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Te behandelen topics

1. Het nieuwe Boek 5 (Verbintenissen) BW – Capita selecta
2. Raamovereenkomsten geduid middels recente 

rechtspraak Hof van Justitie en Raad van State
3. Afspraken tussen deelnemers aan overheids-opdrachten

en de publiek- en privaatrechtelijke gevolgen daarvan 
voor kartelisten en hun slachtoffers

4. Recente evoluties in de beroeps- en schadevergoedings-
procedures inzake overheidsopdrachten voor de Raad 
van State

2



3

Topic nr. 1

Het nieuwe Boek 5 (Verbintenissen) BW 
–----

Capita selecta



Capita selecta

▪ Het NBW : een stand van zaken

▪ Precontractuele aansprakelijkheid (art. 5.17 NBW)

▪ Imprevisieleer (‘verandering van omstandigheden’) (art. 

5.74 NBW)

▪ Eenzijdige opzegbaarheid van een contract van onbepaalde 

duur (art. 5.75) 
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Stand van zaken van het  nieuwe 
Burgerlijk Wetboek (NBW)
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Wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en 
tot invoeging van boek 8  "Bewijs" in dat Wetboek (BS 14 mei 
2019)

Art. 2 van deze wet: “Er wordt een Burgerlijk Wetboek ingevoerd,
bestaande uit de volgende boeken:

1° boek 1. Algemene bepalingen;
2° boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht;
3° boek 3. Goederen;
4° boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;
5° boek 5. Verbintenissen;
6° boek 6. Bijzondere overeenkomsten;
7° boek 7. Zekerheden;
8° boek 8. Bewijs;
9° boek 9. Verjaring.” 6



Inmiddels 10 boeken gepland!

boek 1. Algemene bepalingen; 

boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht;

boek 3. Goederen;

boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;

boek 5. Verbintenissen;

boek 6. Buitencontractuele aansprakelijkheid;

boek 7. Bijzondere overeenkomsten;

boek 8. Zekerheden;

boek 9. Bewijs;

boek 10. Verjaring.
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boek 1. Algemene bepalingen
• Wet van 28 april 2022 (BS 1 juli 2022) 

• Inwerkingtreding: 1 januari 2023

boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht
• Wet van 19 januari 2022 - Inwerkingtreding: 1 juli 2022 

boek 3. Goederen
• Wet van 4 februari 2020 - Inwerkingtreding: 1 september 2021

boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten
• Wet van 19 januari 2022 - Inwerkingtreding: 1 juli 2022

boek 5. Verbintenissen

• Wet van 28 april 2022 (BS 1 juli 2022) 

• Inwerkingtreding: 1 januari 2023
8



boek 6. Buitencontractuele aansprakelijkheid
• De voor buitencontractuele aansprakelijkheid voorbehouden 

zestig artikelen werden weggelaten uit boek 5 en zullen in een 
boek 6 worden ondergebracht.

• Voorontwerp

boek 7. Bijzondere overeenkomsten

boek 8. Zekerheden

boek 8. Bewijs => boek 9. Bewijs
• Wet van 13 april 2019 - Inwerkingtreding: 1 november 2020

• Hernummering!

boek 10. Verjaring
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Inhoud Boek 5 ‘Verbintenissen’ (270 artikelen)
• Titel 1: Inleidende bepalingen (art. 5.1 – 5.3)

• Wat is een (natuurlijke) verbintenis? 

• Titel 2: Bronnen van verbintenissen (art. 5.4 – 5.137) (134 artikelen)

• Rechtshandeling: contracten (art. 5.4 tot 5.124) (121 artikelen) (dan wel 
eenzijdige rechtshandeling (bijv. ingebrekestelling, betaling, testament, 
aanbod tot contracteren, eenzijdige opzegging contract => brengen 
beoogde rechtsgevolgen teweeg zonder dat aanvaarding vereist is: 
art. 5.125 en 5.126) 

• Rechtsfeiten: 
• Buitencontractuele aansprakelijkheid => toekomstig Boek 6 (wordt tot dan 

geregeld door de art. 1382 – 1386bis oud BW en bijzondere wetten – art. 5.127, 
1e lid)

• Oneigenlijke contracten (zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en 
ongerechtvaardigde verrijking - art.  5.127 – 5.137) (11 artikelen) 10



• Titel 3: Algemeen regime van de verbintenis (art. 5.138 – 5.270)       
(133 artikelen)

o.a. 

• modaliteiten van verbintenissen

• overdracht verbintenissen

• nakomen en niet-nakomen verbintenissen

• maatregelen ter bescherming schuldeisers

• tenietgaan verbintenissen
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Precontractuele aansprakelijkheid 
(art. 5.17 NBW)
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Principe: onderhandelingsvrijheid

• Principe van contractvrijheid => in beginsel geen 
verplichting om contract te sluiten

• Partijen vrij om onderhandelingen 
• aan te vatten
• te voeren
• af te breken
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• Opgelet: onderhandelingsvrijheid – zeker wat keuze 
medecontractant betreft – geldt in (veel) mindere mate 
voor overheden die gebonden zijn door allerlei specifieke 
regels (ook wat betreft stopzetten onderhandelingen):
• overheidsopdrachtenwet- en regelgeving
• principes van gelijkheid, mededinging, transparantie en 

non-discriminatie
• algemene beginselen behoorlijk bestuur
• motiveringsplicht
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Echter grenzen aan onderhandelingsvrijheid

• Grens aan vrijheid om al dan niet contract te sluiten en lopende 
onderhandelingen af te breken: partijen mogen zich niet op 
onrechtmatige schadeverwekkende wijze gedragen 
 Buitencontractuele aansprakelijkheid in precontractuele 

fase (culpa in contrahendo)
 Verschillende precontractuele plichten vloeien voort uit 

algemene zorgvuldigheidsnorm gesanctioneerd door 
art. 1382-1383 oud BW
 Referentiecriterium van de bonus pater familias: hoe zou 

voorzichtig en zorgvuldig of redelijk persoon zich in dezelfde 
omstandigheden hebben gedragen
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Art. 5.17 NBW : partijen kunnen tijdens de 
precontractuele onderhandelingen jegens elkaar 
buitencontractuele aansprakelijkheid oplopen

(1) bij foutief afbreken van onderhandelingen
(2) bij schending van een informatieplicht
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(1) Foutief afbreken van 
onderhandelingen

Welke consequenties?
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• Bij foutief afbreken van onderhandelingen houdt deze 
aansprakelijkheid in dat de benadeelde persoon teruggeplaatst 
wordt in de situatie waarin hij zich zou hebben bevonden indien er 
niet zou zijn onderhandeld 

• Enkel het negatieve contractbelang komt in aanmerking (damnum 
emergens) = bijv. vergoeden kosten die partij heeft gemaakt in raam 
onderhandelingen (administratiekosten, vertaalkosten, 
advocaatkosten, verlies van een kans op een contract met een derde 
…) 

• Mvt: “Enkel schade die in oorzakelijk verband staat met het foutief afbreken 
van de onderhandelingen komt voor vergoeding in aanmerking. Het herstel 
van het negatief contractbelang omvat bijvoorbeeld de gemaakte kosten die 
nutteloos geworden zijn en het verlies van een kans op een contract met 
een derde. Uitgaven die men sowieso gemaakt zou hebben, komen 
daarentegen niet voor vergoeding in aanmerking.”
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• ECHTER: Wanneer het rechtmatig vertrouwen is gewekt dat het 
contract zonder enige twijfel gesloten zou worden, kan deze 
aansprakelijkheid het herstel van het verlies van de verwachte 
netto-voordelen uit het niet gesloten contract inhouden 
(lucrum cessans).

• In dat geval komt het positieve contractbelang voor vergoeding in 
aanmerking, zodat die vergoeding kan overeenstemmen met de 
verwachte netto-voordelen uit het niet gesloten contract

• Mvt: “In antwoord op de opmerkingen van de Raad van State lijkt het 
nuttig te preciseren dat dit slechts in uitzonderlijke omstandigheden 
zal kunnen plaatsvinden.”

<=> In de Franse Code civil (art. 1112, 2e lid): “En cas de faute 
commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en 
résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des 
avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance 
d'obtenir ces avantages. »
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Praktijkgeval in het
overheidsopdrachtenrecht:

Foutieve stopzetting plaatsingsprocedure
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Principe

Artikel 85 Wet Overheidsopdrachten 2016:
“Het volgen van een procedure houdt geen verplichting in tot 
het gunnen of het sluiten van de opdracht. De aanbestedende 
overheid kan zowel afzien van het gunnen of het sluiten van de 
opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een 
andere wijze.”

De aanbestedende overheid kan op grond van een 
opportuniteitsbeoordeling dus beslissen geen gevolg te geven 
aan de gunningsprocedure. 
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Echter:

• Vaste rechtspraak Raad van State: beslissing om geen
gevolg te geven aan de gunningsprocedure mag niet
op arbitraire wijze worden uitgeoefend en dient (net
als iedere andere bestuursbeslissing) gesteund te zijn
op in rechte en in feite aanvaardbare motieven

• de 3 M’s van het overheidsopdrachtenrecht!!
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Door RvS aanvaarde motieven tot 
stopzetten gunningsprocedure (1/2)

• Weigeringsbeslissing betreffende subsidiëring

• Overschrijding beschikbare budgettaire marges

• Ontvangen van meerdere offertes met onaanvaardbare 
prijzen (prijzen die gevoelig hoger liggen dan raming)

• Ernstige twijfel, in geval van enige inschrijving, over 
marktconform karakter inschrijvingsprijs

• Politieke beslissing om opdracht in eigen beheer uit te 
voeren (in house)
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Door RvS aanvaarde motieven tot 
stopzetten gunningsprocedure (2/2)

• Technische specificaties opdracht beantwoorden niet meer 
aan behoefte aanbesteder

• Fouten of onvolkomenheden in bestek

• Tegenstrijdigheden in opdrachtdocumenten

• Gebreken in plaatsingsprocedure

• Wens om mededinging te verruimen
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Door RvS NIET aanvaarde motieven tot 
stopzetten gunningsprocedure (1/2)

• Interne reorganisatie aanbestedende overheid

• Schrappen van hoofdgunningscriterium waaraan werd voldaan 
door een enkele inschrijver (voorleggen van referenties voor 
gelijkaardige installaties)

• Geringe aanpassingen aan het bestek (bijv. aan de erin 
opgenomen technische specificaties of voorwaarden)

• Bedoeling om overige inschrijvers te laten genieten van een 
door een inschrijver geformuleerde verbetering of suggestie
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Door RvS NIET aanvaarde motieven tot 
stopzetten gunningsprocedure (2/2)

• Risico dat gunningsbeslissing zal worden aangevochten in rechte

• Inroepen van abnormaal karakter van de prijzen wanneer raming 
duidelijk foutief was

• Inroepen van abnormaal karakter van de prijzen terwijl geen 
prijsrechtvaardiging werd gevraagd of prijsonderzoek werd 
doorgevoerd
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Praktijkgeval: A bridge too far

Stopzetten gunningsprocedure Oosterweelverbinding 
(met ‘Lange-Wapper’-brug) =>

37,2 miljoen euro verbrekings- en 
stopzettingsvergoedingen
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Retroacta:

• Met oog op realisatie van de Oosterweelverbinding 
(OWV) had de nv Beheersmaatschappij Antwerpen 
Mobiel (BAM) in 2004 overheidsopdracht 
uitgeschreven voor toewijzing DBFM-overeenkomst. 

• Opdracht werd in de markt geplaatst middels 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.

•Preselectie in 2005
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• Drie verschillende consortia dienden in juni 2006 een 
eerste offerte in, waaronder de THV N.

• Alleen THV N werd uitgenodigd voor deelname aan 
de BAFO-fase. 

• In december 2007 werd THV N na het indienen van 
een regelmatige BAFO aangeduid als 
voorkeursbieder.

• Vervolgens werden contractbesprekingen met deze 
voorkeursbieder aangeknoopt. 

• Onderdeel van het project: brugdeel “Lange Wapper”
29



• In kader lopende finale contractonderhandelingen, is in 2009
een “Deelakkoord “Design Sign-Off” met de THV N afgesloten. 

• DSO op zich vormde geen gunning van opdracht aan THV N, maar had 
inzonderheid tot doel, gelet op bijzondere complexiteit van project 
OWV (financieel, technisch, juridisch) en unieke omvang project, om 
stand van de tot dan gevoerde onderhandelingen duidelijk vast te 
stellen. 

• = voorbeeld van modulering precontractuele fase / progressief 
contracteren

• Op grond van de DSO kon de THV 
• financiering voorbereiden 
• concrete werkvoorbereidingen aanvatten
• milieuvergunningen aanvragen
• een volledig en definitief ontwerp opstellen
• onderhoudsprogramma (DBFM) 30



• Vervolgens werd door de BAM, op basis van de 
voorbereidingen van THV N, een aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de 
realisatie van de Oosterweelverbinding, met de 
“Lange Wapper”- brug. 

• In september 2009 organiseerde de Stad Antwerpen een 
volksraadpleging specifiek over de vraag of de Stad een 
gunstig advies moest geven voor de stedenbouwkundige 
vergunning van de OWV op het voorziene tracé 
(met de zgn. “Lange Wapper brug”). 

• Meerderheid sprak zich uit tegen het voorziene tracé (met 
de Lange Wapper Brug).
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• Na referendum te Antwerpen besliste Vlaamse Regering in 
2010 om de Oosterweelverbinding te realiseren middels 
ondertunnelde oplossing. 
• Aldus werd – definitief – afgestapt van de realisatie van de 

Lange Wapper brug.

• Wanneer bleek dat Lange Wapper Brug geen doorgang zou 
vinden, zijn onderhandelingen die met de THV gevoerd 
werden in het kader lopende gunningsprocedure in 
november 2009 opgeschort.
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• Schade-eis door THV: 
• 323,9 miljoen euro:  omvattende zowel negatieve als

positieve contractbelang
• Grondslag schadeclaim:  

• wijziging, door de Vlaamse regering, van het oorspronkelijk 
concept van de Oosterweelverbinding, én dit op een moment dat 
de gunningsprocedure zich reeds in een vergevorderd stadium 
bevond. 

• miskenning van gewekte verwachting en het rechtmatig vertrouwen 
dat het Oosterweelproject wel degelijk zou worden aangevat.

• In 2014 hebben BAM en THV – 10 jaar nadat 
overheidsopdracht in mededinging was gesteld – een 
dadingovereenkomst gesloten waarbij BAM de THV een 
ex equo et bono schadevergoedingsbedrag van 37,2 
miljoen euro heeft betaald als verbrekings- en 
stopzettingsvergoeding.
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(2) Schending van precontractuele 
informatieplichten
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Art. 5.16 ‘Informatieplichten’ NBW bepaalt: 

“De partijen verstrekken elkaar tijdens de 
precontractuele onderhandelingen de informatie die 

• de wet, 
• de goede trouw en de gebruiken, 
• in het licht van de hoedanigheid van de partijen, 
• hun redelijke verwachtingen en 
• het voorwerp van het contract

hen opleggen te geven.”
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• Onvoldoende of onnauwkeurige dan wel onjuiste informatie-
verstrekking kan als buitencontractuele fout worden gesanctioneerd

• Betreft algemene zorgvuldigheidsplicht gesanctioneerd door de art. 
1382 en 1383 oud BW

• Criterium van de normaal zorgvuldige goede huisvader
• Te aanzien van professionelen zal zorgvuldigheidsmaatstaf strenger 

worden gehanteerd: vergelijking gedrag aangesproken partij met 
gedrag van normaal zorgvuldige en voorzichtige persoon met 
dezelfde professionele hoedanigheid

• Schending informatieplicht kan ook leiden tot nietigheid contract 
indien voldaan is aan vereisten art. 5.33 NBW 

=> art. 5.33 NBW: “Geen toestemming is geldig wanneer zij het 
gevolg is van dwaling, bedrog, geweld of misbruik van 
omstandigheden”
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Precontractuele aansprakelijkheid 
van de overheid in kader 

overheidsopdrachtencontentieux
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Audits Rekenhof

• Talrijke gevallen van precontractuele aansprakelijkheid 
opgesomd in diverse audits van het Rekenhof over 
schadedossiers in het beleidsdomein Mobiliteit en 
Openbare Werken die aanleiding gaven tot sluiten dading 

• Belangrijk aantal schadeclaims n.a.v. 
uitvoeringsproblemen werken en uiteindelijk betaalde 
schadevergoedingen is voortgevloeid uit een 
onzorgvuldige voorbereiding van de aanneming door 
aanbestedende overheden
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Voorbeelden:
• gebrekkige voorstudie, ontwerpfouten, onjuiste inlichtingen in het 

bestek;
• plannen die fouten, onnauwkeurigheden of tegenstrijdigheden 

bevatten;
• gebreken in het bodemonderzoek, uitgevoerd door de overheid 

(geotechnisch, verontreiniging ondergrond, …);
• ontbreken van de vereiste (bouw)vergunningen;
• Bouwvergunningen die bestemmingsplan miskennen;
• laattijdige onteigening van de voor de werken nodige terreinen;
• vertraging in de verplaatsing van openbare nutsleidingen, voor zover die 

vertraging het gevolg is van een laattijdig verplaatsingsbevel van de 
daartoe bevoegde overheid;

• traagheid van het bestuur bij het verstrekken van inlichtingen en plans
en het goedkeuren van uitvoerings- en detailplans van de aannemers
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Schorsing aanneming Deurganckdok
• RvS had – na beroep door omwonenden – bouwvergunning voor het 

Deurganckdok geschorst omdat bestemmingsplan was miskend. 

• Daardoor dienden de werken te worden stilgelegd. 

• Kosten voor werfstillegging, de bewarende maatregelen, de vergoeding voor 
de stilstand van het materieel, de heropstartkosten, de omzetderving en 
bijkomende kosten van de aannemers en de claims van de onderaannemers 
beliepen 34,9 miljoen euro  (verhoging bouwkost met 30%)

• Werken waren aanbesteed voor in totaal 114,1 miljoen euro. 

• Het probleem werd ‘opgelost’ door nooddecreet “voor enkele bouw-
vergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen 
belang gelden”

• Op basis van nooddecreet konden aantal stedenbouwkundige vergunningen 
verleend worden waarbij een uitzondering kon gemaakt worden op het 
vigerende bestemmingsplan.
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Imprevisieleer
(art. 5.74 NBW)

41



Onderscheid overmacht en imprevisie

• Bij overmacht is uitvoering overeenkomst (al dan niet 
tijdelijk) ONMOGELIJK geworden => hier geldt normale 
overmachtsleer

• Indien niet toerekenbaar aan SA wordt SA bevrijd in geval van 
definitieve onmogelijkheid

• in geval van tijdelijke overmacht wordt uitvoering geschorst 

• Bij imprevisie is uitvoering WEL NOG ALTIJD MOGELIJK 
maar heeft verandering van omstandigheden de 
uitvoering van het contract BUITENSPORIG MOEILIJK 
gemaakt
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• In oud BW geen algemene erkenning van imprevisieleer
• Contract blijft ook bij gewijzigde omstandigheden ongewijzigd 

verder bestaan en moet verder (onveranderd) worden 
uitgevoerd ondanks de gewijzigde omstandigheden

• Clausula rebus sic stantibus (‘Bij onveranderde stand van zaken’, 
met name dat er steeds gecontracteerd wordt onder de 
voorwaarde dat de omstandigheden waarin dit contract is 
gesloten, dezelfde blijven) dan ook in principe niet stilzwijgend 
begrepen in contracten => bijv. wel in Duitse BGB (§ 313): 

“Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach 
Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht 
oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen 
hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder 
gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht 
zugemutet werden kann.“

• Uitz.: overheidsopdrachtenrecht (cfr. infra)
43



Art. 5.74 NBW: Verandering van omstandigheden

▪PRINCIPE: Elke partij moet haar verbintenissen nakomen, 
ook al zou de uitvoering ervan meer bezwarend geworden 
zijn
▪ofwel doordat de kostprijs van de uitvoering is gestegen, 
▪ofwel doordat de waarde van de tegenprestatie is verminderd.

▪ECHTER: De schuldenaar kan evenwel aan de schuldeiser 
vragen om het contract opnieuw te onderhandelen met het 
oog op de aanpassing of beëindiging ervan indien aan de 
volgende vereisten is voldaan:
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1° een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het 
contract buitensporig bezwarend, dermate dat de uitvoering ervan 
redelijkerwijze niet langer kan worden geëist;

2° die verandering onvoorzienbaar was bij de contractsluiting;

3° die verandering is ontoerekenbaar aan de schuldenaar;

4° de schuldenaar dit risico niet voor zijn rekening heeft genomen; en

5° de wet noch het contract die mogelijkheid uitsluiten
• regel is derhalve suppletief van aard => zal naar alle verwachting 

contractueel vaak worden uitgesloten
• suppletief karakter wordt wel genuanceerd in MvT:  uitsluiting kan 

misbruik van recht uitmaken (art. 5.73 NBW => is niet van aanvullend 
recht)
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▪De partijen blijven hun verbintenissen nakomen in de loop van de 
heronderhandelingen.

▪Bij afwijzing of mislukking van de heronderhandelingen binnen een 
redelijke termijn, kan de rechter, op verzoek van één van de partijen, 
➢ofwel het contract aanpassen om het in overeenstemming te brengen met 

hetgeen de partijen redelijkerwijze zouden zijn overeengekomen op het 
tijdstip van de contractsluiting indien zij rekening hadden gehouden met de 
verandering van omstandigheden

➢ofwel het contract geheel of gedeeltelijk beëindigen op een datum die niet 
mag voorafgaan aan de verandering van omstandigheden en volgens de 
nadere regels die de rechter vaststelt.

De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding.
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Imprevisieleer reeds meerdere decennia van 
toepassing in het overheidsopdrachtenrecht

• Art. 16, § 2 MB van 10 augustus 1977 houdende de 
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van 
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten 

• Art. 16, § 2 Algemene Aannemingsvoorwaarden (bijlage bij 
KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten)

• Actueel: art. 38/9 KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
(KB AUR 2013)
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Art. 38/9 KB AUR 2013
(‘Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van 

de opdrachtnemer’)
• Opdrachtdocumenten voorzien in herzieningsclausule waarin 

modaliteiten voor herziening opdracht worden bepaald
wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt 
ontwricht in het nadeel van de opdrachtnemer om welke 
omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbesteder.
➢Indien de ontwrichting voortvloeit uit feiten van de AO wordt 

herziening opdracht geregeld door art. 38/11
➢Indien de opdrachtdocumenten geen herzieningsclausule 

bevatten wordt de regeling vervat in art. 38/9 KB AUR geacht 
van rechtswege van toepassing te zijn.
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De opdrachtnemer kan zich slechts op de toepassing van 
deze herzieningsclausule beroepen, indien hij kan 
aantonen dat 

1. de herziening noodzakelijk is geworden door 
omstandigheden die redelijkerwijze niet voorzienbaar 
waren bij de indiening van zijn offerte, 

2. die omstandigheden niet konden worden ontweken 
en 

3. waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen
niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft 
gedaan
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•De herziening kan bestaan uit 
• hetzij een verlenging van de uitvoeringstermijn 
• hetzij, wanneer er sprake is van een zeer belangrijk 

nadeel:
• een andere vorm van herziening 
• schadevergoeding of 
• (uitzonderlijk!) de verbreking van de opdracht.
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•Wanneer is er sprake van een zeer belangrijk 
nadeel?
•Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds 

werken en manuele diensten en anderzijds 
leveringen en niet-manuele diensten
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Bij opdrachten voor werken en opdrachten voor manuele diensten 
(= diensten opgenomen in bijlage 1 KB AUR, bijv. rooien of vellen van 
bomen, diensten voor rioolreiniging, bodemonderzoekdiensten) 

➢moet dit nadeel ten minste 2,5 procent bedragen van het initiële 
opdrachtbedrag. 

➢indien de opdracht geplaatst wordt op basis van de prijs alleen of op basis 
van de beste prijs-kwaliteitsverhouding waarbij het prijscriterium ten 
minste vijftig procent uitmaakt van het totaal gewicht van de 
gunningscriteria, is de drempel van het zeer belangrijk nadeel in elk geval 
bereikt vanaf volgende bedragen:
➢175.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag 

gelegen is tussen 7,5 miljoen euro en 15 miljoen euro;
➢225.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag 

gelegen is tussen 15 miljoen euro en 30 miljoen euro;
➢300.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag 

hoger is dan 30 miljoen euro.
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Bij opdrachten voor leveringen en niet-manuele diensten moet dit 
nadeel ten minste 15 procent bedragen van het initiële opdrachtbedrag.
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Eenzijdige opzegbaarheid van een 
contract van onbepaalde duur 

(art. 5.75)
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Voorbeeld van een overheidsopdracht van 
onbepaalde duur

• In de haven van Antwerpen werden de baggerwerken op de 
Linkerscheldeoever uitgevoerd door een tijdelijke vereniging van 
baggeraars op grond van een baggercontract dat in 1972 buiten 
mededinging was gesloten. 

• m.a.w. vóór de inwerkingtreding 1e generatie OO-richtlijnen / OO-Wet 1976

• Het contract vermeldde geen einddatum en maakte het onmogelijk voor 
andere baggeraars om mee te dingen naar opdrachten. 

• Dit oogstte dan ook kritiek van het Rekenhof

• Baggerwerken in Vlaanderen, Vlaams Parlement, 37-C (2015-2016) – Nr. 1

• Verschillende pogingen om het contract te beëindigen mislukten.

• Uiteindelijk bleef het contract 47 jaar lang lopen en werd in 2019 
stopgezet.
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• Art. 5.75, 1e lid: Een contract wordt voor een 
onbepaalde duur gesloten wanneer het geen 
uitdovende tijdsbepaling bevat.

• Art. 5.75, 2e lid: Iedere partij kan het te allen tijde 
opzeggen, 

• met inachtneming van de vereisten die de wet of 
het contract oplegt of, bij gebreke daarvan, 

• door de kennisgeving aan de andere partij van 
een opzegging die een redelijke opzegtermijn
vermeldt.
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• eenzijdig opzeggingsrecht van contract van onbepaalde 
duur vormt algemeen rechtsbeginsel => nu ook wettelijk 
vastgelegd in art. 5.75, 2e lid NBW

• opzeggingsrecht wordt in beginsel uitgeoefend door 
kennisgeving van een redelijke opzegtermijn zonder 
opzegvergoeding (Cass. 29 mei 2015, C.13.0390.N)

• Wet of contract kunnen wel in opzegvergoeding en 
opzegtermijn voorzien

• MvT: Bij kennisgeving van een opzeg met een opzegtermijn 
waarvan de duur ontoereikend wordt bevonden, kan de 
rechter zich mengen in de uitvoering van het contract door 
het opleggen van een bijkomende opzegtermijn

57



• Quid met ‘eeuwigdurende’ contracten?

• MvT: een eeuwigdurend contract is geen contract van 
onbepaalde duur: het contract van onbepaalde duur 
houdt geen eeuwigdurende verbintenis in, 
aangezien elke partij vrij is om zich daaraan te 
onttrekken, via de kennisgeving van een opzeg met 
een redelijke termijn. 

• Onverminderd de bijzondere wetsbepalingen, wordt 
het eeuwigdurend contract beperkt tot 99 jaar 

• art. 5.76 NBW: De duur van het contract mag niet 
langer zijn dan toegelaten door de wet of, bij gebrek 
daaraan, 99 jaar. Een langere duur wordt herleid 
tot de maximaal toegestane duur.
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Topic nr. 2

Raamovereenkomsten (RO) 
______

Overzicht van relevante rechtspraak Hof 
van Justitie en Raad van State



Rechtspraak heeft uitspraak gedaan in een aantal 
typische probleemgebieden van RO:

➢Duurtijd RO

➢Maximale hoeveelheid / maximaal bedrag dat van een 
lopende RO kan worden afgenomen

➢Wie kan als afnemer beroep doen op RO?

➢Mogelijkheid tot wijzigen/aanpassen RO tijdens 
uitvoering ervan
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Principes i.v.m. duur van de RO

• De duur van een RO, alsook van de opdrachten die 
erop gebaseerd zijn, is beperkt tot vier jaar, 
behoudens in uitzonderlijke en behoorlijk 
gemotiveerde gevallen (art. 43, § 2, 2e lid OO-Wet 
2016)

• In de speciale sectoren (water, energie, vervoer en 
postdiensten): max. 8 jaar (art. 125, § 1, 2e lid OO-
Wet 2016).
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• In beginsel kan duur van deelopdracht die vóór einde looptijd 
RO werd gesloten, doorlopen na looptijd RO

• Wat wel en niet toegelaten is, zal geval per geval moeten worden 
beoordeeld. Zo zal het minder problematisch zijn om op het einde 
van de raamovereenkomst een individueel contract te sluiten voor 
vier jaar indien ook eerdere bestellingen deze duurtijd 
benaderden.

• Opgelet echter: RO mogen niet gebruikt worden om de 
mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen!

• HvJ: aangezien langere duurtijd RO mededinging beperkt 
moeten eventuele uitzonderingen restrictief worden 
uitgelegd (HvJ8 december 2016, C-553/15, Undis Servizi (punt 
29)
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Gevallen waarin de rechtspraak een langere 
duur RO aanvaardbaar vond (1/3)

•RvS 5 november 2020, nr. 248.836, nv Fire 
Technics

•Aankoop van brandweerwagens

•Looptijd van 6 jaar

•Langere duur door RvS aanvaard wegens grote 
investeringskost
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Gevallen waarin de rechtspraak een langere 
duur RO aanvaardbaar vond (2/3)

• RvS 27 juni 2014, nr. 227.924, Instrumentation 
Laboratory Belgium

• Aankoop van laboratoriummachines voor 
bloedonderzoek

• RO met één deelnemer voor de duur van 10 jaar
• Langere duur door RvS aanvaard wegens 

afschrijfperiode van de uitrusting waarop de 
raamovereenkomst betrekking heeft.
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Gevallen waarin de rechtspraak een langere 
duur RO aanvaardbaar vond (3/3)

• RvS 12 juni 2018, nr. 241.768, nv Ricoh Belgium 
• Huur hoge volume digitale print/kopieertoestellen
• Looptijd van 5 jaar 
• Langere duur aanvaard:  “Standaard worden 

multifunctionals voor vijf jaren (60 maanden) 
gehuurd”
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Geval waarin de rechtspraak een langere 
duurtijd OO niet aanvaardbaar vond

• RvS 3 februari 2016, nr. 233.711, nv Marsh

• RO Bpost "Insurance Fleet" relatif à la couverture 
d'assurance des véhicules à usage postal et des 
véhicules de personnes

• Looptijd van 5 jaar 

• Langere duurtijd niet aanvaard door RvS
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Rechtvaardiging langere looptijd door AO:

« [B]post a opté pour une durée de trois ans renouvelable deux fois (avec 
une durée maximale de cinq ans) dès lors que l'entreprise fera dans les 
années à venir l'objet de nombreuses réformes et adaptations. Ces 
réformes ne sont pas seulement liées à l'évolution rapide (et parfois 
imprévisible) de l'objet social de l'entreprise (diminutions continues des 
volumes pour les envois postaux traditionnels, importance croissante de 
l'activité relative à la livraison des paquets,…) mais aussi à d'éventuels 
changements dans le statut organique de l'entreprise. [B]post a, dans ces 
circonstances, choisi d'opter pour une plus grande stabilité, y compris des 
prix, dans ses relations contractuelles. Elle opte donc à nouveau pour un 
contrat un peu plus long". »
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RvS:

« De tels motifs, qui prennent appui sur d'hypothétiques 
évolutions de l'activité et du statut de la partie adverse, 
pourraient être reproduits à l'égard de bien d'autres marchés 
portant sur un objet similaire. Dès lors qu'ils apparaissent à ce 
point généraux, ils ne répondent pas à l'exigence de 
motivation adéquate qui s'imposait à la partie adverse en 
vertu de la loi du 29 juillet 1991 précitée. » 

=> niet-concrete of louter hypothetische motieven zijn niet 
aanvaardbaar.
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Inzake af te nemen hoeveelheden binnen een RO

•HvJ 19 december 2018, Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato (C-
216/17)

•HvJ 17 juni 2021, Simonsen & Weel (C-
23/20)
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HvJ 19 december 2018, Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato (C-216/17)
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• Prejudiciële vraag aan HvJ door de Italiaanse Raad van State

• Consiglio di Stato verwijst naar definitie van raamovereenkomst en de 
bijwoordelijke bepaling “in voorkomend geval” in de RL 
Overheidsopdrachten, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat een RO niet 
noodzakelijkerwijze moet aangeven op welke hoeveelheden zij betrekking 
zal hebben.

• Art. 33.1 RL: “Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen één of meer 
aanbestedende diensten en één of meer ondernemers met het doel voor een 
bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen opdrachten vast te leggen, met 
name wat de prijs en, in voorkomend geval, de beoogde hoeveelheid betreft.”

• Consiglio di Stato is van oordeel dat de te plaatsen raamovereenkomsten 
een raming moeten bevatten van de economische waarde van de 
raamovereenkomst met vermelding van een maximumbedrag.
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Antwoord van het HvJ

• Uit de definitie van RO blijkt dat een RO tot doel heeft gedurende 
een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen 
opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijs en, in 
voorkomend geval, de beoogde hoeveelheid.

• Uit de bijwoordelijke bepaling “in voorkomend geval” zou kunnen 
worden afgeleid dat de vermelding van de hoeveelheid prestaties 
waarop de raamovereenkomst betrekking zal hebben, slechts 
facultatief is.

• Deze uitlegging is evenwel onjuist.
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• Zowel de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie 
als het daaruit voortvloeiende transparantiebeginsel impliceren 
dat alle voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure 
in de aankondiging van de opdracht of in het bestek worden 
geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige 
wijze zodat

• alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de 
juiste draagwijdte ervan kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde 
manier kunnen interpreteren en

• de aanbestedende dienst in staat is om na te gaan of de offertes van de 
inschrijvers beantwoorden aan de criteria die op de betrokken opdracht 
van toepassing zijn

73



• De in de RL neergelegde beginselen van transparantie en gelijke 
behandeling van de ondernemers die interesse hebben in de 
sluiting van de RO, zouden in het gedrang komen indien de 
aanbestedende dienst die oorspronkelijk partij is bij de RO, de 
totale hoeveelheid waarop de RO betrekking heeft, niet 
specificeert.

• Zelfs indien een verwijzing naar de ‘normale behoeften’ van de in 
de RO duidelijk aangewezen aanbestedende diensten voldoende 
duidelijk kan zijn voor nationale ondernemers, kan niet worden 
aangenomen dat dit noodzakelijkerwijs ook geldt voor een in een 
andere lidstaat gevestigde ondernemer.
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HvJ 17 juni 2021, Simonsen & Weel 
(C-23/20)
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Feiten en prejudiciële vragen

• De regio’s Noord-Jutland  en Zuid-Denemarken (beide regio’s in 
Denemarken) hadden een aanbestedingsprocedure uitgeschreven 
met het oog op sluiting van vierjarige RO tussen de Noord-Jutland 
en één enkele ondernemer 

• aankoop van apparatuur voor sondevoeding ten behoeve van 
instellingen en patiënten die thuiszorg ontvangen.

• In de aankondiging van de opdracht heette het dat de regio Zuid-
Denemarken slechts “naar optie” zou deelnemen en dat de 
gegadigden een offerte moesten indienen voor “alle onderdelen 
van de opdracht”.
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• In de aankondiging van de opdracht werd geen
informatie gegeven over:
➢de geraamde waarde van de opdracht (noch voor 

de RO met regio Noord-Jutland, noch voor de optie 
van regio Zuid-Denemarken);
➢de maximumwaarde van de RO;
➢de maximale hoeveelheid van de producten die 

krachtens de RO zouden kunnen worden 
aangekocht.
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• De 2 regio’s wezen de RO toe aan Nutricia.

• Opvolgend heeft Simonsen & Weel een beroep tot 
nietigverklaring van het gunningsbesluit ingesteld 
omdat de aankondiging van de opdracht niet de 
geraamde hoeveelheid of waarde vermeldde van de 
op grond van de RO te verrichten leveringen.

• In kader van dit geschil heeft de verwijzende rechter 
het Hof van Justitie een aantal prejudiciële vragen 
gesteld.
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Arrest HvJ

• HvJ bevestigt arrest van 19 december 2018

• Gelet op de beginselen van gelijke behandeling en 
transparantie (artikel 18, lid 1 RL 2014/24) en op de 
algemene opzet van de OO-richtlijn, kan niet worden 
aanvaard dat de aanbestedende dienst in de aankondiging 
van de opdracht geen maximum-hoeveelheid en/of -waarde 
vermeldt voor de leveringen die moeten worden verricht in 
het kader van de RO.

• Dus met inbegrip van de optie
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• Beginselen van transparantie en gelijke behandeling 
verzetten zich ertegen dat een aanbestedende dienst 
slechts gedeeltelijke informatie meedeelt over het 
voorwerp en de omvang – vanuit kwantitatief en/of 
financieel oogpunt – van een RO.

• Aan deze verplichting kan niet worden voldaan zonder 
minstens een maximumhoeveelheid en/of -waarde voor 
deze leveringen te vermelden. 

• Bij het bereiken van die maximumhoeveelheid 
en/of -waarde sorteert de raamovereenkomst geen effect 
meer.

80



• HvJ antwoordt ook op vraag of maximale hoeveelheid of 
maximale waarde tijdens looptijd RO kan worden 
gewijzigd:

• Wezenlijke wijzigingen zijn niet mogelijk => strijdigheid met 
mededingingsbeginsel

• Niet-wezenlijke wijzigingen van de RO zijn toegestaan (art. 33, 
lid 2, 3e alinea en art. 72 van richtlijn 2014/24) zonder dat 
nieuwe plaatsingsprocedure moet worden georganiseerd mits
de opdrachtnemer hiervoor zijn akkoord geeft. 

• Bepalingen Belgisch recht m.b.t. de mogelijkheid tot wijzigingen 
opdracht: art. 37 e.v. KB AUR 2013

• Hier specifiek: art. 38/1, 38/2 en 38/4 KB AUR 2013
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• art. 38/1 KB AUR 2013: aanvullende werken, leveringen of diensten
die noodzakelijk zijn geworden en die niet in de oorspronkelijke 
opdracht waren opgenomen, indien de verandering van 
opdrachtnemer:

1° niet mogelijk is om economische of technische redenen, zoals 
wanneer de aanvullende goederen of diensten uitwisselbaar of 
interoperabel moeten zijn met bestaande uitrusting, diensten of 
installaties die in het kader van de oorspronkelijke opdracht zijn 
verworven; en

2° tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging zou 
leiden voor de aanbesteder.
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• De prijsverhoging die het gevolg is van de wijziging mag evenwel niet 
hoger zijn dan vijftig procent van de waarde van de oorspronkelijke 
opdracht. 

• Indien er verscheidene opeenvolgende wijzigingen worden 
doorgevoerd, geldt deze beperking voor de waarde van elke wijziging 
(dus niet cumulatief !): “Dergelijke opeenvolgende wijzigingen mogen 
niet worden gebruikt om de wetgeving inzake overheidsopdrachten te 
omzeilen”. 

• Onachtzaamheden aanbesteder (bijv. n.a.v. raming van maximale 
waarde raamovereenkomst) kunnen door art. 38/1 nog worden 
rechtgezet.

• De aanbesteder die een wijziging doorvoert waarvan de geraamde 
waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor Europese 
bekendmaking, maakt hiervan een aankondiging bekend in het PBEU 
en in het BdA (KB AUR 2013, art. 38/19)
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• art. 38/2 KB AUR 2013: een wijziging mag zonder nieuwe 
plaatsingsprocedure voor een opdracht worden aangebracht, indien 
aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de wijziging is het noodzakelijk gevolg van omstandigheden die 
een zorgvuldige aanbesteder niet kon voorzien;

2° de wijziging brengt geen verandering in de algemene aard van de 
opdracht of raamovereenkomst;

3° de prijsverhoging die het gevolg is van een wijziging is niet hoger 
dan vijftig procent van de waarde van de oorspronkelijke RO. 

Indien er verscheidende opeenvolgende wijzigingen worden 
doorgevoerd, geldt deze beperking voor de waarde van elke wijziging
(dus niet cumulatief !)

Dergelijke opeenvolgende wijzigingen mogen niet worden gebruikt om 
de wetgeving inzake overheidsopdrachten te omzeilen.
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• art. 38/4 KB AUR 2013 (zgn. de minimis-regel) : Een wijziging mag 
zonder nieuwe plaatsingsprocedure voor een opdracht worden 
doorgevoerd, indien het bedrag waarmee de wijziging gepaard gaat 
lager is dan elk van beide volgende bedragen:

1° de drempel voor de Europese bekendmaking; en
2° 10 procent van de waarde van de aanvankelijke opdracht voor 

leveringen en diensten en 15 procent van de waarde van de 
aanvankelijke opdracht voor werken.

Wanneer een aantal opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden, wordt 
het bedrag bepaald op basis van de netto-cumulatieve waarde van de 
opeenvolgende wijzigingen.
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• Bijkomende vraag van verwijzende rechter in zaak Simonsen
& Weel of sanctie van de onverbindendverklaring (OVV) van 
de RO kan worden uitgesproken wanneer de aanbestedende 
overheden geen maximumhoeveelheid en/of -waarde 
vermeldt.

• Artikel 2 quinquies, lid 1, richtlijn 89/665: indien een 
aankondiging van een opdracht niet voorafgaand in het 
PBEU wordt bekendgemaakt, zonder dat dit op grond van 
richtlijn 2014/24 is toegestaan, wordt de betrokken 
opdracht/ RO onverbindend verklaard.

= art. 17 e.v. Rechtsbeschermingswet OO 2013
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• HvJ: OVV is strenge sanctie, waarvan toepassing evenwel moet 
worden beperkt tot de meest ernstige gevallen van schending van 
het Unierecht inzake overheidsopdrachten, namelijk die waarin 
een opdracht onderhands wordt geplaatst zonder dat vooraf een 
aankondiging van een opdracht in het PBEU is bekendgemaakt.

• Het zou onevenredig zijn om deze sanctie toe te passen in situatie 
waarin aankondiging van opdracht heeft plaatsgegrepen en het 
bestek ter beschikking werd gesteld, zij het zonder in die 
aankondiging of dat bestek de geraamde hoeveelheid en/of 
waarde en de maximumhoeveelheid en/of -waarde van de 
krachtens deze raamovereenkomst te verrichten leveringen te 
vermelden.

• Schending bekendmakingsvoorschriften RL 2014/24/EU is niet 
voldoende ernstig.
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Synthese arresten Autorità Garante en Simonsen &
Weel opgenomen in het Advies van de Commissie
voor de overheidsopdrachten van 19 november 2021
(“Rechtspraak van het Hof van Justitie –
Raamovereenkomst”)

https://www.publicprocurement.be/sites/default/file
s/documents/pv1402_20211025_advies_raamoveree
nkomsten_nl_0.pdf
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• Zie ook de (Federale) Omzendbrief van 28 juni 2022 
betreffende de praktische modaliteiten van de plaatsing en 
de uitvoering van de raamovereenkomst in de context van 
federale aankopen (BS 3 oktober 2022)

• Synthese van wet- en regelgeving van toepassing op 
raamovereenkomsten

• Verduidelijking van de regeling van de raamovereenkomst 
n.a.v. de rechtspraak van het Hof van Justitie (inz. arresten 
Autorita Garante (2018) en Simonsen & Weel (2021)

• De techniek van de raamovereenkomst in combinatie met 
groepering van aankopen van verschillende 
aanbestedende overheden
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Topic nr. 3

Afspraken bij overheidsopdrachten en de 
publiek- en privaatrechtelijke gevolgen 

daarvan voor de kartelisten en hun 
slachtoffers



Afspraken bij overheidsopdrachten?

• het samenspannen van ondernemingen met het oog op 
het maken van concurrentiebeperkende afspraken n.a.v. 
het uitbrengen van offertes bij overheidsopdrachten

• andere termen voor deze praktijk: 
❖Aanbestedingsvervalsing (AV)
❖Bid rigging
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• De bij de aanbestedingsvervalsing (AV) betrokken 
ondernemingen vormen een kartel waarbij ze hun 
offertes op zo’n wijze op elkaar afstemmen dat ze er 
zeker van zijn dat de door hen aangeduide inschrijver 
n.a.v. een ogenschijnlijk competitieve gunnings-
procedure door de aanbestedende overheid wordt 
uitverkoren en de opdracht krijgt toegewezen.
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Samenspannen bij OO: geen abstract gegeven!
• Rapport 'De bouw uit de schaduw' van de Parlementaire 

Enquêtecommissie Bouwnijverheid (Nederlandse 2e Kamer): 
• https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3akyjwly14
• illegale prijsafspraken tussen aannemers in Nederland bij belangrijke 

infrastructuurwerken (o.a. Hogesnelheidslijn Schiphol –
Antwerpen; Schipholtunnel, …) gedurende meer dan 10 jaar

• Schaduwboekhouding

=> Uit het rapport: 
“De schaduwadministraties hebben de commissie de mogelijkheid gegeven een 
vernuftig systeem van het maken van afspraken in vooroverleggen bloot te leggen. 
Afspraken die zien op marktverdeling, prijszetting en het noteren van onderlinge 
vergoedingen. Een systeem dat met name voor wat betreft de vergoedingen en de 
verrekening daarvan geraffineerd in elkaar stak.
De commissie is geschokt door de omvang van dit ondergrondse en daarmee 
illegale systeem. Binnen de bouwnijverheid bleek het diepgeworteld te zijn, het zit 
als het ware in de «genen» van de aannemers.”
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• Concessiecontract voor de verdeling van kranten (zgn. tweede 
krantenconcessie – looptijd 2023-2027): waarde +/- 750 miljoen euro.

• Belgische mededingingsautoriteit (BMA) heeft in oktober 2022 onderzoek 
geopend naar mogelijke afspraken tussen de krantenuitgevers, bpost en een 
krantenbedelersbedrijf.

• Bpost heeft dit gunningsdossier inmiddels doorgestuurd naar het parket dat 
resultaten onderzoek BMA afwacht alvorens verder in actie te schieten

• Afspraken tussen bedrijven werkzaam in de veiligheidssector => in 
onderzoek bij de BMA

• Afspraken tussen bedrijven die werken uitvoerden in opdracht van 
infrabel => boetes opgelegd door BMA ten bedrage van 1,87 miljoen 
euro

=> https://www.bma-abc.be/sites/default/files/content/download/files/20170503_persbericht_7_bma.pdf

=> inmiddels schade-eisen door Infrabel ingediend bij burgerlijke 
rechtbank om de door de afspraken gegenereerde meerprijs te 
recupereren.
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Vormen van aanbestedingsvervalsing

•Schijnbieding (cover bidding of complementary
bidding)

•Biedonderdrukking of terugtrekking

•Rotatiebieding

•Marktverdeling
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“People of the same trade seldom meet 
together, even for merriment and 

diversion, but the conversation ends in a 
conspiracy against the public, or in some 

contrivance to raise prices.”

Adam Smith, The Wealth of Nations
(1776, Book I, Chapter X)

96



• AV ondermijnt het aanbestedingsproces en resulteert
in een prijs die hoger ligt dan deze die zou zijn
bekomen na vrije, competitieve mededinging.

• AV is nadeling voor consumenten en de 
belastingbetalers die deze meerkost (‘overcharge’) 
moeten dragen.

• AV vormt een inbreuk op art. 101 VWEU = art. IV.1 WER
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“Onverenigbaar met de interne markt en 
verboden zijn alle overeenkomsten tussen 

ondernemingen, alle besluiten van 
ondernemersverenigingen en alle onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen welke de 
handel tussen lidstaten ongunstig kunnen 

beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge 
hebben dat de mededinging binnen de interne 
markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst.”

98



• AV vormt tevens een inbreuk op art. 5, § 1, 1e lid OO-
Wet 2016: 

Ondernemers stellen geen handelingen, sluiten 
geen overeenkomsten of maken geen 
afspraken die de normale mededingings-
voorwaarden kunnen vertekenen.
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Economische & financiële impact van AV

• Studie van het OECD*: AV brengt een gemiddelde 
meerkost (‘overcharge’) van +/- 20% met zich mee

• Zonder AV zou de kost voor slachtoffers van 
collusie 20% lager zijn 
http://www.oecd.org/competition/cartels/fightingb
idrigginginpublicprocurement.htm

* Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling
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• Studie van prof. John Connor op grond van  700 
gepubliceerde studies and rechterlijke uitspraken 
m.b.t. 2041 kartels: overcharge van 23%

• J. CONNOR, “Cartel Overcharges”, in J. LANGENFELD (ed.), The Law 
and Economics of Class Actions (volume 26 in de reeks Research 
in Law and Economics), Emerald Publishing, Bingley (UK), 2014, 
249-387

• Studie van de Europese Commissie m.b.t. 42 bid 
rigging kartels: overcharge van 18%

• Oxera/ A. KOMNINOS, Quantifying antitrust damages. Towards 
non-binding guidance for courts. Study prepared for the 
European Commission, December 2009.
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Publiekrechtelijke gevolgen van 
vastgestelde 

aanbestedingsvervalsing
(public enforcement)
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1. Opleggen van administratieve boetes door de 
Europese Commissie (EC) en de Belgische 

Mededingingsautoriteit (BMA)

• Administratieve boetes kunnen tot 10% van de wereldwijde omzet 
van de bij de AV betrokken bedrijven belopen.

• In de periode 2017 – 2021 velde de EC 29 beslissingen
• Totaal aan kartelboetes die middels deze beslissingen werden 

opgelegd:  6,3 miljard euro
• Ook BMA heeft in een aantal zaken reeds administratieve boetes 

opgelegd
• vb.: in 2017 legde BMA boetes op voor een totaal van 1,8 miljoen 

euro aan leden van een kartel voor afspraken gemaakt in het 
kader van een aanbesteding georganiseerd door Infrabel

• Lopende zaken: prijsafspraken gemaakt door beveiligings-firma’s, 
concessiecontract verdeling kranten, ….
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Wie kan boetes worden opgelegd?

(1)Rechtspersonen 
• tot 10% van hun wereldwijde omzet!

(2) Sinds 2013 kan de BMA ook natuurlijke personen 
(bestuurders, management en personeelsleden) een boete 
opleggen van 100 tot 10.000 euro wanneer deze “in het 
kader van de activiteiten van een onderneming met één of 
meer concurrenten onderhandelen, overeenkomen, 
besluiten of onderling afstemmen”
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Case study :  het liften- en 
roltrappenkartel

• In 2007 legde de Europese Commissie de concerns Otis, Kone, 
Schindler en ThyssenKrupp boeten op van in totaal 992 miljoen 
euro voor hun deelname aan kartels inzake de installatie en 
het onderhoud van liften en roltrappen in België, Duitsland, 
Luxemburg en Nederland.

• Deze ondernemingen verdeelden in de periode 1995 tot 2004 
aanbestedingen en andere contracten voor de verkoop, de 
installatie, het onderhoud en de modernisering van liften en 
roltrappen met het doel marktaandelen te bevriezen en prijzen 
vast te stellen.

• Betrof projecten voor liften en roltrappen voor 
ziekenhuizen, stations, winkelcentra en kantoorgebouwen.



• Leidinggevende personen (o.a. managing directors, sales en 
services directors en het hoofd van klantenafdelingen) 
namen deel aan regelmatige bijeenkomsten en discussies.

• Ontmoetingen hadden gewoonlijk plaats in bars en 
restaurants, op het platteland of in het buitenland

• Er werd gebruik gemaakt van prepaid telefoonkaarten om 
opsporing te voorkomen.

• De gevolgen van deze kartelactiviteiten kunnen zich nog 20 
tot 50 jaar laten voelen nu het onderhoud meestal wordt
gedaan door de ondernemingen die zorgden voor de 
installatie van de liften en roltrappen.

• Belangrijke implicatie voor schadevergoedingsvorderingen
• HvJ 5 juni 2014, Kone/ ÖBB Infrastruktur, C-557/12 

• HvJ 12 december 2019, Otis et alia, C-435/18
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Andere middelen van 
public enforcement :
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Strafrechtelijke vervolging van bedrijven 
en fysieke personen

• Art. 314 Sw : “Zij die bij toewijzingen van de eigendom, van 
het vruchtgebruik of van de huur van roerende of 
onroerende zaken, van een aanneming, van een levering, van 
een bedrijf of van enige dienst, de vrijheid van opbod of van 
inschrijving door geweld of bedreiging of door schenkingen 
of beloften of door gelijk welk ander frauduleus middel 
belemmeren of storen, worden gestraft met een 
gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met 
een geldboete van honderd euro tot drieduizend euro.”

• ook rechtspersonen kunnen tot strafrechtelijke boetes 
worden veroordeeld.
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• GB: gevangenisstraf van 5 jaar en boetes (geen 
maximumbedrag voorzien) 

• Ierland: gevangenisstraf van 10 jaar en boetes (geen 
maximumbedrag voorzien) 

• Duitsland: gevangenisstraf van 5 jaar en boetes 
• Frankrijk: gevangenisstraf van 5 jaar en boetes (max. 
75 000 euro)

• USA: gevangenisstraf van 10 jaar en boetes van max. 
100 miljoen US$ voor een bedrijf / 1 miljoen US$ 
voor fysieke personen
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Uitsluiting van deelname aan overheids-
opdrachten

• Art. 69 OO-Wet 2016: “wanneer de aanbestedende 
overheid over voldoende plausibele aanwijzingen 
beschikt om te besluiten dat de kandidaat of 
inschrijver handelingen zou hebben gesteld, 
overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken 
zou hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing 
van de mededinging”.

• Duur uitsluiting is drie jaar
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Ambtshalve maatregelen door 
aanbestedende overheid 

• Eenzijdige verbreking van de opdracht
• Aannemer van werken:

• klasseverlaging of schorsing van een of meerdere 
erkenningen 

• Intrekking van een of meerdere erkenningen of diens 
uitsluiting voor overheidsopdrachten

• Uitsluiting door aanbestedende overheid van 
deelnemers aan de samenspanning voor duur van drie 
jaar van deelname aan haar opdrachten
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Mededeling van de Europese Commissie over 
instrumenten ter bestrijding van collusie bij 

overheidsopdrachten en over richtsnoeren voor de 
toepassing van de desbetreffende uitsluitingsgrond 

(ref.: 2021/C 91/01) (PBEU 18 maart 2021)
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• Tips & tricks voor het effectief bestrijden van 
collusie m.b.t. overheidsopdrachten

• Richtlijnen voor aanbestedende overheden
m.b.t. de mogelijkheid tot uitsluiten van 
deelnemers die zich schuldig hebben gemaakt / 
maken aan collusie (+ informatie m.b.t. self
cleaning => corrigerende maatregelen)
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Zie ook, uitgaande van de BMA, de brochure (2016)

Samenspanning bij overheidsopdrachten. 

Een gids voor inkopers bij overheden

• https://www.bma-
abc.be/sites/default/files/content/download/files/20170131_overhei
dsopdrachten.pdf
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Privaatrechtelijke gevolgen van 
vastgestelde aanbestedings-

vervalsing (private enforcement):
Schadevergoeding voor 

kartelslachtoffers

115



• Inbreuken op artikel 101 VWEU berokkenen veel schade
aan aanbestedende overheden, ondernemingen en
consumenten

• Jaarlijkse directe kost geraamd tussen 13 en 37 
miljard euro

• Vaste rechtspraak HvJ: recht op schadevergoeding
• 20 september 2001: arrest Courage en Crehan (zaak C-

453/99)
• 13 juli 2006, arrest Manfredi (gevoegde zaken C-

295/04 tot C-298/04) 
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• Private enforcement => gevaar te worden veroordeeld 
tot omvangrijke schadevergoedingen belangrijke 
prikkel om zich te onthouden van kartelactiviteiten

• Groot probleem: slachtoffers hadden het in het 
verleden heel moeilijk om aan hun schadevergoeding 
te geraken
• In de periode 2006 – 2012 volgden in meer dan 2/3e

van de EU-lidstaten geen schadevergoedings-
vordering na een beslissing van de EC tot opleggen
van boetes !
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• Niet vanzelfsprekend voor particulieren, bedrijven en 
overheden die schade hadden geleden door 
kartelactiviteiten, deze schade effectief te verhalen op de 
leden van het kartel

• Moeilijkheden waarmee partijen en rechtbanken bij 
schadeacties werden geconfronteerd, waren o.a. 

• lastige bewijsvoering (cruciaal bewijsmateriaal is vaak niet 
toegankelijk of wordt door beklaagden achtergehouden) 

• informatieasymmetrie wegens het geheime karakter van kartels
• het begroten van de geleden schade
• de verjaring van schadeclaims 
• nationaal procesrecht dat niet was voorzien op dergelijke 

schadevergoedingseisen.
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Keerpunt: Richtlijn 2014/104/EU betreffende 
bepaalde regels voor schadevorderingen volgens 

nationaal recht wegens inbreuken op de 
bepalingen van het mededingingsrecht van de 

lidstaten en van de Europese Unie
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Doel richtlijn 2014/104 : verwijderen van 
praktische procedurele obstakels voor
slachtoffers van kartelactiviteiten zodat ze 
gemakkelijker schadevergoeding kunnen claimen

RL 2014/104 omgezet in Belgisch recht door de 
Wet van 6 juni 2017 houdende invoeging van een 
Titel 3 “De rechtsvordering tot schadevergoeding 
wegens inbreuken op het mededingingsrecht” in 
Boek XVII van het WER.
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Belangrijkste krachtlijnen RL 2014/104/EU en    
Boek XVII, Titel 3 WER

1. Recht op volledige vergoeding voor geleden schade (damnum
emergens) en gederfde winst (lucrum cessans) + interesten 
lopende vanaf aanvang kartelactiviteiten

2. Onweerlegbaar vermoeden dat inbreuk op mededingingsrecht 
is begaan wanneer deze inbreuk is vastgesteld door een 
definitieve beslissing van de EC / BMA 

3. Weerlegbaar vermoeden van schade in geval van 
kartelinbreuken
• Omkering bewijslast: verwerende partijen moeten aantonen 

dat het kartel geen schade heeft veroorzaakt !
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4. Elke benadeelde kan de rechter verzoeken om de inbreukpleger 
of elke derde te bevelen om specifieke relevante bewijsstukken
over te leggen die zich in hun bezit bevinden.
• Belangrijk wapen in strijd tegen informatie-assymetrie
• Bij niet-nakoming van dergelijk rechterlijk bevel of in geval 

van vernietiging van bewijsmateriaal beschikt de rechter over 
de mogelijkheid om belangrijke geldboeten op te leggen (1.000 
euro tot 10 miljoen euro)

5. Bevoegdheid voor de rechter om de schade te ramen indien 
vaststaat dat een eiser kartelschade heeft geleden maar het 
praktisch onmogelijk of buitensporig moeilijk is de geleden 
schade op basis van het beschikbare bewijsmateriaal 
nauwkeurig te begroten
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6. Principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de 
inbreukplegers

• Uitz.:  (1) begunstigde van een volledige vrijstelling van 
geldboeten en (2) welbepaalde kmo’s

7. Invoeren van gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 5 jaar die 
pas begint te lopen 

• nadat de inbreuk op het mededingingsrecht is stopgezet én 
• een eiser weet heeft (of redelijkerwijs geacht kan worden 

weet te hebben) van (cumulatief) (1) de gedraging en het feit 
dat deze gedraging een inbreuk op het mededingingsrecht 
vormt, (2) het feit dat hij door de inbreuk op het 
mededingingsrecht schade heeft geleden en (3) de identiteit 
van de inbreukpleger.
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Evolutie van het aantal 
schadevergoedings-
vorderingen wegens 

kartelactiviteiten
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• Volgende slide geeft de cumulatieve evolutie weer van 
het aantal schadevergoedingsvorderingen ingesteld 
bij gerechten van de lidstaten van de EU met een 
uitspraak in eerste aanleg (periode 1998-2021)

• Bron: J.-F. LABORDE, “Cartel damages actions in Europe: How courts have 
assessed cartel overcharges (2021 ed.)”, Concurrences – Revue des droits de la 
concurrence, 3/2021
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Van de 299 zaken:

- 58% vloeiden voort uit een beslissing van een Nationale
Mededingingsauthoriteit

- 40% vloeiden voort uit een beslissing van de Europese
Commissie

- Slechts 2% waren ‘stand-alone’ vorderingen

Uit deze percentages blijkt het duidelijke belang/noodzaak van 
het public enforcement voor het private enforcement
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En hoe zit het met de succes rate van 
dergelijke schadevergoedings-
vorderingen?
Bron: J.-F. LABORDE, “Cartel damages actions in Europe: How courts have 
assessed cartel overcharges (2021 ed.)”, Concurrences – Revue des droits 
de la concurrence, 3/2021
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Het private enforcement
en de rechtspraak van 

het Hof van justitie
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20 september 2001: arrest Courage and Crehan (C-453/99)

“Aan de volle werking van [artikel 101 VWEU] zou 
worden afgedaan indien niet eenieder 
vergoeding kon vorderen van schade die hem is 
berokkend door een overeenkomst of een 
gedraging die de mededinging kan beperken of 
vervalsen.”
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De rechtspraak van het HvJ gaat
voortdurend verder in wat als te
herstellen schade moet worden
beschouwd, veroorzaakt door 

kartelactiviteiten



•HvJ 5 juni 2014, Kone, C-557/12
•HvJ 14 maart 2019, Skanska, C-724/14
•HvJ 12 december 2019, Otis et alia, C-435/18
•HvJ 6 oktober 2021, Sumal, C-882/19
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HvJ 5 juni 2014, Kone/ ÖBB Infrastruktur, 
C-557/12: “Umbrella pricing”
•Arrest uitloper van het door EC in 2007 
beboete liften- en roltrappenkartel 

•Er mag ook schadevergoeding voor 
umbrella pricing worden gevorderd = die 
schade die is geleden door de 
prijsopdrijvende werking van een kartel op 
de prijzen van niet-kartel-deelnemers.
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• Als de gezamenlijke marktaandelen van de 
karteldeelnemers voldoende zwaar doorwegen, 
kan een dergelijk kartel ervoor zorgen dat het 
algemene prijspeil in het marktonderdeel waarin 
dit kartel werkzaam is, stijgt.

• Kone-arrest: gedupeerden die door umbrella
pricing te veel hebben betaald bij een producent 
die niet heeft deelgenomen aan het kartel, 
kunnen hun schade op de karteldeelnemers 
verhalen. 
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HvJ 14 maart 2019, Skanska, C-724/14
• Ondernemingen kunnen niet middels 

vennootschapsherstructurering hun aansprakelijkheid 
voor kartelschade ontlopen.

• Wanneer alle aandelen van vennootschappen die 
hebben deelgenomen aan kartel, zijn verkregen door 
andere vennootschappen, die de eerstgenoemde 
vennootschappen hebben ontbonden en hun 
commerciële activiteiten hebben voortgezet, kunnen 
de verkrijgende vennootschappen aansprakelijk 
worden gesteld voor de kartelschade
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HvJ 12 december 2019, Otis et alia, C-435/18
• Nog een uitloper van het liften- en roltrappenkartel
• Sociale woningbouw: recht op schadevergoeding voor 

subsidiërende overheden voor de schade die 
voortvloeit uit het feit dat zij wegens dat kartel hogere 
subsidies hebben moeten toekennen dan wanneer dat 
kartel niet had bestaan. 
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HvJ 6 oktober 2021, Sumal, C-882/19
• Wegens vastgestelde heimelijke afspraken tussen verschillende 

vrachtwagenfabrikanten, waaronder Daimler (DE), over 
prijsstelling voor vrachtwagens in de Europese Economische 
Ruimte, legde EC deze fabrikanten in 2016 in totaal voor 2,93 
miljard euro aan administratieve boetes op (public enforcement).

• Op grond van dit public enforcement van het Europese 
mededingingsrecht werden in diverse landen van de Europese 
Unie ook schadevergoedingsvorderingen ingesteld door 
aankopers van deze vrachtwagens om het door de afspraken 
opgedreven deel van de aankoopprijs terug te vorderen (het 
private enforcement)
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• Dit was onder andere ook het geval in Spanje waar het 
bedrijf Sumal twee vrachtwagens had gekocht van 
Mercedes Benz Trucks España (hierna: ‘MBTE’).

• Sumal vorderde in rechte van MBTE de terugbetaling 
van 22.204 euro als vergoeding voor de schade die zij 
stelde te hebben geleden door de deelname van 
Daimler, de moedermaatschappij van MBTE, aan het 
vrachtwagenkartel.

• Volgens Sumal was MBTE aansprakelijk als 
dochteronderneming van Daimler. 

139



140

Mercedes Benz 

Trucks Espagna

(dochter)

boete

Schade-eis

aansprakelijkheid



• In eerste aanleg werd de vordering van Sumal afgewezen : 
boetebesluit van EC van 2016 was niet tegen MBTE gericht. 

• In beroep heeft de Spaanse rechter de procedure 
geschorst en HvJ hieromtrent prejudiciële vraag gesteld.

• Hof van Justitie:
• toerekening van de civielrechtelijke aansprakelijkheid 

voor mededingingsverstorende gedragingen van een 
bepaalde entiteit aan één of meer andere entiteiten 
binnen eenzelfde concern kan niet alleen plaatsgrijpen 
van onder naar boven toe (moedermaatschappij 
aansprakelijk gesteld voor inbreukmakend gedrag van 
haar dochtervennoot-schap; de klassieke parental
liability);
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• maar ook van boven naar beneden toe, de neerwaardse
aansprakelijkheid, waarbij een dochtervennootschap 
wordt aansprakelijk gesteld voor 
mededingingsverstorende gedragingen van haar 
moedermaatschappij

• Wel vereist: bestaan van concreet verband tussen 
economische activiteit van de dochteronderneming en 
het voorwerp van de inbreuk waarvoor de 
moedermaatschappij aansprakelijk is gesteld (in casu
verkoop van vrachtwagens)

142



HvB Gent 1 maart 2021, MAN nv 
en Volvo t./ Bevatrans nv
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• Zaak uitvloeisel van vrachtwagenkartel (cf. supra)
• nv Bevatrans vordert vergoeding voor schade die zij beweert 

te hebben geleden ingevolge het vrachtwagenkartel n.a.v. 
haar aankoop van een aantal vrachtwagentrekkers

• nv Bevatrans verwijst naar de beslissing van de EC van 2016
• nv Bevatrans begroot haar schade op 20% van het 

aankoopbedrag van elke vrachtwagen + interesten = +/-
350.000 euro

• Ondernemingsrechtbank: 
• vordering ontvankelijk 
• Aanstelling deskundige-bedrijfsrevisor voor het vaststellen 

schadebedrag

• Tegen dit vonnis beroep ingesteld door MAN en Volvo
144



HvB Gent – 1 maart 2021

• Kartel was ‘werkzaam’ tot januari 2011

• kartelbeslissing van EC dateert van 19 juli 2016

• Bijgevolg zijn zowel het kartel als de kartelbeslissing te situeren 
vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 juni 2017 tot 
omzetting van de schadevergoedingsrichtlijn 2014/104/EU

• Bijgevolg moet nv Bevatrans op grond van art. 1382 (oud) BW 
bewijzen:
• Fout
• Schade
• Causaal verband tussen fout en schade
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(1) Bestaan van een fout

• De kartelbeslissing van de EC bewijst het bestaan van een fout in 
hoofde van MAN en Volvo

(2) Bestaan van schade (1/2)

• Het weerlegbaar vermoeden van schade veroorzaakt door de 
kartelactiviteiten dat is neergelegd in de schadevergoedingsrichtlijn 
2014/104/EU is niet van toepassing 

kartel en kartelbeslissing zijn te situeren vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 6 juni 2017 tot omzetting van de 
schadevergoedingsrichtlijn 2014/104/EU

Nv Bevatrans kan zich niet beroepen op het vermoeden van 
schade en moet bewijzen dat ze daadwerkelijk schade heeft 
geleden en – opvolgend – de omvang ervan: ze kan bewijslast dus 
niet omkeren
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(2) Bestaan van schade (2/2)

• nv Bevatrans stelt concrete schade te hebben geleden maar 
onderbouwt de beweerdelijk geleden schade niet

• Vordering bevat geen enkele cijfermatig onderbouwde staving van de 
beweerdelijk geleden schade van meerprijs van 20%

• Nv Bevatrans levert geen enkel bewijs van het feit dat de 
mededinging op de Belgische markt effectief belemmerd of negatief 
beïnvloed is geweest en ze effectief schade heeft geleden

• Nv Bevatrans voldoet niet aan de op haar rustende bewijslast tot 
aantonen van bestaan van zekere en vaststaande schade

• Vordering tot schadevergoeding wordt dan ook afgewezen nu niet is 
voldaan aan één van de drie voorwaarden van art. 1382 (oud) BW
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Verloop van tijd tussen sluiten
overheidsopdracht aangetast door 

aanbestedingsvervalsing en de eerste
rechterlijke schadevergoedings-

uitspraken
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Bid rigging

activities:
1995-2004

Infringement

decision:
2007

2023: mutiple damages

cases still pending before

national courts

16 years19/28 

years

Lifts and escalators cartel case

e.g. CJEU 
judgement of 
2019 in the
Otis/LOÖ case 
(C-435/18)
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Bid rigging

activities:
1997-2011

Infringement

decision:

2016

2023: mutiple damages

cases still pending before

national courts

7 years12/26 

years

Truck cartel case
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Topic nr. 4

Recente evoluties in de beroeps- en 
schadevergoedingsprocedures inzake 

overheidsopdrachten voor de               
Raad van State



Beroepsprocedures voor de Raad van State

(1) Problematiek aanvechten van (beweerdelijk) onwettige 
besteksbepalingen

• Het Labonorm-arrest van 2 december 2005

• Het Neorec-arrest van 13 juli 2010

• Het arrest Deckx van 30 november 2018: Neorec teruggefloten

• Nuancering van de Labonormrechtspraak: op de inschrijver rustende 
zorgvuldigheidsplicht en behoorlijk burgerschap 

(2) Schadevergoedingscontentieux voor de Raad van State en 
vergelijking met de rechtspraak voor de justitiële rechter
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[1] Problematiek aanvechten van 
(beweerdelijk) onwettige 

besteksbepalingen
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• De AV van de Raad van State heeft in het Labonorm-arrest
van 2 december 2005 (nr. 152.173) het basisstandpunt 
ingenomen dat (beweerdelijk) onwettige 
besteksbepalingen ook nog kunnen worden aangevochten 
na ontvangst van de gunningsbeslissing. 

• Vaste rechtspraak RvS (NL en FR Kamer)

• Vaak gaan inschrijvers slechts bezwaren tegen opdracht-
documenten, en dan inzonderheid besteksbepalingen, 
opwerpen wanneer de opdracht hun niet wordt toegewezen, 
en dit middels een schorsings- of vernietigingsprocedure 
voor de RvS, tot grote frustratie van de aanbestedende 
overheden. 
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• Om deze rechtsgang kort te sluiten nemen AO in hun 
bestekken vaak een clausule op in de zin van: 

"Door het indienen van een offerte aanvaarden de 
inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van de 
opdrachtdocumenten en aanvaarden ze door de 
bepalingen ervan gebonden te zijn. 
Indien een inschrijver in verband met de inhoud van de 
opdrachtdocumenten rechtmatigheidsbezwaren heeft, 
dient hij dat schriftelijk en per aangetekend schrijven 
binnen de 7 kalenderdagen vóór de opening van de 
offertes bekend te maken aan de AO met omschrijving 
van de redenen."
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• Arrest Neorec van 13 juli 2010 (nr. 206.598) (XIIde NL 
Kamer)
• In deze zaak was zo’n clausule opgenomen
• RvS: indien een besteksbepaling een meldingsplicht

van onwettige besteksbepalingen oplegt aan de 
potentiële inschrijvers, en die melding is niet 
gebeurd binnen de door de aanbesteder eenzijdig 
bepaalde (korte) termijn, leidt zulks tot de 
onontvankelijkheid van de vordering ingesteld na 
ontvangst van de gunningsbeslissing, voor zover het 
om “meteen zichtbare wettigheidsbezwaren” gaat. 
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• De Neorec-rechtspraak legde een bijzondere last op aan 
de inschrijvers (aan de Nederlandstalige kant van de 
taalgrens), die immers altijd onmiddellijk het bestek 
moesten nazien, 

• in eerste instantie om te zien of dergelijke Neorec-
clausule erin voorkwam en, 

• in bevestigend geval, om onmiddellijk een volledig 
nazicht van het bestek door te voeren teneinde 
“meteen zichtbare wettigheidsbezwaren” te 
identificeren en te melden binnen de in de Neorec-
clausule bepaalde (korte) termijn. 
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• Met het arrest Deckx van 30 november 2018 (nr. 243.095) is de 
XIIde Kamer van de Raad van State teruggekomen op de 
Neorec-rechtspraak:

(1) Geen rechtsgrond in hoofde AO om in bestek bepalingen op te 
nemen die de toegang tot een rechter procedureel en inhoudelijk 
regelen

(2) Neorec-besteksclausule bezwaart de toegang tot de rechter 
fundamenteel. 

(3) Deze clausule laat, mede gelet op de fase van voorbereiding van de 
offerte waarin de inschrijver zich dan bevindt, slechts een zeer korte 
termijn aan een geïnteresseerde inschrijver voor reactie
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(4) er wordt geen procedure uitgewerkt waaraan een aanbestedende 
overheid zich bij een eventueel bezwaar dient te houden. 

(5) het is evident dat een inschrijver zich in het kader van een 
plaatsingsprocedure in eerste instantie concentreert op de offerte zelf; 
er moet in beginsel dan ook niet van hem in dit stadium van de 
gunningsprocedure worden verwacht dat hij overgaat tot een juridische 
check-up van elke besteksbepaling of de procedurekeuze betwist. 

(6) Het door de verzoekende partij aangebrachte middel wordt door de 
verwerende partij [= AO] uitgebreid betwist. Het bezwaar lijkt dan ook 
niet van die aard dat het voor een inschrijver, gespecialiseerd in 
wegenwerken, dermate apert is dat het hem zou mogen worden 
verweten niet onmiddellijk de aanbestedende overheid of een rechter 
te hebben gevat.” => Geen “meteen zichtbare wettigheidsbezwaar”
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Voor vier recente arresten waar de Raad van State de 
Labonormrechtspraak ondubbelzinnig andermaal bevestigt, zie :
➢RvS 26 oktober 2021, nr. 251.924, nv Diliën Metaalwerken 
➢RvS 26 januari 2022, nr. 252.801, nv Econocom Managed

Services
➢RvS nr. 254.352 van 29 augustus 2022, NV TERRA ENGINEERING & 

CONSULTANCY
➢CE 24 oktober 2022, n° 254.855, Etablissements GDA
➢Labonormrechtspraak ten gronde uitgewerkt en getoetst 

aan de rechtspraak van het HvJ, inz. arresten eVigilo (12 
maart 2015, zaak C-538/13) en Grossman Air Service (12 
februari 2004, zaak C-230/02)
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Nuancering van de Labonormrechtspraak: op de 
inschrijver rustende zorgvuldigheidsplicht en 

behoorlijk burgerschap 

Het handhaven van de Labonorm-rechtspraak en het
terugschroeven van de Neorec-rechtspraak, betekent niet dat
er – volgens de XIIde (NL) Kamer – geen
zorgvuldigheidsplicht in hoofde van de inschrijver zou
bestaan en dat deze er in alle gevallen zou van vrijgesteld
zijn om onwettigheden voorafgaand aan het indienen van de
offertes te melden en/of om onmiddellijk een
beroepsprocedure op te starten.
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Twee recente casus

• RvS 30 januari 2020, nr. 246.926, nv Eurofiber
en

• RvS 26 juli 2021, nr. 251.302, nv Iskraemeco Benelux
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RvS nr. 246.926, 30 januari 2020, nv Eurofiber

• Opdracht uitgaande van de VRT voor het aanbieding van 
‘dark fiber’

• Dark fiber = niet-geactiveerde fiber/glasvezel in het reeds 
aanwezige netwerk; dark fiber wordt geplaatst voor eventueel 
toekomstig gebruik

• nv Eurofiber, een aanbieder van ‘dark fiber’, had bij RvS 
een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid ingesteld tegen de beslissing van de 
VRT waarbij de opdracht voor het aanbieding van ‘dark
fiber’ was toegewezen aan Telenet met miskenning van 
de overheidsopdrachtenwet- en regelgeving.
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• VRT betwist het belang van Eurofiber bij het middel. 
• Zij betoogt dat Eurofiber met zekerheid moet geweten 

hebben dat de sluiting van het contract buiten het 
toepassingsgebied van de OO-Wet 2016 werd 
onderhandeld. 

• Zo werden in het verleden met Eurofiber verscheidene 
gelijkaardige contracten gesloten, steeds na een 
gelijkaardige informele handelwijze. 

• Voorts heeft Eurofiber tijdens de besprekingen nooit enig 
bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop deze werden 
gevoerd. 
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• Eurofiber heeft tijdens de onderhandelingen nooit de 
vraag gesteld of in casu de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten niet moest worden gevolgd.

• Eurofiber heeft deelgenomen aan de precontractuele 
besprekingen zonder ooit haar beklag te hebben gedaan. 

• Door kritieken voor het eerst te formuleren in een UDN-
procedure, geeft Eurofiber blijk van onzorgvuldig gedrag. 

• Op die wijze ontzegt zij zichzelf – volgens de VRT - het 
recht om de onregelmatigheid van het gehele 
beslissingsproces als middel aan te voeren, zodat het 
enig middel niet ontvankelijk is.
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• RvS is het standpunt van de VRT integraal gevolgd
• Door de toepasselijkheid van de regelgeving OO voor 

het eerst aan te voeren in een UDN -procedure die erop 
is gericht het contract zelf in de wacht te slepen, geeft 
VP geen blijk van de vereiste zorgvuldigheid en 
diligentie of van het behoorlijk burgerschap die mogen 
worden verwacht van een partij wanneer zij deelneemt 
aan onderhandelingen die zij zelf als een bestuurlijk 
beslissingsproces beschouwt. 

• Op deze wijze ontzegt zij zichzelf het recht om de 
onregelmatigheid van het gehele beslissingsproces aan 
te voeren => UDN verworpen wegens afwezigheid van 
belang 
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RvS nr. 251.302 van 26 juli 2021, nv 
Iskraemeco Benelux

• OO in de nutssectoren 
• Leveren van digitale elektriciteits- en gasmeters voor 

Fluvius + datacaptatie
• raamovereenkomst met duurtijd van max. 28 jaar
• Verzoekende partij (VP) merkt op de maximale in het 

bestek bepaalde duurtijd van de raamovereenkomst 28 
jaar excessief is t.o.v. de standaard duurtijd van acht jaar 
zoals voorzien in de speciale sectoren.
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• Wetgeving laat weliswaar langere duurtijd toe “in 
deugdelijk gemotiveerde uitzonderingsgevallen”. 

• Noch in de aanbestedingsdocumenten noch in de 
bestreden beslissing is echter een gemotiveerde 
verantwoording terug te vinden.
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• RvS: opgeworpen middel is onontvankelijk wegens 
onzorgvuldig gedrag VP. 

• VP heeft in de loop van de procedure geen enkele 
opmerking gemaakt over de mogelijke onwettigheid van 
de duur van de opdracht.

• Wanneer haar de formele gelegenheid is geboden om 
opmerkingen te maken “op dit bestek”, schrijft zij: 

“Iskraemeco heeft de voorwaarden in de aanbestedings-
documentatie uitvoerig onderzocht en gaat hiermee in 
principe akkoord.” 
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• VP handelt met verregaande onzorgvuldigheid, door 
pas nadat zij naast de opdracht grijpt, kritiek te 
formuleren op aspecten die tot de kern behoren van 
de opdracht en die zij voorheen – met goede kennis 
van zaken – uitdrukkelijk heeft verklaard te kunnen 
onderschrijven. 

• Die vaststelling leidt tot de conclusie dat verzoekster 
niet getuigt van de minimaal vereiste zorgvuldigheid 
en diligentie en het middel niet ontvankelijk is!
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[2] Schadevergoedings-
contentieux voor de 

Raad van State
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Mogelijkheid geboden door art. 11bis
RvS-Wet (ingevoerd in 2014) :

“Elke verzoekende of tussenkomende partij die de 
nietigverklaring van een akte, een reglement, of een 
stilzwijgend afwijzende beslissing vordert kan aan de afdeling 
bestuursrechtspraak vragen om haar bij wijze van arrest een 
schadevergoeding tot herstel toe te kennen ten laste van de 
steller van de handeling indien zij een nadeel heeft geleden 
omwille van de onwettigheid van de akte, het reglement of de 
stilzwijgend afwijzende beslissing, met inachtneming van alle 
omstandigheden van openbaar en particulier belang.”
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De belangrijkste kenmerken van de 
schadevergoeding tot herstel 

(en tegelijk belangrijke verschilpunten met het 
schadevergoedingscontentieux voor de justitiële rechter)

1) Raad van State doet uitspraak IN EERSTE EN METEEN OOK LAATSTE
AANLEG

2) Raad van State houdt REKENING MET ALLE OMSTANDIGHEDEN VAN
OPENBAAR EN PARTICULIER BELANG

• RvS heeft mogelijkheid tot matigen schadevergoedingsbedrag
•  justitiële rechter: integrale schadevergoeding

3) Bevoegdheid van de Raad van State tot herstelvergoeding geldt 
enkel voor de gunningsbeslissingen van aanbestedende 
instanties die een ADMINISTRATIEVE OVERHEID zijn
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4) Voor de toekenning van een schadevergoeding tot herstel is geen 
fout vereist; een ONWETTIGHEID van de bestuurshandeling, vastgesteld 
in het kader van een beroep tot nietigverklaring volstaat 

• Het begrip ‘onwettigheid’ is ruimer dan het begrip ‘fout’

5) De schadevergoeding tot herstel op grond van artikel 11bis RvS-
Wet kan enkel bestaan in de toekenning van een geldsom en NIET IN
EEN HERSTEL IN NATURA

• Adv.RvS 53.933/AV bij het wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde 
Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de 
Grondwet, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 2233/2, 8, nr. 8

• In de rechtsleer wordt geargumenteerd dat de Raad - vooraleer hij zich uitspreekt 
over de schadevergoeding tot herstel - aan de verwerende partij een kans moet 
geven om de schade in natura te herstellen.

• M. NIHOUL en F. XAVIER, “Trois années d’indemnité réparatrice devant le Conseil d’Etat”, CDPK 
2017, nr. 4, (679) 695

• Praktijkgeval cfr. infra RvS, arrest van 23 juni 2022, nr. 254.077, nv Idema Sport 
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6) De schadevergoeding tot herstel op grond van artikel 11bis
RvS-Wet bezit een AUTONOOM KARAKTER: 

“Het gaat om een autonoom begrip waarvan aan de Raad van 
State de zorg toekomt om geleidelijk aan de modaliteiten te 
bepalen in zijn rechtspraak”

7) Een verzoek tot herstelvergoeding bij de Raad van State moet 
uiterlijk ZESTIG DAGEN na de kennisgeving van het vernietigings-
arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld, ingediend te 
worden

• Deze termijn is beduidend korter dan de verjaringstermijn van 5 jaar 
die van toepassing is voor vorderingen tot schadevergoeding bij de 
justitiële rechter
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8) De Raad van State dient een uitspraak te doen over het 
verzoek tot schadevergoeding BINNEN DE TWAALF MAANDEN na de 
kennisgeving van het vernietigingsarrest waarbij de 
onwettigheid werd vastgesteld

• Dit is echter geen termijn op straffe van verval maar een 
ordetermijn!
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Opgelet! Electa una via non datur recursus ad 
alteram!

• Bij het instellen van een vordering tot schadevergoeding wegens een 
onwettige bestuurshandeling heeft de schadelijder de keuze om 

• ofwel een verzoek tot schadevergoeding tot herstel bij de Raad van State in 
te dienen 

• dan wel een vordering bij de justitiële rechter in te leiden. 

• Zodra de rechtzoekende evenwel een bepaalde weg is ingeslagen, 
kan hij niet meer van gedachten veranderen en zal de tweede 
vordering onontvankelijk worden verklaard: de partij die een verzoek 
tot schadevergoeding heeft ingediend bij de Raad van State kan geen 
burgerlijke aansprakelijkheidsvordering meer instellen om het herstel 
van hetzelfde nadeel te verkrijgen en vice versa.
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Analyse van zeven 
RvS schadevergoedingsarresten

(NjW 2021, 94-110)
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➢RvS (VIe k.) 31 maart 2017, nr. 237.894, sa TRBA; 
➢RvS (XIIe k.) 16 mei 2019, nr. 244.490, nv TNS Dimarso; 
➢RvS (VIe k.) 25 oktober 2019, nr. 245.932, sa 
Établissements G.D.A.; 
➢RvS (VIe k.) 28 november 2019, nr. 246.220, sa Energys
➢RvS (VIe k.) 27 januari 2020, nr. 246.852, sprl Leboutte, 
Mouhib en c°.
➢RvS (XIIe k.) 15 oktober 2020, nr. 248.606, nv 
Aannemingen Janssen;
➢RvS (XIIe k.) 24 november 2020, nr. 248.999, bvba 
Steenhaut.

➢ + 4 arresten in periode 2021-2022 (cfr. infra)



• Tijdsverloop tussen instellen schadevergoedings-
vordering en schadevergoedingsarrest 

• Op welke wijze wordt de schadevergoeding door 
de Raad van State berekend?

• Wordt een integrale schadevergoeding toegekend 
of maakt RvS gebruik van matigingsrecht?

• Vergoeding voor opmaak offerte?
• Interesten ? 
• Kapitalisatie interesten?
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Tijdsverloop tussen instellen schadevergoedings-
vordering en schadevergoedingsarrest 

• Gemiddeld verlopen 27,3 maanden of 2,3 jaar tussen 
datum van vernietigingsarrest en datum 
schadevergoedingsarrest. 

• De in artikel 11bis RvS-Wet voorziene ordetermijn van 12 
maanden werd in de hier onderzochte 
schadevergoedingsdossiers dan ook niet gehaald. 

• Wordt de gehele duur van de procedure voor de Raad in 
acht genomen, i.e. vanaf de vordering tot vernietiging tot 
het moment van het schadevergoedingsarrest, dan 
bedraagt deze gemiddeld 47,4 maanden of 3,9 jaren. 181



Vaststellen schadevergoeding
• De geleden schade wordt ex aequo et bono begroot middels de 10% 

forfaitaire schadevergoedingsregel neergelegd in art. 16 lid 3 RBW 2013 
en toegerekend op het offertebedrag van de gelaedeerde inschrijver. 

• Autonoom karakter van schadevergoedingscontentieux voor RvS

• Justitiële rechter: 10% schadevergoedingsregel wordt door RBW beperkt tot 
openbare of niet-openbare procedure, wanneer de economisch meest voordelige 
offerte uitsluitend op basis van de prijs wordt bepaald 

• In geval van verlies van een kans wordt niet het volledige bedrag van de 
10% forfaitaire schadevergoeding toegekend maar enkel een breukdeel 
daarvan rekening houdend met de kans op het daadwerkelijk 
toegewezen krijgen van de opdracht aan de verzoekende partij mocht 
de onwettigheid niet hebben plaatsgegrepen ≈ rechtspraak justitiële 
rechter
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Wordt een integrale schadevergoeding 
toegekend?

• Herinnering: art. 11bis RvS-Wet: toekenning van 
schadevergoeding tot herstel “met inachtneming van alle 
omstandigheden van openbaar en particulier belang”

• Rvs kent steeds een integrale schadevergoeding toe en 
maakt geen gebruik van de hem toegekende 
matigingsbevoegdheid
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Vergoeding voor opmaak offerte?
• In de schadedossiers waar bijkomend een vergoeding werd gevraagd 

voor de gedane kosten voor de opmaak van de offerte werd deze 
vordering afgewezen. 

• RvS (XIIe k.) 16 mei 2019, nr. 244.490, nv TNS Dimarso:
“Het betreft immers kosten die eigen zijn aan elke deelname aan een 
overheidsopdracht. 
Ook de gekozen inschrijver zal de kosten van het opstellen van zijn offerte 
dienen te dragen. 
Deze kost was eveneens verloren, indien de verzoekende partij terecht niet 
was gekozen.
Aldus zou het nadeel bestaande uit de kosten gemaakt voor het opstellen 
van een offerte zich ook hebben voorgedaan zonder de door de overheid 
begane onwettigheid. 
Het oorzakelijk verband tussen de onwettigheid en de aangevoerde schade 
inzake dergelijke kosten is niet aangetoond.” 184



Interesten

• In alle arresten kende de Raad van State 
vergoedende interesten toe op de schade-
vergoedingen die kunnen worden gevorderd van 
het ogenblik van de onwettige gunnings-
beslissing.
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Kapitalisatie?
• Ongeacht de gunningswijze is voor de Raad van State kapitalisatie van de 

interesten mogelijk, zonder dat de kapitalisatie-eis gebonden is aan de 
voorwaarden van 1154 BW [art. 5.207 NBW: schriftelijke ingebrekestelling 
of specifiek contract én ingebrekestelling of contract heeft betrekking op 
interest die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd is] 

• in het kader van het overheidsopdrachtencontentieux toegekende 
schadevergoedingsbedragen maken voor de RvS steeds 
waardeschulden uit, ook wanneer het gaat om een “openbare 
aanbesteding”

• Bij waardeschulden, waarvan het bedrag aan de beoordeling van de 
rechter is overgelaten, kan de rechter interest op compensatoire 
interest toekennen – i.e. kapitalisatie – zonder door de 
voorwaarden van artikel 1154 BW (voorwaarden van toepassing op 
de kapitalisatie van geldschulden) gebonden te zijn
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•  justitiële rechter (HvC) : in geval van “openbare 
aanbesteding” gaat het om een geldschuld en is de 
kapitalisatie-eis gebonden aan de voorwaarden van 1154 BW 
(art. 5.207 NVW)

• Wel kan de kapitalisatie slechts worden toegestaan voor zover 
door de toekenning van de vergoedende interesten de 
geleden schade onvoldoende zou zijn vergoed, wat door de 
gelaedeerde inschrijver moet worden bewezen. 

• In de gevallen waar kapitalisatie werd gevorderd, werd deze 
door de Raad van State afgewezen omdat niet werd bewezen 
dat deze kapitalisatie noodzakelijk was om tot een volledige 
schadevergoeding te komen.
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Daarnaast zijn in 2021 en 2022 nog volgende
arresten, gewezen met relevantie voor het 
schadevergoedingscontentieux, interessant:
➢Conseil d’État, arrêt n° 250.637 du 20 mai 2021, 
s.p.r.l. VAEL
➢Conseil d’État, arrêt n° 250.238 du 26 mars 2021, 
s.a. Établissements GDA 
➢RvS, arrest van 23 juni 2022, nr. 254.077, nv Idema
Sport
➢RvS, arrest van 30 augustus 2022, nr. 254.357, 
NV ORANGE BELGIUM
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Conseil d’État, arrêt n° 250.637 du 20 
mai 2021, s.p.r.l. VAEL

Om schadevergoeding tot herstel bekomen moet verzoekende 
partij bewijzen:
• onwettigheid => blijkt uit vernietigingsarrest RvS
• bestaan van een schade => VP heeft de opdracht niet 

toegewezen gekregen of een kans verloren om deze opdracht 
gegund te krijgen

• oorzakelijk verband tussen vastgestelde onwettigheid en het 
nadeel => het nadeel zou zich zonder die vastgestelde 
onwettigheid niet hebben voorgedaan.
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In het arrest VAEL oordeelde de RvS dat onwettigheid en 
schade in casu wel degelijk aanwezig waren maar dat er geen
causaal verband bestond tussen onwettigheid en schade
• « Le requérant doit faire la démonstration d’un lien de 

causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se 
plaint. 

• « cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se 
serait pas produit sans l’illégalité commise par le pouvoir 
adjudicateur. 

• « En l’espèce, l’illégalité de l’acte attaqué est établie, le 
moyen unique étant déclaré fondé pour les raisons exposées 
par le présent arrêt. 
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• « Par contre le lien entre l’illégalité de cette décision et le 
dommage invoqué — à savoir, à titre principal, la perte du 
marché litigieux ou, à titre subsidiaire, la perte d’une chance 
d’obtenir ce marché — n’était pas établi et la demande 
d’indemnité réparatrice est rejeté. »
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Conseil d’État, arrêt n° 250.238 du 26 
mars 2021, s.a. Établissements GDA  

Gevraagde kapitalisatie van de interesten afgewezen:
• « La capitalisation des intérêts compensatoires puisse être 

accordée par le juge si le demandeur démontre que l’octroi de 
ces intérêts ne suffit pas pour indemniser le préjudice subi du 
fait de l’érosion monétaire [geldontwaarding] et du retard 
d’indemnisation. 

• « De la même manière, si le Conseil d’État, statuant sur la base 
de l’article 11bis des lois coordonnées, peut accorder la 
capitalisation des intérêts, celle-ci doit être demandée par la 
partie requérante et cette demande doit comporter des 
éléments de nature à la justifier. En l’espèce, la requête se 
limite à formuler la demande sans la motiver. Il n’y a donc pas 
lieu de faire droit à cette demande. 192



RvS, arrest van 23 juni 2022, nr. 254.077,               
nv Idema Sport 

▪ Overheidsopdracht voor renovatie van sporthal 
▪ Twee offertes: die van verzoekende partij (VP) en die van gekozen 

inschrijver
▪ Offerte VP wordt substantieel onregelmatig verklaard door AO
▪ VP vraag vernietiging gunningsbeslissing + schadevergoeding (op grond

art. 11bis Wet RvS)
▪ VP merkt op dat ook offerte gekozen inschrijver substantieel

onregelmatig is omdat die inschrijver zijn eigen betalingsvoorwaarden
in de plaats heeft gesteld van de betalingsvoorwaarden vermeld in het 
bestek => Hiermee komt een essentiële bestekbepaling, namelijk de 
prijs, in het gedrang. 
▪ RvS is VP gevolgd en heeft gunningsbeslissing vernietigd.
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En wat betreft eis tot schadevergoeding?

• “Ter zitting bevestigt de raadsman van de verwerende partij [= AO] dat 
het gedeelte van de opdracht dat thans in het geding is, nog steeds 
niet is uitgevoerd zodat herstel in natura nog mogelijk is.”

• “Er zijn slechts twee offertes ingediend. Bij het onderzoek van het 
tweede middel is komen vast te staan dat de offerte van de gekozen 
inschrijver niet wettig als regelmatig werd beschouwd. Blijkens het 
gunningsverslag werd de offerte van de verzoekende partij als 
onregelmatig beschouwd, onder meer wat de posten 53.21, 54.04, 
54.05, 54.06 en 55.41.10 betreft, beoordelingen waartegen zij niet in 
rechte is opgekomen.”  

• “Hieruit leidt de Raad van State af dat de opdracht aan geen enkele 
inschrijver mocht worden gegund, zodat een herstel in natura van de 
vastgestelde onwettigheid impliceert dat een nieuwe gunnings-
procedure zal moeten worden georganiseerd.” 
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• “Nu een onwettigheid thans definitief is vastgesteld, past het te 
handelen overeenkomstig artikel 25/3, § 4, van het algemeen 
procedurereglement en de partijen en het aangewezen lid van het 
auditoraat de gelegenheid te geven om, weliswaar rekening houdend 
met voornoemde mogelijkheid tot herstel in natura, standpunt in te 
nemen betreffende het verzoek tot schadevergoeding.”

• RvS beslist tot heropening van de debatten.

=> Wordt vervolgd! 
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RvS, arrest van 30 augustus 2022, nr. 
254.357, NV ORANGE BELGIUM

• Raamovereenkomst ‘Aanbieden van een breed gamma van 
telecommunicatiediensten’

• Toegewezen aan de nv Proximus:
• perceel 1 ‘Vaste telefonie, marketingnummers & vaste 

datacommunicatie’ 
• perceel 2 ‘Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor 

professioneel gebruik’
• Gunningsbeslissing vernietigd door RvS met arrest nr. 249.215 van 

14 december 2020
• offertes waren getoetst aan de hand van het gunningscriterium 

‘kwaliteit’ opgedeeld in vier subgunningscriteria en 16 
subsubgunningscriteria, met elk een afzonderlijke weging, die niet in 
het bestek of in de aankondiging van de opdracht waren opgenomen
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• Verzoekende partij (VP) beoogt een “schadevergoeding tot herstel” te 
verkrijgen met toepassing van artikel 11bis RvS-wet

• Moest bewijzen:
➢(1) onwettigheid

➢(2) schade

➢(3) oorzakelijk verband tussen onwettigheid en schade

• RvS heeft schadevergoeding toegewezen:

• 1e voorwaarde: onwettigheid => vernietigingsarrest RvS dat een 
onwettigheid vaststelt (arrest nr. 249.215 van 14 december 2020)

• 2e voorwaarde: bestaan van een schade => ingevolge onwettigheid 
heeft VP kans verloren om de opdracht gegund te krijgen

• 3e voorwaarde: oorzakelijk verband tussen vastgestelde onwettigheid 
en het nadeel => het nadeel zou zich zonder die vastgestelde 
onwettigheid niet hebben voorgedaan.

197



Begroting van de schade!!!
• Prijs niet enige gunningscriterium: 

• Bij de begroting van haar schade gaat VP uit van een schade ten 
belope van 10 % van de waarde van de opdracht, naar analogie met 
de forfaitaire schadevergoedingsregel van 10 % vastgesteld in artikel 
16, derde lid, van de rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013.

• RvS is gevolgd: in de concrete omstandigheden van de zaak, waarbij 
de bewijslast van de reële economische schade bij gebrek aan een 
vast draaiboek voor de te berekenen schadeposten zoals 
winstderving en het verlies aan een referentie als quasi onmogelijk 
kan worden beschouwd, kan met deze door de verzoekende partij 
voorgestelde forfaitaire schadevergoedingsregel van 10 % naar 
analogie worden ingestemd.
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• Betrof raamovereenkomsten
• In casu werd voor elk van de percelen 1 en 2 een 

raamovereenkomst gegund, waarbij de entiteiten van de Vlaamse 
overheid ten behoeve waarvan de raamovereenkomsten worden 
gesloten, niet verplicht zijn tot een (minimum)afname.

• De waarde van de opdracht zal bijgevolg, anders dan bij een 
opdracht tegen een vast offertebedrag, noodzakelijkerwijze niet 
overeenstemmen met het door de verzoekende partij aangeboden 
offertebedrag, dat immers uitgaat van een vermoedelijke afname 
door de entiteiten.

• In die context is het billijk om voor de toepassing van de forfaitaire 
schadevergoedingsregel van 10 % niet uit te gaan van de door de 
verzoekende partij aangeboden offertebedragen maar enkel van de 
werkelijk gefactureerde uitgaven gedurende de looptijd van de RO 
(5 jaar) => werkelijk gefactureerde uitgaven van 2020 werden als 
jaarlijkse gemiddelde waarde van de opdracht in aanmerking 
genomen (voor sommige jaren ontbraken cijfers). 199



• Verlies van een kans: VP heeft kans verloren om opdracht toegewezen 
te krijgen

• De schade die voor vergoeding in aanmerking komt, bestaat dus niet uit 
het volledige bedrag van het uiteindelijk geleden nadeel, maar uit een 
breukdeel ervan, die de kans weerspiegelt op de gunning van de opdracht.

• Twee inschrijvers

• RvS stelde groot puntenverschil vast wat betreft 1e perceel (12,1 op 55 
punten) en slechts klein puntenverschil wat betreft 2e perceel (4,8 op 55 
punten) : RvS schatte daarom grootte kans om opdracht gegund te 
krijgen, op 25 % wat perceel 1 betreft en op 50 % wat perceel 2 betreft.

• Schadevergoeding voor perceel 1: 25 % van 10 % van (2.854.837 euro x 5 
jaar), zijnde 356.854 euro

• Schadevergoeding voor perceel 2: 50 % van 10 % van (3.466.499 euro x 5 
jaar), zijnde 866.624 euro.

• Totaal: 1,2 miljoen euro schadevergoeding!!!
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• Interesten

• VP ook interesten toegekend
• Vergoedende intresten (hebben betrekking op de periode 

tussen het ontstaan van de schade en het moment waarop de 
rechter het bedrag van de schadevergoeding vaststelt)

• Verwijlintresten (verschuldigd vanaf de rechterlijke beslissing 
tot aan de volledige betaling). 
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Ter info bij dit schadevergoedingsarrest:

• 20,5 maanden of 1,7 jaar verlopen tussen datum van 
vernietigingsarrest (14 december 2020) en datum 
schadevergoedingsarrest (30 augustus 2022). 

• Wordt de gehele duur van de procedure voor de 
Raad in acht genomen, i.e. vanaf de vordering tot 
vernietiging (10 juli 2018) tot het moment van het 
schadevergoedingsarrest (30 augustus 2022), dan 
bedraagt deze 49,7 maanden of 4,1 jaren.
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Dank voor uw 
aandacht
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Contact?

Constant.dekoninck@gmail.com
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