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Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren

(BS 9 mei 2017)
VORIGE VERSIE(S)

Officieuze coördinatie in het Duits: Ber. (BS 7 mei 2018).
De wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016, hierna “de wet” genoemd, heeft tot doel de nieuwe richtlijn 2014/24/EU om te zetten in
Belgisch recht in de klassieke sectoren.
Dit ontwerp van koninklijk besluit zorgt voor de uitvoering van de titel 2 van de wet en bevat eveneens de inwerkingtredingsbepalingen,
voornamelijk voor de opdrachten in de klassieke sectoren.
Het beoogt een vrij ingrijpende omvorming van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011.
Bovendien zullen de uitvoeringsregels voor de concessieovereenkomsten voortaan in een afzonderlijk koninklijk besluit opgenomen
worden, ter uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake de concessieovereenkomsten.
Het voorliggende ontwerp omvat onder meer een reeks nieuwe bepalingen op het vlak van elektronische communicatiemiddelen,
procedures, enz.
Zoals dit reeds het geval was in de nieuwe wetten inzake de overheidsopdrachten en inzake de concessieovereenkomsten, werd de
nieuwe terminologie van de Europese richtlijnen inzake benaming van de procedures in onderhavig ontwerp eveneens geëerbiedigd.
Tevens zijn een zeker aantal bepalingen overgenomen uit het bovenvermeld koninklijk besluit van 15 juli 2011. Andere bepalingen uit dit
besluit komen dan weer niet meer voor in dit ontwerp omdat ze voortaan in de voormelde wetten zijn opgenomen.
Bovendien voorziet dit ontwerp in bepalingen voor de opdrachten van beperkte waarde en voor bepaalde opdrachten tot aanstelling van
advocaten.
Ten slotte is rekening gehouden met de opmerkingen in het advies 60.903/1 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 2017, tenzij
anders is bepaald in de commentaar.

Titel 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Definities, belasting over de toegevoegde waarde en toepassingsgebied

Afdeling 1 Voorafgaande bepaling
Artikel 1. Dit artikel verwijst naar richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het
plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG. Het ontwerp voorziet in de gedeeltelijke omzetting van deze
richtlijn.

Afdeling 2 Definities
Art. 2. In deze bepaling worden de definities samengebracht. Deze definities kwamen voor het grootste deel reeds voor in het koninklijk
besluit van 15 juli 2011. De definitie van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking werd overgebracht naar de
wet inzake overheidsopdrachten onder de nieuwe benaming “vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking”. Ook de definities van “variante”, “technische specificatie”, “norm”, “gemeenschappelijke technische specificatie” en
“technisch referentiekader” werden verplaatst naar voormelde wet.
In de punten 9° tot 13° werden vijf nieuwe definities toegevoegd.
Het punt 9° verwijst naar de gekwalificeerde elektronische handtekening zoals gedefinieerd in Verordening nr. 910/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG. Voor een definitie van de geavanceerde elektronische
handtekening wordt verwezen naar dezelfde verordening.
Punt 10° definieert het begrip “indieningsrapport”. Deze definitie is noodzakelijk omdat de individuele handtekening van de kandidaat of
inschrijver enkel vereist is voor dit indieningsrapport.
Punt 11° definieert het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (afgekort het UEA) als bedoeld in de uitvoeringsverordening 2016/7
van de Commissie van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Punt 12° definieert het kopersprofiel. Voor nadere toelichting, wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 15.

Afdeling 3 Belasting over de toegevoegde waarde
Art. 3. Dit artikel verduidelijkt dat elk bedrag vermeld in dit ontwerp een bedrag zonder belasting over de toegevoegde waarde is, tenzij
anders is bepaald.

Afdeling 4 Toepassingsgebied
Art. 4. De eerste paragraaf bepaalt dat het toepassingsgebied van dit ontwerp zich beperkt tot de overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren.
De tweede paragraaf is gewijd aan de sociale en andere specifieke diensten en verduidelijkt dat minstens een aantal kernartikelen, die
variëren naargelang de door de aanbestedende overheid gekozen procedure, van toepassing zijn op deze diensten.
Punt 1° betreft het geval waarin de aanbestedende overheid beslist de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
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bekendmaking te gebruiken. In dat geval past de aanbestedende overheid de volgende artikelen toe:
– de artikelen 6 en 7 betreffende de raming van het opdrachtbedrag. Opgemerkt wordt dat artikel 7 niet alleen betrekking heeft op

diensten. Het is evenwel evident dat enkel de paragrafen betreffende de diensten hier van toepassing zijn, namelijk de §§ 1 tot
6, 8, 10 en 11;

– de artikelen 8 tot 10 betreffende de algemene bekendmakingsregels;

– artikel 11, 4° betreffende de Europese drempels;

– artikel 18 betreffende de Europese bekendmaking;

– artikel 24 betreffende de Belgische bekendmaking;

– artikel 25 betreffende de prijs;

– artikel 38 betreffende het Uniform Europees Aanbestedingsdocument;

– artikel 39 betreffende de impliciete verklaring op erewoord;

– artikel 40 betreffende de vertegenwoordiger van een combinatie van ondernemingen;

– de artikelen 41 tot 47 betreffende de regels die van toepassing zijn op de handtekeningen en op de communicatiemiddelen;

– artikel 48 betreffende de opties;

– artikel 49 betreffende de percelen;

– artikel 50 betreffende de prijskortingen en verbeteringen in het kader van een in percelen verdeelde opdracht;

– artikel 54 betreffende de enige offerte;

– artikel 57 betreffende de onbeschikbaarheid van de elektronische platformen;

– de artikelen 59 en 60 betreffende de algemene bepalingen inzake selectie;

– de artikelen 61 tot 64 betreffende de uitsluitingsgronden;

– de artikelen 65 tot 70 betreffende de selectiecriteria;

– de artikelen 73 en 74 betreffende het beroep op andere entiteiten en op de onderaanneming;

– de artikelen 128 en 129.

Het punt 2° betreft het geval waarin de aanbestedende overheid beslist de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking te gebruiken. In dat geval past zij mutatis mutandis dezelfde artikelen toe als die vermeld in 1°, met uitzondering van de
artikelen 65 tot 72 betreffende de selectiecriteria. Er is tevens een onderscheid voorzien voor de artikelen betreffende de bekendmaking.
Het punt 3° betreft het geval waarin de aanbestedende overheid beslist beroep te doen op een procedure sui generis met voorafgaande
bekendmaking. In een dergelijk geval past zij, mutatis mutandis, dezelfde artikelen toe als deze bedoeld in 2°. Desalniettemin zijn de
artikelen betreffende de bekendmaking specifiek want, in tegenstelling tot de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking (2°), vergt de sui generis procedure wel degelijk een voorafgaande bekendmaking
Het punt 4° betreft het geval waarin de aanbestedende overheid beslist een beroep te doen op een van de plaatsingsprocedures of
aankooptechnieken bedoeld in titel 2, hoofdstukken 2 en 3 van de wet. In dat geval dient de aanbestedende overheid de artikelen na te
leven die van toepassing zijn op de plaatsingsprocedure of aankooptechniek waarop zij een beroep doet.
Volgens het derde lid kan de aanbestedende overheid andere bepalingen dan die bedoeld in dit ontwerp toepasselijk maken op de
sociale en andere specifieke diensten. Daartoe vermeldt de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten welke bijkomende
artikelen zij wenst toe te passen.
De derde paragraaf heeft betrekking de overheidsopdrachten van beperkte waarde (of ook opdrachten die geplaatst worden via
aanvaarde factuur genaamd) en verduidelijkt dat enkel de artikelen 6, 7 en 124 van dit besluit hier van toepassing zijn. Zijn echter
eveneens van toepassing het gelijkheidsbeginsel, het niet-discriminatiebeginsel, transparantiebeginsel, het proportionaliteitsbeginsel, het
forfait, enz, overeenkomstig artikel 92 van de wet.
De vierde paragraaf verduidelijkt welke artikelen van toepassing op de in artikel 28, § 1, 4°, a) en b), van de wet bedoelde opdrachten tot
aanstelling van een advocaat in het kader van een vertegenwoordiging in rechte of ter voorbereiding van een procedure in rechte.
Art. 5. Deze bepaling neemt artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011
over. De tweede paragraaf van het voormelde artikel 4 werd overgebracht naar artikel 18 van de wet.
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Hoofdstuk 2 Raming van het opdrachtbedrag
Art. 6. Dit artikel neemt artikel 28 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 ongewijzigd over.
Art. 7. Dit artikel neemt quasi ongewijzigd de bepalingen van de artikelen 24 tot 27 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en artikel 5
van richtlijn 2014/24/EU over.
Paragraaf 1 bevat de regel volgens dewelke de berekening van de geraamde waarde van de opdracht gebaseerd is op het totaal te
betalen bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde, zoals geraamd door de aanbestedende overheid, met inbegrip van alle
vereiste of toegestane opties, alle percelen, alle herhalingen, alle vaste en voorwaardelijke gedeelten van de opdracht, alle premies of
betalingen waarin de aanbestedende overheid voorziet ten voordele van de kandidaten, deelnemers of inschrijvers, de
herzieningsbepalingen en de verlengingen.
Voor zover nuttig wordt er aan herinnerd dat, wanneer een opdracht in percelen verdeeld is, de berekening van de totale geraamde
waarde het geheel van de percelen moet omvatten.
Paragraaf 2 verduidelijkt dat wanneer en aanbestedende overheid samengesteld is uit onderscheiden operationele eenheden, het
noodzakelijk is de totale geraamde waarde van alle operationele eenheden in aanmerking te nemen. Het tweede lid bevat evenwel een
uitzondering op dit principe. Het kan bijvoorbeeld gerechtvaardigd zijn de waarde van een opdracht te ramen op het niveau van een
afzonderlijke operationele eenheid van de aanbestedende overheid, mits die eenheid zelf verantwoordelijk is voor haar opdrachten. Dit
mag worden verondersteld indien de afzonderlijke operationele eenheid de plaatsingsprocedures leidt en zelf de aankoop-beslissingen
neemt, over een eigen budgetlijn beschikt voor de betrokken opdrachten, haar opdrachten autonoom sluit en dat bekostigt uit een
budget waarover zij beschikt. Een onderverdeling is niet gerechtvaardigd wanneer de aanbestedende overheid de plaatsing van een
opdracht alleen maar decentraal organiseert. Voorbeelden van afzonderlijke operationele eenheden zijn de afzonderlijke territoriale
afdelingen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), die zelf verantwoordelijk zijn voor de plaatsing van hun overheidsopdrachten.
Paragraaf 3 herinnert aan het principe volgens hetwelk geen enkele opdracht mag gesplitst worden om deze aan de
bekendmakingsregels te onttrekken.
De laatste woorden van deze paragraaf wijzen erop dat, indien objectieve redenen dit rechtvaardigen, de raming van de waarde van een
opdracht gebaseerd mag zijn op een onderdeel ervan.
Paragraaf 4 verduidelijkt op welk tijdstip de raming moet plaatsvinden: dit moet gebeuren op het tijdstip waarop de aankondiging wordt
verzonden, of, wanneer deze aankondiging niet vereist is, op het tijdstip waarop de procedure wordt aangevat, bijvoorbeeld op het
ogenblik van de verzending van de opdrachtdocumenten.
Paragraaf 5 bepaalt dat alle voorgenomen opdrachten tijdens de totale duur van een raamovereenkomst of van een dynamisch
aankoopsysteem in aanmerking moeten worden genomen.
Paragraaf 6 bevat een nieuwe verduidelijking. Hij verwijst immers naar de nieuwe procedure van het innovatiepartnerschap en bepaalt
dat de waarde die in aanmerking genomen moet worden de geraamde maximale waarde is, zonder belasting over de toegevoegde
waarde, van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die zullen plaatsvinden tijdens de verschillende fasen van het partnerschap,
alsook van de leveringen, diensten of werken die zullen worden ontwikkeld en verworven.
Paragraaf 7 bevat de na te leven regels inzake overheidsopdrachten voor werken. Artikel 25 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
voorzag reeds in een gelijkaardige bepaling, die echter beperkt was tot het in aanmerking nemen van de leveringen die nodig zijn voor
de uitvoering van de werken en die de aanbestedende overheid ter beschikking stelt van de opdrachtnemer. Deze nieuwigheid moet
evenwel worden gerelativeerd. In het koninklijk besluit van 16 juli 2012 plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren is immers reeds
een gelijkaardige bepaling opgenomen die ook betrekking heeft op de diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de werken.
Zo bevat de tekst drie verduidelijkingen voor de berekening van de geraamde waarde van een opdracht voor werken:
1° enerzijds moet rekening worden gehouden met alle geplande werken;

2° anderzijds moet ook rekening worden gehouden met de geraamde waarde van leveringen of diensten die nodig zijn voor de
uitvoering van de werken en die de aanbestedende overheid ter beschikking stelt van de aannemer. Voorbeeld: het ter
beschikking stellen van een partij straatstenen of andere materialen;

3° de leveringen of diensten die niet nodig zijn voor de uitvoering van een opdracht voor werken mogen niet worden toegevoegd.

Paragraaf 8 neemt artikel 5.11 van richtlijn 2014/24/EU over. Deze tekst stond reeds in richtlijn 2004/18/EG maar werd niet volledig
overgenomen in het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Er werd immers beslist om slechts voor één van beide berekeningsmethodes te
opteren die voor dit soort opdrachten bestaan, namelijk de strengste berekeningsmethode. Voortaan heeft de aanbestedende overheid
de keuze tussen beide in de richtlijn vermelde berekeningsmethodes, wat haar meer vrijheid biedt. Bovendien is dit ontwerp nu
volkomen in overeenstemming met de richtlijn op dit punt.
Paragraaf 9 neemt artikel 26, tweede lid, van voormeld besluit over dat evenwel licht wordt aangepast om nauwer aan te sluiten bij
richtlijn 2014/24/EU.
Paragraaf 10 neemt artikel 27, § 1, van voormeld besluit over dat evenwel licht wordt aangepast om nauwer aan te sluiten bij voormelde
richtlijn.
Paragraaf 11 neemt artikel 27, § 2, van voormeld besluit over dat evenwel licht wordt aangepast om nauwer aan te sluiten bij voormelde
richtlijn.

Hoofdstuk 3 Bekendmaking

Afdeling 1 Algemene bekendmakingsregels
Art. 8. Dit artikel stemt overeen met artikel 29 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Volgens paragraaf 1 worden de aankondigingen
van opdrachten onderworpen aan de Europese bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der
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Aanbestedingen bekendgemaakt. De aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen moet inhoudelijk overeen-stemmen met die
bestemd voor het Publicatieblad en mag niet worden bekendgemaakt vóór de bekendmaking van de aankondiging in het Publicatieblad
van de Europese Unie. Opgemerkt wordt dat het tijdstip van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen werd gewijzigd conform
de richtlijn. Vroeger mocht de bekendmaking niet plaatsvinden vóór de datum waarop de aankondiging naar het Bureau voor Publicaties
van de Europese Unie werd verzonden. Voortaan mag de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen worden bekendgemaakt
indien de aanbestedende overheid niet geïnformeerd werd over de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie binnen
twee dagen na bevestiging van de ontvangst van de aankondiging.
Voor de opdrachten die enkel onderworpen zijn aan de Belgische bekendmaking, moet deze laatste gebeuren in het Bullletin der
Aanbestedingen. Zelfs al is dit niet nodig, toch kan de aanbestedende overheid haar opdracht niettemin eveneens bekendmaken in het
Publicatieblad van de Europese Unie. Het is van belang er aan te herinneren dat, indien een aanbestedende overheid beslist haar
opdracht op Europees niveau bekend te maken terwijl ze daar niet toe verplicht is, deze laatste enkel de regels inzake Europese
bekendmaking moet eerbiedigen (hoofdstuk 3, afdeling 3), en geenszins de overige regels voorzien voor de opdrachten waarvan het
geraamde bedrag gelijk is aan of hoger dan de Europese drempels. Deze aanbestedende overheid behoudt bijgevolg de in artikel 67,
§ 1, lid 6, van de wet bedoelde mogelijkheid de afwezigheid van verplichte uitsluitingsgronden niet na te zien in hoofde van de leden van
het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of inschrijver.
Paragraaf 2 wijst erop dat enkel de aankondiging bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en/of in het Bulletin der
Aanbestedingen als officiële bekendmaking geldt. Volgens deze bepaling is het ook verboden om de informatie vervat in de
aankondiging bekend te maken of te verspreiden vóór de bekendmaking van de aankondiging, al naargelang, in het Publicatieblad van
de Europese Unie en/of in het Bulletin der Aanbestedingen. Tot slot wordt verduidelijkt dat de inhoud van de niet-officiële bekendmaking
niet mag verschillen van die van de officiële bekendmaking, zodat het niet toegestaan is om langs die weg bijkomende informatie mee te
delen. De aanbestedende overheid moet er zich bovendien van vergewissen dat de effectieve bekendmaking van de aankondiging
gebeurt vooraleer zij deze in een niet - officiële publicatie doet. Opgemerkt wordt dat dit lid uitgaat van een nieuw vertrekpunt van de
termijn. Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 bepaalt immers dat geen andere bekendmaking mag plaatsvinden vóór de
verzendingsdatum van de aankondiging voor bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der
Aanbestedingen. Voortaan mag evenwel geen andere bekendmaking plaatsvinden vóór de bekendmaking van de aankondiging in het
Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen.
Volgens paragraaf 3 moeten de vooraankondiging, de aankondiging van opdracht en de aankondiging van gegunde opdracht worden
opgesteld in de vorm van standaardformulieren, die aangemaakt worden door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.
Deze formulieren zijn thans opgesteld op basis van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 van de Commissie van 11 november
2015 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en
tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011.
De paragraaf 4 is een nieuwe bepaling, die verplicht tot het gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor wat betreft de
bekendmakingen. Terzake is geen enkele overgangsmaatregel voorzien.
Art. 9. Het eerste lid van dit artikel neemt artikel 30 van het besluit van 15 juli 2011 over. Voortaan mag de aanbestedende overheid
geen volledig nieuwe aankondiging meer bekendmaken wanneer zij een officiële bekendmaking wenst te verbeteren of aan te vullen.
Enkel de bekendmaking van een rechtzettingsbericht is toegestaan.
Voor zover nodig wordt eraan herinnerd dat, conform artikel 59 van de wet, de aanbestedende overheid rekening moet houden met de
complexiteit van de opdracht en de ondernemers de tijd moet laten die nodig is voor de voorbereiding van hun offertes, onverminderd de
in de wet vastgestelde minimumtermijnen.
Het tweede en derde lid bevatten een verplichting tot verdaging wanneer een rechtszettingsbericht wordt gepubliceerd net vóór de
uiterste datum. Dit geeft de economische operatoren de mogelijkheid om hun aanvragen tot deelneming of offertes nog aan te passen.
Voor de opdrachten die de drempel voor de Europese bekendmaking bereiken wordt een onderscheid gemaakt tussen de hypothese
waarbij het rechtzettingsbericht wordt gepubliceerd tussen de zevende kalenderdag en de tweede kalenderdag vóór de uiterste datum
enerzijds (dus op de derde, vierde, vijfde of zesde kalenderdag voorafgaand aan uiterste datum) en de hypothese waarbij het
rechtzettingsbericht wordt gepubliceerd in de laatste twee kalenderdagen anderzijds (dus de uiterste datum van ontvangst, de dag
voorafgaand aan deze datum en de tweede dag voorafgaand aan de uiterste datum). In het eerste geval moet worden verdaagd met
minstens zes kalenderdagen. In het tweede geval met minstens acht kalenderdagen. Dit onderscheid is te wijten aan het feit dat
rechtszettingsberichten niet onmiddellijk zichtbaar zijn voor de economische operatoren, dit in uitvoering van artikel 8, § 1, tweede lid,
van dit ontwerp. Aangezien deze bepaling alleen van toepassing is op de opdrachten waarvan de geraamde waarde de drempel voor de
Europese bekendmaking bereikt, werden twee afzonderlijke leden gecreëerd.
Voor de opdrachten die de drempel voor de Europese bekendmaking niet bereiken moet in beide voormelde hypothesen worden
verdaagd met minstens zes kalenderdagen. Wanneer een rechtzettingsbericht wordt gepubliceerd in de zes kalenderdagen voor de
uiterste datum van ontvangst van de aanvragen tot deelneming of de offerte (dus op de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde
kalenderdag voorafgaand aan uiterste datum), moet worden verdaagd met minstens zes kalenderdagen.
Voor wat kan dienen wordt erop gewezen dat ingevolge het gebruik van het woord “tussen” in het tweede lid (tussen de zevende en de
tweede dag vóórde uiterste datum), uit de aard der zaak noch de tweede dag, noch de zesde dag voorafgaand aan de uiterste datum
omvat. Zodoende wordt er met ten minste acht kalenderdagen verdaagd, in de hypothese waarbij een rechtzettingsbericht wordt
gepubliceerd de tweede kalenderdag voor de voormelde uiterste datum.
De berekeningswijze van artikel 9 is niet verenigbaar met verordening nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971. Immers moet ook
worden gerekend in dagen vóór de uiterste datum van ontvangst van de aanvragen tot deelneming of de offertes. Artikel 3.4 van de
voormelde verordening bepaalt bijvoorbeeld dat, indien de laatste dag een feestdag, zondag of zaterdag is, dan de termijn afloopt bij het
einde van het laatste uur van de daaropvolgende werkdag. De draagwijdte van de in de vorige zin vermelde woorden is onduidelijk
indien naar vóór wordt gerekend. Het werd daarom aangewezen geacht om te rekenen in kalenderdagen, en dit voor alle
berekeningswijzen in artikel 9 (zowel naar voor als naar achter). Twee berekeningswijzen invoeren in één en hetzelfde artikel werd als te
ingewikkeld ervaren. Artikel 167 van de wet laat toe dat afgeweken wordt van verordening nr. 1182/71. De betreffende berekeningen
kaderen in een artikel dat niet terug te vinden is in richtlijn 2014/24/EU.
Art. 10. Dit artikel stemt overeen met artikel 31 van het besluit van 15 juli 2011.
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Afdeling 2 Europese drempels
Art. 11. Dit artikel stemt overeen met artikel 32 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en met artikel 4 van richtlijn 2014/24/EU. De
eerste drie drempelbedragen vermeld in artikel 4 van de richtlijn werden evenwel gewijzigd door de gedelegeerde verordening
(EU) 2015/2170 van de Commissie van 24 november 2015 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de
Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten, met ingang op 1 januari 2016.
Dit artikel vermeldt de Europese drempelbedragen. Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de in dit
artikel vermelde drempels, geldt de Europese bekendmaking. Opgemerkt wordt dat, overeenkomstig artikel 3, de belasting over de
toegevoegde waarde niet begrepen is in deze bedragen.
De drempelbedragen zijn de volgende:
1° 5.225.000 euro voor opdrachten voor werken, en dit ongeacht de aanbestedende overheid die de opdracht plaatst;

2° 135.000 euro voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten geplaatst door de federale aanbestedende overheden
bedoeld in bijlage 2, deel A, en voor de door hen georganiseerde prijsvragen.
Voor overheidsopdrachten voor leveringen geplaatst door federale aanbestedende overheden die werkzaam zijn op het gebied
van defensie geldt de drempel van 135.000 euro enkel voor de in bijlage 2, deel B, vermelde producten.

3° 209.000 euro voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten die door niet in 2° bedoelde aanbestedende overheden
worden geplaatst en voor de door hen georganiseerde prijsvragen. Voor overheidsopdrachten voor leveringen geplaatst door
federale aanbestedende overheden die werkzaam zijn op het gebied van defensie geldt deze drempel wanneer hun opdrachten
betrekking hebben op niet in bijlage 2, deel B, vermelde producten.

4° 750.000 euro voor de opdrachten die sociale en andere specifieke diensten tot voorwerp hebben.

Opgemerkt wordt dat de Europese regelgever beslist heeft om geen onderscheid meer te maken tussen de zogenaamde prioritaire en
niet-prioritaire diensten, zoals vroeger in de bijlagen II.A en II.B van richtlijn 2004/18/EG. Voortaan zijn de sociale en andere specifieke
diensten onderworpen aan een specifieke regeling omdat ze, vanwege hun aard, een beperkte grensoverschrijdende dimensie
behouden. Bijgevolg geldt voor deze diensten een drempel van 750.000 euro, die hoger is dan die welke op andere diensten
toepasselijk is.
Er wordt aan herinnerd dat de Europese Commissie de Europese drempelbedragen (met uitzondering van de vaste drempel van
750.000 euro) kan herzien overeenkomstig artikel 6 van richtlijn 2014/24/EU. Daarom is de bevoegde minister belast met de aanpassing
van de betreffende bedragen naargelang de door de Europese Commissie verrichte herzieningen.
Art. 12. Dit artikel stemt overeen met artikel 33 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, alsook met artikel 5.10 van
richtlijn 2014/24/EU.
Onder homogene leveringen moeten leveringen worden verstaan van dezelfde aard en met dezelfde of een vergelijkbare bestemming:
bijvoorbeeld fotokopieerpapier ongeacht het vereiste formaat, kantoormeubelen die een harmonisch geheel moeten vormen of nog
voedingsmiddelen van een bepaald assortiment. In dat geval moeten de bedragen van alle percelen worden samengevoegd teneinde te
bepalen of de Europese drempel is bereikt. Als dat zo is, zijn alle percelen onderworpen aan de Europese bekendmaking.
De aanbestedende overheid kan nochtans gebruik maken van de in dit artikel vermelde mogelijk-heid om percelen waarvan het
individuele bedrag kleiner is dan 1.000.000 euro voor werken en 80.000 euro voor diensten en voor homogene leveringen aan de
Europese bekendmaking te onttrekken. Hiervoor geldt evenwel als voorwaarde dat het samengevoegde bedrag van de onttrokken
percelen niet meer bedraagt dan twintig procent van het bedrag van het geheel van alle percelen. Een dergelijke bepaling maakt het
mogelijk deze percelen met een beperkte waarde enkel op nationaal niveau bekend te maken, daar deze immers vooral interessant zijn
voor kleine en middelgrote ondernemingen.
De waarde van deze percelen wordt niettemin in aanmerking genomen voor de raming van de opdracht overeenkomstig de artikel 7.
Een voorbeeld zou kunnen zijn, een bouwwerk met een geraamd bedrag van 5,5 miljoen euro en verdeeld in vier percelen van
respectievelijk:
– perceel “ruwbouw” = 4 miljoen euro

– perceel “speciale technieken” = 0,7 miljoen euro

– perceel “schrijnwerk” = 0,5 miljoen euro

– perceel “afwerking” = 0,3 miljoen euro.

De aanbestedende overheid mag de percelen “speciale technieken” en “schrijnwerk” niet onttrekken aan de Europese bekendmaking.
Alhoewel de individuele waarde van deze verschillende percelen inderdaad minder bedraagt dan 1 miljoen euro, is hun samengevoegd
bedrag evenwel hoger dan 20 procent van het opdrachtbedrag, d.w.z. 1,1 miljoen euro.
De percelen “schrijnwerk” en “afwerking” kunnen daarentegen wel aan de Europese bekendmaking worden onttrokken, omdat de
individuele waarde van deze verschillende percelen minder bedraagt dan 1 miljoen euro en hun samengevoegd bedrag lager is dan 20
procent van het opdrachtbedrag, d.w.z. 1,1 miljoen euro.
Hetzelfde zou gelden voor het perceel “speciale technieken”.
In deze gevallen dienen de andere percelen vanzelfsprekend te worden bekendgemaakt op Europees niveau, zelfs indien de totale
waarde van die percelen de Europese drempel niet bereikt. In het eerst geciteerde voorbeeld vertegenwoordigen de percelen “ruwbouw”
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en “speciale technieken” slechts een bedrag van 4,7 miljoen euro. Niettemin moeten ze worden bekendgemaakt omdat rekening moet
worden gehouden met de geraamde waarde van de onttrokken percelen bij het bepalen van de globale waarde van de opdracht
(rekening houdend met de huidige Europese drempel van 5.225.000 euro).

Afdeling 3 Europese bekendmaking
Art. 13. Dit artikel stemt overeen met artikel 34 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Het bepaalt dat deze afdeling van toepassing is
op de overheidsopdrachten die de Europese drempels bereiken.
De voorwaarde dat de opdrachten onderworpen moeten zijn aan de Europese bekendmaking, zoals vermeld in het koninklijk besluit van
15 juli 2011, werd geschrapt. Ze had tot doel de opdrachten uit te sluiten die onderworpen waren aan de wet maar niet aan de Europese
bekendmaking, zoals sommige opdrachten die geheim waren verklaard of waarvan de uitvoering gepaard diende te gaan met bijzondere
veiligheidsmaatregelen. Deze voorwaarde werd overbodig geacht, aangezien deze opdrachten voortaan niet meer onderworpen zijn aan
de wet inzake de overheidsopdrachten, maar wel aan de wet van 13 augustus 2011 inzake de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.
Tot slot dient te worden vermeld dat een specifiek artikel, namelijk artikel 18, gewijd is aan de sociale en andere specifieke diensten.

Onderafdeling 1 Algemene regels
Art. 14. Dit artikel neemt artikel 35 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 ongewijzigd over. Het somt de aankondigingen op die
gebruikt worden voor de Europese bekendmaking, namelijk de aankondiging van de opdracht, de aankondiging van gegunde opdracht
en eventueel de vooraankondiging.
Art. 15. Dit artikel neemt de regels over die toepasselijk zijn inzake de bekendmaking van een vooraankondiging.
De eerste paragraaf is nieuw. Het stemt overeen met artikel 48.1 van richtlijn 2014/24/EU. Deze bepaling verduidelijkt de inhoud van de
vooraankondiging en de bekendmakingsregels ervan. De aanbestedende overheid moet deze vooraankondiging bekendmaken bij het
Bulletin der Aanbestedingen en bij het Publicatieblad van de Europese Unie of, en dat is nieuw, via haar kopersprofiel.
Het kopersprofiel wordt gedefinieerd in artikel 2, 12°. Het gaat dus verder dan een gewone website van een aanbestedende overheid.
Het moet immers in staat zijn om vooraankondigingen en opdrachtdocumenten online te plaatsen, elektronische kandidaturen en offertes
te ontvangen op veilige en vertrouwelijke wijze en de informatie-uitwisseling tussen aanbestedende overheid en ondernemers te
beheren. Opgemerkt wordt dat de aanbestedende overheid intern de nodige softwaretoepassing kan ontwikkelen of deze kan aankopen
of huren bij een externe dienstverlener die een gezamenlijk platform aanbiedt.
Het eerste lid van de tweede paragraaf stemt overeen met artikel 36, § 1, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Het bepaalt dat de
bekendmaking van een dergelijke vooraankondiging slechts verplicht is wanneer de aanbestedende overheid de termijn voor de
ontvangst van de offertes wil inkorten. Indien dit niet in haar bedoeling ligt, kan de aanbestedende overheid beslissen om een dergelijke
aankondiging niet te publiceren, maar in dat geval zal zij niet genieten van de inkorting van de termijnen die met deze publicatie gepaard
gaat.
Het tweede lid van de tweede paragraaf stemt overeen met artikel 36, § 2, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Alhoewel deze
bepaling niet meer opgenomen is in richtlijn 2014/24/EU, werd beslist deze te behouden om redenen van goed beheer. Dit lid bepaalt
immers dat een vooraankondiging zo spoedig mogelijk moet worden bekendgemaakt bij het begin van het begrotingsjaar of, voor
werken, nadat de beslissing is genomen tot goedkeuring van het programma waarin de werken of de raamovereenkomsten zijn
opgenomen. De bekendmaking van een vooraankondiging zorgt er immers voor dat de ondernemers zich kunnen voorbereiden op de
deelname aan de aldus aangekondigde procedures en dat de aanbestedende overheden voordeel kunnen halen uit een eventuele
verruiming van de mededinging. Opgelet: deze bepaling belet evenwel niet dat later in de loop van het begrotingsjaar een bekendmaking
kan plaatsvinden indien, bijvoorbeeld, nieuwe opdrachten worden uitgeschreven.
Art. 16. Dit artikel stemt overeen met artikel 37 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. De tekst werd evenwel gewijzigd, rekening
houdend met het feit dat de Europese regelgever beslist heeft om geen onderscheid meer te maken tussen de prioritaire en niet-
prioritaire diensten, zoals in de bijlagen II.A en II.B van richtlijn 2004/18/EG. Volgens dit artikel moet elke opdracht het voorwerp
uitmaken van een aankondiging van opdracht.
Art. 17. Dit artikel stemt overeen met artikel 38 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Volgens dit artikel moet elke opdracht het
voorwerp uitmaken van een aankondiging van gegunde opdracht en dit ongeacht de gebruikte procedure. Dit artikel verwijst ook naar de
inhoud van de aankondiging van gegunde opdracht die opgenomen is in bijlage 5.
Voor zover dit nuttig kan zijn, wordt ook nog aangestipt dat een aanbestedende overheid die tussenkomt als aankoopcentrale alleen
verantwoordelijk is voor de gegroepeerde bekendmaking van een aankondiging van gunning in het kader van een dynamisch
aankoopsysteem.

Onderafdeling 2 Sociale en andere specifieke diensten
Art. 18. Dit artikel is nieuw en handelt over de sociale en andere specifieke diensten. Het vervolledigt artikel 90 van de wet en
verduidelijkt welke aankondigingen kunnen gebruikt worden door de aanbestedende overheid.

Afdeling 4 Belgische bekendmaking
Art. 19. Dit artikel stemt overeen met artikel 39, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Het leidt afdeling 4 in die de na te
leven bekendmakingsregels bevat voor de opdrachten die enkel onderworpen zijn aan de Belgische bekendmaking, met uitzondering
van de sociale en andere specifieke diensten die geregeld worden in artikel 24.

Onderafdeling 1 Algemene regels
Art. 20. Dit artikel somt de aankondigingen op die gebruikt worden voor de Belgische bekendmaking, namelijk de aankondiging van
opdracht en, in voorkomend geval, de vooraan-kondiging. De aankondiging van gegunde opdracht is niet verplicht voor opdrachten
waarvan het geraamde bedrag lager is dan de Europese drempels.
Art. 21. Dit artikel is een nieuwe bepaling. Het staat de aanbestedende overheden toe gebruik te maken van een vooraankondiging om
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hun intenties kenbaar te maken inzake het plaatsen van opdrachten.
Het eerste lid bepaalt de inhoud van de vooraankondiging en de bekendmakingsregels ervan.
Het tweede lid, naar analogie met het tweede paragraaf, eerste lid, van artikel 15, bepaalt dat de bekendmaking van een dergelijke
aankondiging slechts verplicht is wanneer de aanbestedende overheid de termijn voor de ontvangst van de offertes wil inkorten. Indien
dit niet in haar bedoeling ligt, kan zij beslissen geen dergelijke aankondiging te publiceren, maar laat deze geen inkorting van de
termijnen verbonden aan een dergelijke publicatie toe.
Het derde lid verduidelijkt, naar analogie met het tweede lid van artikel 15, § 2, dat een vooraankondiging zo spoedig mogelijk moet
worden bekendgemaakt bij het begin van het begrotingsjaar of, voor werken, nadat de beslissing is genomen tot goedkeuring van het
programma waarin de werken of de raamovereenkomsten zijn opgenomen.
Art. 22. Dit artikel stemt overeen met artikel 40 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en gaat nader in op de verplichting om een
aankondiging van opdracht bekend te maken. Het verduidelijkt de erin te verstrekken inlichtingen.
Art. 23. Dit artikel neemt quasi ongewijzigd de bepalingen over van artikel 41 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Het behandelt
het kwalificatiesysteem.
Paragraaf 1 bepaalt dat de aanbestedende overheid een kwalificatiesysteem kan instellen voor soortgelijke opdrachten waarvan het
geraamde bedrag lager is dan de Europese drempels. Dit systeem is evenwel uitsluitend toepasselijk in geval van niet-openbare
procedure en mededingingsprocedure met onderhandeling. Opgemerkt wordt dat het kwalificatiesysteem uitsluitend betrekking mag
hebben op soortgelijke opdrachten.
Paragraaf 2 wijst erop dat dit systeem tijdens de volledige duur ervan permanent openstaat voor de kwalificatie van belangstellende
ondernemingen. Het biedt de aanbestedende overheid de mogelijkheid een aantal gekwalificeerde ondernemingen te kiezen die zij
uitnodigt tot het indienen van een offerte, rekening houdend met het minimumaantal concurrenten vermeld in artikel 79, § 2, van de wet.
De aankondiging betreffende het kwalificatiesysteem wordt jaarlijks bekendgemaakt, alsook na elke actualisering van de regels en
criteria betreffende de kwalitatieve selectie, om ervoor te zorgen dat het systeem voldoende transparant is.
De intrekking van een kwalificatie moet gebaseerd zijn op de toepasselijke kwalificatiecriteria en -voorschriften. Alvorens een beslissing
te nemen, moet de aanbestedende overheid haar gemotiveerde intentie tot intrekking schriftelijk meedelen aan de betrokkene, die
binnen een termijn van vijftien dagen een bezwaarschrift kan indienen.
Deze paragraaf bepaalt ook dat, rekening houdend met het voorwerp en de specificaties van elke opdracht uitgeschreven in het kader
van dat systeem en met het aantal gekwalificeerde kandidaten, de aanbestedende overheid kan overgaan tot een selectie van de
kandidaten op grond van de artikelen 65 tot 72.
Tot slot wordt opgemerkt dat voortaan niet meer wordt verwezen naar het opstellen van een lijst van geselecteerden; dat systeem werd
immers weinig gebruikt gezien het gesloten karakter ervan voor nieuwe kandidaten.

Onderafdeling 2 Sociale en andere specifieke diensten
Art. 24. Dit artikel is nieuw en is gewijd aan de sociale en andere specifieke diensten. Het vervolledigt artikel 90 van de wet en
verduidelijkt welke aankondigingen kunnen gebruikt worden door de aanbesteder.

Hoofdstuk 4 Prijsvaststelling en prijsbestanddelen
Art. 25. Onderhavig artikel herneemt artikel 88 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en veralgemeent het. Dit artikel is voortaan van
toepassing op alle procedures, daar waar het vroeger beperkt was tot de aanbestedingen en de offerteaanvragen.
Dit artikel verduidelijkt dat de prijzen in de offertes in euro worden uitgedrukt en dat het totaal bedrag van de offertes voluit in letters dient
geschreven te zijn. Hetzelfde geldt overigens voor de eenheidsprijzen indien de opdrachtdocumenten het vereisen.
Het verschil tussen de prijzen uitgedrukt in letters en deze uitgedrukt in cijfers wordt opgelost met toepassing van artikel 34.
Art. 26. Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 13 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. De mogelijkheid om de opdracht eerst
te gunnen tegen voorlopige prijzen en vervolgens tegen forfaitaire prijzen eenmaal de voorwaarden van de opdracht goed gekend zijn,
werd geschrapt. Er werd immers geoordeeld dat een dergelijk principe de vergelijking van de offertes zou bemoeilijken en eventueel de
gelijke behandeling van de ondernemingen zou in vraag stellen. Overigens zou een dergelijke aanpak moeilijk in overeenstemming te
brengen vallen met de door artikel 72 van richtlijn 2014/24/EU opgelegde modaliteiten betreffende de wijzigingen van de opdracht.
Art. 27. Dit artikel is een gedeeltelijke overname van paragraaf 2 van artikel 13 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en bepaalt dat
de inschrijver het bedrag van zijn offerte vaststelt volgens zijn eigen bewerkingen, berekeningen en ramingen. Deze bepaling is voortaan
niet meer beperkt tot de opdrachten tegen globale prijs en de forfaitaire posten van de gemengde opdracht.
Art. 28. Dit artikel neemt artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 ongewijzigd over.
Art. 29. De eerste en tweede leden nemen artikel 16 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 ongewijzigd over. Verduidelijkt moet
worden dat onder alle heffingen welke de opdracht belasten moeten begrepen worden de belastingen en heffingen die gelden bij de
indiening van de offerte en niet deze die na deze indiening zouden gelden.
Het derde lid verduidelijkt dat de vergelijking van de offertes gebeurt met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde.
Art. 30 tot 32. Deze artikelen nemen de artikelen 17 tot 19 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 ongewijzigd over.

Hoofdstuk 5 Verbetering van fouten en nazicht van prijzen of kosten
Art. 33. Dit artikel is een nieuwe bepaling die hoofdstuk 5 inleidt.
Art. 34. Dit artikel neemt in een gewijzigde vorm artikel 96 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over. Het voert een uniform
verbeteringssysteem in door de aanbestedende overheid wat betreft de rekenfouten en zuiver materiële fouten. Interessant is dat dit
verbeteringssysteem voortaan toepasselijk is op alle opdrachten ongeacht de plaatsingsprocedure ervan, terwijl dit systeem vroeger
beperkt was tot de aanbesteding en de offerteaanvraag.
Paragraaf 1 heeft het over de verbetering van offertes in functie van de rekenfouten en zuiver materiële fouten die de aanbestedende
overheid of een inschrijver ontdekken in de opdrachtdocumenten. Deze verbeteringen moeten toelaten dat de gunning gebeurt op een
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zo juist mogelijke basis, teneinde de vergelijkbaarheid van de offertes te verbeteren en de gelijke behandeling van de inschrijvers niet op
de helling te zetten.
Paragraaf 2 verduidelijkt in zijn eerste lid dat de verantwoordelijkheid van de aanbestedende overheid niet kan ingeroepen worden in
geval van het niet ontdekken van een of andere fout.
Het tweede lid voorziet dat de aanbestedende overheid, in het proces van rechtzetting van de offertes, de echte bedoeling van de
inschrijver moet nagaan door deze te vergelijken met de andere offertes alsook met de marktprijzen. Slechts wanneer dit nazicht niet
leidt tot een oplossing zal zij de inschrijver uitnodigen om zijn reële bedoeling te verduidelijken.
In het derde lid van paragraaf 2 wordt tevens voorzien dat, wanneer de inschrijver geen toelichting verstrekt of zijn toelichting niet
aanvaardbaar is voor de aanbestedende overheid, laatstgenoemde de fouten verbetert naar eigen bevindingen. Indien dit onmogelijk is,
kan de aanbestedende overheid beslissen dat de eenheidsprijzen van toepassing zijn of de offerte als onregelmatig weren. Deze laatste
keuze moet evenwel door de aanbestedende overheid worden gemaakt, rekening houdend met het specifieke karakter van elk dossier.
De aanbestedende overheid zal dit bijgevolg beoordelen in functie van de eigenheden van het dossier en niet op basis van vooraf
bepaalde criteria. De aanbestedende overheid zal bijvoorbeeld logischerwijze de opgegeven eenheidsprijzen bekrachtigen, indien het
een fout in een verwaarloosbare post betreft. Het zal waarschijnlijk anders gesteld zijn wanneer het een belangrijke post betreft.
Paragraaf 3 neemt paragraaf 3 van artikel 96 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over, licht aangepast in functie van de
veralgemening van het gebruik van elektronische platformen.
Art. 35. Dit artikel herneemt met een wijziging het artikel 21 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Het voorziet in een prijs- of
kostenonderzoek, en laat de aanbestedende overheid toe de inschrijver te vragen alle nodige inlichtingen te verstrekken.
Art. 36. Dit artikel herneemt in een gewijzigde vorm de artikelen 21, § 3 en 99 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en voorziet in de
omzetting van artikel 69 van richtlijn 2014/24/EU maar verruimt het toepassingsgebied ervan. Het is van belang te onderstrepen dat
deze bepaling zich niet beperkt tot de abnormaal lage prijzen of kosten, maar ook de abnormaal hoge prijzen of kosten omvat.
Volgens paragraaf 1, wanneer de aanbestedende overheid vaststelt dat een prijs of kost abnormaal laag of hoog lijkt tijdens het nazicht
waarvan sprake in artikel 35, onderzoekt zij verder de betrokken prijs of kost. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de in paragraaf 1
vermelde procedures, moet de bevraging slechts worden uitgevoerd op de laatst ingediende offertes. Dit belet geenszins dat de
aanbestedende overheid deze bevraging reeds kan verrichten in een vroeger stadium van de procedure.
Wanneer blijkt dat er prijzen of kosten worden aangeboden die abnormaal laag of hoog lijken, is de prijzenbevraging verplicht ongeacht
de basis waarop de overheidsopdracht aan de economisch meest voordelige offerte wordt gegund, tenzij in uitzonderingsgevallen
opgelijst in paragraaf 6.
Paragraaf 2 voorziet dat de aanbestedende overheid de betrokken inschrijver tijdens het nazicht bedoeld in de eerste paragraaf, moet
ondervragen en hem de gelegenheid moet bieden om een rechtvaardiging te geven van de samenstelling van zijn prijs of kost. De
aanbestedende overheid moet de inschrijvers ondervragen over alle posten die abnormaal lijken onder voorbehoud van de uitzondering
voorzien in het laatste lid (prijs van de verwaarloosbare posten). De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de in het ontwerp
opgesomde rechtvaardigingen, , die in aanmerking kunnen genomen worden om het normaal karakter van de offerte aan te tonen geen
limitatief karakter hebben. De inschrijver beschikt over een termijn van twaalf dagen om de verantwoording te verschaffen. De
aanbestedende overheid kan steeds een langere termijn geven, mits dit aangegeven is in de uitnodiging. Enkel in de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking kan hij een kortere termijn bepalen, die hij moet motiveren in de
opdrachtdocumenten.
De aandacht wordt er eveneens op gevestigd dat aan de aanbestedende overheid wordt gevraagd de inschrijver systematisch te
verzoeken de verantwoordingen te geven die betrekking hebben op de eerbieding van de regels inzake milieu-, sociaal en arbeidsrecht,
met inbegrip van de verplichtingen die gelden op het vlak van welzijn, lonen en sociale zekerheid. Moeten aldus nagezien worden: de
juiste berekening van de loonkosten, de correcte betaling van de sociale bijdragen of het bestaan van een globaal preventieplan
(wanneer dit vereist is) in hoofde van de inschrijver. Als voorbeelden in het domein van het welzijn kan het volgende aangehaald
worden: correcte logementsvoorwaarden (niet op de werf), de arbeidstijd, de wekelijkse rusttijd,...
Ook dient aangestipt dat een inschrijver zich niet eenvoudigweg kan beroepen op de met een winstmarge verhoogde prijs van een
onderaannemer om zijn prijs uit te leggen. In dit geval is verdere informatie over de prijs van de onderaannemer vereist.
Bovendien bepaalt het vijfde lid van paragraaf 2 uitdrukkelijk dat de aanbestedende overheid niet verplicht is om formeel verantwoording
te vragen voor prijzen voor verwaarloosbare posten. Er kan immers van worden uitgegaan dat deze geen invloed zullen hebben gezien
hun verwaarloos-bare aard. In het geval waarin de aanbestedende overheid ondanks alles toch zou overgaan tot bevraging van de
prijzen voor verwaarloosbare posten, bij opdrachten bijvoorbeeld die meerdere abnormaal geachte prijzen in verwaarloosbare posten
bevatten, en na onderzoek zou blijken dat de abnormaal bevonden prijzen van de verwaarloosbare posten heel beperkt in aantal zijn,
kan de offerte toch nog beschouwd worden als zijnde regelmatig. Inderdaad is in de derde paragraaf verduidelijkt dat de offerte slechts
geweerd wordt in twee hypothesen: omwille van het abnormaal karakter van het totale offertebedrag en/of vanwege een abnormaal
karakter bij een of meerdere niet-verwaarloosbare posten.
Er werd geen gevolg gegeven worden aan de opmerking van de Raad van State om in het verslag aan de Koning praktijkvoorbeelden
op te geven. Het al dan niet verwaarloosbare karakter van een bepaalde post moet altijd beoordeeld worden in het kader van de
betrokken overheidsopdracht.
Het laatste lid van paragraaf 2 verduidelijkt dat de aanbestedende overheid zo nodig de inschrijver opnieuw kan ondervragen binnen een
termijn van twaalf dagen, die desgevallend kan verminderd worden. Paragraaf 3 verduidelijkt tot welke vaststellingen de aanbestedende
overheid vervolgens kan komen:
– ofwel dat het bedrag van een of meer niet-verwaarloosbare posten een abnormaal karakter vertoont. Ook in dat geval is de

offerte behept met een substantiële onregelmatigheid en dient deze bijgevolg geweerd te worden;

– ofwel dat het totaal bedrag van de offerte een abnormaal karakter vertoont. Een dergelijke offerte is behept met een
substantiële onregelmatigheid en dient bijgevolg geweerd te worden;

– ofwel dat het totaal bedrag van de offerte geen abnormaal karakter vertoont. In dit geval zal een motivering in die zin ingelast
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worden in de gunningsbeslissing.

Er wordt tevens op gewezen dat de aanbestedende overheid voor één en dezelfde offerte kan vaststellen dat een of meer niet-
verwaarloosbare posten een abnormaal karakter vertonen en dat dit eveneens het geval is wat het totale offertebedrag betreft.
Het past er de aandacht op te vestigen dat de inschrijver moeilijkheden kan ondervinden om de nodige rechtvaardiging van zijn prijs of
kost te verstrekken. Worden aldus als onvoldoende beschouwd de simpele bevestiging van de prijs zonder uitleg, een verwarde, vage of
onduidelijke rechtvaardiging,... De aanbestedende overheid kan in een dergelijk geval deze prijs of kost zelf rechtvaardigen rekening
houdende met haar eigen kennis of met andere informatie die niet van de inschrijver komt. Zij zal evenwel de gegevens moeten
voorleggen aan de inschrijver teneinde hem de kans te geven hierop te reageren, vooraleer hij zijn beslissing neemt. Deze verplichting
vloeit voort uit artikel 69.3 van richtlijn 2014/24/EU, waarin is bepaald dat de aanbestedende overheid bij de beoordeling in overleg moet
treden met de inschrijver. Op die wijze wordt daarenboven gegarandeerd dat de rechten van de verdediging worden nageleefd. Er wordt
aan herinnerd dat het gelijkheidsbeginsel ook in deze context van toepassing is.
Er wordt op gewezen dat het weigeren van een offerte verplicht is indien de aanbestedende overheid vaststelt dat de abnormaal lage
prijs of kost te wijten is aan het niet nakomen van de verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht zoals bedoeld in
artikel 7, eerste lid, van de wet.
Bovendien kan een aanbestedende overheid, die vaststelt dat een abnormaal lage offerte werd ingediend ingevolge het bekomen van
overheidssteun, deze offerte niet verwerpen om die enige reden, behalve wanneer de inschrijver, na herondervraging, niet kan
aantonen, binnen een redelijke termijn die door de aanbestedende overheid wordt toegekend, dat de verkregen steun verenigbaar is met
het Verdrag over de werking van de Europese Unie. Deze bepaling is echter niet van toepassing op de opdrachten waarvan het
geraamd bedrag lager ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking.
De bevraging en herbevraging gebeuren schriftelijk. Dit stemt overeen met de aanpak van artikel 14, § 4, van de wet, op grond waarvan
mondelinge communicatie slechts toegestaan is voor zover het mededelingen betreft die geen betrekking op essentiële elementen van
de plaatsingsprocedure, en onder bepaalde voorwaarden. Het abnormaal prijzenonderzoek heeft betrekking op essentiële elementen
van de procedure.
Paragraaf 4 bevat een specifieke regeling voor het onderzoek van het totale offertebedrag voor opdrachten voor werken of diensten in
een fraudegevoelige sector geplaatst via een openbare of niet-openbare procedure en waarvan de economisch meest voordelige offerte
enkel geëvalueerd is op de prijs of wanneer het gewicht van de prijs minstens vijftig procent van de gunningscriteria uitmaakt. De
opdrachtdocumenten kunnen het toepassingsgebied van deze paragraaf echter uitbreiden tot de opdrachten voor leveringen of voor
diensten, andere dan de diensten in een fraudegevoelige sector. In tegenstelling tot het koninklijk besluit van 15 juli 2011, wordt deze
verplichting in onderhavig ontwerp aldus uitgebreid naar de opdrachten voor diensten in een fraudegevoelige sector en naar de
opdrachten waarvan het gewicht van de prijs minstens vijftig percent van de gunningscriteria uitmaakt.
De uitbreiding van de voormelde verplichting kadert in de context van de strijd tegen de sociale dumping. Er wordt immers vaak
vastgesteld dat de factor “loon” een niet onbelangrijk onderdeel voorstelt in arbeidsintensieve sectoren. Voor zover nuttig, wordt
herinnerd aan het feit dat de sociale dumping zich vooral voordoet in de arbeidsintensieve sectoren, waar een sterke prijsconcurrentie
heerst en waar misbruiken heersen ten opzichte van de Europese detacheringsregels (buitenlandse arbeiders met lonen die de
Belgische minimale vereisten niet eerbiedigen,...).
Wanneer de economisch meest voordelige offerte enkel geëvalueerd wordt op basis van de prijs, blijft het percentage dat in aanmerking
wordt genomen om uit te maken of een prijs abnormaal laag is, bepaald op vijftien procent. Ook wanneer het gewicht van de prijs
minstens vijftig procent van de gunningscriteria uitmaakt, wordt dit percentage vastgelegd op vijftien procent, maar de aanbestedende
overheid kan hiervan afwijken in de opdrachtdocumenten en aldus een hoger percentage voorzien. De aanbestedende overheid
beschikt aldus over de mogelijkheid om het percentage te bepalen in functie van de aard en de karakteristieken van de opdracht. Toch
kunnen, bij wijze van voorbeeld, een aantal richtsnoeren worden aangereikt. Zo zal in principe slechts een licht verhoogd percentage
nodig zijn wanneer het gewicht van het prijscriterium sterk doorweegt ten opzichte van de andere criteria (bijvoorbeeld 90 % voor het
prijscriterium). Wanneer het criterium prijs aanleunt bij de 50 %, zou het percentage dat in aanmerking wordt genomen aanzienlijk hoger
kunnen liggen. Zelfs al worden percentages hoger dan 30 % niet verboden, deze zullen doorgaans genomen minder aangewezen zijn.
Vanzelfsprekend hangt de bepaling van het gepast percentage af van de aard en karakteristieken van de opdracht. Zodoende wordt de
bepaling van het gepast percentage overgelaten aan de keuze van de aanbestedende overheid.
Tevens wordt een verduidelijking gegeven wat betreft de offertes die in aanmerking dienen genomen te worden voor de berekening van
het gemiddelde bedrag van de ingediende offertes. De berekening van het gemiddelde is gebaseerd op de offertes van de
geselecteerde inschrijvers. Niettemin gebeurt de berekening, in de openbare procedure, op basis van de offertes van de voorlopig
geselecteerde inschrijvers. Voor nadere toelichting hieromtrent wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 75.
Tenslotte past het aan te dringen op het feit dat het mogelijk is voor de aanbestedende overheid om geen rekening te houden met
manifest onregelmatige offertes.
Paragraaf 5 neemt paragraaf 3 van artikel 99 van koninklijk besluit van 15 juli 2011 gedeeltelijk over. De voormelde paragraaf bepaalt
dat de Belgische Mededingingsautoriteit, de Commissie voor de erkenning van aannemers, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, de Europese Commissie en het aanspreekpunt worden ingelicht van de wering van
de offerte op basis van een abnormaal lage prijs of kost. Sommige van de hierboven bedoelde instellingen moeten ook worden ingelicht
in geval van wering omwille van een abnormaal hoge prijs of kost. Het is de bedoeling dat de aangewezen overheden de problemen
waarmee bepaalde activiteitensectoren worden geconfronteerd zouden kennen en verhelpen. Niet alle voormelde overheden worden
systematisch gecontacteerd. Dat is slechts het geval voor de Belgische Mededingingsautoriteit en, voor de opdrachten voor werken,
voor de Commissie voor de erkenning van aannemers (voor zover het een wering wegens abnormaal lage prijs of kost betreft). De hoger
vermelde Sociale inlichtingen – en opsporingsdienst van zijn kant moet slechts gecontacteerd worden wanneer de offerte wordt geweerd
omwille van de vaststelling dat deze abnormaal laag is omdat zij niet voldoet aan de verplichtingen op het vlak van het federaal sociaal-
of arbeidsrecht. De aanpak is gelijkaardig wat de wering betreft omwille van vaststelling van abnormaal lage offerteprijzen ingevolge de
niet-eerbiediging van de interne marktregels inzake overheidssteun.
Paragraaf 6 bepaalt dat artikel 36 niet toepasselijk is op de mededingingsprocedure met onderhandeling, noch op de vereenvoudigde
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onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, noch op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, voor zover het om een opdracht gaat waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan de Europese drempels wat de
opdrachten voor leveringen en diensten betreft en lager dan 500.000 euro wat de opdrachten voor werken betreft. Niettemin is het
mogelijk om hiervan af te wijken door het invoegen van een bepaling in die zin in de opdrachtdocumenten.
Het is niettemin belangrijk er aan te herinneren dat alhoewel artikel 36 niet van toepassing is op de hoger vermelde procedures, toch niet
dient geconcludeerd te worden dat er geen regels bestaan in dit domein. De problematiek is echter op een andere manier aangepakt.
Onderhavige bepaling moet immers gelezen worden in combinatie met artikel 76 betreffende de regelmatigheid van de offertes. De
aanbestedende overheid beschikt niettemin over een maneuvreerruimte in het geval van een substantiële onregelmatigheid. Zij kan,
naar keuze, ofwel de offerte die behept is met een substantiële onregelmatigheid nietig verklaren, ofwel deze laten regulariseren.
Hetzelfde geldt voor de offertes die behept zijn met meerdere niet-substantiële onregelmatigheden wanneer deze ingevolge de
opeenstapeling of combinatie ervan, van aard zijn een weerslag te hebben zoals bedoeld in de eerste paragraaf, derde lid van artikel 76.
Tot slot moet erop worden gewezen dat de zesde paragraaf niet van toepassing is op de opdrachten die worden geplaatst door middel
van een concurrentiegerichte dialoog of een innovatiepartnerschap.
Art. 37. Dit artikel bevat een bepaling die gelijkaardig is met die van paragraaf 2 van artikel 21 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Het wijst erop dat, ongeacht de procedure, ter plaatse verificaties van de boekhoudkundige stukken en onderzoeken kunnen worden
uitgevoerd door de personen die hiertoe zijn aangewezen door de aanbestedende overheid. Echter is voor een dergelijke verificatie niet
langer vereist dat dit in de opdrachtdocumenten wordt voorzien. Evenwel en dit is eveneens nieuw, mag de tijdens dit onderzoek
ingezamelde informatie voor andere doeleinden worden gebruikt dan om het abnormaal karakter van de prijzen na te gaan. Deze
inlichtingen kunnen dus opnieuw gebruikt worden in een latere fase van dezelfde opdracht.
Er wordt verduidelijkt dat deze bepaling alleen van toepassing is op de relatie tussen de aanbestedende overheid en de inschrijver, met
uitsluiting van de onderaannemer.

Hoofdstuk 6 Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en de impliciete verklaring op erewoord
Art. 38. Dit artikel, dat alleen van toepassing is op de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempel
voor de Europese bekendmaking, handelt over het UEA dat bestaat uit een officiële verklaring van de ondernemer dat de betrokken
uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn, dat aan de betrokken selectiecriteria is voldaan en dat hij de relevante informatie die
door de aanbestedende overheid wordt gevraagd zal verstrekken. Dit artikel vervolledigt bijgevolg artikel 73 van de wet.
Het eerste lid van de eerste paragraaf bevat een uitzondering op de verplichte voorlegging van het UEA voor de opdrachten geplaatst
via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, en dit in de volgende gevallen:
1° in geval van dwingende spoed voortvloeiend uit een voor de aanbestedende overheid onvoorzienbare gebeurtenis,

overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, b), van de wet;

2° wanneer de werken, leveringen of diensten alleen door een bepaalde ondernemer kunnen worden verricht, overeenkomstig
artikel 42, § 1, 1°, d), van de wet;

3° in geval van een herhaling van soortgelijke werken of diensten die aan de opdrachtnemer van de oorspronkelijke opdracht
worden gegund door dezelfde aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 42, § 1, 2°, van de wet;

4° wanneer het gaat om de aankoop van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden, overeenkomstig artikel 42,
§ 1, 3°, van de wet;

5° in geval van aanvullende leveringen, overeenkomstig artikel 42, § 1, 4°, b), van de wet;

6° wanneer het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen, overeenkomstig artikel 42, § 1, 4°, c),
van de wet.

In dit verband kan verwezen worden naar de voetnoot 5 van bijlage 1 – “Gebruiksaanwijziging” van de Uitvoeringsverordening 2016/7
van de Europese Commissie van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument,
alwaar wordt gesteld, omtrent de principiële verplichting om het UEA voor te leggen, dat het in sommige gevallen geheel niet passend
zou zijn om de overlegging van het UEA te verlangen, of dat dit totaal onnodige administratieve lasten met zich zou meebrengen,
hetgeen niet de bedoeling kan zijn geweest. Anders gesteld: volgens de Europese Commissie volgt uit artikel 32 van richtlijn 2014/24/EU
dat in de hierboven bedoelde hypothesen waarbij gebruik mag worden gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, de overlegging van het UEA niet verplicht is. Volgens de Europese Commissie blijkt het verplicht karakter van het UEA
niet éénduidig uit artikel 59 van richtlijn 2014/24/EU zelf maar moet dit afgeleid worden uit de gecombineerde lezing van onder meer de
artikelen 34 (mogelijkheid voor aanbestedende overheden om op ieder moment tijdens de geldigheidstermijn van het dynamisch
aankoopsysteem een geactualiseerde versie UEA op te vragen), 59 en de artikelen 71.5 en 71.6.b (mogelijkheid voor de lidstaten om te
bepalen dat de UEA's worden voorgelegd van de onderaannemers om na te gaan of in hun hoofde geen gronden tot uitsluiting bestaan).
Met andere woorden blijkt het verplicht karakter slechts onrechtstreeks uit de samenlezing van de artikelen 34, 59 en 71. In sommige
uitzonderlijke situaties waarbij gebruik mag worden gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
ontstaat dan ook de interpretatiemarge die kan verantwoorden waarom het UEA in de opgegeven gevallen toch niet moet worden
overgelegd. Het feit dat dit niet verplicht is vloeit dan voort uit artikel 32 van richtlijn 2014/24/EU en de specifieke aard van sommige van
de aldaar opgesomde gevallen. De interpretatie dat het UEA verplicht is ingevolge de gecombineerde lezing van de artikelen 34, 59 en
71 mag er langs de andere kant niet toe leiden dat een rigide interpretatie zou moeten gegeven worden aan artikel 32.
Volgens het tweede lid dient de aanbestedende overheid, in de aankondiging van opdracht of, bij gebreke daaraan, in de
opdrachtdocumenten, te vermelden welke inlichtingen zij van de ondernemers zal eisen. De aanbestedende overheid moet aldus de
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richtsnoeren bepalen die toelaten het UEA in te vullen. Dit bestaat uit de de volgende delen:
1° Deel I. Gegevens over de plaatsingsprocedure en de aanbestedende overheid of aanbestedende entiteit;

2° Deel II. Gegevens over de ondernemer;

3° Deel III. Uitsluitingscriteria;

4° Deel IV. Selectiecriteria;

5° Deel V. Beperking van het aantal gekwalificeerde kandidaten;

6° Deel VI. Slotopmerkingen.

Deze richtsnoeren kunnen ingelast worden in de Afdeling VI.VI.3) “Nadere inlichtingen” van de aankondiging van de opdracht.
Zoals verduidelijkt is in paragraaf 2 kan de aanbestedende overheid, wat deel IV betreft:
1° ofwel de ondernemers vragen nauwkeurige gegevens te verstrekken over de selectiecriteria bij het invullen van de afdelingen A

tot D. De ondernemer dient evenwel enkel de gegevens over de selectiecriteria te verstrekken die door de aanbestedende
overheid werden gevraagd in de aankondiging van opdracht of, bij gebreke daaraan, in de opdrachtdocumenten;

2° ofwel de ondernemers vragen een algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria te geven. De ondernemer kan zich dan
beperken tot het invullen van de eerste afdeling van deel IV (Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria). Zo is hij vrijgesteld
van de verplichting om de meer nauwkeurige gegevens die in de volgende kaders van het deel IV worden gevraagd te
verstrekken en dient hij enkel algemeen te bevestigen dat hij de vereiste selectiecriteria respecteert.

Art. 39. Dit artikel herneemt met enige wijziging het artikel 61, § 4, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, maar alleen voor de
opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking (zie evenwel infra wat de
uitzondering betreft omtrent de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking). De eerste paragraaf heeft betrekking
op het principe op van de impliciete verklaring op erewoord van de kandidaten of inschrijvers. Dit principe laat toe dat deze laatsten, door
de enkele indiening van hun aanvraag tot deelneming of offerte, verklaren dat ze zich niet bevinden in een geval van uitsluiting
(betreffende de verplichte uitsluitingsgronden en deze inzake de fiscale en sociale schulden en, indien de opdrachtdocumenten dit
voorzien, de facultatieve uitsluitingsgronden).
De onderhavige bepaling is uitzonderlijk ook van toepassing voor opdrachten waarvan de geraamde waarde de drempel voor de
Europese bekendmaking bereikt, maar dit alleen voor opdrachten geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking in de gevallen voorzien in artikel 42, § 1, 1°, b), en d), 2°, 3°, 4°, b), en c), van de wet. Het betreft dezelfde
uitzonderingsgevallen waarbij voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde de drempel voor de Europese bekendmaking bereikt,
overeenkomstig artikel 38, § 1, eerste lid, geen UEA wordt voorgelegd.
In het tweede lid van de eerste paragraaf wordt erop gewezen dat de impliciete verklaring op erewoord niet van toepassing is voor de
kandidaat of inschrijver die zich bevindt in één van de uitsluitingsgronden en die corrigerende maatregelen heeft genomen die zijn
betrouwbaarheid aantonen. In dat geval zal hij een beschrijving moeten voorleggen van de genomen maatregelen. De impliciete
verklaring op erewoord blijft dan wel van toepassing op andere elementen die los staan van de corrigerende maatregelen.
In het derde lid van de eerste paragraaf wordt het toepassingsgebied van de impliciete verklaring op erewoord behandeld, dat verschilt
van het UEA. De impliciete verklaring heeft enkel betrekking op de informatie omtrent documenten of certificaten met betrekking tot de
uitsluitingsgevallen die voor de aanbestedende overheid kosteloos toegankelijk zijn via de in artikel 73, § 4, van de wet bedoelde
databanken in elke lidstaat. In concreto betekent dit voor ons land de Telemarc-databank. In de opdrachtdocumenten kan het
toepassingsgebied van de impliciete verklaring op erewoord echter worden verruimd tot andere informatie met betrekking tot de
uitsluitingsgevallen die niet toegankelijk zijn via databanken zoals Telemarc.
In het voormelde derde lid wordt er voorts op gewezen dat, voor de elementen die niet vallen onder de impliciete verklaring, de
ondersteunende documenten en certificaten zullen moeten voorgelegd worden door de ondernemer op het uiterste tijdstip voor de
indiening van de aanvragen tot deelneming of de offertes. Zoals verduidelijkt in de tweede paragraaf geldt dit eveneens voor het voldoen
aan de selectiecriteria, alsook aan de objectieve regels en criteria voor de beperking van het aantal kandidaten: het betreft elementen
die niet (nooit) gedekt worden door de impliciete verklaring. Het woord “desgevallend” werd aangewend aangezien er niet altijd regels en
criteria bepaald worden voor de beperking van het aantal kandidaten. In het laatste lid van de tweede paragraaf wordt verwezen naar
artikel 93, tweede lid, waarin voorzien is dat de aanbestedende overheid, voor de opdrachten geplaatst door middel van een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking, er niet toe gehouden is specifieke selectiecriteria te bepalen.
Tot slot wordt in het laatste lid van paragraaf 1 verduidelijkt dat niet om het UEA mag verzocht worden door de aanbestedende overheid
voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking. Echter, indien de
kandidaat of inschrijver het UEA toch voorlegt, dan overtreedt hij daarmee het onderhavige ontwerp niet. Voor de elementen die niet
door Telemarc behandeld worden, is het aan te raden dat de aanbestedende overheden toepassing maken van artikel 66, § 3, eerste lid,
van de wet.
Art. 40. Dit artikel is nieuw. Het voorziet dat de deelnemers aan een combinatie van ondernemers verplicht zijn de deelnemer aan te
duiden die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover de aanbestedende overheid. Het UEA laat toe in zijn bijlage II, deel II.B, de
gegevens betreffende de persoon die gemachtigd is om de combinatie te vertegenwoordigen ten opzichte van de aanbestedende
overheid te vermelden.

ln190813 11/118© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 28/11/2019

M&D Seminars 15



Tevens dient genoteerd dat wanneer een combinatie van ondernemers gezamenlijk deelneemt aan een plaatsingsprocedure voor een
opdracht, voor elk van de deelnemende ondernemers een apart UEA houdende de inlichtingen vereist in de delen II tot V van het UEA,
moet worden ingediend (althans voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde de drempel voor de Europese bekendmaking
bereikt; zie de artikelen 38 en 39).

Hoofdstuk 7 Regels van toepassing op de handtekeningen en op de communicatiemiddelen
Onderhavig hoofdstuk beoogt de aanvulling van artikel 14 van de wet, alsook de omzetting van artikel 22.6 van de richtlijn 2014/24/EU.
Het past eveneens te verduidelijken dat de voornoemde richtlijnbepaling uitdrukkelijk verwijst naar de richtlijn 1999/93/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen.
Deze laatste werd opgeheven met ingang op 1 juli 2016 en vervangen door de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in
de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.
Vervolgens is het belangrijk te herinneren aan het feit dat dit hoofdstuk in bepaalde gevallen een zekere ruimte laat aan de
aanbestedende overheid om het veiligheidsniveau te bepalen waaraan de elektronische communicatiemiddelen moeten voldoen. Het is
wel van belang er aan te herinneren dat de aanbestedende overheden de proportionaliteit moeten evalueren tussen enerzijds de eisen
bedoeld om een juiste en betrouwbare identificatie van de afzenders van de betrokken communicatie te waarborgen en de integriteit van
de inhoud ervan en anderzijds het risico dat er problemen rijzen bijvoorbeeld in de gevallen waarin de berichten werden doorgestuurd
door een andere afzender dan deze die is aangeduid. Zonder te raken aan andere elementen betekent dit dat het veiligheidsniveau voor
bijvoorbeeld een elektronisch bericht dat een bevestiging vraagt van het juiste adres waar een informatievergadering zal plaats hebben
niet noodzakelijk hetzelfde zal zijn als wat vereist is voor het indienen van de offerte zelf. Dit laatste houdt immers een dwingende
verbintenis in voor de ondernemer. Evenzo zou de evaluatie van de proportionaliteit kunnen leiden tot het vereisen van lagere
veiligheidsniveaus voor de presentatie van elektronische catalogi, voor het indienen van offertes in het kader van “mini-competities” in
het kader van een raamovereenkomst of voor de toegang tot de opdrachtdocumenten.
Art. 41. Deze bepaling is nieuw. Ze verduidelijkt dat deze afdeling enkel toepasselijk is op de plaatsingsprocedures waarvoor gebruik
wordt gemaakt van de elektronische platformen bedoeld in artikel 14, § 7, van de wet.
Art. 42. Deze bepaling is nieuw. De eerste paragraaf heeft betrekking op de openbare procedure en op de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Ze verduidelijkt dat de offerte, de bijlagen ervan en het UEA niet moeten
worden ondertekend. Enkel het in artikel 2, 10°, bedoelde indieningsrapport moet worden ondertekend (in het geval van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaand bekendmaking alleen nog de indieningsrapporten die betrekking hebben
op de initiële en definitieve offerte; zie infra). Aldus staat het ontwerp toe dat essentiële documenten niet individueel worden
ondertekend. Deze worden immers verzonden als onderdeel van een reeks documenten waarvan de authenticiteit en integriteit
gewaarborgd worden door de globale ondertekening van het indieningsrapport.
Er is ook voorzien voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, dat niet alle
indieningsrapporten moeten ondertekend zijn. Immers moeten slechts die indieningsrapporten behoorlijk ondertekend worden die
betrekking hebben op de initiële en de finale offerte met uitsluiting van deze die de opeenvolgende (tussen)offertes betreffen.
Paragraaf 2 betreft de niet-openbare procedures, de mededingingsprocedure met onderhandeling, de concurrentiegerichte dialoog en
het innovatiepartnerschap. Het eerste lid zegt dat de aanvraag tot deelneming en het UEA niet afzonderlijk dienen getekend te worden.
De ondernemer kan de documenten echter wel globaal ondertekenen via het indieningsrapport dat er betrekking op heeft. Het tweede lid
van deze paragraaf voorziet dat de offertes en hun bijlagen globaal moeten ondertekend worden via het indieningsrapport.
Er dient genoteerd dat de ondertekening van het indieningsrapport bedoeld in het eerste lid van paragraaf 2 een onmiskenbaar voordeel
biedt voor de ondernemer. Zelfs al is deze facultatief, dan nog laat het toe dat de ondernemer het UEA slechts éénmaal moet
voorleggen. Immers, indien het eerste UEA niet getekend blijkt of niet geldig getekend blijkt via het indieningsrapport dat samengaat met
de aanvraag tot deelneming, moet de ondernemer zijn UEA een tweede maal indienen samen met zijn offerte en haar bijlagen. Het UEA,
de offerte en haar bijlagen vormen aldus het voorwerp van een nieuw indieningsrapport dat moet ondertekend worden.
Het laatste lid van deze paragraaf is gewijd aan de mededingingsprocedure met onderhandeling en aan het innovatiepartnerschap. Voor
deze procedures is voorzien dat niet alle aan een offerte gehechte indieningsrapporten dienen ondertekend te worden. Immers moeten
enkel de indieningsrapporten betreffende de initiële en de finale offerte ondertekend te zijn. Dit lid geldt onverminderd de mogelijkheid
voor de ondernemer om zijn aanvraag tot deelneming te ondertekenen overeenkomstig het eerste lid van paragraaf 2.
Paragraaf 3 voorziet een zekere soepelheid voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Deze bepaling laat
inderdaad een zeer grote vrijheid aan de aanbestedende overheid. Aldus kan deze laatste volledig vrij beslissen: op welke documenten
zij een handtekening wenst te zien, welk type van handtekening gewenst is en zelfs of het nodig is te ondertekenen.
Art. 43. Het eerste lid van paragraaf 1 heeft betrekking op de manier waarop de offertes moeten worden ondertekend. In principe
gebeurt dit door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening. De aanbestedende overheid mag in de
opdrachtdocumenten evenwel afwijken van dat principe en een andere wijze van ondertekening opleggen. Het is evenwel belangrijk aan
te dringen op het feit dat een gekwalificeerde elektronische handtekening een grotere waarborg biedt in termen van veiligheid dan de
overige handtekeningen.
Paragraaf 2 behandelt de wijzigingen na ondertekening van het indieningsrapport en de intrekking van een offerte. In dat geval moet een
nieuw indieningsrapport worden ondertekend overeen-komstig paragraaf 1. De aanbestedende overheid kan aldus afwijkende regels
voorzien wat betreft de categorie van handtekening maar niet wat betreft het de ondertekeningsvereiste.
Paragraaf 2, laatste lid verduidelijkt dat als het indieningsrapport niet voorzien is van de vereiste handtekening, de nietigheid slechts van
toepassing is op de wijziging of op de intrekking en niet op de offerte zelf.
Voor zover nuttig wordt herhaald dat het mogelijk is om meerdere wijzigingen in te dienen op elektronische wijze en op te nemen in één
enkel indieningsrapport dat door een elektronisch platform wordt aangemaakt en nadien wordt ondertekend.
Tenslotte herinnert de laatste paragraaf er aan dat de biedingen bij elektronische veilingen niet hoeven ondertekend te worden. Dit zou
inderdaad te omslachtig zijn.
Art. 44. Paragraaf 1 herneemt artikel 51, § 2, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. De tekst werd echter herwerkt op het vlak van de
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hoofdelijke aansprakelijkheid in het geval van een combinatie van ondernemers teneinde beter rekening te houden met het arrest
nr. 225.191 van de Raad van State, volgens hetwelk een architect niet aansprakelijk kan geacht worden voor de fouten gemaakt door
een aannemer met wie hij samen inschreef. Deze situatie zou immers tegenstrijdig zijn met de onafhankelijkheid van de architect
voorzien in de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect, die bepaalt dat de uitoefening
van het beroep van architect niet verenigbaar is met dit van aannemer van openbare of private werken. Het past te onderstrepen dat de
uitzondering voorzien voor het beroep van architect slechts van toepassing is in geval van een combinatie van één of meerdere
architecten en één of meerdere ondernemers. Deze uitzondering is bijgevolg niet van toepassing op een combinatie van architecten.
De eerste paragraaf betreft:
– De handtekening van een inschrijver – fysieke persoon;

– De handtekening van een fysieke of rechtspersoon die bevoegd is om de inschrijver te verbinden, krachtens de regels van het
vennootschapsrecht of andere wets- of reglementaire bepalingen en de statutaire bepalingen;

– de handtekening van een mandataris, fysieke of rechtspersoon, bevoegd om de inschrijver – fysieke of rechtspersoon - te
verbinden.

Voor zover nuttig wordt verduidelijkt dat het begrip van dagelijks beheer het voorwerp uitmaakt van verschillende interpretaties vanwege
het Hof van Cassatie (zie o.m. Cass 26 feb 2009) en vanwege de Raad van State (zie o.m. RvS nr 230.716 van 1 april 2015 en RvS nr
232.024 van 6 aug 2015). Het hoort bijgevolg de aanbestedende overheid toe in deze waakzaam te zijn en de statutaire bepalingen per
afzonderlijk geval te analyseren.
Paragraaf 2 herneemt met enige wijziging het artikel 82, §§ 3 en 4, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over, ten einde rekening te
houden met de veralgemening van het gebruik van de elektronische platformen. Deze bepaling is niet enkel meer van toepassing op de
aanbestedingen en offerteaanvragen, maar werd uitgebreid naar alle procedures.
Voor zover nuttig wordt nog verduidelijkt dat de aanbestedende overheid het mandaat van de ondertekenaar van het indieningsrapport
kan nazien.
Art. 45. Dit artikel herneemt de artikelen 6, § 2, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over. Het bepaalt het lot dat wordt
voorbehouden aan een document dat elektronisch is aangemaakt en waarin een macro, computervirus of andere schadelijke instructie
wordt vastgesteld in de ontvangen versie.
Het is mogelijk dat de ontvangen versie in het veiligheidsarchief bewaard wordt. Voor zover dit technisch noodzakelijk is kan het
document als niet ontvangen worden beschouwd. De afzender van dit stuk wordt er onverwijld van op de hoogte gesteld. De
bestemmeling kan eveneens beslissen het bewuste document te aanvaarden indien hij denkt dat hij dit zonder risico niet alleen voor zijn
eigen informaticasystemen maar ook voor de integriteit van het document kan desinfecteren of lezen. De bestemmeling die een
dergelijke operatie overweegt moet er zeker van zijn dat deze laatste de inhoud van het document niet zal wijzigen. De bevoegde
overheid is verantwoordelijk voor de eindbeslissing en moet er over waken dat het gelijkheidsprincipe wordt geëerbiedigd.
Indien het document echter een aanvraag tot deelneming is of een offerte, is de benadering anders. Voor zover dit technisch
noodzakelijk is kan de aanvraag tot deelneming of offerte geweerd worden. De selectie- of gunningsbeslissing zal deze wering
motiveren. Indien de macro of infectie wordt vastgesteld, mag de aanbestedende overheid er de kandidaat of inschrijver niet onmiddellijk
over inlichten. Aan de betrokken kandidaten of inschrijvers kan immers geen mogelijkheid geboden worden om een document neer te
leggen dat overeenstemt met de vereisten en aldus hun aanvraag tot deelneming of offerte te regulariseren.
Art. 46. Dit artikel neemt artikel 22.5 van richtlijn 2014/24/EU over. Overeenkomstig artikel 14, § 5, van de wet kan de aanbestedende
overheid, indien nodig, het gebruik van instrumenten opleggen die niet algemeen beschikbaar zijn op voorwaarde dat zij passende
alternatieve toegangsmiddelen aanbiedt.
Volgens dit artikel wordt de aanbestedende overheid geacht passende alternatieve middelen te hebben aangereikt:
– wanneer zij gratis via elektronische middelen volledige toegang biedt tot deze instrumenten vanaf de datum van de

bekendmaking van de aankondiging;

– wanneer zij ervoor zorgt dat de inschrijvers die geen toegang hebben tot deze instrumenten, of niet in staat zijn ze binnen de
vereiste termijnen te verkrijgen, toegang hebben tot de plaatsingsprocedure van de opdracht via het gebruik van gratis online
ter beschikking gestelde tijdelijke tokens of

– wanneer zij de beschikbaarheid van een andere elektronische indieningswijze voor de offertes ondersteunt.

Art. 47. Dit artikel neemt artikel 52, § 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over. Deze bepaling blijft nodig omdat de
registratie van de activiteiten van het ontvangstsysteem van de aanvragen tot deelneming of van de offertes onontbeerlijk is. Dit artikel
laat onder meer toe de voorschriften van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven.

Hoofdstuk 8 De opties
Art. 48. Paragraaf 1 herneemt artikel 10, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. De opties moeten duidelijk
onderscheiden zijn van de basisofferte, reden waarom deze moeten opgenomen worden in een afzonderlijk deel van de offerte.
Krachtens paragraaf 2 brengt de niet-eerbiediging van de minimale eisen van een vereiste optie de onregelmatigheid van deze optie
alsook van de basisofferte mee. De niet-eerbiediging van de minimale eisen van een toegestane optie brengt niet de onregelmatigheid
van de offerte mee, maar enkel van de optie zelf.
Paragraaf 3 herneemt, mits enige wijziging, de inhoud van artikel 10, § 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Wanneer
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de economisch meest voordelige offerte enkel geëvalueerd wordt op basis van de prijs of de kosten, mogen de inschrijvers aan de
indiening van een vrije of toegelaten optie geen meerprijs of andere tegenprestatie verbinden. Een aanbestedende overheid mag
bijgevolg normaliter een voordeel halen uit de in aanmerkingneming van vrije opties in een dergelijk geval, gezien er geen
prijssupplement aan deze optie mag verbonden worden.

Hoofdstuk 9 Percelen
Art. 49. Onderhavig artikel neemt de artikelen 58, § 4, en 89, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over.
Art. 50. Dit artikel herneemt het eerste lid van artikel 89 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Daar waar het eerder beperkt was tot
de aanbestedingen en offerteaanvragen wordt het voortaan uitgebreid naar alle procedures. Deze bepaling voorziet dat een inschrijver,
voor zover de opdrachtdocumenten dit niet verbieden, in zijn offerte prijskortingen of verbeteringen kan aanbieden in het geval dat
meerdere percelen aan hem zouden worden gegund.
Het past niettemin deze bepaling te nuanceren. Een inschrijver kan geen verbeteringsvoorstel indienen wanneer de opdracht gegund
wordt op basis van de prijs als enig gunningscriterium. In een dergelijke procedure telt immers enkel het prijscriterium en een verbetering
van de offerte zou bijgevolg enkel mogelijk zijn via een prijskorting.
Het is aanbevolen, bij toepassing van artikel 12, om in de opdrachtdocumenten het indienen van prijskortingen of
verbeteringsvoorstellen te verbieden.

Hoofdstuk 10 Belangenconflicten – Draaideurconstructie
Art. 51. Dit artikel voert een nieuw mechanisme in, namelijk de zogenaamde “draaideurconstructie”. Het heeft betrekking op een situatie
waarin een fysiek persoon die in een recent verleden als intern medewerker, al dan niet in hiërarchisch verband, bij een aanbestedende
overheid heeft gewerkt, als ambtenaar of als mandataris, en die naderhand, hetzij als personeelslid van een onderneming, hetzij als
zelfstandige of via een E-BVBA, optreedt in het kader van een overheidsopdracht geplaatst door de aanbestedende overheid voor wie hij
in het verleden heeft gewerkt.
Het “tussenkomen in het kader van een overheidsopdracht” verwijst zowel naar verrichtingen met betrekking tot de plaatsingsprocedure
(opstellen en indienen van een aanvraag tot deelneming of van een offerte, deelname aan onderhandelingen,...) als naar verrichtingen in
het kader van de uitvoering van het geheel of een deel van de opdracht.
Opgemerkt wordt dat slechts van dit mechanisme sprake kan zijn indien er een verband bestaat tussen de vroegere activiteiten van de
betrokken persoon bij de aanbestedende overheid en zijn verrichtingen in het kader van de opdracht.
Verder is het verbod voor een inschrijver om beroep te doen op een persoon die zich in een dergelijke situatie bevindt beperkt in de tijd.
Het tweede lid bepaalt immers dat het verbod beperkt is tot een periode van twee jaar te rekenen vanaf het ontslag van de betrokken
personen of van eender welke andere vorm van beëindiging van de vroegere activiteiten (bijvoorbeeld oppensioenstelling). Na deze
termijn kan algemeen beschouwd worden dat de band tussen de betrokken persoon en zijn vroegere werkgever in zodanige mate
minder hecht is geworden dat de informatie waarover hij beschikt geen reële belangenconflicten meer zou kunnen scheppen.
Er wordt herinnerd aan het feit dat het draaideurconstructie een vorm van belangenconflict is in de zin van artikel 6 van de wet en aldus
een facultatieve uitsluitingsgrond is in de zin van artikel 69, 5°, van de wet. Wanneer aan het belangenconflict niet kan verholpen worden
met andere minder ingrijpende maatregelen (bijvoorbeeld: vervanging van het personeelslid dat zich in de situatie van belangenconflict
bevindt), is de voormelde uitsluitingsgrond van toepassing.
De onderhavige bepaling blijft van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van aankoopcentrales. Het spreekt voor zich dat er ook
een belangenconflict voorligt wanneer een interne medewerker de aanbestedende overheid “verlaat” door middel van een verlof zonder
wedde en tijdens dit verlof tussenkomt in het kader van de plaatsing van een opdracht van deze aanbestedende overheid. In een
dergelijk geval bevindt de medewerker zich in een belangenconflict als bedoeld in artikel 6 van de wet.
Tot slot wordt nog verwezen naar de hypothese waarbij een oud-medewerker van een inschrijver komt werken bij een aanbestedende
overheid en aldaar tussenkomt bij de plaatsing van een overheidsopdracht. Dit geval wordt niet geviseerd in de onderhavige bepaling.
Blijft niettemin dat het voor elke ambtenaar verboden is tussen te komen in de plaatsing van een overheidsopdracht zodra deze zich
bevindt in een situatie van belangenconflict (art. 6, § 2, van de wet). Dit vergt een analyse per afzonderlijk geval. Bovendien mag de
aanbestedende overheid geen overheidsopdrachten opvatten met de bedoeling de mededinging op kunstmatige wijze te beperken
(art. 5 van de wet). Deze laatste moet tevens de nodige maatregelen nemen die toelaten belangenconflicten doeltreffend te voorkomen,
te onderkennen en op te lossen (art. 6, § 1, van de wet).

Hoofdstuk 11 Indiening van de aanvragen tot deelneming en offertes

Afdeling 1 Uitnodiging van de geselecteerde kandidaten tot indiening van een offerte
Art. 52. Dit artikel vervangt artikel 50 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Het verduidelijkt welke inlichtingen de uitnodiging tot het
indienen van een offerte moet bevatten en welke documenten erbij moeten worden gevoegd. Deze bepaling is zowel van toepassing op
de opdrachten onderworpen aan de Belgische bekendmaking als op de opdrachten onderworpen aan de Europese bekendmaking.

Afdeling 2 Indieningsmodaliteiten voor de aanvragen tot deelneming en offertes
Art. 53. Dit artikel neemt de artikelen 53 en 59, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, mits een wijziging, over.
Paragraaf 1, eerste lid bepaalt dat de aanbestedende overheid in de aankondiging van opdracht of, bij ontstentenis daarvan, in de
andere opdrachtdocumenten een of meer talen moet vermelden die de kandidaten of inschrijvers mogen gebruiken voor het opstellen
van hun aanvraag tot deelneming of hun offerte, met inbegrip van de eventuele bijlagen, en dit onverminderd de toepassing van de
gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Het tweede lid preciseert dat de aanbestedende overheid een vertaling kan vragen van de bijlagen wanneer deze opgesteld zijn in een
andere taal dan deze gebruikt in de aankondiging van de opdracht of bij gebrek daaraan, in de opdrachtdocumenten.
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Het derde lid laat de aanbestedende overheid toe de kandidaten of inschrijvers een vertaling te vragen van de documenten die bij hun
aanvraag tot deelneming of offerte zijn gevoegd. Zo kan zij een vertaling vragen van de documenten betreffende de uitsluitingsgronden,
de selectiecriteria, het beperken van het aantal kandidaten, de statuten en handelingen van de vennootschap en elke wijziging van de
inlichtingen betreffende diens raadsleden en beheerders. Van dit principe wordt evenwel afgeweken wanneer de documenten in één van
de Belgische landstalen zijn opgesteld.
Paragraaf 2 heeft betrekking op de opdrachtdocumenten die in verschillende talen zijn opgesteld. De interpretatie van de stukken
gebeurt bijgevolg in de taal van de aanvraag tot deelneming of van de offerte, mits de opdrachtdocumenten in die taal zijn opgesteld.
Art. 54. Dit artikel neemt in een gewijzigde vorm artikel 54 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over. Het bepaalt dat een kandidaat
slechts één aanvraag tot deelneming per opdracht mag indienen. De inschrijver mag ook slechts één offerte per opdracht indienen. Dit
principe verhindert evenwel niet dat een inschrijver, in voorkomend geval, nog steeds een initiële offerte, meerdere opeenvolgende
offertes na de onderhandelingen en een definitieve offerte kan indienen.
Bovendien belet deze bepaling niet dat de deelnemers aan een concurrentiegerichte dialoog meerdere oplossingen mogen voorstellen
tijdens de dialoog, die desgevallend elk het voorwerp zullen uitmaken van een definitieve offerte.
Verder blijft het mogelijk om een of meer varianten of een offerte voor één of meer percelen in te dienen voor eenzelfde opdracht. Indien
vrije varianten toegestaan zijn, kunnen verschillende varianten betrekking hebben op een of meer posten, behoudens andersluidende
bepaling in de opdrachtdocumenten.
In tegenstelling tot artikel 54 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 wordt voortaan niet meer bepaald dat de opdrachtdocumenten het
aantal percelen kunnen beperken waarvoor een inschrijver een offerte mag indienen, aangezien deze preciseringen te vinden zijn in
artikel 58 van de wet. Ook de precisering dat de inschrijver een offerte kan indienen voor één, voor meerdere of voor alle percelen werd
ondergebracht in de wet.
Er wordt tevens verduidelijkt dat elke deelnemer aan een combinatie van ondernemers als een inschrijver wordt beschouwd. Dit belet
echter niet dat een ondernemer die afzonderlijk een aanvraag tot deelneming indient ook kan deelnemen aan een combinatie van
ondernemers die eveneens een aanvraag tot deelneming indient. Tenslotte wordt nog verduidelijkt dat naast de offerte van een
combinatie van ondernemers, geen offerte kan ingediend worden door één of meerdere deelnemers aan deze combinatie.
De derde paragraaf bepaalt, in lijn met wat voorzien is in artikel 106 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat behoudens
andersluidend beding in de opdrachtdocumenten, de hier besproken bepaling niet van toepassing is in de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 55. Dit artikel neemt artikel 55 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over. Het eerste lid herinnert aan de regel volgens dewelke,
bij procedures die twee fasen omvatten, enkel de geselecteerden een offerte mogen indienen. Deze bepaling is voortaan niet alleen van
toepassing op de niet-openbare procedure, de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en de concurrentiegerichte
dialoog, maar ook op het innovatiepartnerschap.
Het tweede lid blijft ongewijzigd. Zo dient een aanbestedende overheid die aan een combinatie van ondernemers die een geselecteerde
en één of meer niet-geselecteerden omvat toestemming wenst te geven om een offerte in te dienen, dit in de opdrachtdocumenten te
vermelden. Bij ontstentenis van zulke vermelding is de indiening van een dergelijke offerte niet toegestaan en zal deze dan ook
substantieel onregelmatig zijn.
Wat de zinsnede “en één of meer niet-geselecteerde personen” betreft in het tweede lid, dient te worden verduidelijkt dat hiermee niet
alleen wordt gedoeld op die ondernemers die deelnemen aan de procedure maar niet geselecteerd werden, maar ook op ondernemers
die nog niet deelnamen aan de procedure.
Het derde lid blijft ongewijzigd. Deze bepaling maakt het mogelijk om in de opdrachtdocumenten het gezamenlijk indienen van één
enkele offerte door meerdere geselecteerden te beperken of te verbieden.
Art. 56. Dit artikel neemt artikel 56 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 ongewijzigd over en regelt het geval waarbij een inschrijver-
natuurlijke persoon zich omvormt in een rechtspersoon tussen het tijdstip van indiening van de offerte en dat van sluiting van de
opdracht.

Afdeling 3 Indiening en verdaging
Art. 57. Dit artikel neemt artikel 90, § 3, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 enigszins gewijzigd over. Het vereist dat tenminste één
kandidaat of inschrijver de aanbestedende overheid op de hoogte heeft gesteld van de onbeschikbaarheid van het elektronisch platform,
is niet langer opgenomen. Het volstaat dat deze laatste kennis heeft gekregen, op welke wijze ook, van de opgetreden
onbeschikbaarheid. Bovendien valt het voor dat de aanbestedende overheid slechts kennis krijgt van de onbeschikbaarheid, die kort
voor het uiterste tijdstip is tussengekomen, na verloop van dit uiterste moment. Om die reden wordt er niet meer naar verwezen in deze
bepaling. Er is daarenboven verduidelijkt met welke minimumtermijn verdaagd moet worden.
De tweede paragraaf heeft betrekking het aanvaarden van “laattijdige” offertes voor opdrachten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van
de elektronische platformen, voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier
kalenderdagen vóór de opening van de offertes als aangetekende zending is verzonden. Het betreft een overname van artikel 90, § 2,
lid 3, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. In tegenstelling tot de voormelde bepaling gaat het hier voortaan over een aangetekende
zending en niet meer over een aangetekende brief.

Afdeling 4 Verbintenistermijn
Art. 58. Dit artikel neemt artikel 57 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over. Het werd gewijzigd teneinde rekening te houden met
de beslissing om de termen aanbesteding en offerteaanvraag niet meer te gebruiken.
Voor zover nuttig wordt nog verduidelijkt dat de woorden “in geval ze niet op dat verzoek ingaan” die inschrijvers beoogt die hun offerte
niet wilden verlengen of deze niet wilden verlengen aan dezelfde voorwaarden.

Hoofdstuk 12 Selectie van de kandidaten en van de inschrijvers
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Afdeling 1 Algemene bepalingen
Art. 59. Dit artikel neemt in een gewijzigde vorm artikel 59 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over. Het handelt over de
inlichtingen die door de aanbestedende overheid kunnen geëist worden.
Volgens 1° kan de aanbestedende overheid inlichtingen inwinnen over de situatie van elke kandidaat of inschrijver met betrekking tot
dienst draagkracht, afwezigheid van uitsluitingsgronden en toepassing van eventuele criteria voor de beperking van het aantal
kandidaten. De aanbestedende overheid kan door om het even welk nuttig geacht middel inlichtingen inwinnen, met name door zich te
richten tot de bevoegde Belgische of buitenlandse overheden.
Punt 2° laat de aanbestedende overheid toe inlichtingen te bekomen heeft met betrekking tot de wijziging van de inlichtingen betreffende
de bestuurders of zaakvoerders van de ondernemer en laat haar eveneens toe, de voorlegging van de statuten of vennootschapsakten
van diezelfde ondernemer op te vragen. Deze mogelijkheid geldt alleen als het documenten en inlichtingen betreft die niet met
toepassing van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van de Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het
handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, kunnen worden verkregen.
Art. 60. Deze bepaling neemt artikel 58, § 5, van het besluit van 15 juli 2011met een wijziging over. Hij handelt over de mogelijkheid om
de selectie te herzien.
Na de selectie worden de kandidaten-geselecteerde verondersteld zich niet te bevinden in een situatie van uitsluiting en in staat te zijn
de opdracht uit te voeren. Dit vermoeden zal echter kunnen omgegooid worden indien de aanbestedende overheid na de selectie, maar
voor de gunning van de opdracht vaststelt dat één van de geselecteerde kandidaten of één van de inschrijvers zich in een situatie van
uitsluiting bevindt.
Het risico bestaat eveneens dat de bekwaamheid van een geselecteerde kandidaat aangetast wordt, onder meer in de gevallen waarin
een plaatsingsprocedure lang aansleept. Dit is bijvoorbeeld het geval in een niet-openbare procedure wanneer zich tussen de
neerlegging van de aanvragen tot deelneming en de verzending naar de geselecteerde kandidaten van de uitnodiging tot het indienen
van een offerte een lange periode voordoet. Hetzelfde kan gebeuren bij de voorlegging van de opdracht aan de controle-autoriteiten. Dit
kan zich ook voordoen bij offertes die betrekking hebben op technisch ingewikkelde opdrachten.
Het is dan ook mogelijk dat een geselecteerde kandidaat in een beperkte procedure of in een mededingingsprocedure met
onderhandeling, of een inschrijver op basis van de verkregen inlichtingen en documenten voor selectie in aanmerking komt in een
openbare procedure of vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, bijvoorbeeld zijn financiële en
economische draagkracht ongunstig ziet evolueren.
In functie van de nieuwe sluitende of nieuw gekende inlichtingen, kan de aanbestedende overheid zijn evaluatie slaande op de selectie
van de ondernemer herzien. De regel is immers dat een opdracht normaal slechts gegund wordt aan een onderneming wiens
bekwaamheid bewezen is.
Deze herziening kan echter niet leiden tot de regularisatie van een kandidaat of inschrijver die niet voldoet aan de selectievoorwaarden
wat betreft de referentieperiode die voor de selectie in aanmerking dient genomen te worden. Dit betekent ook dat een niet-
geselecteerde kandidaat of inschrijver niet meer kan terug opgevist worden in een later stadium om de plaats in te nemen van een
geweerde geselecteerde kandidaat. Men mag echter evenmin de corrigerende maatregelen bedoeld in artikel 70 van de wet uit het oog
verliezen. Deze laten een kandidaat of inschrijver die zich in een uitsluitingssituatie bevindt immers toe de bewijzen te leveren van het
feit dat de maatregelen die hij genomen heeft voldoende zijn betrouwbaarheid aantonen, ondanks de aanwezigheid van een
uitsluitingsgrond.

Afdeling 2 Uitsluitingsgronden
Art. 61. Dit artikel behandelt de verplichte uitsluitingsgronden. Het geeft uitvoering aan artikel 67 van de wet en stemt overeen met
artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, weze het dat een aantal verplichte uitsluitingsgronden werden toegevoegd, meer
bepaald:
1° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;

2° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten.

Voor zover nuttig wordt er aan herinnerd dat de uitsluitingsgrond omtrent de tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van
derde landen van toepassing blijft.
In dit kader moet artikel 67, § 1, vijfde lid, van de wet in herinnering gebracht worden. Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde
gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking is in uitvoering van de richtlijn in een verplichting tot uitsluiting
voorzien indien een verplichte uitsluitingsgrond aanwezig is in hoofde van leden van een bestuur-, leidinggevend of toezichthoudend
orgaan van de kandidaat of inschrijver. Dit impliceert in de praktijk dat men een uittreksel uit het strafregister zal moeten vragen voor alle
leden van de bedoelde organen. Voor de opdrachten beneden de voormelde drempels gaat het om een mogelijkheid en niet om een
verplichting.
Art. 62. Deze bepaling geeft uitvoering aan artikel 68 van de wet en stemt overeen met het artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli
2011. Ze verduidelijkt de toepasselijke regels inzake naleving van de verplichtingen tot betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
Paragraaf 1 verduidelijkt dat de kandidaat of de inschrijver moet voldoen aan zijn bijdrageverplichtingen op het vlak van de sociale
zekerheid ten einde niet uitgesloten te worden van de deelneming aan een plaatsingsprocedure. Hij mag geen bijdrageschuld hebben
die hoger is dan 3.000 euro, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht neemt.
Deze tolerantie van 3.000 euro, die reeds vervat was in het koninklijk besluit van 15 juli 2011, voor de kandidaat of inschrijver die
personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidswetgeving, wordt voortaan uitgebreid tot de kandidaat of
inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wetgeving die in een andere lidstaat van toepassing is.
De tweede paragraaf verduidelijkt dat de aanbestedende overheid beschikt over een termijn van twintig dagen na het uiterste tijdstip
voor de indiening van de aanvragen tot deelneming of van de offertes om na te gaan of de kandidaat of inschrijver voldoet aan zijn
verplichtingen tot betaling van de sociale zekerheidsbijdragen met gebruik van de toepassing Telemarc of een andere gelijkwaardige
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elektronische toepassing die gratis toegankelijk is een andere lidstaat. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de termijn van twintig
dagen waarvan sprake in deze paragraaf slechts geldt voor het nazicht via de toepassingen (Telemarc of gelijkwaardig) en niet van
toepassing is op de attesten die geleverd worden door de Belgische of buitenlandse bevoegde overheden.
Volgens het eerste lid van paragraaf 3, moet de aanbestedende overheid, wanneer het niet mogelijk is om zich een duidelijk beeld te
vormen van de situatie van de kandidaat of inschrijver na verificatie via Telemarc of via een gelijkaardige gratis toegankelijke
elektronische toepassing in een andere lidstaat, aan deze laatste vragen haar een recent attest te bezorgen waaruit blijkt dat hij wel
voldaan heeft aan zijn verplichtingen.
Het tweede lid betreft uitsluitend de kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische wetgeving.
Om aan te tonen dat hij zijn sociale zekerheidsbijdragen heeft betaald, verstrekt deze laatste, op verzoek van de aanbestedende
overheid, een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Dit attest moet recent zijn en betrekking hebben op het laatste afgelopen
kalenderkwartaal voor de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of de offertes. Het past er op te wijzen dat
de periode die gedekt is door het attest niet identiek is met deze in het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Dit laatste voorzag immers een
attest dat betrekking had op het voorlaatste afgelopen burgerlijk kwartaal. Deze wijziging heeft enkel als doel om zich in de
overeenstemming te brengen met de huidige praktijk.
Het derde lid betreft uitsluitend de kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wetgeving van een
andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval wordt de naleving van verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen
beoordeeld op grond van de wettelijke bepalingen van het land van vestiging. Om aan te tonen dat hij aan de voormelde verplichtingen
voldoet, vraagt de aanbestedende overheid aan de kandidaat of inschrijver om een attest voor te leggen dat door de buitenlandse
bevoegde overheid wordt afgeleverd. Dit attest moet recent zijn en betrekking hebben op een gelijkaardige periode als deze voor de
kandidaten of inschrijvers die personeel tewerk stellen dat onderworpen is aan de Belgische wetgeving.
Het vierde lid stemt overeen met paragraaf 3 van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
In het vijfde lid wordt aangegeven dat de kandidaat of inschrijver desgevallend het bewijs kan leveren van zijn regularisatie
overeenkomstig artikel 68, § 1, derde lid, van de wet. Hij kan zich eveneens, voor het geval hij een bijdrageschuld heeft die hoger ligt
dan 3.000 euro, beroepen op schuldvorderingen die hij heeft ten opzichte van een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf;
deze schuldvorderingen moeten zeker zijn, opeisbaar en vrij van elke verbintenis ten opzichte van derden. Het past ook er nog op te
wijzen dat de belanghebbende zich niet kan beperken tot het voorleggen van een factuur indien hij op dit mechanisme beroep wil doen.
Hij moet in staat zijn een document voor te leggen dat uitgaat van een aanbestedende overheid.
Paragraaf 4 betreft enkel de kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische wetgeving. Hij
verduidelijkt dat, in het geval er twijfel blijft bestaan na de ontvangst van de attesten, de aanbestedende overheid de verplichting heeft
om de eerbiediging van de verplichtingen inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen na te gaan door ondervraging van de
Rijksdienst voor Sociale zekerheid.
Paragraaf 5 bevat een bepaling die toepasselijk is op de kandidaten en inschrijvers die onderworpen zijn aan het sociale
zekerheidsstelsel van de zelfstandigen. Deze paragraaf stemt overeen met paragraaf 5 van artikel 62 van het koninklijk besluit van
15 juli 2011. Het nazicht van hun toestand inzake betaling van de sociale bijdragen kan, voor de zelfstandigen die onderworpen zijn aan
het in België toepasselijke stelsel, worden gedaan aan de hand van een fiscaal attest dat wordt voorgelegd door de kandidaten of
inschrijvers. Dit attest wordt hen jaarlijks overgemaakt door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).
Een werkgever die het statuut van zelfstandige heeft en werknemers tewerkstelt, op aanvraag een attest kan voorleggen betreffende de
sociale zekerheid van de zelfstandigen, voor zichzelf, als een ander attest vanwege de sociale zekerheid van de werknemers, wat betreft
deze laatste.
Art. 63. Deze bepaling, die overeenstemt met artikel 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, slaat op de eerbiediging van de fiscale
verplichtingen door de kandidaten of inschrijvers. Dit artikel geeft bovendien uitvoering aan artikel 67 van de wet.
De eerste paragraaf verduidelijkt dat de kandidaat of inschrijver moet voldoen aan zijn verplichtingen inzake betaling van fiscale
schulden, ten einde niet uitgesloten te worden van de deelneming aan een plaatsingsprocedure. Hij mag bijgevolg geen fiscale schuld
mag hebben die hoger ligt dan 3.000 euro, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt
in acht neemt. Er wordt op gewezen dat deze tolerantie van 3.000 euro, die reeds bestond in het koninklijk besluit van 15 juli 2011, voor
de Belgische kandidaat of inschrijver vandaag wordt uitgebreid naar de buitenlandse kandidaat of inschrijver.
Het is bovendien belangrijk er aan te herinneren dat de hier bedoelde Belgische fiscale schulden de belastingen omvatten die in het
attest betreffende de fiscale schulden zijn begrepen. Dit attest kan via Telemarc geraadpleegd worden. Thans omvat dit attest enkel de
heffingen en belastingen die door de Federale Overheidsdienst Financiën functioneel gedefinieerd zijn onder de naam “fiscale balans”.
De tweede paragraaf voorziet dat het nazicht van de situatie van de kandidaten of inschrijvers gebeurt binnen de twintig dagen die
volgen op het uiterste tijdstip voor de indiening van de aanvragen tot deelneming of de offertes. Het gaat bijgevolg om een belangrijke
wijziging van de termijn. Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 voorzag slechts een termijn van 48 uur na de opening van de offertes,
indien deze laatste plaats had of na de uiterste tijdstip voor de indiening van de aanvragen tot deelneming of de offertes. Deze termijn
van 48 uur bleek in de praktijk vaak veel te kort en dit was een bron van moeilijkheden voor de aanbestedende overheid.
Dit nazicht gebeurt, voor de Belgische kandidaten en inschrijvers, op basis van de attesten die gratis beschikbaar zijn voor de
aanbestedende overheid via de Telemarc-toepassing. Voor de buitenlandse kandidaten en inschrijvers gebeurt dit nazicht door middel
van andere gelijkaardige elekronische toepassingen die gratis toegankelijk zijn in een andere lidstaat. Analoog met wat voorzien is voor
de sociale schulden is de periode van twintig dagen waarvan sprake in deze paragraaf slechts geldig voor het nazicht via de databanken
(Telemarc of andere) et niet voor de attesten die geleverd worden door de Belgische of buitenlandse bevoegde overheden.
Volgens paragraaf 3, wanneer de verificatie via Telemarc of via een andere gelijkwaardige elektronische toepassing in een andere
lidstaat niet toelaat een voldoende beeld te krijgen van de fiscale toestand van de kandidaat of inschrijver, moet de aanbestedende
overheid aan de kandidaat of inschrijver vragen dat hij haar een recent attest levert waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn Belgische
of buitenlandse fiscale verplichtingen, al naargelang het geval.
Er wordt eveneens verduidelijkt dat de kandidaat of inschrijver desgevallend het bewijs kan leveren van zijn regularisatie overeenkomstig
artikel 68, § 1, derde lid, van de wet. In geval van een fiscale schuld van meer dan 3.000 euro kan hij zich eveneens beroepen op
schuldvorderingen die hij heeft ten opzichte van een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf; deze schuldvorderingen moeten
zeker zijn, opeisbaar en vrij van elke verbintenis ten opzichte van derden. Het past ook er nog op te wijzen dat de belanghebbende zich
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niet kan beperken tot het voorleggen van een factuur indien hij op dit mechanisme beroep wil doen. Hij moet in staat zijn een document
voor te leggen dat uitgaat van een aanbestedende overheid of van een overheidsbedrijf.
De vierde paragraaf omvat een bepaling die de aanbestedende overheid ertoe verplicht, in geval van twijfel, zich rechtstreeks te richten
tot de Federale Overheidsdienst Financiën met het oog op het nazicht van de eerbiediging van de fiscale verplichtingen door de
kandidaat of inschrijver.
De vijfde paragraaf beoogt de andere fiscale verplichtingen dan deze ten opzichte van de Federale Overheidsdienst Financiën. Hier
dient dan ook onderstreept te worden dat de aanbestedende overheid vrij staat over te gaan tot het nazicht van de eerbiediging van
andere fiscale verplich-tingen (bijvoorbeeld op lokaal of regionaal niveau). Indien dit haar wens is, moet de aanbestedende overheid
echter wel duidelijk aangeven in de opdrachtdocumenten, welke fiscale schulden zij zal nazien alsook op basis van welke documenten
dit zal gebeuren.
Art. 64. Deze bepaling stemt overeen met artikel 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
De punten 1° en 2° hebben dezelfde draagwijdte als deze voorzien in het voormeld besluit. Ze beogen de verduidelijking van de situatie
van de combinaties van ondernemingen.
Het punt 3° is een nieuwe bepaling. Aldaar wordt verduidelijkt dat de afdeling 2 ook van toepassing is op de derden op wiens
draagkracht beroep gedaan wordt.

Afdeling 3 Selectiecriteria, beroep op onderaannemers en op andere entiteiten
Art. 65. Deze bepaling is een inleidende bepaling op het vlak van de selectiecriteria. Het past er aan te herinneren dat de keuze van de
selectiecriteria waarvan sprake in deze afdeling, overeenkomstig artikel 71 van de wet, betrekking moet hebben op en proportioneel zijn
met het voorwerp van de opdracht. Men dient indachtig te zijn dat de aanbestedende overheid er niet gehouden is alle selectiecriteria
waarvan sprake in hogervermeld artikel 71 te weerhouden.. De aanbestedende overheid zou zich bijvoorbeeld kunnen beperken tot het
opleggen van een technische en professionele capaciteit met uitsluiting van een economische en financiële capaciteit. De
aanbestedende overheid moet immers haar eisen aanpassen en pertinente criteria bepalen die op een zodanige manier moeten worden
voorzien dat ze de uitvoering van de opdracht toelaten, alsook de zekerheid bieden dat er een voldoende mededinging werd
georganiseerd onder de ondernemers.
Het eerste lid handelt over de verplichting om de vereiste selectievoorwaarden en bewijsmiddelen aanvaard in het kader van de
kwalitatieve selectie op te nemen in de aankondiging van opdracht of, indien deze niet voorzien is, in de opdrachtdocumenten in te
dienen. Het komt bepaling die quasi gelijkloopt maar niet identiek is met artikel 58, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli
2011.
Het tweede lid heeft betrekking op de verplichting om elk selectiecriterium te verbinden aan een gepast niveau. Het herneemt artikel 58,
§ 1, 2°, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, weliswaar met wijzigingen. De Raad van State heeft er herhaaldelijk en op consistente
wijze op gewezen dat het gebruik van kwalitatieve selectiecriteria slechts betekenis heeft indien deze criteria gepaard gaan met een
gepast niveau dat moet gehaald worden met het oog op de selectie. In afwezigheid van een dergelijk niveau zou het mogelijk zijn dat
ondernemers met een potentieel verschillende draagkracht op identieke en dus discriminatoire wijze behandeld worden. Als de
aanbestedende overheid bijvoorbeeld eenvoudigweg vraagt om een lijst over te leggen van de werken die in de loop van de laatste vijf
jaar uitgevoerd werden, dan zou een aannemer die vijf werken heeft verricht van 10.000 euro op dezelfde wijze worden behandeld als
een andere aannemer die er tien heeft gerealiseerd voor 200.000 euro elk. Ter herinnering, uit artikel 71 van de wet blijkt dat de
aanbestedende overheid kan beslissen economische of technische criteria zonder meer achterwege te laten. De aanbestedende
overheid moet echter, wanneer hij ervoor kiest om een criterium of meerdere criteria in verband met economische draagkracht of
technische bekwaamheid of de twee types van criteria te gebruiken, ook een niveau bepalen voor elk in aanmerking genomen criterium.
Op het eind van het tweede lid is evenwel in een afwijking voorzien. Het is inderdaad mogelijk dat sommige criteria er zich niet toe lenen
om een minimumniveau vast te stellen (bijvoorbeeld bij de bankverklaring). In een dergelijk geval is de aanbestedende overheid niet
verplicht om een minimaal niveau voor het betreffende criterium vast te stellen maar moet zij, zoals vermeld in het derde lid, dit criterium
gepaard laten gaan met een tweede criterium (in het voormelde voorbeeld dus een criterium van economische aard) die toelaat om een
minimaal niveau vast te stellen.
Wat de erkenning betreft moet erop worden gewezen dat in dat er een kwalitatief selectiecriterium voorligt die uit zichzelf een niveau
bevat (klasse en categorie). Indien de aanbestedende overheid echter beslist om andere kwalitatieve selectiecriteria toe te voegen,
bovenop de erkenning, zal hij aan deze criteria eveneens een niveau moeten verbinden, tenzij wanneer deze criteria zich daar niet toe
lenen. De aanbestedende overheid zal overigens verplicht zijn in de andere procedures dan de openbare procedure en de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking een kwalitatief selectiecriterium toe te voegen, in
overeenstemming met artikel 71, § 1, derde lid.
Wat het vast te stellen niveau betreft wordt erop gewezen dat deze proportioneel moet zijn met het belang en de complexiteit van de
opdracht. Het komt erop aan om een niveau te bepalen dat niet ridicuul is ten opzichte van het belang van de opdracht en evenmin, in
omgekeerde zin, disproportioneel is. Het komt erop aan zowel een kwalitatief niveau als een kwantitatief niveau vast te stellen
(bijvoorbeeld vijf referenties met betrekking tot de werken, minstens voorlopig opgeleverd, voor een bedrag van ten minste 350.000 euro
en met betrekking tot werken van een bepaalde aard).
Art. 66. Dit artikel geeft omzetting aan artikel 58.2 van de richtlijn 2014/24/EU. Het herneemt, met enige wijziging, de artikelen 75 en 76
van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Dit artikel heeft het over de bekwaamheid voor de uitoefening van een beroepsactiviteit. Het laat de aanbestedende overheid toe de
kandidaten of inschrijvers te verplichten zich in te schrijven in een beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wetgeving van het
land waarin zij gevestigd zijn. Voor wat betreft een lijst per Lidstaat van de beroeps- of handelsregisters en de verklaringen en
certificaten, wordt verwezen naar bijlage 10 bij dit besluit.
Het tweede lid handelt meer bepaald over de opdrachten voor diensten waarvoor de aanbestedende overheid aan de ondernemers, die
nood hebben aan een specifieke toestemming of die lid moeten zijn van een specifieke organisatie om in hun land van oorsprong de
betrokken dienst te mogen leveren, kan vragen te bewijzen dat ze over de nodige toestemming beschikken of dat zij tot die organisatie
behoren.
Art. 67. Deze bepaling handelt over de economische en financiële draagkracht en geeft omzetting aan artikel 58.3 van de
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richtlijn 2014/24/EU, alsook aan het eerste deel van bijlage XII bij de voormelde richtlijn.
Zoals in het koninklijk besluit van 15 juli 2011, behoudt de aanbestedende overheid de mogelijkheid om aan de ondernemers
voorwaarden op te leggen die waarborgen dat zij over de nodige economische en financiële draagkracht beschikken om de opdracht uit
te voeren. Zij kan bijgevolg eisen dat de ondernemers een minimumjaaromzet hebben, dat zij de nodige inlichtingen verstrekken over
hun jaarrekeningen en/of van hen een passend niveau van verzekering tegen beroepsrisico's eisen.
Het gebruik van de bankverklaring blijft mogelijk. Het past echter er op te wijzen dat de bankverklaring op het vlak van de toegang tot de
overheidsopdrachten voor de KMO's een hindernis kan zijn. Het bekomen van de bankverklaring voor elke overheidsopdracht kan
immers gepaard gaan met kosten aangerekend door de bankinstelling. Bovendien blijkt de bankverklaring in meerdere opzichten een
minder betrouwbaar instrument dan andere. Tot slot is het zo dat aan de bankverklaring als kwalitatief selectiecriterium de facto geen
“gepast niveau” in de zin van artikel 66, tweede lid, kan worden verbonden. Overeenkomstig artikel 66, derde lid, volgt hieruit dan ook
dat de bankverklaring niet als enig economisch criterium kan worden aangewend. Het is om al deze redenen aangewezen de
bankverklaring met de grootste omzichtigheid te hanteren. Vandaar dan ook dat deze bankverklaring helemaal op het einde van de
opsomming van de eerste paragraaf, tweede lid, werd vermeld.
De aandacht van de aanbestedende overheden dient overigens gevestigd op het feit dat onredelijke eisen op het vlak van de selectie
vaak een ongerechtvaardigd obstakel vormen voor de deelneming van KMO'S aan de overheidsopdrachten. Elke dergelijke eis moet
bijgevolg verband houden met en proportioneel zijn ten opzichte van het voorwerp van de opdracht. Aldus mag de aanbestedende
overheid niet eisen dat de ondernemer een minimumomzet heeft die disproportioneel is ten opzichte van het voorwerp van de opdracht.
Over het algemeen mag het vereiste bedrag, zoals vermeld in paragraaf 3, tweede lid, niet hoger zijn dan het dubbel van de geraamde
waarde van de opdracht. Niettemin kan het in goed gerechtvaardigde omstandigheden mogelijk blijven meer strikte regels toe te passen.
Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de opdracht belangrijke risico's inhoudt of wanneer de goede uitvoering van de opdracht binnen
de gestelde termijn essentieel is, bijvoorbeeld omdat deze de uitvoering van andere opdrachten rechtstreeks beïnvloedt.
In deze goed gemotiveerde gevallen staat het de aanbestedende overheid vrij autonoom te beslissen of het opportuun en pertinent is
om hoge minimumjaaromzet op te leggen. Wanneer hogere minimumjaaromzet gelden, blijft het de aanbestedende overheid vrijstaan
zulks te doen, zolang deze maar verbonden zijn met en proportioneel ten opzichte van het voorwerp van de opdracht. Wanneer de
aanbestedende overheid beslist dat het minimumjaaromzet hoger moet liggen dan het dubbel van de geraamde waarde van de
opdracht, moeten de opdrachtdocumenten of de te bewaren inlichtingen bedoeld in artikel 164 van de wet een melding inhouden die de
keuze van de aanbestedende overheid rechtvaardigt.
De aanbestedende overheid kan overigens de omzet beperken tot een specifiek domein, dat echter niet te strikt geïnterpreteerd moet
worden. Het gaat om een element dat per afzonderlijk geval beoordeeld moet worden. Bijvoorbeeld de aankoop van een vaccin tegen
polio: het kan opportuun zijn eerder te verwijzen naar het domein “productie van vaccins” dan naar het domein van “productie van polio-
vaccins”, ten einde de mededinging maximaal open te stellen. Inderdaad, het domein “productie van vaccins” is beduidend breder en
laat bijgevolg toe dat meer ondernemers inschrijven.
In de tweede paragraaf wordt verduidelijkt dat inlichtingen kunnen worden opgevraagd omtrent de ratio tussen, bijvoorbeeld, de actieve
en passieve elementen van de jaarlijkse balans.
De derde paragraaf is gewijd aan de minimumjaaromzet. Het derde lid van deze paragraaf behandelt de opdrachten die na een nieuwe
in mededingingstelling in hun geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op een raamovereenkomst. De tekst preciseert dat de
minimumvereiste in termen van jaaromzet berekend wordt op basis van de maximale grootte van de specifieke opdrachten die
tegelijkertijd uitgevoerd zullen worden, of indien deze laatste niet gekend is, op basis van de geraamde waarde van de
raamovereenkomst.
Het laatste lid van de derde paragraaf heeft betrekking op de dynamische aankoopsystemen. Daar wordt voorzien dat de
maximumvereiste in termen van jaaromzet berekend wordt op basis van de maximumomvang van de specifieke opdrachten die in het
kader van een dergelijk systeem gegund worden.
De paragraaf 4 is gewijd aan de verzekering tegen beroepsrisico's en de bankverklaring. Indien gebruik wordt gemaakt van de
bankverklaring hetgeen, het weze herhaald, met de grootste omzichtigheid moet gebeuren, dan moet het model van bankverklaring
worden aangewend vervat in bijlage 11. Het betreft geen overname van het model dat in bijlage was gevoegd bij het koninklijk besluit
van 15 juli 2011, maar een overname van het model van bankverklaring vervat in de omzendbrief van 10 februari 1998 betreffende de
overheidsopdrachten en de kwalitatieve selectie van de aannemers, leveranciers en dienstverleners.
De vijfde paragraaf laat toe aan de ondernemers voorwaarden op te leggen die waarborgen dat ze over de nodige economische en
financiële draagkracht beschikken en dit per perceel. Het laat de aanbestedende overheid eveneens toe een minimaal jaaromzet vast te
leggen dat door de ondernemers moet gerealiseerd worden voor de groepen van percelen die ze zouden moeten uitvoeren.
Art. 68. Deze bepaling handelt over de technische en beroepsbekwaamheid en geeft omzetting aan artikel 58.4 van de
richtlijn 2014/24/EU, alsook aan deel II van bijlage XII bij deze richtlijn. Het algemeen opzet van de kwalitatieve selectie op het vlak van
de technische en beroepsbekwaamheid blijft ongewijzigd. Wel is in het eerste lid van de eerste paragraaf verduidelijkt dat het opleggen
van eisen in dit verband erop gericht is te garanderen dat ondernemers over de noodzakelijke personele en technische middelen en
ervaring beschikken om de opdracht volgens een passend kwaliteitsniveau uit te voeren. De in de Nederlandse versie van de richtlijn in
dit verband gebruikte terminologie (“kwalititeitsnorm”) werd aangepast aan de in de Franse versie gebruikte bewoordingen (“niveau de
qualité approprié”). De bedoeling van dit ontwerp is inderdaad geenszins te verwijzen naar “normen” zoals die gedefinieerd zijn in
artikel 2, 45°, van de wet (namelijk normen van erkende normalisatie-instellingen).
De tweede paragraaf herneemt het laatste lid artikel 68 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, zonder wijziging.
De derde paragraaf behoeft geen toelichting.
Anders dan in de richtlijn worden de in aanmerking genomen bewijsmiddelen niet in bijlage opgesomd maar in de vierde paragraaf
beschreven. Er dient aangestipt dat de bepalingen opgenomen in de artikelen 69, 71 en 72 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011,
grotendeels identiek zijn met deze vervat in dit ontwerp. Niettemin vallen onderstaande wijzigingen te signaleren:
– er wordt een nieuwe bewijsmogelijkheid toegevoegd, namelijk de vermelding van “de systemen voor het beheer van de

toeleveringsketen en de traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht”;
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– bijkomende flexibiliteit werd gecreëerd op het vlak van de referenties. Nog steeds zal een lijst kunnen worden opgevraagd van
de werken/leveringen/diensten die gedurende de afgelopen jaren werden verricht. Wat de werken betreft slaat deze lijst
maximum op de vijf afgelopen jaren. Wat de voornaamste leveringen of diensten betreft, slaat deze maximum op de drie laatste
jaren. Er werd echter versoepeling voorzien wat de termijn betreft. Aanbestedende overheden kunnen inderdaad aangeven dat
de bewijselementen van de relevante werken/leveringen/diensten die al naargelang het geval al langer dan vijf jaar of drie jaar
geleden zijn verricht toch in aanmerking wordt genomen, indien dit noodzakelijk is om een toereikend mededingingsniveau te
waarborgen. In tegenstelling tot wat voorzien is in de artikelen 71, 3°, en 72, 7°, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, wordt
er geen reglementaire eis meer opgelegd wat betreft het uitvoeringsattest voor de opdrachten voor leveringen en diensten;

– een aantal bewijsmiddelen werden veralgemeend. Dit is het geval voor de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer
kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht (in het koninklijk besluit van 15 juli 2011 wordt deze mogelijkheid
alleen opgelijst bij de werken en diensten, maar niet bij de leveringen). Dit is eveneens het geval voor de aanduiding van het
gedeelte van de opdracht dat de ondernemer in onderaanneming wil geven (in het koninklijk besluit plaatsing van 15 juli 2011
wordt dit beperkt opgelijst bij de diensten).

Er moet ook verwezen worden naar een belangrijke wijziging op het vlak van de onderwijs- en beroepskwalificaties van de aannemer of
dienstverlener of van het leidinggevend personeel van de onderneming. Het is immers belangrijk te onderstrepen dat er geen gebruik
gemaakt kan worden van dit bewijsmiddel in het geval waarin dit criterium reeds als gunningscriterium werd aangewend. Er wordt aan
herinnerd dat in artikel 81, § 2, 3°, b), van de wet voortaan de mogelijkheid is verankerd om de organisatie, de kwalificatie en de ervaring
van het personeel die de opdracht zal uitvoeren, als gunningscriterium aan te wenden, wanneer de kwaliteit van het personeel bepalend
is voor het prestatieniveau van de opdracht. In dat geval zal geen gebruik mogen worden gemaakt van het bewijsmiddel omtrent
onderwijs- en beroepskwalificaties.
Art. 69. Dit artikel is een nieuwe bepaling die artikel 58.4 van de richtlijn 2014/24/EU omzet en dat een aanbestedende overheid toelaat
ervan uit te gaan dat een ondernemer niet over de vereiste beroepsbekwaamheid beschikt wanneer hij heeft vastgesteld dat de
ondernemer “conflicterende belangen” heeft die negatief kunnen uitwerken op de uitvoering van de opdracht. Het is belangrijk te
onderstrepen dat het hier bedoelde begrip “conflicterende belangen” verschilt van het nazicht op de afwezigheid van belangenconflicten
in de zin van de artikelen 6, § 1, en, 69, eerste lid, 5°, van de wet. Het begrip conflicterende belangen, is een ruimer begrip dan de notie
“belangenconflicten”. Om dit beter te begrijpen kan verwezen worden naar onderstaande voorbeelden:
Een aanbestedende overheid plaatst een overheidsopdracht voor het doorvoeren van een haalbaarheidsstudie omtrent de eventuele
vervanging van een aflopende (lucratieve) opdracht voor diensten door een alternatieve en radicaal andere (en waarschijnlijk
goedkopere) invulling van de te leveren dienst. Indien de opdrachtnemer van de lopende dienst deelneemt aan de haalbaarheidsstudie,
dan kan hij daarbij een belang hebben dat de kwaliteit en objectiviteit van de studie in het gedrang brengt (namelijk het belang om de
continuïteit van de huidige invulling van de te leveren dienst te bewerkstelligen), in welk geval de aanbestedende overheid er kan van
uitgaan (het betreft dus geen verplichting) dat de betreffende ondernemer niet voldoet aan de selectiecriteria. De aanbestedende
overheid kan anderzijds ook tot de conclusie komen dat het conflicterend belang geen (significante) negatieve uitwerking kan hebben op
de uitvoering, bijvoorbeeld omdat zij als aanbestedende overheid perfect in staat is het luik waaromtrent zich problemen zouden kunnen
stellen zo nodig zelf te “corrigeren”. De afweging zal geval per geval moeten worden gemaakt, in functie van de concrete opdracht en
gelet op de beginselen en met name het proportionaliteitsbeginsel.
Conflicterende belangen zouden zich ook kunnen voordoen inzake een opdracht voor werfcontrole, wanneer de aanbestedende
overheid een architect zou vragen om tussen te komen als “leidend ambtenaar” voor een bepaalde opdracht, waarbij deze architect zich
kandidaat stelt of een offerte indient, en zou tussenkomen als opdrachtnemer voor de te controleren werf zelf. Hetzelfde geldt voor het
geval dat deze persoon nauw verwant zou zijn met de opdrachtnemer. Het spreekt voor zich dat de opdrachtnemer “zichzelf” niet kan of
mag controleren.
Conflicterende belangen kunnen zich ook voordoen bijvoorbeeld wanneer een evaluatie wordt gevraagd van een reeds uitgevoerde
studie of impactanalyse. In dit geval zal de opdrachtnemer van deze studie/impactanalyse zich per definitie bevinden in een situatie van
conflicterende belangen.
Zoals reeds gezegd zijn de “conflicterende belangen” waarvan hier sprake een ander (en ruimer) concept dan het “belangenconflict”. Om
verwarring te vermijden werd daarom gekozen, in de Franstalige versie, voor het begrip “intérêts conflictuels”. De concordantie met de
Nederlandstalige versie (“conflicterende belangen”) en de Engelstalige versie (“conflicting interests”) is aldus volledig gewaarborgd.
Art. 70. Dit artikel heeft het over de reglementering houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, waarvan de
bepalingen in het kader van de kwalitatieve selectie moeten toegepast worden.
De eerste paragraaf herneemt artikel 70 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 met enkele wijzigingen.
In het eerste lid is bepaald dat de aanbestedende overheid in de aankondiging van de opdracht of, bij gebrek daaraan, in de
opdrachtdocumenten de erkenning moet aangeven waaronder de uit te voeren werken behoren.
Het tweede lid voorziet drie aanvaardbare bewijsmethodes:
1° het bezit van een Belgische certificaat van erkenning;

2° het bezit van een certificaat of een inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de
Europese unie;

3° het inroepen door de kandidaat of inschrijver van het feit dat hij voldoet aan de door de Belgische reglementering houdende
regeling van de erkenning van aannemers van werken opgelegde eisen.

Het derde lid is een overname van artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
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Paragraaf 2 beoogt de krachtens de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken erkende
ondernemers. Hij preciseert dat de hier bedoelde ondernemer in het UEA het internetadres moet vermelden waarop het mogelijk is
toegang te verkrijgen tot de certificaten betreffende de delen III tot V van het UEA. In een dergelijk geval moeten de delen III tot V niet
ingevuld worden. Tevens wordt erop gewezen dat de ondernemer een afschrift van de documenten die hij nuttig acht kan toevoegen.
Ook wanneer de aanbestedende overheid in de aankondiging van de opdracht of, bij gebrek daaraan, in de opdrachtdocumenten,
bijkomende selectiecriteria voorziet naast wat reeds is opgelegd inzake erkenning, kan de ondernemer zich niet beperken tot een
verwijzing naar een internetsite, maar dient hij tevens de delen III tot V van het UEA in te vullen. Voor de opdrachten waarvan de
geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking alsook voor de opdrachten geplaatst via een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in de gevallen bedoeld in het artikel 42, § 1, 1°, b), en d), 2°, 3°, 4°, b),
en c), van de wet, is een afwijkende bepaling voorzien, waarbij het volstaat de betreffende inlichtingen of bewijzen over te maken aan de
aanbestedende overheid.
Paragraaf 3 heeft betrekking op de ondernemers die niet erkend zijn op basis van de Belgische wetgeving of krachtens een wetgeving
van een andere Lidstaat van de Europese Unie. Er wordt verduidelijkt dat een dergelijke ondernemer het UEA integraal dient in te vullen.
Deze ondernemer bevindt zich aldus in de voorwaarden van artikel 3, § 1, 2°, van de wet van 20 maart 1991 en is verondersteld het
bewijs geleverd te hebben van het feit dat hij de door en krachtens de voormelde wet gestelde voorwaarden vervult. De bevoegde
federale overheidsdienst in verband met het beheer van het erkenningssysteem (op dit moment de FOD Economie), kan in voorkomend
geval contact opnemen met de ondernemer teneinde de rechtvaardigende stukken te bekomen. Voor de opdrachten waarvan de
geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking, is een afwijkende bepaling voorzien, waarbij het volstaat
de betreffende inlichtingen of bewijzen over te maken aan de aanbestedende overheid, die deze op haar beurt doorgeeft aan de voor
het beheer van het erkenningssysteem bevoegde federale overheidsdienst.
Paragraaf 4 beoogt de ondernemers die houder zijn van een certificaat of ingeschreven zijn op een officiële lijst van in een andere
Lidstaat van de Europese Unie erkende aannemers. Er wordt verduidelijkt dat de aldus bedoelde aannemers in het UEA het
internetadres moeten vermelden waarop het mogelijk is de certificaten betreffende de delen III tot V van het UEA op te halen. Zij kunnen
overigens ook uit eigen beweging een afschrift van hun certificaat of het bewijs van inschrijving toevoegen. Indien echter blijkt dat de
aanbestedende overheid geen elektronische toegang heeft tot deze certificaten, moet de ondernemer haar samen met het UEA de
nodige certificaten of bewijzen bezorgen. Wel dient opgemerkt dat deze gegevens moeten overgemaakt worden door de aanbestedende
overheid aan de federale overheidsdienst bevoegd voor de erkenningssysteem.
Een uitzondering is voorzien voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan de drempels bepaald voor de Europese
bekendmaking. De ondernemer die geen UEA moet invullen, moet de betrokken inlichtingen of bewijsstukken overmaken aan de
aanbestedende overheid die deze op haar beurt overmaakt aan de federale overheidsdienst bevoegd voor de erkenningssysteem.
Er kon geen gevolg worden gegeven aan de opmerking van de Raad van State om de verwijzingen naar de wet van 20 maart 1991
houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken in de eerste paragraaf, eerste lid en tweede lid, 3°, aan te passen. De
voormelde wet werd immers aangepast door de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten. De betrokken
verwijzingen houden hiermee reeds rekening.
Art. 71. Dit artikel herneemt artikel 79 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en stemt overeen met de artikelen 64.4 en 64.5 van de
richtlijn 2014/24/EU. Het verduidelijkt dat het certificaat dat door een certificeringsinstelling wordt afgeleverd of de inschrijving van een
ondernemer op een officiële lijst van een andere Lidstaat als een vermoeden van geschiktheid kan beschouwd worden. Dit vermoeden
beperkt zich echter tot de eisen in verband met de kwalitatieve selectie die gedekt zijn door deze officiële lijst of dit certificaat.
In het tweede lid wordt verduidelijkt dat informatie die uit de inschrijving op een officiële lijst worden afgeleid, niet zonder motivering ter
discussie kunnen worden gesteld.
Voor wat kan dienen wordt nog in herinnering gebracht dat de toepassing van onderhavige lid beperkt is tot de ondernemers die
gevestigd zijn in de lidstaat die de officiële lijst heeft opgesteld wordt toegepast.
Art. 72. Deze bepaling geeft omzetting aan artikel 60 van de richtlijn 2014/24/EU. Ze handelt over de bewijsmiddelen die opgevraagd
mogen worden bij de ondernemer. Het betreft zowel de bewijsmiddelen die aangewend worden om het ontbreken van gronden tot
uitsluiting aan te tonen, als bewijsmiddelen die betrekking hebben op het vervuld zijn van de selectiecriteria.
In het tweede lid van paragraaf 1 wordt vermeld dat de aanbestedende overheid slechts de bewijsmiddelen kan opvragen bedoeld in
artikel 77 van de wet (betreffende de kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer), alsook deze bedoeld in onderhavig artikel. Wat
betreft het beroep op de draagkracht van derden wordt verduidelijkt dat de ondernemer elk middel kan gebruiken dat toelaat aan de
aanbestedende overheid te bewijzen dat hij over de nodige draagkracht zal beschikken om de opdracht uit te voeren.
De tweede paragraaf behandelt meer specifiek de bewijsmiddelen omtrent de afwezigheid van bepaalde uitsluitingsgronden. Hij stemt
overeen met artikel 61, § 3, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Er wordt wel aan toegevoegd dat, in het geval de betreffende
documenten of certificaten niet afgeleverd worden of niet alle gevallen die noodzakelijkerwijze geviseerd zijn dekken, de ondernemer
zich kan wenden tot de bevoegde instanties van de Lidstaat waarin hij gevestigd is om hen te vragen een officiële verklaring af te
leveren waarin dit wordt bevestigd. Het model voor dit type van verklaring is ter beschikking gesteld via de onlinedatabank van
certificaten “e-Certis”.
Art. 73. Dit artikel geeft omzetting aan artikel 63 van de richtlijn 2014/24/EU en stemt overeen met artikel 74 van het koninklijk besluit van
15 juli 2011. Het handelt over het geval van de kandidaat of inschrijver die zelf niet beantwoordt aan de selectiecriteria en die bijgevolg
beroep doet op de draagkracht van derde entiteiten.
Volgens paragraaf 1, eerste lid, kan een kandidaat of inschrijver voor een bepaalde opdracht beroep doen op de draagkracht van andere
entiteiten (onderaanneming of andere) en dit ongeacht de aard van de juridische band tussen hem en deze entiteiten. Hij moet niettemin
aan de aanbestedende overheid het bewijs verstrekken dat hij voor de uitvoering van de opdracht reëel over de nodige middelen zal
beschikken die door die entiteiten ter beschikking worden gesteld. Het Hof van Justitie had in zijn arrest Holst Italia van 2 december
1999 (nr. C-176/98) en meer recent in zijn arrest “Ostas celtnieks” van 14 januari 2016 (nr. C-234/14), de gelegenheid om zich uit te
spreken omtrent deze problematiek. Zij heeft zich de vraag gesteld of een aanbestedende overheid de wijze waarop de inschrijvers
beschikken over de middelen van andere entiteiten mag opleggen, of het aan de inschrijvers toekomt hierover vrij te beschikken. Het Hof
heeft besloten dat de inschrijver “vrij [is] om te kiezen welke juridische aard de banden hebben die hij wenst aan te knopen met de
andere entiteiten op wier draagkracht of bekwaamheden hij zich beroept om een bepaalde opdracht uit te voeren, en om te kiezen op
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welke wijze die banden kunnen worden aangetoond”. Bovendien overweegt het Hof dat de artikelen 47, tweede lid, en 48, derde lid, van
richtlijn 2004/18/EG, uitdrukkelijk bepalen “dat bijvoorbeeld de overlegging van de verbintenis van andere entiteiten om aan de
inschrijver de middelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking te stellen, acceptabel bewijs is van het
feit dat hij daadwerkelijk over die middelen zal beschikken”. Voor wat kan dienen wordt evenwel aangeraden, om elke latere betwisting
uit te sluiten, dat de kandidaat of inschrijver bewijst door middel van een geschrift dat hij in staat is op de diensten van de entiteiten
waarnaar hij verwijst beroep te doen en dat deze entiteiten een passend deel van de uitvoering voor hun rekening zullen nemen.
Bovendien mogen de kandidaten of inschrijvers, wat betreft de criteria inzake studie- of beroepskwalificaties of andere pertinente
beroepservaring, geen beroep doen op de draagkracht van andere entiteiten dan wanneer deze laatste ook effectief de werken of
diensten waarvoor hun draagkracht nodig is zullen uitvoeren of leveren.
Volgens het tweede lid moet de aanbestedende overheid nagaan of de entiteiten op wiens draagkracht beroep wordt gedaan zich niet
bevinden in een uitsluitingssituatie. Wanneer een verplichte uitsluitingsgrond vastgesteld werd, of een uitsluitingsgrond inzake fiscale of
sociale schulden, in hoofde van de entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan, of dat deze laatste niet voldoet aan het
selectiecriterium betreffende de capaciteit waarop beroep wordt gedaan, moet de aanbestedende overheid diens vervanging eisen.
Wanneer het echter gaat om een facultatieve uitsluitingsgrond, staat het de aanbestedende overheid vrij al dan niet diens vervanging te
eisen, zonder verplichting daartoe. Daar dient nog aan toegevoegd dat wanneer de vervanging gevraagd wordt van een entiteit op wiens
draagkracht beroep wordt gedaan, het uitblijven van deze vervanging aanleiding geeft tot een beslissing tot niet-selectie.
Het derde lid verduidelijkt dat de bepaling ook van toepassing is op de combinaties van ondernemingen die de capaciteiten van de
deelnemers aan de combinatie of van derde entiteiten willen laten gelden.
Paragraaf 2 herneemt de inhoud van artikel 12, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Nieuw is echter dat bepaalde
inlichtingen ook in het UEA dienen ingevuld te worden, tenminste wanneer het UEA moet worden ingevuld, namelijk voor de opdrachten
waarvan de geraamde waarde de drempel voor de Europese bekendmaking bereikt (zie voor nadere toelichting, alsook voor de
uitzonderingen, naar de commentaar bij artikel 38). In dat geval is het namelijk nodig deel II, C, van het UEA in te vullen.
Bovendien heeft de kandidaat of inschrijver volgens deze paragraaf ook de verplichting:
1° aan te duiden voor welk deel van de opdracht hij op de draagkracht van een derde beroep doet;

2° de identiteit aan te geven van de entiteit op wie hij beroep doet.

Er is echter in deze paragraaf een onderscheid tussen de éénstaps- en de tweestapsprocedures. In het eerste geval moeten de
vermeldingen hernomen zijn in de offerte en in het tweede geval moet deze zowel in de aanvraag tot deelneming als in de offerte
worden vermeld.
Het is interessant erop te wijzen dat de ondernemer die op individuele basis deelneemt aan een overheidsopdrachtenprocedure, maar
een beroep doet op de draagkracht van een of meer andere entiteiten, zijn UEA moet verstrekken, alsook een afzonderlijk UEA dat de
nodige informatie bevat voor elk van de entiteiten op wie hij een beroep doet, althans voor de opdrachten waarvoor een UEA moet
worden ingevuld.
Het tweede lid van paragraaf 2 stelt de communicatie door de ondernemer van de identiteit van de derde onderneming en van het deel
van de opdracht waarvoor hij voornemens is beroep te doen op de capaciteit van deze entiteit niet vooruitloopt op de
verantwoordelijkheid van de hoofdondernemer. Het derde en vierde lid behoeven geen nadere commentaar.
Art. 74. Dit artikel geeft gedeeltelijk omzetting aan artikel 71 van de richtlijn 2014/24/EU en stemt overeen met artikel 12, eerste lid, van
het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Het beoogt het geval van de ondernemer die beroep doet op de onderaanneming zonder dat
hierbij beroep wordt gedaan op de draagkracht van de onderaannemer.
Het tweede lid stelt dat het doorgeven door de ondernemer van de identiteit van de onderaannemer en van het deel van de opdracht dat
hij voornemens is in onderaanneming te geven, niet vooruitloopt op de vraag van de verantwoordelijkheid van de hoofdondernemer.

Hoofdstuk 13 Modaliteiten voor het onderzoek van de offertes en regelmatigheid van de offertes
Art. 75. Deze bepaling heeft betrekking op de modaliteiten voor het onderzoek van de offerte. De offertes in principes slechts nagezien
wanneer de selectie reeds werd doorgevoerd (weliswaar met de mogelijkheid om de selectiebeslissing te herzien, zie commentaar bij
artikel 60). Niettemin bestaan er een aantal belangrijke afwijkingen op dit principe. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de openbare
procedure, mag de aanbestedende overheid reeds “vervroegd” overgaan tot het nazicht van de offertes, nog vóór de eigenlijke
selectiebeslissingen zijn genomen. Het betreft de mogelijkheid die reeds verankerd is, ten aanzien van de opdrachten die de drempel
voor de Europese bekendmaking bereiken, in artikel 66, § 2, eerste lid, van de wet. In dat geval zal de aanbestedende overheid kunnen
overgaan tot de evaluatie van de offertes zonder dat een grondige controle op de afwezigheid van uitsluitingsgronden en het voldoen
aan de selectiecriteria werd doorgevoerd. De aanbestedende overheid zal wel eerst de afwezigheid moeten nagaan van fiscale en
sociale schulden. Zij zal ook rekening moeten houden met de informatie die verkregen werd op basis van het UEA. Er werd verduidelijkt
dat aldus ook (desgevallend) rekening zal moeten gehouden worden met de in artikel 70 van de wet bedoelde corrigerende
maatregelen.
Het is evident dat de aanbestedende overheid, wanneer zij gebruik maakt van de mogelijkheid voorzien in dit artikel, het ontbreken van
uitsluitingsgronden (andere de uitsluitingsgrond betreffende de sociale en fiscale schulden) moet nazien na de analyse van de offertes,
in hoofde van de inschrijver aan wie men voornemens is de opdracht te gunnen, alsook het voldoen aan de selectiecriteria. Er tevens
herinnerd aan het feit dat de aanbestedende overheid die overgaat tot het “vervroegd” onderzoek van de offertes, erover moet waken
dat het nazicht van de afwezigheid van uitsluitingsgronden en het voldoen aan de selectiecriteria op onpartijdige en transparante wijze
gebeurt. Aldus moet worden vermeden dat een opdracht zou worden gegund aan een inschrijver die had moeten worden uitgesloten of
die niet voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria (zie artikel 66, § 2, derde lid, van de wet).
In het tweede lid wordt de aanpak zoals die van toepassing is op de opdrachten die de drempel van de Europese bekendmaking
bereiken, grotendeels doorgetrokken naar de opdrachten onder deze drempel, weze het dat daar geen rekening moet worden gehouden
met de informatie afkomstig uit het UEA. Het volstaat voor de betreffende opdrachten, alvorens tot “vervroegd nazicht” wordt
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overgegaan, om de afwezigheid na te gaan van fiscale en sociale schulden enerzijds, alsook, in voorkomend geval, de corrigerende
maatregelen te evalueren. Bovendien is het zo dat de mogelijkheid tot vervroegd nazicht van de offertes aldaar niet alleen bestaat in de
openbare procedure, maar tevens in de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Wellicht zal de mate waarin het nuttig zal zijn om gebruik te maken van het “vervroegd nazicht van de offertes” in de voormelde gevallen
afhangen van het aantal offertes dat werd ontvangen, alsook van de aangewende gunningscriteria (A. Semple, A pratical guide to public
procurement, Oxford university press, p. 73). Als er veel offertes werden ontvangen en de evaluatie in het licht van onder meer de
gunningscriteria veel tijd in beslag dreigt te nemen, is het waarschijnlijk nog steeds beter om eerst het nazicht op afwezigheid van
uitsluitingsgronden en het voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria door te voeren.
Art. 76. Deze bepaling heeft betrekking op het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes en bevat de beginselen vermeld in
artikel 95 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Ze heeft betrekking op de verplichting voor de aanbestedende overheid om de
regelmatigheid van de offertes te onderzoeken. Deze verplichting is grondig herwerkt en geldt voortaan voor alle procedures.
Het begrip “regelmatigheid” van de offerte omvat het “voldoen” van de offerte aan de eisen, voorwaarden en criteria vermeld in de
aankondiging van de opdracht of in de opdrachtdocumenten waarvan sprake in artikel 66, § 1, 1°, van de wet. De regelmatigheid is
echter een ruimer begrip, aangezien dit onderzoek ook betrekking heeft op de naleving van de voorschriften van de wet en het
onderhavig ontwerp, alsook op de naleving van het arbeids-, sociaal en milieurecht.
In dit ontwerp wordt niet alleen ingegaan op de onregelmatigheidsleer, maar ook, en dit is nieuw, op de regularisatiemogelijkheden in de
procedures waarin onderhandelingen toegelaten zijn. Aangezien de mededingingsprocedure met onderhandeling en de
concurrentiegerichte dialoog voortaan meer als gewone procedures worden beschouwd (zelfs al is het beroep op deze procedures
onderworpen aan het voldoen aan bepaalde voorwaarden), is het niet onlogisch om ook aandacht te hebben voor de onregelmatigheid
en de regularisatiemogelijkheden voor deze procedures.
Het eerste lid van de eerste paragraaf bevat de verplichting voor de aanbestedende overheid om de regelmatigheid van de offertes na te
gaan. De tweede tot vierde leden van de eerste paragraaf hebben vervolgens betrekking op het onderscheid tussen de substantiële en
de niet-substantiële onregelmatigheden. De eventuele gevolgen van dit onderscheid verschillen per procedure en komen in de volgende
paragrafen aan bod.
In het derde lid wordt gesteld dat de offerte substantieel onregelmatig is wanneer ze van aard is de inschrijver een discriminerend
voordeel te bieden, tot concurrentievervalsing te leiden, de beoordeling van de offerte van de inschrijver of de vergelijking ervan met de
andere offertes te verhinderen, of de verbintenis van de inschrijver om de opdracht onder de gestelde voorwaarden uit te voeren
onbestaande, onvolledig of onzeker te maken.
In het vierde lid worden een aantal onregelmatigheden opgesomd die als substantieel worden beschouwd. Het betreft meer bepaald de
onregelmatigheden die voortvloeien uit de niet-naleving van het milieu, sociaal of arbeidsrecht, voor zover het gaat over de niet-naleving
van strafrechtelijk beteugelde bepalingen alsook de onregelmatigheden die volgen uit de niet-naleving van de eisen voorgeschreven
door artikel 14 van de wet en door de artikelen 38, 42, 43, § 1, 44, 48, § 2, 54, § 2, 55, 83 en 92 van dit ontwerp. In het kader van de
strijd tegen de sociale dumping en gelet op de mededingingsvertekende effecten die voortvloeien uit de niet-eerbiediging van het milieu-,
sociaal of arbeidsrecht, legt dit ontwerp aldus de nadruk op het belang van de eerbiediging van deze vereisten door de ondernemers. De
niet-naleving van de minimale eisen en van de in de opdrachtdocumenten als substantieel aangekondigde vereisten, wordt eveneens
beschouwd als een substantiële onregelmatigheid.
In de tweede paragraaf wordt verduidelijkt dat de offerte die een of meer niet-substantiële onregelmatigheden bevat die, zelfs
gecumuleerd of gecombineerd, niet de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde gevolgen teweeg brengt, niet nietig kan worden verklaard. Op
te merken valt dat deze bepaling van toepassing is op alle opdrachten.
De derde paragraaf, omtrent het regelmatigheidsonderzoek in de openbare en niet-openbare procedure, komt nog slechts gedeeltelijk
overeen met het artikel 95 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. In geval van een substantiële onregelmatigheid, moet de offerte
steeds nietig worden verklaard en beschikt de aanbestedende overheid over geen enkele beoordelingsruimte. Wat de niet-substantiële
onregelmatigheden betreft wordt nu echter gesteld dat deze in beginsel niet nietig worden verklaard, behalve wanneer de cumulatie of
combinatie ervan de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde gevolgen kan hebben. In artikel 95, § 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van
15 juli 2011, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 februari 2014, is in meer algemene bewoordingen gesteld dat de
aanbestedende overheid, in geval van een niet-substantiële onregelmatigheden, deze kan nietig verklaren.
De mogelijkheid tot nietigverklaring in geval van niet-substantiële onregelmatigheden is in het koninklijk besluit van 15 juli 2011 enigszins
ruimer gesteld dan het geval is in het ontwerp. In het Verslag aan de Koning bij het voormelde koninklijk besluit van 7 februari 2014 is
nog gesteld dat de aanbestedende overheid ter zake over een beoordelingsruimte beschikt waarvan zij gebruik moet maken rekening
houdende met de beginselen van onder meer gelijke behandeling, proportionaliteit en vergelijkbaarheid van de offertes. In het ontwerp
wordt deze beoordelingsruimte duidelijker omkaderd in het dispositief zelf. Zoals reeds gesteld, wordt een offerte die slechts een of meer
niet-substantiële onregelmatigheden bevat, niet nietig verklaard, behalve wanneer de cumulatie of combinatie ervan van aard is de
inschrijver een discriminerend voordeel te bieden, tot concurrentievervalsing te leiden, de beoordeling van de offerte van de inschrijver of
de vergelijking ervan met de andere offertes te verhinderen, of de verbintenis van de inschrijver om de opdracht onder de gestelde
voorwaarden uit te voeren onbestaande, onvolledig of onzeker maakt. Eén enkele niet-substantiële onregelmatigheid kan aldus niet
langer tot de nietigheid leiden. Daarvoor is een cumulatie of combinatie nodig van meerdere niet-substantiële onregelmatigheden, die tot
de hogervermelde gevolgen kan leiden (zie paragraaf 4).
Deze voormelde vernieuwde aanpak waarbij één enkele niet-substantiële onregelmatigheid niet tot de nietigheid kan leiden is natuurlijk
een logisch gevolg van de andere indelingswijze tussen substantiële of niet-substantiële onregelmatigheden, waarbij dit onderscheid op
een meer algemene wijze wordt omschreven. Inderdaad zou het onlogisch zijn om de mogelijkheid tot nietigverklaring te behouden voor
een offerte die inschrijver nochtans geen discriminerend voordeel biedt, geenszins tot concurrentievervalsing leidt, de beoordeling van
de offerte van de inschrijver of de vergelijking ervan met de andere offertes geenszins verhindert, en de verbintenis van de inschrijver
om de opdracht onder de gestelde voorwaarden uit te voeren geenszins onbestaande, onvolledig of onzeker maakt.
Anders dan het geval is in artikel 95 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, wordt het onderscheid tussen de materiële en de formele
onregelmatigheden niet langer gemaakt. Dit onderscheid was in sommige gevallen inderdaad niet makkelijk te maken. Hieromtrent moet
echter onderstreept worden dat artikel 96 wel verduidelijkt welke offertes, in het kader van artikel 38, § 1, tweede lid, van de wet, worden
beschouwd als offertes die aan de formele eisen van de initiële plaatsingsprocedure voldeden. Ter herinnering, het betreft de hypothese
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waarbij gebruik mag worden gemaakt van de mededingingsprocedure met onderhandeling na een eerste vruchteloze procedure.
Inderdaad is het gebruik van de mededingingsprocedure met onderhandeling toegelaten met betrekking tot opdrachten waarvoor, naar
aanleiding van een openbare of niet-openbare procedure, enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend. De
aanbestedende overheid zal in deze hypothese mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd, althans voor de opdrachten die de
drempel voor de Europese bekendmaking bereiken (zie infra), niet verplicht zijn een aankondiging van opdracht bekend te maken, meer
bepaald indien zij tot de procedure uitsluitend alle inschrijvers toelaat die aan de eisen inzake selectie beantwoorden en bij de eerste
procedure een formeel regelmatige offerte hebben ingediend. Voor de toepassing van deze bepaling is het onderscheid tussen formele
en materiële regelmatigheid dus wel van belang. Voor nadere toelichting hieromtrent wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 96.
Voor de volledigheid wordt er nog aan herinnerd dat voor de opdrachten waarbij de eerste procedure niet verplicht onderworpen is aan
de Europese bekendmaking een andere meer soepele regeling geldt, waarbij het in de betreffende hypothese nooit nodig is een
aankondiging van opdracht te publiceren.
In de vierde en vijfde paragraaf wordt het regelmatigheidsonderzoek behandeld voor de procedures waarin onderhandelingen toegelaten
zijn. Het is belangrijk voor ogen te houden dat de vierde paragraaf alleen van toepassing is op de offertes met uitzondering van de finale
offertes, daar waar paragraaf 5 van toepassing is op het regelmatigheidsonderzoek van alle offertes.
De vierde paragraaf heeft betrekking op de voormelde procedures die de drempel voor de Europese bekendmaking bereiken. In deze
gevallen moet de aanbestedende overheid de offerte die een substantiële onregelmatigheid bevat nietig verklaren, behalve indien
anders is bepaald in de opdrachtdocumenten. Maar in dat laatste geval kunnen de opdrachtdocumenten deze mogelijkheid tot
regularisatie nog beperken: voor sommige substantiële onregelmatigheden kan de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten
aangeven dat de regularisatie verboden is.
Daarnaast is de regularisatiemogelijkheid sowieso voorzien indien de offerte meerdere niet substantiële onregelmatigheden bevat die
door hun cumulatie of combinatie de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde gevolgen teweeg brengt. Er wordt ook herinnerd aan het feit dat
er geen regularisatiemogelijkheid bestaat wat de finale offertes betreft, aangezien deze laatste offertes onderworpen zijn aan dezelfde
regels als bij de openbare en niet-openbare procedures.
Er wordt eveneens op gewezen dat de offertes die die een substantiële onregelmatigheid bevatten nooit tot de onderhandelingen
toegelaten kunnen worden. De eventuele mogelijkheid tot regularisatie (die in dat geval moet vermeld zijn in de opdrachtdocumenten)
moet plaatsvinden voor de effectieve onderhandelingen worden aangevat. Dit is eveneens het geval wanneer de offerte meerdere niet
substantiële onregelmatigheden bevat die door hun cumulatie of combinatie de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde gevolgen teweeg
brengen. Er weze echter aan herinnerd dat in dat laatste geval de mogelijkheid tot regularisatie zal bestaan zelfs zonder dat een
bepaling in die zin voorzien is in de opdrachtdocumenten.
De vijfde paragraaf heeft betrekking op de procedures waarin onderhandelingen toegelaten zijn en waarvan de geraamde waarde lager
is dan de drempel voor de Europese bekendmaking. In dit laatste geval beschikt de aanbestedende overheid over meer
beoordelingsruimte. Inderdaad kan hij ofwel beslissen om de substantieel onregelmatige offerte nietig te verklaren, ofwel om deze
onregelmatigheid te laten regulariseren. Hetzelfde geldt indien de offerte meerdere niet-substantiële onregelmatigheden bevat, wanneer
de cumulatie of combinatie ervan de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde gevolgen teweeg brengt.
Wat de concurrentiegerichte dialoog betreft moet wel herinnerd worden aan artikel 39, § 7, tweede lid, van de wet. Deze bepaling op
grond waarvan de aanbestedende overheid, na afsluiting van de dialoog en ontvangst en beoordeling van de offertes, met de inschrijver
die de offerte met de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft ingediend, onderhandelingen mag voeren om financiële toezeggingen of
andere voorwaarden te bevestigen en de voorwaarden van de opdracht af te ronden. Evenwel wordt er in dezelfde bepaling op
gewezen, wat de voormelde mogelijkheden betreft, dat hierdoor de essentiële aspecten van de offerte of overheidsopdracht materieel
ongewijzigd moeten worden gelaten en dit niet tot een vervalsing van de mededinging of discriminatie mag leiden. De onmogelijkheid om
in de betreffende onderhandelingen de essentiële aspecten van de offerte inhoudelijk nog aan te passen, zal er doorgaans toe leiden dat
de aanbestedende overheid alleen voor substantiële onregelmatigheden op formeel vlak een regularisatiemogelijkheid kan bieden in het
kader van de onderhandelingen. Vandaar dan ook dat in het begin van de derde paragraaf naar artikel 39, § 7, tweede lid, van de wet
wordt verwezen.

Titel 2 Gunning bij openbare of niet-openbare procedure

Hoofdstuk 1 Vorm en inhoud van de offertes
Art. 77. Dit artikel herneemt, zonder enige wijziging, het artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. De aanbestedende overheid
kan aldus in de opdrachtdocumenten een formulier voorzien dat bestemd is om de offerte op te stellen en de samenvattende opmeting
of inventaris aan te vullen. Het gebruik van een dergelijk formulier toegevoegd aan de opdrachtdocumenten vergemakkelijkt de
behandeling van de offertes en maakt vooral de vergelijking ervan minder moeilijk.
Het gebruik van dit formulier is aanbevolen, maar niet verplicht. Dit artikel bevestigt tevens het principe van de verantwoordelijkheid van
de ondernemer wat betreft de volledige overeenstemming tussen de documenten die hij gebruikt en het formulier.
Art. 78. Deze bepaling stemt overeen met artikel 81 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en geeft aan welke de inhoud moet zijn
van een offerte.
Het punt 1° beoogt de identificering van de inschrijver;
Het punt 2° beoogt de elementen die moeten toelaten de aangeboden prijs te bepalen.
Er dient opgemerkt dat onder de aanwijzingen die in de offerte moeten voorkomen het totaal bedrag, met inbegrip van de belasting over
de toegevoegde waarde bedoeld zijn. Niet alle inschrijvers zijn echter onderworpen aan deze belasting. Deze aanwijzingen hebben ook
betrekking op de prijstoeslagen, prijsverminderingen of verbeteringen die voorgesteld worden in toepassing van artikel 50 betreffende de
opdrachten in percelen en tot slot elk ander gegeven betreffende de prijs dat in de opdrachtdocumenten voorkomt;
Het punt 3° betreft het nummer en de benaming van de rekening bij een financiële instelling waarop de betaling dient te gebeuren;
Het punt 4° handelt over de onderaanneming. Voor verdere informatie ter zake wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 74;
Volgens punt 5°, de oorsprong en de waarde van de te leveren producten en te gebruiken materialen afkomstig uit derde landen ten
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opzichte van de Europese Unie moet slechts worden aangegeven voor zover de opdrachtdocumenten eisen hebben gesteld op dit vlak.
Worden niet beschouwd als derde landen de Staten met wie een verdrag of een handelsakkoord werd afgesloten op het vlak van de
overheidsopdrachten.
Het punt 6° slaat op de voorkeursorde die moet toelaten het artikel 49 toe te passen in het geval waarin de inschrijver offertes aanbiedt
voor meerdere percelen.
Het tweede lid voorziet dat elk van de deelnemers aan een combinatie van ondernemers in zijn offerte gelijkaardige gegevens vermeldt
als deze die reeds zijn voorzien in het eerste lid, 1°, voor de inschrijver.
Alhoewel de bepaling in artikel 81, laatste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 werd geschrapt, blijft het voor een aanbestedende
overheid mogelijk in de opdrachtdocumenten de modaliteiten te voorzien voor de terbeschikkingstelling van de documenten, de
modellen, de stalen en andere inlichtingen.

Hoofdstuk 2 Samenvattende opmeting en inventaris
Art. 79. Dit artikel herneemt de artikelen 83 en 84 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en voegt ze samen. Eén enkele bepaling
regelt nu de materie niet alleen voor de opdrachten voor werken maar ook voor de opdrachten voor leveringen en diensten.
Deze bepaling handelt over de samenvattende opmeting, zoals deze is gedefinieerd in artikel 2, 7°, van dit ontwerp, alsook over de
inventaris, zoals deze is gedefinieerd in artikel 2, 8°, van dit ontwerp.
Krachtens de eerste paragraaf moet de inschrijver, wanneer de opdrachtdocumenten een samenvattende opmeting of een inventaris
omvatten, er de nodige aanwijzingen in aanbrengen alsook de nodige rekenkundige bewerkingen uitvoeren.
De tweede paragraaf heeft het over de verbetering door de inschrijver van diverse fouten in de forfaitaire en vermoedelijke
hoeveelheden, alsook van de leemten in de samenvattende opmeting of in de inventaris. Deze wijzigingen zullen het voorwerp uitmaken
van een rechtvaardigende nota van de inschrijver die aan de offerte wordt toegevoegd.
Wat de fouten in de forfaitaire hoeveelheden betreft wordt niet langer vereist dat deze mogelijkheid tot verbetering uitdrukkelijk voorzien
zou zijn in de opdrachtdocumenten. De verbetering is bijgevolg toegelaten, zelfs als dit niet voorzien is door de opdrachtdocumenten.
Ter herinnering, een dergelijke toelating was noodzakelijk voor de opdrachten voor leveringen of diensten.
Er is ook een wijziging op het vlak van de ontdekte fouten in de vermoedelijke hoeveelheden. Voortaan moeten dergelijke verbeteringen
toegelaten worden in de opdrachtdocumenten en dit eveneens voor de opdrachten voor werken. Het betreft een wijziging ten opzichte
van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 waarin deze toelating slechts voorzien was voor de opdrachten voor leveringen en diensten.
Een andere nieuwigheid heeft betrekking op het percentage dat gebruikt wordt voor de verbetering van de in de vermoedelijke
hoeveelheden ontdekte fouten. De inschrijver verbetert de vermoedelijke hoeveelheden slechts op voorwaarde dat de voorgestelde
verbetering in meer of min minstens tien procent bedraagt van de post in kwestie (en niet vijfentwintig procent). Er wordt terug
aangeknoopt met de situatie zoals die voorheen van toepassing was. Inderdaad was in het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, een
percentage van tien procent voorzien.
De rechtvaardigende nota waarvan sprake in het tweede lid moet de aanbestedende overheid toelaten de pertinentie van de door de
inschrijver aangebrachte verbeteringen te beoordelen. Aldus kan zij deze ofwel aanvaarden, ofwel rechtzetten of zelfs weigeren. Het
past te melden dat de niet-eerbiediging van de verplichting tot het verstrekken van een rechtvaardigende nota, niet van substantiële aard
is. Bij gebrek aan een dergelijke nota kan de aanbestedende overheid aan de inschrijver vragen zijn verbeteringen te rechtvaardigen of
in geval van een onvoldoende uitleg, weigeren een verbetering in aanmerking te nemen die zij niet kan natrekken.

Hoofdstuk 3 Interpretatie, fouten en leemten
Art. 80. Dit artikel herneemt quasi zonder wijziging het artikel 85, § 1, van koninklijk besluit van 15 juli 2011. Het vermeldt de te volgen
orde van voorrang bij de interpretatie in geval van tegenspraak tussen de opdrachtdocumenten.
Aldus voorziet het eerste lid dat de tegenspraak tussen opdrachtdocumenten dient opgelost te worden met inachtneming van de
hiërarchie van de in dit artikel vermelde documenten. De opdrachtdocumenten kunnen nochtans een andere voorrangsorde voorzien.
Het tweede lid verduidelijkt eveneens dat de tegenspraak in de plannen onderling de inschrijver niet schaadt gezien deze laatste kan
beweren dat hij zijn offerte heeft opgesteld op basis van de aanname die voor hem het meest voordelig blijkt. Er dient niettemin te
worden toegevoegd dat de opdrachtdocumenten daar anders kunnen over beschikken. Deze laatste verduidelijking moet toelaten de
juiste bedoeling van de aanbestedende overheid te zoeken.
Er wordt op gewezen dat de tweede paragraaf van artikel 85 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 werd geschrapt. Voortaan is dus
niet langer bepaald dat de aanwijzingen die in de opmeting worden aangebracht slechts een statuut van gewone “inlichting” hebben, en
dat die opmeting slechts kan worden ingeroepen om desgevallend een onvolledigheid in de overige opdrachtdocumenten op te vangen.
Art. 81. Dit artikel herneemt artikel 86 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en handelt over de fouten en leemten die het onmogelijk
maken de prijs van de offerte te bepalen of de vergelijking van de offertes te doen. Voorbeeld: het ontbreken van bewapeningsgegevens
waardoor het niet mogelijk is de hoeveelheden staal te berekenen voor een bouwwerk in gewapend beton, een wezenlijk verschil tussen
de Franstalige en de Nederlandstalige versie van de opdrachtdocumenten,.... In dat geval moet de ondernemer die zinnens is een
offerte in te dienen de aanwezigheid van dergelijke fouten of leemten onmiddellijk schriftelijk aan de aanbestedende overheid melden,
ten laatste tien dagen vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes (behalve ingeval van verkorting van de termijn voor de
ontvangst van de offertes). Het past te onderstrepen dat de termijn niet gelijkloopt met de termijn van het koninklijk besluit van 15 juli
2011. Voorheen diende de aanbestedende overheid ten laatste tien dagen voor de datum van de openingszitting verwittigd te worden.
Voortaan is deze termijn niet meer verbonden aan de openingszitting maar wel aan de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.
Afhankelijk van het belang van de vastgestelde fouten of leemten, moet de aanbestedende overheid oordelen of de fouten en leemten
het opstellen of de vergelijking van de offertes onmogelijk maken enerzijds, en anderzijds of passende maatregelen al dan niet nodig
zijn.
De ondernemer moet de aanbestedende overheid onmiddellijk en ten laatste 10 dagen vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de
offertes verwittigen omtrent de fouten of leemten. Vervolgens oordeelt deze laatste of de fouten van die aard zijn dat een
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rechtzettingsbericht moet worden gepubliceerd of een andere vorm van aangepaste bekendmaking gepast is. Hij beschikt hiervoor over
tenminste 3 dagen (minstens van de 10de dag tot en met de 7de dag). Wacht hij langer, bijvoorbeeld tot de 6de dag en beslist hij alsnog
dat een rechtszettingsbericht nodig is, dan moet toepassing worden gemaakt van artikel 9, tweede en derde lid. De verdaging moet dan
sowieso minstens 6 of 8 dagen bedragen.
Art. 82. Dit artikel stemt overeen met artikel 87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en is zowel van toepassing op de opdrachten
voor werken als op de opdrachten voor leveringen en diensten.
Deze bepaling verduidelijkt dat de inschrijver zich vanaf de uiterste datum voor de indiening van de offertes, eventueel verlengd, niet
meer mag beroepen op fouten of leemten die zich zouden kunnen voordoen in de samenvattende opmeting of in de inventaris. Het past
er op te wijzen dat dit verbod loopt vanaf de uiterste datum voor de indiening van de offertes en niet, zoals in het koninklijk besluit van
15 juli 2011, vanaf de datum van de openingszitting van de offertes.
De inschrijvers mogen zich volgens het tweede lid vanaf de uiterste datum en uur voor de indiening van de offertes bovendien niet meer
beroepen op vormgebreken, fouten of leemten in hun offerte.
Tenslotte is het nog interessant er aan te herinneren dat deze bepaling essentieel tot doel heeft de risico's op speculatie te vermijden en
er naar streeft een gelijke behandeling te verzekeren alsook een normaal spel van de mededinging.

Hoofdstuk 4 Indiening en opening van de offertes
Art. 83. Deze bepaling stemt overeen met artikel 90, § 2, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat grondig gewijzigd wordt ten einde
rekening te houden met de verplichting om elektronische middelen te gebruiken zoals voorzien in artikel 14 van de wet en met de
verdwijning van de publieke openingszitting van de offertes. Aldus is niet langer sprake, voor het uiterste tijdstip van aankomst van de
offerte, dat deze bij de voorzitter van de zitting moet toekomen vooraleer deze de zitting geopend verklaart. Bovendien is de bepaling
uitgebreid naar de aanvraag tot deelneming.
Art. 84. Dit artikel dat handelt over de opening van de offertes waarvoor gebruik gemaakt wordt van elektronische
communicatiemiddelen, stemt overeen met artikel 92 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Deze bepaling werd echter wel grondig
gewijzigd. De opening van de offertes gebeurt immers niet meer in een openbare zitting.
Het past te wijzen op de chronologische volgorde van de verrichtingen. In een eerste tijd worden de offertes neergelegd op een
elektronisch platform. Na deze neerlegging worden de offertes geopend en wordt een proces-verbaal opgesteld. In dat proces-verbaal
moet ook, en dat is nieuw, de naam van de persoon die elektronisch ondertekend heeft worden vermeld. Wanneer gebruik wordt
gemaakt van het elektronische platform dat door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). wordt ter beschikking gesteld, dan kan dit
proces-verbaal aangemaakt worden met behulp van dit platform. De aanbestedende overheid beschikt vervolgens over drie
mogelijkheden om al dan niet over te gaan tot een actieve verspreiding van de informatie vervat in het proces-verbaal: 1° hij kan
beslissen om het proces-verbaal zichtbaar te maken voor alle gebruikers van het platform; 2° hij kan beslissen om het proces-verbaal
alleen zichtbaar te maken voor de inschrijvers; 3° tot slot kan hij beslissen om het proces-verbaal niet op actieve wijze te verspreiden.
Niettemin moet de aandacht erop gevestigd worden dat de wetten, decreten en ordonnanties inzake toegang tot bestuursdocumenten
van toepassing blijven en in de meeste gevallen de toegang garanderen tot de bestuursdocumenten, en dus ook tot het proces-verbaal
van opening. Daarnaast zorgt ook artikel 163, § 8, van de wet ervoor dat de ondernemers toegang krijgen tot de documenten voor de in
de voormelde bepaling bedoelde opdrachten. In de voormelde gevallen zal op passieve wijze toegang verschaft worden tot het proces-
verbaal van opening.
Art. 85. Dit artikel is van toepassing op de gevallen bedoeld in artikel 14, § 2, van de wet en meer bepaald op de gevallen waarin de
aanbestedende overheid niet verplicht onderworpen is aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. In een dergelijke
hypothese wordt aan de aanbestedende overheden een grote vrijheid gelaten om voortaan geval per geval te bepalen welke de
bijkomende modaliteiten zijn voor de indiening en opening van de offertes.

Hoofdstuk 5 Verbetering van de offertes
Art. 86. Dit artikel herneemt en versmelt de artikelen 97 en 98 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Het slaat op de definitieve
verbetering van de hoeveelheden die door de aanbestedende overheid wordt uitgevoerd wanneer de inschrijver de hoeveelheid heeft
aangepast van een of meerdere posten van de samenvattende opmeting of van de inventaris.
Gezien de inschrijvers uitgenodigd worden om de hoeveelheid van een of meerdere posten van de samenvattende opmeting of van de
inventaris te verbeteren, lijkt het vanzelfsprekend dat dit artikel de aanbestedende overheid een verplichting voorschrijft om de
verbeteringen na te zien en zo nodig recht te zetten.
Wanneer de inschrijver een vermindering van de vermoedelijke hoeveelheden heeft voorgesteld en deze door de aanbestedende
overheid werden aanvaard, wordt de totale prijs die overeenstemt met de verminderde hoeveelheid volgens paragraaf 1, tweede lid, een
forfaitaire prijs. Dit forfaitair karakter kan een voordeel betekenen in hoofde van de betrokken inschrijver gezien hij de enige zal zijn die
van deze vermindering van hoeveelheid zal genieten en bijgevolg ook van een lagere eindprijs voor de rangschikking van zijn offerte.
Deze inschrijver zal echter ook alleen het risico dragen dat verbonden is aan een eventuele onderschatting van de hoeveelheid van de
verminderde post, want in dit geval zal hij de reële hoeveelheid moeten uitvoeren tegen een forfaitaire prijs.
Het derde lid bepaalt dat, indien het onmogelijk is voor de aanbestedende overheid om de wijzigingen van een post met vermoedelijke
hoeveelheid na te zien, deze laatste de initiële hoeveelheid van de opmeting of inventaris behoudt.
De tweede paragraaf slaat op de berekening van de prijs van een post van de samenvattende opmeting waarvoor de inschrijver geen
enkele prijs aangaf. In dit geval kan de aanbestedende overheid naar eigen keuze ofwel de offerte weren als onregelmatig, ofwel de
leemte invullen met toepassing van de formule die in dit ontwerp is opgenomen.
Het laatste lid van paragraaf 2 bepaalt dat de aanbestedende overheid, voor de berekening van de waarden L en X, gerechtigd is geen
rekening te houden met de offertes die voor de betrokken post een abnormale prijs vermelden, en dit om te vermijden dat een dergelijke
prijs ten onrechte het gemiddelde zou beïnvloeden.
Paragraaf 3 slaat op de berekening van de leemten die de aanbestedende overheid in de samenvattende opmeting of in de inventaris
heeft laten staan en die verbeterd werden overeenkomstig het artikel 79, § 2.
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Volgens het punt 1° verzekert de aanbestedende overheid zich van de juistheid van deze rechtzetting en verbetert zij die zo nodig in
functie van haar eigen vaststellingen.
Wanneer de overige inschrijvers geen prijzen hebben voorgesteld voor de leemten, zullen deze prijzen voor elke post berekend worden
op basis van de formule hernomen in dit ontwerp met het oog op de rangschikking van de offertes en deze blijven aangehouden bij de
definitieve verbetering van de offertes.
Het punt 2° beveelt de aanpassing van de factoren van de formule aan wanneer meerdere inschrijvers dezelfde leemte hebben
gesignaleerd.
Het punt 3° verduidelijkt dat de eenheidsprijs van een leemte bekomen wordt door de som S te delen door de overeenstemmende
hoeveelheid, zoals deze eventueel werd rechtgezet door de aanbestedende overheid.
Het punt 4° biedt de mogelijkheid aan de aanbestedende overheid om geen rekening te houden met een offerte waarin de voor deze
leemte (ontbrekende post) aangeboden prijs abnormaal is.
Het laatste lid van paragraaf 3 verduidelijkt dat, indiengeen enkele inschrijver een normale prijs heeft geboden voor die leemte, de
aanbestedende overheid de opdracht kan gunnen zonder met deze post rekening te houden.
Paragraaf 4 die reeds van toepassing was op de aanbestedingen in het koninklijk besluit van 15 juli 2011 is voortaan van toepassing op
alle openbare en beperkte procedures, ook indien meerdere gunningscriteria worden aangewend.
Het eerste lid verduidelijkt dat enkel met het oog op de rangschikking van de offertes, de door de aanbestedende overheid aanvaarde
hoeveelheden die hoger zijn dan of gelijk aan de initiële opmeting of initiële inventaris, zonder onderscheid worden ingebracht in alle
opmeting en inventarissen. Indien de verbeteringen niet op alle offertes worden toegepast, zou hun vergelijking inderdaad uit zijn
evenwicht gebracht kunnen worden. In geval van een verhoging van de hoeveelheden, ingeleid door de rechtzetting, zou een inschrijver,
auteur van de rechtzetting, immers benadeeld kunnen worden, gezien zijn offerte in essentie duurder zal zijn dan deze van de
concurrenten. De aanpassing van de opmeting en inventarissen heeft bijgevolg tot doel deze onevenwichten te neutraliseren ten einde
een eventuele onthouding van een ondernemer die zou afzien van een rechtzetting van de hoeveelheden om niet benadeeld te zijn ten
opzichte van zijn concurrenten tegen te gaan.
Volgens het tweede lid heeft de door de aanbestedende overheid toegelaten wijziging die leidt tot een vermindering van de
hoeveelheden geen baat voor anderen dan voor diegene die ze doorvoerde. De verantwoording van deze bepaling ligt voor de hand. De
aanpassing van de opmeting of van de inventaris bij de offertes van de andere inschrijvers zou het voordeel van de inschrijver, auteur
van de rechtzetting tenietdoen. Deze laatste zou geen enkel belang meer hebben bij een dergelijke rechtzetting. Hij zou er aldus vaak
toe kunnen komen te verkiezen om niets voor te stellen en voordeel te halen uit een vermindering van hoeveelheden in de loop van de
uitvoering van de opdracht, zonder weerslag op de prijs (vermindering die – het weze herhaald – reeds door hem had moeten voorzien
zijn).
De vijfde paragraaf legt de verplichting op om rekening te houden met de in de al dan niet regelmatige offerte voorgestelde
verbeteringen, die door een geselecteerde of voorlopig geselecteerde inschrijver worden ingediend. Het lijkt immers normaal dat de
fouten in de hoeveelheden van de opmeting of inventarissen moeten kunnen rechtgezet worden, zelfs al werden ze enkel gesignaleerd
in de onregelmatig verklaarde offertes. Zowel de inschrijver als de aanbestedende overheid hebben er inderdaad alle belang bij een
opdracht af te sluiten op juiste basissen.

Hoofdstuk 6 Gunning van de opdracht
Art. 87. Dit artikel fusioneert de artikelen 100 en 101 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Het eerste lid van de eerste paragraaf handelt over de vereiste en de toegestane varianten. Ten einde de economisch meest voordelige
offerte te bepalen moet een rangschikking van de basisoffertes en van de varianten worden opgesteld.
Het tweede lid handelt over de vrije varianten en gebruikt het systeem dat in plaats gesteld is in het eerste lid en dit enkel voor de
varianten die de aanbestedende overheid wenst te weerhouden.
Het derde lid betreft de vereiste, de toegestane en de vrije opties. Het verduidelijkt dat een gelijkaardig systeem als dit voorzien voor de
varianten tevens van toepassing is voor deze opties.
Het vierde lid geeft aan welke weg dient gevolgd te worden in het geval een meerprijs of andere tegenprestatie wordt gevraagd die
verbonden is aan een vrije of toegestane optie in weerwil van het verbod in artikel 48, § 3. In een dergelijk geval moet de optie gewoon
buiten beschouwing worden gelaten voor zover zulks mogelijk is (zonder dat de offerte dus onregelmatig wordt verklaard). Als dit niet
mogelijk, dan is de offerte behept met een onregelmatigheid die overeenkomstig artikel 76 van het onderhavige ontwerp moet worden
beoordeeld. De in artikel 76, § 1, derde lid, bedoelde voorwaarden zullen in dit laatste geval vaak vervuld zijn. Hieruit volgt dat de offerte
substantieel onregelmatig moet worden verklaard.
Het vijfde lid verduidelijkt dat de keuze van de opdrachtnemer, wanneer meerdere inschrijvers een verbetering van de offerte of een
prijskorting in geval van groepering van meerdere percelen hebben voorgesteld. Het is belangrijk er zich bewust van te zijn dat de
economisch meest voordelige offerte niet alleen wordt bepaald door het groeperen van de economisch meest voordelige percelen, maar
ook door het geheel van de economisch meest voordelige percelen. Het in deze bepaling vooropgestelde doel is immers toe te laten de
economisch meest voordelige combinatie in aanmerking te nemen vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, ongeacht of het
nu om een groepering van percelen of om individuele percelen gaat.
Het zesde lid gaat over het geval waarin de inschrijver niet voldoet aan de minimumeisen voor bepaalde percelen.
De tweede paragraaf verduidelijkt wat moet gebeuren in het geval waarin meerdere economische meest voordelige offertes
gelijkwaardig zijn. In een eerste fase worden de betrokken inschrijvers uitgenodigd om hun offerte te verbeteren. Indien er daarna nog
gelijkwaardige offertes overblijven, moet overgegaan worden tot een loting. Te dien einde worden de betrokken inschrijvers uitgenodigd
hierop aanwezig te zijn, zonder dat dit echter een verplichting is.

Hoofdstuk 7 Sluiting van de opdracht
Art. 88. Het eerste lid van artikel 88 neemt artikel 102 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over.
Het tweede lid van dit artikel is enigszins gewijzigd ten opzichte van voormeld artikel 102 ingevolge de evolutie naar een veralgemeend
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gebruik van de elektronische communicatiemiddelen zoals voorzien in artikel 14, § 1, van de wet. Gezien de fax, ondanks het
teruglopend belang van dit verzendingsmiddel ingevolge de opkomst van andere elektronische communicatiemiddelen, toch nog steeds
als dusdanig gebruikt wordt, is het hier nog steeds vermeld. Er wordt op gewezen dat de betekening via e-mail ook specifiek is vermeld.
De verwijzing naar de klassieke aangetekende brief is echter weggevallen en er wordt voortaan enkel nog gewag gemaakt van een
aangetekende zending, waarbij zowel de schriftelijke als de elektronische aangetekende zending wordt bedoeld.
In het laatste lid van dit artikel wordt het derde lid van artikel 102 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 overgenomen, maar enigszins
ingekort.
Art. 89. Artikel 89 behandelt de gevallen waarin de verbintenistermijn (geldigheidstermijn) van de offerte overschreden wordt. Het eerste
lid van artikel 89 herneemt, licht gewijzigd, beide eerste leden van de artikelen 103 en 104 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Voor de toepassing van dit artikel wordt er voortaan geen onderscheid meer gemaakt tussen de vroeger genoemde procedures van
aanbesteding en offerteaanvraag.
Het tweede lid herneemt eveneens quasi onveranderd de overeenstemmende tweede leden van de voormelde artikelen, zij het dat er
geen melding meer wordt gemaakt van een “schriftelijke” toestemming, maar enkel van een toestemming zonder meer. Dit sluit
eveneens aan bij de evolutie naar een veralgemeend gebruik van elektronische middelen, zoals reeds aangehaald in de commentaar bij
artikel 88, tweede lid.
Ook de derde leden van voormelde artikelen 103 en 104 zijn grotendeels overgenomen in het derde lid van onderhavig artikel, met dien
verstande dat hier evenmin nog melding wordt gemaakt van de aanbestedingsprocedure of offerteaanvraag.
In het vierde lid, dat in grote mate een overname is van de inhoud van de vierde leden van respectievelijk de artikelen 103 en 104 van
het koninklijk besluit van 15 juli 2011, is er enkel in het punt 2° een zekere aanpassing van de tekst van voormelde artikelen, in die zin
dat rekening wordt gehouden met het gebruik van de elektronische platformen.
Voor wat betreft de verdere commentaar bij dit artikel wordt verwezen naar het verslag aan de Koning bij de artikelen 103 en 104 van het
hoger koninklijk besluit van 15 juli 2011.

Titel 3 Gunning bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en bij mededingingsprocedure met onderhandeling

Hoofdstuk 1 Specifieke drempels
Art. 90 en 91. Deze artikelen bepalen een aantal specifieke drempels voor het gebruik maken van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking (artikel 90) en van de mededingingsprocedure met onderhandeling (artikel 91).
In artikel 90, eerste lid, 1°, wordt de vaste drempel van 85.000 euro van artikel 105 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 naar de
herzienbare drempel van 135.000 euro gebracht. Beneden deze drempel kan voor het plaatsen van overheidsopdrachten steeds beroep
worden gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
In artikel 90, eerste lid, 2° wordt terzake een herzienbare drempel opgelegd van 209.000 euro voor wat betreft de opdrachten voor
diensten inzake onderzoek en ontwikkeling, doch enkel voor de andere dan federale aanbestedende overheden. Hetzelfde geldt voor de
diensten inzake arbeidsbemiddeling en vervoersondersteunende diensten, maar slechts ten aanzien van de CPV-codes die in het
tweede lid zijn opgelijst. Het betreft telkens diensten waarbij ingevolge artikel 105, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011,
reeds een hoger drempel van toepassing was, maar die niet in de in bijlage III bij de wet vermelde sociale en andere specifieke diensten
zijn opgenomen. Zodoende is op deze opdrachten het in artikel 89, § 1, 2°, van de wet bedoelde drempel van 750.000 euro niet van
toepassing en is een specifieke bepaling nodig om te vermijden dat deze diensten plots aan het voormelde drempel van 135.000 euro
zouden worden onderworpen. Immers is er voor de betreffende diensten en met name voor de diensten inzake onderzoek en
ontwikkeling (voor zover deze laatste al niet uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied; zie artikel 32 van de wet) nog steeds een iets
soepeler houding nodig.
Het punt 3°, waarin de bestaande drempel van 30.000 euro voor elke perceel opgetrokken naar 100.000 euro, stemt voor het overige
volledig overeen met paragraaf 1, 3°, van artikel 105 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Voor verdere informatie wordt verwezen
naar de commentaar bij artikel 105 van het koninklijk besluit 15 juli 2011.
Er wordt op gewezen dat de drempels voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking bepaald
zijn in artikel 41 van de wet. Aldus is voorzien dat enkel de opdrachten voor leveringen en voor diensten waarvan het geraamde bedrag
lager is dan de drempels bepaald voor de Europese bekendmaking en voor de opdrachten voor werken waarvan het geraamd bedrag
lager is dan 750.000 euro, kunnen geplaatst worden via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 91 bepaalt in zijn punt 1° dat beneden de vaste drempel van 750.000 euro voor de opdrachten voor werken kan beroep gedaan
worden op de mededingingsprocedure met onderhandeling, in uitvoering van artikel 38, § 1, f), van de wet. Op heden is dit 600.000 euro
(artikel 105, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 51 juli 2011). Aldus werd dit drempel afgestemd op het in artikel 41, § 1, 2°, van de wet
bedoelde drempel waarbij voor de opdrachten van werken gebruik mag worden gemaakt van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Dit laatste drempel is immers eveneens op 750.000 euro gebracht.
In artikel 91, 2°, worden de drempels voor de opdrachten voor leveringen en diensten – al naargelang het type van aanbestedende
overheid die de opdracht lanceert – vastgesteld op de (herzienbare) bedragen voorzien in artikel 11, eerste lid, 2° dan wel 3°, namelijk
op (op heden) 135.000 dan wel 209.000 euro.

Hoofdstuk 2 Verloop en sluiting van de opdracht
Art. 92. Dit artikel is nieuw en verduidelijkt dat de uiterste datum en uur voor de indiening van de offertes strikt moeten geëerbiedigd
worden in het kader van een mededingingsprocedure met onderhandeling. Dezelfde aanpak werd gevolgd als bij de openbare en niet-
openbare procedure (zie artikel 83), weze het dat bij de mededingingsprocedure met onderhandeling er uit de aard der zaak geen
aanvraag tot deelneming is.
Art. 93. Het gaat om een nieuwe bepaling betreffende de spontane offertes. Er is voorzien, in de onderhandelingsprocedure zonder
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voorafgaande bekendmaking, dat de spontane offertes in principe verworpen worden, tenzij bij uitdrukkelijke en gemotiveerde
andersluidende beslissing van de aanbestedende overheid. De wering van de spontane offertes vergt echter geen motivering vanwege
de aanbestedende overheid. Deze bepaling wijkt af van de rechtspraak van de Raad van State (met name arrest nr. 227.909 van de
Raad van State van 26 juni 2014).
Voor wat betreft de opdrachten onder de Europese drempel, geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, bepaalt het tweede lid dat er geen verplichting bestaat tot het opleggen van specifieke selectiecriteria. Het betreft een
verduidelijking ten opzichte van hetgeen reeds voorzien is in artikel 42, § 3, 2°, van de wet, waarbij is bepaald dat, voor dezelfde
opdrachten, artikel 71 van de wet omtrent de selectiecriteria niet van toepassing is. Hieruit volgt dat, behoudens andersluidende bepaling
in de opdrachtdocumenten, de artikelen 65 tot 70 niet van toepassing zijn.
Art. 94. Het eerste lid van artikel 94 herneemt artikel 108, § 1, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, maar met aanpassing aan de
nieuwe terminologie in die zin dat de meer algemene term “ondernemer” gebruikt wordt in plaats van “aannemer, leverancier en
dienstverlener”, overeenkomstig de definitie in artikel 2, 10°, van de wet. De bepaling werd veralgemeend naar alle opdrachten die
worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, ongeacht het geraamde opdrachtbedrag. Zodoende zullen,
wanneer meerdere ondernemers worden geraadpleegd, deze ook bij de opdrachten waarvan de geraamde waarde drempel voor de
Europese bekendmaking niet bereikt en die worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, gelijktijdig en
schriftelijk moeten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. Hierbij moet worden benadrukt dat de aanbestedende overheid een
gepast aantal ondernemers moet consulteren in functie van de aard van de opdracht. Echter kan als algemene maatstaf worden gesteld
dat de aanbestedende overheid er goed aan doet tenminste drie ondernemers te consulteren.
Het punt 1° werd aangepast in die zin dat de uitnodiging de opdrachtdocumenten nog slechts dient te omvatten voor zover deze niet
reeds op elektronische wijze ter beschikking zijn gesteld, volgens de modaliteiten opgelegd in dit punt, met vermelding van het
internetadres dat toegang biedt tot deze documenten. Dit is een gevolg van de veralgemening van het gebruik van elektronische
middelen. De kosteloosheid van deze terbeschikkingstelling is voortaan algemeen geldend.
In het punt 2° is nu sprake van het uiterste datum en tijdstip voor de indiening van de offertes. Het taalgebruik wordt niet langer
behandeld in de onderhavige bepaling, in tegenstelling tot wat het geval is in artikel 108, 2°, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Voor verdere informatie in dit verband wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 53 van dit besluit.
Het punt 3° is ongewijzigd overgenomen van artikel 108 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
In het punt 4° werd het eerste deel van de zin overgenomen van artikel 108, § 1, lid 2, 4°, van koninklijk besluit van 15 juli 2011. Het
tweede deel van de zin, waarin sprake is van de gunningscriteria van de opdracht, werd enigszins aangepast in die zin dat verwezen
wordt naar artikel 81 van de wet, dat handelt over deze criteria en over de weging en naar artikel 42, § 3, tweede lid, van de wet, dat de
gevallen opsomt waarin voormeld artikel 81 niet van toepassing is.
Art. 95. Dit artikel herneemt de bepalingen van artikel 110, 1°, en 3°, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat de wijzen van sluiting
van een opdracht via mededingingsprocedure met onderhandeling of een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking verduidelijkt. Nieuw is het feit dat voortaan wordt verwezen in 2° naar de mogelijkheid tot verbetering van fouten door de
aanbestedende overheid. Het verbeteringssysteem is immers van toepassing voor alle opdrachten, ongeacht de plaatsingsprocedure
daar waar het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dit systeem had beperkt tot de aanbesteding en de offerteaanvraag.
In het punt 2° van dit artikel wordt, voor wat de notificatie betreft, verwezen naar de modaliteiten opgelegd door het artikel 88, tweede lid,
rekening houdend met het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen.
Tenslotte kan nog worden aangehaald dat het laatste lid van artikel 110 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat bepaalt dat de
wijzen van sluiting van de opdracht ingeval van een onderhandelingsprocedure niet gelden voor de opdrachten gesloten met aanvaarde
factuur, niet meer werd overgenomen in dit ontwerp. Artikel 92, laatste lid, van de wet bepaalt immers reeds dat deze opdrachten tot
stand komen via een aanvaarde factuur, wat inhoudt dat de factuur geldt als bewijs van de sluiting van de opdracht.

Hoofdstuk 3 Gebruik van de mededingingsprocedure met onderhandeling na een eerste vruchteloze procedure
Art. 96. Het doel van dit nieuwe artikel is een definitie te geven van wat onder “formele eisen” moet begrepen worden in de zin van
artikel 38, § 1, tweede lid, van de wet. Ter herinnering, het betreft de hypothese waarbij gebruik mag worden gemaakt van de
mededingingsprocedure met onderhandeling na een eerste vruchteloze procedure. Inderdaad is het gebruik van de
mededingingsprocedure met onderhandeling toegelaten met betrekking tot opdrachten waarvoor, naar aanleiding van een openbare of
niet-openbare procedure, enkele onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend. De aanbestedende overheid zal in deze
hypothese niet verplicht zijn een aankondiging van opdracht bekend te maken indien zij tot de procedure alle inschrijvers toelaat die aan
de eisen inzake selectie beantwoorden en bij de eerste procedure een offerte hebben ingediend die “aan de formele eisen voldeed”.
Voor de opdrachten die de drempels voor de Europese bekendmaking bereiken, kan de aanbestedende overheid uitsluitend de
voormelde inschrijvers toelaten (indien hij geen aankondiging van de opdracht bekendmaakt). Voor de opdrachten die de voormelde
drempels niet bereiken, kan zij ook andere inschrijvers raadplegen overeenkomstig het bepaalde in artikel 38, § 1, derde lid, van de wet.
Voor de toepassing van artikel 38, § 1, tweede en derde leden, is het onderscheid tussen formele en materiële regelmatigheid dus van
belang. In het kader van het regelmatigheidsonderzoek wordt dit onderscheid in beginsel niet langer gemaakt (voor nadere toelichting
hieromtrent wordt verwezen naar de commentaar bij artikel 76).
Welnu, de offertes die de artikelen 38, 42, 43, § 1, 44, 48, § 2, 54, § 2, 55, en 83 van dit ontwerp en van artikel 14 van de wet naleven
beschouwd als offertes die aan de formele eisen van de initiële plaatsingsprocedure voldeden.

Titel 4 Gunning bij concurrentiegerichte dialoog
Art. 97. Dit artikel herneemt het artikel 112, § 1, derde lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. In tegenstelling tot het veel
uitgebreider artikel 111 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, zijn nu reeds heel wat bepalingen omtrent de concurrentiegerichte
dialoog opgenomen in artikel 39 van de wet, onder meer wie aan de dialoog kan deelnemen, welke behoeften en eisen van de
aanbestedende overheid in de aankondiging van de opdracht dienen aangegeven te worden incluis gunningscriteria, welke principes
dienen nageleefd te worden, met wie onderhandelingen kunnen gevoerd worden, enz. Er is bijgevolg geen behoefte meer aan herhaling
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van deze elementen in dit ontwerp, maar het is wel nuttig aan te geven in welke bijlage de door de kandidaat deelnemer aan de dialoog
te verstrekken inlichtingen zijn opgesomd. Dit verklaart waarom onderhavig artikel bondig kon worden opgesteld.
Art. 98. Dit artikel herneemt het artikel 113, § 1, eerste lid en tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 zonder enige wijziging.
De inhoud van artikel 113, § 1, derde lid en 113, § 2 van ditzelfde besluit is respectievelijk reeds opgenomen in artikel 39, §§ 4 en 5, van
de wet, zonder noemenswaardige wijziging van de inhoud.
Art. 99. Dit artikel geeft meer details omtrent de indiening van een definitieve offerte nadat de dialoog is afgesloten. Anders dan het geval
is in artikel 114, § 1, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, wordt niet langer een formeel onderscheid gemaakt
tussen de gemeenschappelijke en individuele oplossing. Dit doet evenwel geen afbreuk aan artikel 39, § 3, derde lid van de wet.
Bovendien werd er de voorkeur aan gegeven om nauw aan te sluiten bij de bewoordingen van de overeenkomstige richtlijnbepaling
(artikel 30.6 van richtlijn 2014/24/EU).
Art. 100. Artikel 100 van dit ontwerp stemt overeen met artikel 114, § 3, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, en bepaalt dat de
concurrentiegerichte dialoog wordt gesloten door de ondertekening van een overeenkomst tussen de betrokken partijen.

Titel 5 Specifieke of aanvullende opdrachten en procedures

Hoofdstuk 1 Dynamisch aankoopsysteem
Art. 101. Wat betreft het dynamisch aankoopsysteem is artikel 44 van de wet duidelijk meer uitgebreid dan het artikel 29 van de wet van
15 juni 2006. Dit artikel geeft omzetting aan de bepalingen van artikel 34 van de richtlijn 2014/24/EU.
In punt 1° van artikel 101 werd de inhoud van artikel 125, 1°, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 opgenomen, met dien verstande
dat het huidig artikel verwijst naar de standaardformulieren die door de Europese Commissie worden opgelegd bij uitvoeringsreglement
inzake de bekendmaking van aankondigingen. Dit punt stemt tevens overeen met artikel 34, punt 4, a), van de richtlijn 2014/24/EU.
In het punt 2° van artikel 101 wordt de inhoud van het tweede punt van artikel 125 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 grotendeels
overgenomen, mits enige wijziging in die zin dat nu naast de aard ook de geraamde hoeveelheid van de beoogde aankopen moet
vermeld worden, zoals opgelegd door artikel 34, punt 4, b), van de voormelde richtlijn. Verder is de inhoud van dit punt quasi
gelijklopend met punt 2° van artikel 125 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Zoals reeds gezegd in artikel 44 van de wet verloopt
het dynamisch aankoopsysteem als een volledig elektronisch proces.
Het punt 3° van artikel 101 is nieuw en vloeit rechtstreeks voort uit de richtlijn. Het bepaalt dat, overeenkomstig artikel 44, § 2, tweede
lid, van de wet de aanbestedende overheid verplicht is elke verdeling van het systeem in categorieën van producten, werken of diensten
aan te geven, alsook de kenmerken ervan.
Het laatste punt van artikel 101 herneemt de inhoud van het punt 3° van artikel 125 van koninklijk besluit van 15 juli 2011. Er wordt geen
melding meer gemaakt van de kosteloosheid wat betreft de toegang tot de opdrachtdocumenten zoals dit het geval was in artikel 129,
tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, gezien deze verplichting reeds is opgenomen in artikel 44, § 4, van de wet.
Art. 102. Het eerste lid van dit artikel geeft omzetting aan de bepalingen van artikel 34, punt 5, eerste lid, van de richtlijn 2014/24/EU en
valt ook grotendeels samen met het artikel 126, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, waarbij er weliswaar
geen sprake meer is van het indienen van indicatieve offertes.
Het tweede lid van artikel 102 herneemt het artikel 126, tweede lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, met wijziging. Het geeft
bovendien omzetting aan punt 5, tweede lid van artikel 34 van de richtlijn. Het betreft de concrete modaliteiten voor de verlenging van de
evaluatieperiode van de aanvragen tot deelneming aan het systeem.
Het derde lid van dit artikel geeft omzetting aan punt 5, derde lid van artikel 34 van de richtlijn. Het verplicht de aanbestedende overheid
elke betrokken deelnemer zo snel mogelijk in te lichten of hij al dan niet is toegelaten tot het dynamisch aankoopsysteem.
Art. 103. Dit artikel herneemt het artikel 128 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, met wijziging en geeft omzetting aan artikel 34,
punt 6, eerste lid van de richtlijn 2014/24/EU. Het sluit nauw aan bij artikel 44, paragraaf 2, van de wet. Hij behoeft geen verdere
toelichting.
Art. 104. Dit artikel is volledig nieuw.
In zijn eerste lid verwijst dit artikel naar de §§ 3 en 4 van artikel 73, van de wet, waarin de mogelijkheid is geopend voor de
aanbestedende overheden om bijkomende informatie of ondersteunende documenten te vragen tijdens de procedure, alsook voor de
ondernemers om zelf geen bewijsstukken over te leggen indien deze rechtstreeks toegankelijk zijn via andere kanalen (databases,
aanbestedingsregisters, enz.).
Het geeft in zijn tweede lid aan volgens welke modaliteiten de aanbestedende overheid van de deelnemers aan dit aankoopsysteem kan
verlangen dat een geactualiseerd UEA wordt voorgelegd.
Art. 105. Onderhavig artikel geeft in zijn punten 1° en 2° respectievelijk omzetting aan artikel 34, punt 8, a) en b), van de
richtlijn 2014/24/EU. De geldigheidstermijn van het dynamisch aankoopsysteem dient voortaan aangekondigd via de
standaardformulieren waarnaar verwezen wordt in 1° en 2° van dit artikel. In tegenstelling tot wat bepaald was in artikel 129, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, is de looptijd van een dergelijk aankoopsysteem niet meer beperkt tot vier jaar vanaf de eerste
inmededingingstelling. De geldigheidstermijn kan door de aanbestedende overheid worden bepaald.
Wat betreft de opdrachten waarvan het geraamd bedrag de drempels voor de Europese bekendmaking bereikt, heeft de aanbestedende
overheid voortaan ook de verplichting om de Europese Commissie en het in artikel 163, § 2, van de wet bedoelde aanspreekpunt op de
hoogte te brengen van elke verandering in de geldigheidstermijn van een dynamisch aankoopsysteem.

Hoofdstuk 2 Elektronische veiling
Art. 106. Dit artikel geeft omzetting aan artikel 35, punt 4, van de richtlijn 2014/24/EU, dat als voorwaarde oplegt voor het gebruik van
een elektronische veiling dat zulks moet meegedeeld zijn in de aankondiging van de opdracht. De opdrachtdocumenten terzake moeten
minstens de in de bijlage 8 vermelde informatie bevatten, daar waar deze gegevens in het artikel 131, tweede lid, punten 1° tot 4° van
het koninklijk besluit van 15 juli 2011 waren opgesomd.
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Art. 107. Het eerste lid van artikel 107 herhaalt eigenlijk het gezegde in artikel 45, § 4 van de wet en bevestigt aldus dat er in de eerste
plaats een volledige evaluatie van de offertes moet gebeuren, zoals overigens reeds was gestipuleerd in artikel 132, eerste lid van het
koninklijk besluit van 15 juli 2011. Deze evaluatie bestaat met name uit de selectie, het nazicht van de regelmatigheid, de evaluatie op
basis van de gunningscriteria en het voorlopig klassement.
In het tweede lid van dit artikel worden het tweede en derde lid van voormeld artikel 132, enigszins gewijzigd, hernomen. Het stemt
overeen met het laatste lid van het punt 5 van artikel 35 van de richtlijn 2014/24/EU. Er wordt in bevestigd dat de elektronische
uitnodigingen om deel te nemen aan een dergelijke veiling tegelijkertijd dienen gelanceerd te worden en dat deze laatste in meerdere
fasen kan verlopen.
Art. 108. Artikel 108, eerste lid, geeft omzetting aan artikel 35, punt 6, van de richtlijn 2014/24/EU, voor wat betreft het verzenden van de
resultaten van de evaluatie van de betrokken offerte samen met de uitnodigingen.
Het artikel 35, punt 6, tweede lid, van bovenvermelde richtlijn wordt volledig omgezet in het tweede lid van dit artikel, dat nieuw is.
Het geeft gevolg aan het feit dat voortaan bij elektronische veilingen eveneens rekening kan gehouden worden met meerdere
gunningscriteria en met de eventuele weging die werd opgelegd, op basis van een wiskundige formule die tijdens de veiling zal worden
gehanteerd. Het is immers zo dat voorheen enkel rekening werd gehouden met het criterium “prijs” als gunningscriterium.
Het derde lid van dit artikel, dat handelt over de toegestane varianten, stemt volledig overeen met het derde lid van artikel 35, punt 6,
van de voormelde richtlijn.
In het vierde lid van artikel 108 wordt gespecifieerd dat vrije varianten niet toegelaten kunnen worden in het kader van een elektronische
veiling. Het is nieuw ten opzichte van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Het vijfde lid van artikel 108 stemt overeen met artikel 132, derde lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, zonder enige wijziging.
In het laatste lid van dit artikel wordt het laatste lid van artikel 132 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 overgenomen, mits een lichte
wijziging in die zin dat de termijn voor het starten van de elektronische veiling pas kan aanvangen na het verstrijken van tenminste twee
werkdagen vanaf de datum van verzending van de uitnodiging in overeenstemming met artikel 35, punt 5, laatste zin van de
richtlijn 2014/24/UE en dus niet meer van vijf dagen.
Art. 109. De eerste paragraaf van dit artikel herneemt artikel 133, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, zonder
wijziging.
In het eerste lid van de tweede paragraaf wordt punt 7 van artikel 35 van de richtlijn 2014/24/EU omgezet. Deze bepaling was overigens
op quasi identieke wijze reeds opgenomen in de tweede paragraaf van het voormeld artikel 133.
Het tweede lid van voormelde paragraaf is een letterlijke overname van het laatste lid van paragraaf 2 van artikel 133 van het koninklijk
besluit van 15 juli 2011.
Art. 110. Artikel 110, eerste lid, van dit besluit geeft omzetting aan artikel 35, punt 8, eerste lid, a), b) en c), van de richtlijn 2014/24/EU.
De inhoud ervan valt eveneens in grote mate samen met het artikel 134, 1°, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en is
enkel enigszins anders geformuleerd ten einde volledig overeen te stemmen met de eerder vermelde richtlijnbepaling.
Het tweede lid van dit artikel handelt over de sluiting van de elektronische veiling, en geeft omzetting van artikel 35, punt 8, tweede lid
van de bovenvermelde richtlijn.
Art. 111. Het artikel 111 van onderhavig besluit geeft omzetting aan artikel 35, punt 9, van de richtlijn 2014/24/EU.
De inhoud van het eerste lid van dit artikel is tevens een overname van artikel 135, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011,
met verwijzing naar artikel 81 van de wet dat handelt over de gunningscriteria van de opdracht.
Het tweede lid van dit artikel is een aangepaste overname van de inhoud van het tweede lid van artikel 135 van voormeld besluit. Er
wordt geen verwijzing meer opgenomen in de tekst noch naar de procedure van aanbesteding, noch naar de onderhandelingsprocedure.
In de hoger vermelde richtlijn en in dit ontwerp bij de elektronische veiling kan desgevallend ook sprake zijn van meerdere
gunningscriteria, in tegenstelling tot het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat in een dergelijke procedure enkel de prijs als enig
gunningscriterium erkent. Bovendien wordt de keuze tussen een elektronische loting of een laatste onderhandeling over de prijs niet
meer vermeld in dit ontwerp voor de procedures waarin onderhandelingen toegestaan zijn. Dit belet echter niet dat een laatste
onderhandeling over de prijs kan plaats hebben vooraleer wordt overgegaan tot de elektronische loting.

Hoofdstuk 3 Elektronische catalogi
Art. 112. Dit artikel geeft de bijkomende regels aan ter omzetting van artikel 36, punt 1, derde lid van de richtlijn 2014/24/EU, dat voor het
eerst de mogelijkheid tot gebruik van elektronische catalogi in de regelgeving inzake overheidsopdrachten invoert. Het verwijst tevens
naar artikel 46 van de wet dat handelt over dit type van instrument voor de afhandeling van overheidsaankopen.
Zoals Roger Bickerstaff het stelt in het artikel “E-procurement Under the New EU Procurement Directives” in het Public Procurement Law
Review” (Nummer 3 – 2014) is dit concept in sommige lidstaten al sinds meerdere jaren in gebruik in het domein van de
overheidsaankopen, maar dit instrument is pas in de nieuwste richtlijnen inzake overheidsopdrachten opgenomen in dit kader.
Art. 113. Artikel 113, 1° en 2°, neemt de bepalingen van artikel 36, punt 3, a) en b), van de richtlijn 2014/24/EU over. Het geeft de
concrete werkwijze aan voor het geval de aanbestedende overheid van dergelijke catalogi gebruik wenst te maken voor de indiening van
een offerte. Voor verdere commentaar bij de elektronische catalogi wordt ook verwezen naar de overweging 68 van de
richtlijn 2014/24/EU, die luidt als volgt:
“Er worden voortdurend nieuwe elektronische aankooptechnieken zoals elektronische catalogi ontwikkeld. Elektronische catalogi zijn
een format waarmee informatie voor alle deelnemende bieders op dezelfde wijze wordt gepresenteerd en georganiseerd en dat zich
leent voor elektronische verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om inschrijvingen in de vorm van een spreadsheet. De aanbestedende
diensten moeten elektronische catalogi kunnen verlangen in alle beschikbare procedures waarin het gebruik van elektronische
communicatiemiddelen verplicht is. Elektronische catalogi bevorderen de mededinging en het stroomlijnen van overheidsaankopen,
vooral omdat zij tijd en kosten besparen. Regels moeten echter worden vastgesteld die ervoor zorgen dat het gebruik van de nieuwe
technieken voldoet aan de richtlijn en de beginselen gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie. Het gebruik van
elektronische catalogi voor de presentatie van de inschrijvingen mag er dus niet toe leiden dat ondernemers de mogelijkheid hebben
zich te beperken tot toezending van hun algemene catalogus. Ondernemers moeten verplicht blijven hun algemene catalogi aan te
passen voor de specifieke aanbestedingsprocedure. Door die aanpassing bevat de catalogus welke wordt ingediend in het kader van
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een bepaalde aanbestedingsprocedure slechts de producten, werken of diensten die naar het oordeel van de ondernemers – na
grondige bestudering – overeenkomen met de eisen van de aanbestedende dienst. Daarbij dient het de ondernemers te worden
toegestaan informatie uit hun algemene catalogus over te nemen, maar mogen zij niet de algemene catalogus als zodanig toezenden.
Voorts moeten aanbestedende diensten – in het bijzonder als in het kader van een raamovereenkomst opnieuw tot mededinging is
opgeroepen of als een dynamisch aankoopsysteem wordt gebruikt – inschrijvingen met betrekking tot bepaalde aankopen kunnen
opstellen op basis van eerder toegezonden elektronische catalogi, mits er voldoende waarborgen zijn wat betreft traceerbaarheid, gelijke
behandeling en voorspelbaarheid.
Voor inschrijvingen die door de aanbestedende dienst zijn opgesteld, moet de betrokken ondernemer kunnen nagaan of de inschrijving
geen materiële fouten bevat. Als er sprake is van materiële fouten, is de ondernemer niet gebonden door de inschrijving die de
aanbestedende dienst heeft opgesteld, tenzij de fout gecorrigeerd wordt.
Overeenkomstig de voorschriften inzake elektronische communicatiemiddelen moeten de aanbestedende diensten vermijden onterechte
belemmeringen op te werpen voor de toegang van ondernemers tot aanbestedingsprocedures waarbij inschrijving in de vorm van een
elektronische catalogus wordt vereist en de naleving van de algemene beginselen non-discriminatie en gelijke behandeling wordt
gewaarborgd.”.
Art. 114. In artikel 114 wordt artikel 36, punt 4, a) en b), van de richtlijn 2014/24/EU omgezet. Het handelt over het gebruik van
elektronische catalogi in het kader van raamovereenkomsten met meer dan één ondernemer. In dat geval kan de aanbestedende
overheid bepalen dat voor specifieke opdrachten opnieuw tot mededinging wordt opgeroepen op basis van bijgewerkte catalogi.
Concreet beschikt de aanbestedende overheid hiervoor over twee mogelijkheden: ofwel verzoekt zij de deelnemers hun elektronische
catalogi, na aanpassing aan de eisen van de betrokken opdracht, opnieuw in te dienen, hetgeen de meest eenvoudige werkwijze is,
ofwel maakt zij gebruik van “gegenereerde offertes” (in het Engels “punch outs”). In dat laatste geval geeft de aanbestedende overheid in
de opdrachtdocumenten aan dat zij voornemens is om uit de reeds ingediende elektronische catalogi de informatie te verzamelen om
zelf de offertes op te maken. Deze techniek is iets ingewikkelder en wordt verder uitgewerkt in artikel 115.
Art. 115. Artikel 115 geeft omzetting aan artikel 36, punt 5, van de richtlijn 2014/24/EU. Het bepaalt nader welke concrete verplichtingen
in acht genomen moeten worden in geval van een nieuwe oproep tot mededinging waarbij gebruik wordt gemaakt van “gegenereerde
offertes”. In het eerste lid is bepaald dat de aanbestedende overheid aan de inschrijvers de datum en het uur zal moeten meedelen
waarop zij voornemens is de informatie te verzamelen om er “gegenereerde offertes” uit op te maken, aangepast aan de eisen van de
betrokken specifieke opdracht. Daarbij geeft zij de inschrijvers de mogelijkheid om het zodanig verzamelen van informatie te weigeren.
In het tweede lid wordt verduidelijkt dat de aanbestedende overheid voldoende tijd moet voorzien tussen deze mededeling en de
daadwerkelijke verzameling. Dit is echter niet alles. Uit het derde lid blijkt immers dat erover moet worden gewaakt dat de inschrijver de
mogelijkheid behoudt om de juistheid van de door de aanbestedende overheid aldus verzamelde informatie voor een nieuwe offerte na
te gaan. Voor de “gegeneerde offerte” die door de aanbestedende overheid is opgesteld, moet de betrokken ondernemer meer bepaald
kunnen nagaan of de offerte geen materiële fouten bevat. Als er sprake is van een materiële fout, mag de ondernemer immers niet
gebonden zijn door de gegenereerde offerte, tenzij de aanbestedende overheid natuurlijk deze fout alsnog corrigeert, zoals is
aangegeven in overweging 68 bij de richtlijn. De aanbestedende overheid zal in principe overigens toe gehouden zijn, in het licht van de
basisbeginselen, om de desgevallend door de inschrijver voorgestelde correctie effectief aan te brengen in de offerte (hetgeen op zich
los staat van het regelmatigheidsonderzoek). In het tegenovergestelde geval zou de aanbestedende overheid immers een enorm middel
ter beschikking hebben om ongepaste en oneerlijke druk uit te oefenen op ondernemers. De aanbestedende overheid zou dan immers
bewust fouten kunnen introduceren in haar eigen voordeel en vervolgens de offerte niet in aanmerking nemen indien de ondernemer
deze niet accepteert. Het spreekt voor zich dat een dergelijke werkwijze geenszins in overeenstemming zou zijn met de basisbeginselen.
In geval van betwisting door de inschrijver van de gegenereerde offerte, waarbij deze ook een correctie voorstelt, zal de aanbestedende
overheid deze in principe dan ook dienen aan te brengen in de offerte.
Op het voormelde principe bestaat evenwel ook een uitzondering. Het geval kan zich immers ook voordoen dat de inschrijver een
voorstel tot correctie formuleert, maar daarbij een inhoudelijke verbetering tracht door te voeren van de offerte (en onrechtstreeks dus
ook van de elektronische catalogus). In dat geval mag de aanbestedende overheid de correctie niet aanvaarden. De mogelijkheid tot
correctie slaat, zoals aangegeven in het dispositief, slechts op de “materiële” fouten, namelijk in de eerste plaats op fouten als gevolg
van een vergissing of verschrijving door het systeem dat de offertes “genereert”, alsook op andere grove feitelijke vergissingen die
worden begaan door ofwel de aanbestedende overheid (in het kader van het proces waarbij de offertes worden “aangemaakt” door de
aanbestedende overheid), ofwel door de inschrijver, waarbij het duidelijk is dat dit niet kan overeenstemmen met de werkelijke bedoeling
van de inschrijver en waaromtrent dan ook weinig discussie kan bestaan. Met andere woorden zal de aanbestedende overheid de
voorgestelde correcties van materiële fouten moeten aanvaarden, maar wel mits nazicht dat het wel “materiële” fouten betreft.
Betreft het geen materiële fout, dan kan het betreffende voorstel tot correctie niet worden aanvaard, hetgeen ertoe zal leiden, dat de
aanbestedende overheid de betwisting (minstens gedeeltelijk) ongegrond zal verklaren. Voor alle duidelijkheid blijft de ondernemer in dat
geval gebonden. Het spreekt voor zich dat de aanbestedende overheid ook in het hier bedoelde geval waarbij de betwisting wordt
verworpen, toch de voorgestelde correcties moet aanvaarden waarbij wel degelijk materiële fouten gecorrigeerd werden.
Er moet op worden gewezen dat het gebruik van de nieuwe techniek van de elektronische catalogi, indien goed aangewend, in bepaalde
gevallen welllicht kan leiden tot een verlaging van de administratieve lasten, maar dat ook een aantal onzekerheden gepaard gaan met
het gebruik van deze techniek. De aanbestedende overheid doet er dan ook goed aan de modaliteiten omtrent de in het eerste lid
bedoelde “weigering” en vooral de in het derde lid bedoelde “betwisting” in de opdrachtdocumenten te omkaderen. Wat dit laatste aspect
betreft kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een clausule waarbij de aanbestedende overheid concreet aangeeft binnen welke termijn
de inschrijver de gegenereerde offerte kan bevestigen dan wel betwisten, waarbij ook aangegeven wordt wat het gevolg is van
afwezigheid van reactie binnen de opgegeven termijn. Bovendien zou de aanbestedende overheid kunnen opleggen dat de betwisting
telkens gepaard moet gaan met een voorstel tot correctie (hetgeen niet wordt opgelegd door het dispositief).
Art. 116. Dit artikel is de getrouwe overname van de bepalingen van artikel 36, punt 6, eerste en tweede leden, van de
richtlijn 2014/24/UE. Het geeft aan dat er een mogelijkheid is om opdrachten op basis van een dynamisch aankoopsysteem te gunnen,
terwijl voor de offertes kan geëist worden dat deze onder de vorm van een elektronische catalogus wordt ingediend.
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Hoofdstuk 4 Prijsvragen

Afdeling 1 Toepassingsvoorwaarden en jury
Art. 117. Artikel 117 betreft de omzetting van artikel 78 van de richtlijn 2014/24/EU, dat handelt over de prijsvragen en het geeft meer
bepaald aan dat er een nieuw onderscheid gemaakt wordt inzake dit soort overheidsopdrachten. Voortaan heeft men het over
prijsvragen als een onderdeel van opdrachten voor diensten enerzijds en prijsvragen met prijzengeld of betalingen aan de deelnemers
anderzijds, in de zin van artikel 2, 31°, van de wet. Voor wat de in dit domein toepasselijke drempels betreft wordt verwezen naar
artikel 11, 2° en 3°, van dit ontwerp.
Het is van belang te onderstrepen dat de werkenwedstrijden en de ontwerpwedstrijden waarvan sprake in de artikelen 139 tot 145 van
het koninklijk besluit van 15 juli 2011 niet voorkomen in de Europese richtlijnen en dat ze bijgevolg werden geschrapt uit de Belgische
reglementering inzake overheidsopdrachten.
In de overweging 120 van de richtlijn 2014/24/EU kan men de volgende commentaar lezen: “Prijsvragen worden traditioneel het meest
gebruikt op de gebieden ruimtelijke ordening, architectuur, engineering of automatische gegevensverwerking. Er dient evenwel op te
worden gewezen dat deze soepele instrumenten ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Zij kunnen bijvoorbeeld worden
ingezet bij projecten voor financiële engineering die de mkb-steun in het kader van het programma “Joint European Resources for Micro
to Medium Enterprises” (Jeremie) of andere mkb-programma's van de Unie in een bepaalde lidstaat zouden optimaliseren”.
Art. 118. Dit artikel 102 herneemt het artikel 141, § 1, 5° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. In onderhavig ontwerp is gepreciseerd
dat de beoordelingscriteria in de aankondiging van de prijsvraag dienen opgenomen te worden en niet in de prijsvraagdocumenten.
Art. 119. Dit artikel is deels een overname van de bepalingen van artikel 139 en deels van artikel 141 van het koninklijk besluit van 15 juli
2011.
Het eerste lid van paragraaf 1 bevestigt dat de prijsvraagdocumenten de samenstelling en werkwijze van de jury vastleggen.
Het tweede lid van deze paragraaf zet het artikel 81 van de richtlijn 2014/24/EU om, met toevoeging van twee bijkomende eisen, die
reeds voorkwamen in het koninklijk besluit van 15 juli 2011: een minimumaantal van vijf juryleden en minstens één van deze vijf
personen mogen niet behoren tot de aanbestedende overheid.
Het derde lid van paragraaf 1 is een overname van zowel de laatste zin van het eerste lid van artikel 81 van de hoger vermelde richtlijn,
als van artikel 141, § 2, derde lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Paragraaf 2 is een getrouwe overname van het artikel 141, § 2, vierde lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, alsook van wat wordt
bepaald in artikel 82, punt 1, van de eerder aangehaalde richtlijn. De autonomie van de jury wordt er bevestigd, alsook de noodzaak
haar beslissings- of adviesbevoegdheid aan te kondigen in de beoogde prijsvraag.
De paragrafen 3 en 4 van artikel 119 zijn respectievelijk de overname van de paragrafen 3 en 4 van artikel 141 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011, zonder inhoudelijke wijziging. Enkel het woord “wedstrijddocumenten” werd vervangen door het woord
“prijsvraagdocumenten” in de Nederlandstalige versie.
Art. 120. Artikel 120, eerste lid, van onderhavig ontwerp neemt artikel 142, eerste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over
alsook punt 4 van artikel 82, van de eerder bedoelde richtlijn in verband met de verplichting tot eerbiediging van de anonimiteit van de
ontwerpen tot de beslissing of het advies van de jury gekend is.
Het tweede en derde lid van dit artikel stemmen volledig overeen met het artikel 142, tweede en derde leden van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011.
In het vierde lid van artikel 120 is omzetting gegeven aan het bepaalde in artikel 82, punt 3 van de richtlijn 2014/24/EU. Men vindt er ook
een goed deel van de inhoud van artikel 142, vierde lid van het voormelde besluit dat ermee samenloopt, in terug.
De vijfde en zesde leden van ditzelfde artikel geven quasi letterlijk omzetting aan artikel 82, punten 5 en 6 van de voormelde richtlijn en
lopen tevens nauw samen met de inhoud van het artikel 142, vijfde lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. Het vijfde lid voorziet in
de mogelijkheid om zo nodig de deelnemers te verzoeken om de in het proces-verbaal vermelde opmerkingen en vragen te
beantwoorden teneinde duidelijkheid te verschaffen omtrent bepaalde aspecten van de projecten. Aangezien de anonimiteit gedurende
de ganse procedure moet worden geëerbiedigd (tot de beslissing of het advies van de jury bekend is), komt dit er doorgaans op neer dat
de hier bedoelde informatie-uitwisseling, althans voor de opdrachten waarvoor een voorafgaande Europese bekendmaking vereist is, op
schriftelijke wijze geschiedt.
Het spreekt voor zich dat de anonimiteit niet slaat op de administratieve diensten, die er net voor zullen zorgen dat de anonimiteit kan
worden bewaard, bijvoorbeeld ook als in uitvoering van vijfde lid de deelnemers worden verzocht om opmerkingen en vragen te
beantwoorden. Met name zullen zij daarbij in de praktijk codes dienen te hanteren, zodat de prestaties kunnen onderscheiden worden
van de identiteit van de betrokken ontwerpen. De codes moeten gekozen worden zodat identificatie geheel onmogelijk is en de
anonimiteit bewaard blijft (zie in de verband, arrest Raad van State nr. 126.667 van 19 december 2003, waarbij een – door een
kandidaat gekozen - code onvoldoende werd geacht, aangezien de juryleden daarbij bij machte waren, gelet op hun expertise in een
bepaald vakgebied, om alsnog de betreffende kandidaat te achterhalen, aangezien het eerste deel van de code deels overeenkwam met
de naam van een architect die als partij betrokken was bij de tijdelijke handelsvennootschap die deelnam aan de prijsvraag, en het
tweede deel van de code gelinkt kon worden aan een andere partij bij de tijdelijke handelsvennootschap).
Nochtans kan niet worden uitgesloten, mits de adequate middelen daartoe worden gebruikt, dat de informatie-uitwisseling ook op
mondelinge wijze gebeurt zonder schending van de anonimiteitsregel. Dit zal evenwel in de praktijk niet zo eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld
zou de aanbestedende overheid de betrokken deelnemers kunnen uitnodigen in het hetzelfde gebouw, maar niet op hetzelfde tijdstip, en
telkens in een ander lokaal en natuurlijk niet in het lokaal waarin de jury vergadert (en waarbij zowel de jury als elke uitgenodigde
deelnemer een lokaal krijgt toegewezen dat niet uitziet op met name de parking of de ingang en bij voorkeur op verschillende
verdiepingen is gevestigd). Daarbij wordt gezorgd dat de jury individueel in mondelinge interactie treedt met de betrokken deelnemer,
waarbij de stemmen van de deelnemer wel worden vervormd (zo niet dreigt een deelnemer via stemherkenning toch nog identificeerbaar
te zijn voor een in een betrokken vakgebied onderlegd jurylid). Langs de andere kant hoeven de stemmen van de jury natuurlijk niet
worden vervormd (en is het evenmin problematisch moest de jury via video-conferentie zichtbaar zijn voor de betrokken deelnemer).
Alleen de anonimiteit van de ontwerpen is van belang. Dit veronderstelt natuurlijk ook dat de juryleden en de deelnemers op adequate
wijze worden vergezeld in het gebouw, zodat het naleven van de concrete afspraken kan worden nagegaan.
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Ook andere meer creatieve oplossingen zijn mogelijk, waarbij evenwel steeds de anonimiteit zal gegarandeerd moeten worden.
Aangezien de informatie-uitwisseling doorgaans niet op mondelinge wijze gebeurt, werd in het zesde lid het woord “dialoog” vervangen
door “informatie-uitwisseling”.

Afdeling 2 Raming en bekendmaking
Art. 121. Artikel 121, § 1, eerste lid, 1° en 2°, handelt over de raming en bekendmakingsvoorschriften voor prijsvragen die aan de
Europese bekendmaking zijn onderworpen. Ze dienen samen gelezen te worden met artikel 11 van dit ontwerp. Deze verplichtingen zijn
in het koninklijk besluit van 15 juli 2011 opgenomen in artikel 143, voor wat betreft de bekendmaking van ontwerpenwedstrijden.
Het tweede lid van § 1 van dit artikel sluit aan bij artikel 42, § 1, 5° van de wet dat een mogelijkheid voorziet om een prijsvraag te laten
opvolgen door een opdracht voor diensten. Indien de aanbestedende overheid zulks voor ogen heeft moet het in de aankondiging van
de prijsvraag vermeld worden. Het geeft ook omzetting aan artikel 79, punt 1, tweede lid, van de richtlijn 2014/24/EU.
Paragraaf 2 van artikel 121 legt de verplichting tot bekendmaking op Belgisch niveau op voor prijsvragen die de Europese drempel voor
bekendmaking niet bereiken en stemt overeen met artikel 143, § 2, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Art. 122. De inhoud van artikel 122 stemt volledige overeen met artikel 144 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en vergt geen
verdere commentaar.
Art. 123. Het eerste lid van artikel 123, geeft omzetting aan artikel 79, punt 2, eerste lid van de richtlijn 2014/24/EU. Het herneemt tevens
de inhoud van het eerste lid van artikel 145 van het besluit van 15 juli 2011 omtrent de bekendmaking van de resultaten van een
prijsvraag.
In het tweede lid van dit artikel wordt de verplichting opgelegd om de aankondiging van deze resultaten binnen een termijn van dertig
dagen te verzenden naar enerzijds het Publicatieblad van de Europese Unie en anderzijds het Bulletin der Aanbestedingen. Hierbij wordt
de inhoud van artikel 145, tweede lid van het hoger aangehaald besluit hernomen, waarbij echter wel een kortere termijn (binnen dertig
dagen na de keuze van het ontwerp) wordt voorzien dan in het zonet vermeld artikel 145 (achtenveertig dagen).
Het laatste lid van artikel 123 betreffende de beperkingen op de openbaarmaking geeft omzetting aan artikel 79, punt 2, tweede lid van
de voormelde richtlijn. De inhoud van dit lid was eveneens reeds opgenomen in artikel 145, laatste lid van het koninklijk besluit van
15 juli 2011.

Titel 6 Overheidsopdrachten van beperkte waarde
Art. 124. Deze bepaling verduidelijkt dat het voor de opdrachten van beperkte waarde volstaat om de voorwaarden van meerdere
ondernemers te consulteren en dit om de mededingingen te laten spelen. Echter moeten de voormelde ondernemers niet noodzakelijk
een offerte indienen. Inderdaad kunnen deze opdrachten gesloten worden door middel van een aanvaarde factuur, overeenkomstig
artikel 92, lid 2, van de wet. Daarnaast moet de aandacht erop worden gevestigd dat de algemene beginselen van de wet van
toepassing blijven (met uitzondering van de bepaling omtrent het gebruik elektronische communicatiemiddelen alsook de bepaling
omtrent het verstrekken van voorschotten). Een eenvoudige raadpleging die erop gericht is de voorwaarden van een eventuele aankoop
te kennen, volstaat. Het komt evenwel aan de aanbestedende overheid toe het bewijs te kunnen leveren dat zij aan de principiële
verplichting tot inmededingingstelling heeft voldaan, temeer gelet op de significante verhoging van de toepassingsdrempel voor de
opdrachten van beperkte waarde, van 8.500 euro naar 30.000 euro. Daartoe wordt aanbevolen het bewijs van de raadpleging in het
administratief dossier te bewaren, zij het eventueel gedematerialiseerd. Hoewel niet verplicht, kan ook uitdrukkelijk een offerte worden
gevraagd, zij het via de meest eenvoudige weg (e-mail,..). Dit vergemakkelijkt de bedoelde bewijsvoering, laat toe om de
aankoopvoorwaarden beter te kaderen, onzekerheden over de verbintenissen van de ondernemer weg te werken en laat dikwijls toe om
beter aangepaste en voordeliger offertes te verkrijgen. Voor al wat kan dienen, wordt er nog aan herinnerd dat het in sommige
uitzonderlijke gevallen niet nodig is meerdere ondernemers te consulteren (bv monopoliesituatie).

Titel 7 Overheidsopdrachten tot aanstelling van een advocaat in het kader van een vertegenwoordiging in rechte of ter voorbereiding van
een procedure
Art. 125. Dit artikel is nieuw en betreft enkel de opdrachten tot aanstelling van een advocaat in het kader van een vertegenwoordiging in
rechte of ter voorbereiding van een procedure in rechte. In uitvoering van de in artikel 28, § 2, van de wet bedoelde machtigingsbepaling
wordt voorzien in minimale plaatsingsregels. Deze komen quasi overeen met deze die van toepassing zijn op de in titel 6 van dit ontwerp
bedoelde opdrachten van beperkte waarde. Deze opdrachten mogen echter niet tot stand komen louter via aanvaarde factuur, tenzij
indien hun geraamde waarde lager is dan 30.000 euro.

Titel 8 Eind-, opheffings-, overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen

Vraag tot toegang tot tot Telemarc
Art. 126. Deze bepaling is erop gericht de aanbestedende overheden te verplichten om toe te treden tot de elektronische applicatie
Telemarc. De terzake bevoegde Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) verleent door middel van de gratis webservice
Telemarc toegang tot verscheidene authentieke bronnen (Nationale Bank, btw en Belastingen, RSZ, KBO, Databank erkende
aannemers). Alle aanbestedende overheden kunnen een toegang tot de voormelde toepassing aanvragen. Zij die nog niet over een
toegang beschikken zullen verplicht zijn een toegang aan te vragen tegen 1 mei 2018. De onderhavige bepaling treedt inderdaad slechts
in werking op 1 mei 2018 (cf. artikel 133, tweede lid).

Opheffingsbepalingen
Art. 127. Deze bepaling is gericht op de opheffing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren. Hoofdstuk 10 van het voormelde koninklijk besluit, dat betrekking heeft op de concessies voor openbare werken, zal
opgeheven worden door middel van een afzonderlijk koninklijk besluit, dat overigens ook de plaatsingsregels en uitvoeringsregels voor
de concessieovereenkomsten zal bevatten. Deze bepaling behoeft geen bijkomende commentaar.
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Overgangsbepalingen
Art. 128. Deze bepaling bevat een overgangsmaatregel voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde de drempel voor de
Europese bekendmaking bereikt: tot en met 17 oktober 2018 kan de aanbestedende overheid ervoor kiezen om geen elektronische
communicatiemiddelen. Aldus wordt volledig gebruik gemaakt van de mogelijkheid vervat in artikel 90.2 van richtlijn 2014/24/EU, om de
verplichtingen op het vlak van “e-procurement” uit te stellen. Deze datum werd reeds aangegeven in de Memorie van Toelichting bij de
wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (zie de toelichting bij artikel 14 van de voormelde wet). Voor de opdrachten onder de
drempel voor de Europese bekendmaking, zal in een langere periode worden voorzien (zie de commentaar bij artikel 129 bij het
onderhavig ontwerp). Voor wat kan dienen wordt er nog op gewezen dat de hier besproken bepaling de aanbestedende overheid toelaat
een keuze te maken tussen communicatie per post of via een andere geschikte vervoerder, per fax, alsook door middel van eenvoudige
email (dus zonder gebruik van de in artikel 14, § 7, van de wet bedoelde elektronische platformen). De aanbestedende overheid kan er
in de overgangsperiode ook voor kiezen om combinaties van de hierboven vermelde communicatiemiddelen toe te laten. De enige niet
toegelaten combinatie is het gebruik van de in artikel 14, § 7, van de wet bedoelde elektronische platformen en eenvoudige e-mail voor
de indiening van de aanvragen tot deelneming of de offertes. Dit zou verwarrend zijn voor het beheer van de plaatsingsprocedure.
In het tweede lid worden een aantal bepalingen opgelijst uit het koninklijk besluit van 15 juli 2011 die in principe van toepassing blijven
wanneer gebruik wordt gemaakt van de overgangsmaatregel. Het betreft telkens bepalingen die verband houden met de indiening en de
opening van de offertes. Het betreft onder meer de in artikel 90, § 1, van het voormelde koninklijk besluit van 15 juli 2011 bedoelde
verplichting een definitief gesloten envelop te gebruiken en zelfs, wanneer gekozen wordt voor het versturen per postdienst, een dubbele
omslag. Om evidente redenen kunnen deze bepalingen alleen toegepast worden in een papieren omgeving.
Art. 130. Deze bepaling behoeft geen bijkomende commentaar

Inwerkingtredingsbepalingen
Art. 131. Deze bepaling heeft betrekking op de inwerkingtreding. Zij bepaalt de datum van inwerkingtreding van titel 2 van de wet. Zij
treedt slechts in werking voor de overheidsopdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden
bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die
datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Deze bepaling is erop gericht te vermijden dat andere regels inzake
communicatie van toepassing zouden zijn in de loop van de plaatsing van éénzelfde procedure. In de praktijk zou een dergelijke
aanpassing tijdens de procedure een bron zijn van grote rechtsonzekerheid; de partijen zouden niet meer weten welke regels ze moeten
toepassen. Artikel 4 van de richtlijn 2014/24/EU voorziet dat de geraamde waarde bepalend is om te weten of de opdracht binnen het
toepassingsgebied van de richtlijn valt, wetende dat deze waarde geldig moet zijn op het ogenblik van de verzending van de
aankondiging van de opdracht of, in het geval waarin geen dergelijke aankondiging is voorzien, op het moment waarop de
aanbestedende overheid de plaatsingsprocedure voor de opdracht lanceert en niet later. De regels wijzigen in de loop van de procedure
zou leiden tot ongewenste en onlogische toestanden. De aankondiging van de opdracht zou bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar een
onderhandelingsprocedure met bekendmaking (met inbegrip van de toepasselijke regels), terwijl men uiteindelijk nieuwe regels van de
mededingingsprocedure met onderhandeling zou toepassen. De wil van de Europese wetgever is evenmin dat men een dergelijke
rechtsonzekerheid zou scheppen. De regels van goed beheer vereisen dat men de regels niet wijzigt in de loop van de procedure. Dit
zou eveneens in strijd zijn met de basisbeginselen bedoeld in artikel 18.1 van richtlijn 2014/24/EU.
Art. 132. Deze bepaling voorziet in een gespreide inwerkingtreding voor een aantal bepalingen uit de wet die verband houden met
gebruik van elektronische communicatiemiddelen, namelijk de artikelen 14, § 1, eerste lid (algemene verplichting omtrent het gebruik
van elektronische communicatiemiddelen), 64, § 1, eerste lid (elektronische beschikbaarheid van opdrachtdocumenten) en 73, § 2, van
de wet (de verplichting om het UEA op elektronische wijze te verstrekken).
De gespreide inwerkingtreding slaat, wat het UEA betreft, de facto alleen op de zinsnede waaruit blijkt dat deze in elektronische vorm
moet worden verstrekt. Dat bij de opstelling van het UEA gebruik moet worden gemaakt van het model vastgesteld door de Europese
Commissie volgt, voor de opdrachten die de drempel voor de Europese bekendmaking bereiken, reeds uit de Uitvoeringsverordening
2016/7 van de Commissie van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Deze uitvoeringsverordening is rechtstreeks van toepassing.
Voor de opdrachten die de drempel voor de Europese bekendmaking bereiken moet slechts op 18 oktober 2018 gebruik gemaakt
worden van elektronische communicatiemiddelen (en dus eveneens van de elektronische platformen). Voor de opdrachten die de
voormelde drempel niet bereiken is dit 1 januari 2020. Deze data zijn afgestemd op de overgangsmaatregelen die zijn uitgewerkt in de
artikelen 128 en 129.
Er is in een afwijkende vervroegde inwerkingtreding voorzien wanneer gebruik wordt gemaakt van dynamische aankoopsystemen,
elektronische veilingen en elektronische catalogi. Deze afwijking is ingegeven door artikel 90.2 van richtlijn 2014/24/EU. Dezelfde
afwijkende vervroegde inwerkingtreding geldt ten aanzien van aankoopcentrales.
Art. 133. Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Slotbepaling
Art. 134. Deze bepaling behoeft geen toelichting.
Gelet op de Grondwet, artikel 108;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de artikelen 6, § 1, derde lid, 8, § 2, tweede lid, 9, eerste lid, 14, §§ 5 en 7,
vierde lid, 16, eerste lid, 17, tweede lid, 19, tweede lid, 28, § 2, 36, § 2, 1° en § 5, 37, § 1, eerste lid, § 3, 1°, en § 6, 38, § 1, eerste lid, 1°,
f), en § 9, 39, § 9, 40, § 7, 41, § 7, 42, § 1, eerste lid, 1°, a), § 3, eerste lid, 2°, en § 4, 44, § 5, 45, § 5, 46, § 3, 50, eerste lid, 56, § 5, 60,
vierde lid, 61, tweede lid, 62, vijfde lid, 63,65, derde lid, 66, § 2, tweede lid, en § 4, 67, § 1, tweede lid, 68, § 1, eerste lid en § 2, 71, derde
lid, 72,74,75,78, vierde lid, 81, § 5, 83,84, eerste lid, 90, § 4, 167,171, eerste lid, en 193;
Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011;
Gelet op de adviezen van de Commissie voor de overheidsopdrachten, gegeven op 19 september 2016 en op 9 december 2016;
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Gelet op de regelgevingsimpactanalyse van 16 september 2016;
Gelet op de advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 oktober 2016;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 januari 2017;
Gelet op de advies 60.903/1 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
(...)

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten, algemeen Overheidsopdrachten klassieke sectoren, algemeen
Overheidsopdrachten (Europese normering) Overheidsopdrachten klassieke sectoren, bekendmaking, algemeen

Titel 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Definities, belasting over de toegevoegde waarde en toepassingsgebied

Afdeling 1. Voorafgaande bepaling

Art. 1

Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG.

Afdeling 2. Definities

Art. 2

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° de wet: de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

2° de opdracht: de overheidsopdracht, raamovereenkomst en prijsvraag omschreven in artikel 2, 17°, 18°, 20°,
21°, 31° en 35°, van de wet;

3° de opdracht tegen globale prijs: de opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties van de
opdracht of van elke post dekt;

4° de opdracht tegen prijslijst: de opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn
en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, worden vermoed of
worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en
gepresteerde hoeveelheden;

5° de opdracht tegen terugbetaling: de opdracht waarbij de prijs van de uitgevoerde prestaties wordt vastgesteld
na onderzoek van de gevorderde prijzen op basis van wat de opdrachtdocumenten bepalen over de
kostenbestanddelen die mogen worden aangerekend, de berekeningswijze van de kosten en de omvang van
de daarop toe te passen marges;

6° de opdracht met gemengde prijsvaststelling: de opdracht waarbij de prijzen worden vastgesteld op de
verschillende wijzen zoals omschreven in de bepalingen onder 3° tot 5°;

7° de samenvattende opmeting: het opdrachtdocument waarin de prestaties van een opdracht voor werken over
verschillende posten worden gefractioneerd en waarbij voor iedere post de hoeveelheid of de wijze van
prijsvaststelling wordt vermeld;
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8° de inventaris: het opdrachtdocument waarin de prestaties van een opdracht voor leveringen of diensten over
verschillende posten worden gefractioneerd en waarbij voor iedere post de hoeveelheid of de wijze van
prijsvaststelling wordt vermeld.

9° de gekwalificeerde elektronische handtekening: de in artikel 3, 12°, van de verordening nr. 910/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en
vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van
Richtlijn 1999/93/EG bedoelde geavanceerde elektronische handtekening die is aangemaakt met een
gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en die gebaseerd is op een
gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen;

10° het indieningsrapport: het rapport aangemaakt door het elektronisch platform bedoeld in artikel 14, § 7, van de
wet, dat een lijst van de door de kandidaat of de inschrijver toegestuurde documenten omvat in het kader van
de plaatsingsprocedure;

11° het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, afgekort het UEA: verklaring op erewoord waarmee
ondernemers een voorlopig bewijs overleggen ter vervanging van door overheidsinstanties of derden
afgegeven certificaten. Dit document is opgenomen in de Uitvoeringsverordening 2016/7 van de Commissie
van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument als
vermeld in artikel 73, § 1, eerste lid, van de wet;

12° het kopersprofiel: online op een internetadres geplaatst platform, dat de instrumenten en middelen nodig voor
de dematerialisering van plaatsingsprocedures centraliseert en deze ter beschikking stelt van de
ondernemers, met inbegrip van de in artikel 14, § 7, van de wet bedoelde instrumenten voor de elektronische
ontvangst van offertes, aanvragen tot deelneming en plannen en ontwerpen bij prijsvragen, alsook informatie
bevat inzake vooraankondigingen, lopende plaatsingsprocedures, voorgenomen aankopen, gegunde
overheidsopdrachten, geannuleerde procedures en nuttige algemene informatie, zoals een contactpunt, een
telefoon- en faxnummer, een postadres en een e-mailadres;

13° een opdracht voor diensten in een fraudegevoelige sector: een opdracht voor diensten geplaatst in het kader
van de in artikel 35/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers
bedoelde activiteiten die onder het toepassingsgebied vallen van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor
loonschulden.

Afdeling 3. Belasting over de toegevoegde waarde

Art. 3

Tenzij indien anders wordt vermeld in onderhavig besluit is elk bedrag vermeld in dit besluit een bedrag zonder
belasting over de toegevoegde waarde.

Afdeling 4. Toepassingsgebied

Art. 4

§ 1
Dit besluit is uitsluitend toepasselijk op de overheidsopdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 2 van de
wet vallen.
§ 2
De volgende artikelen zijn van toepassing op de overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
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opgesomd in bijlage III van de wet:
1° alleen de artikelen 6 tot 10, 11, 18, 24, 25, 38 tot 50, 54, 57, 59 tot 74, 128 en 129 wanneer de aanbestedende

overheid beslist de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te
gebruiken overeenkomstig artikel 89, § 1, eerste lid, 1°, van de wet;

2° alleen de artikelen 6 tot 8, 10, 11, 18, § 2, 25, 38 tot 50, 54, 57, 59 tot 64, 73, 74, 128 en 129 wanneer de
aanbestedende overheid beslist de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
gebruiken overeenkomstig artikel 89, § 1, eerste lid, 2°, van de wet;

3° alleen de artikelen 6 tot 10, 11, 18, 24, 25, 38 tot 50, 54, 57, 59 tot 64, 73, 74, 128 en 129 wanneer de
aanbestedende overheid beslist de procedure sui generis met voorafgaande bekendmaking te gebruiken
overeenkomstig artikel 89, § 1, eerste lid, 4°, van de wet;

4° alle artikelen die van toepassing zijn op de gekozen plaatsingsprocedure of aankooptechniek wanneer de
aanbestedende overheid beslist artikel 89, § 1, eerste lid, 3°, van de wet toe te passen.

De aanbestedende overheid kan andere bepalingen van dit besluit toepasselijk maken op de overheidsopdrachten
inzake sociale en andere specifieke diensten. Daartoe vermeldt zij de bedoelde andere bepalingen in de
opdrachtdocumenten.
§ 3
Overeenkomstig artikel 92 van de wet zijn alleen de artikelen 6, 7 en 124 van dit besluit van toepassing op de in
hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet bedoelde overheidsopdrachten van beperkte waarde.
§ 4
Alleen artikel 125, en de artikelen die door deze bepaling van toepassing worden verklaard, zijn van toepassing op de
in artikel 28, § 1, 4°, a) en b), van de wet bedoelde opdrachten tot aanstelling van een advocaat in het kader van een
vertegenwoordiging in rechte of ter voorbereiding van een procedure in rechte.

Art. 5

Een niet-limitatieve lijst van publiekrechtelijke instellingen in de zin van artikel 2, 1°, c, van de wet is opgenomen in
bijlage 1 van dit besluit.

Hoofdstuk 2. Raming van het bedrag van de opdracht

Trefwoorden:
Raming van de waarde van de opdracht (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen

Art. 6

De raming van het bedrag van de opdracht bij het opstarten van de procedure bepaalt de regels die gedurende het
hele verloop ervan toepasselijk zijn, voor zover de toepassing van deze regels afhankelijk is van het geraamde
waarde van de opdracht of van de verplichte voorafgaande Europese bekendmaking.

Art. 7

§ 1
De geraamde waarde van een opdracht wordt berekend op basis van het totaal te betalen bedrag, zonder belasting
over de toegevoegde waarde, zoals geraamd door de aanbestedende overheid. De raming houdt rekening met de
duur en de totale waarde van de opdracht en met name met de volgende elementen:
1° alle vereiste of toegestane opties;
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2° alle percelen;

3° alle herhalingen als bedoeld in artikel 42, § 1, 2°, van de wet;

4° alle vaste en voorwaardelijke gedeelten van de opdracht;

5° alle premies of betalingen waarin de aanbestedende overheid voorziet ten voordele van de kandidaten,
deelnemers of inschrijvers;

6° desgevallend de herzieningsbepalingen;

7° de verlengingen.

§ 2
Indien een aanbestedende overheid uit afzonderlijke operationele eenheden bestaat, wordt de geraamde totale
waarde van de opdrachten van al de operationele eenheden in beschouwing genomen.
Niettegenstaande het eerste lid kunnen, indien een afzonderlijke operationele eenheid zelfstandig verantwoordelijk is
voor haar overheidsopdrachten of bepaalde categorieën daarvan, de waarden op het niveau van elke operationele
eenheid worden geraamd.
§ 3
De keuze van de methode voor de berekening van de geraamde waarde van een overheidsopdracht mag niet
bedoeld zijn om de opdracht aan de bekendmakingsregels te onttrekken. Een overheidsopdracht mag evenmin
worden gesplitst om de opdracht aan de bekendmakingsregels te onttrekken, tenzij objectieve redenen dit
rechtvaardigen.
§ 4
De geraamde waarde is geldig op het tijdstip waarop de aankondiging van opdracht wordt verzonden of, in gevallen
waarin niet in een dergelijke aankondiging is voorzien, op het tijdstip waarop de plaatsingsprocedure voor de
aanbestedende overheid aanvangt, bijvoorbeeld, op het tijdstip waarop de opdrachtdocumenten worden verzonden.
§ 5
Bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst en een dynamisch aankoopsysteem wordt uitgegaan
van de geraamde maximale waarde, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, van alle voor de totale duur
van de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem voorgenomen opdrachten.
§ 6
Bij de berekening van de waarde van een innovatiepartnerschap wordt uitgegaan van de geraamde maximale
waarde, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die zullen
plaatsvinden in alle fases van het voorgenomen partnerschap, alsmede van de leveringen, diensten of werken die
zullen worden ontwikkeld en verworven.
§ 7
In het geval van overheidsopdrachten voor werken worden, bij de berekening van de geraamde waarde, de kost van
de werken in aanmerking genomen, alsmede de geraamde totale waarde van de leveringen en diensten die door de
aanbestedende overheid ter beschikking van de opdrachtnemer zijn gesteld indien deze nodig zijn voor de uitvoering
van de werken.
§ 8
In het geval van overheidsopdrachten voor leveringen of voor diensten die met een zekere regelmaat worden
verleend of die bestemd zijn om binnen een bepaalde termijn te worden hernieuwd, wordt voor de berekening van de
geraamde waarde van de opdracht de volgende grondslag genomen:
1° ofwel de totale reële waarde van de tijdens het voorafgaande boekjaar of tijdens de voorafgaande twaalf

maanden geplaatste soortgelijke opeenvolgende opdrachten, indien mogelijk gecorrigeerd voor verwachte
wijzigingen in hoeveelheid of waarde gedurende de twaalf maanden volgend op de eerste opdracht;

2° ofwel de totale geraamde waarde van de opeenvolgende opdrachten die geplaatst worden gedurende de
twaalf maanden volgend op de eerste levering, of gedurende het boekjaar, indien dit zich over meer dan
twaalf maanden uitstrekt.

§ 9
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In het geval van overheidsopdrachten voor leveringen die betrekking hebben op leasing, huur, of huurkoop van
producten wordt voor de berekening van de geraamde waarde van de opdracht de volgende grondslag genomen:
1° bij overheidsopdrachten met een bepaalde duur, de totale geraamde waarde voor de gehele looptijd indien

deze ten hoogste twaalf maanden bedraagt, dan wel de totale waarde indien de looptijd meer dan twaalf
maanden bedraagt, met inbegrip van de geraamde restwaarde;

2° bij overheidsopdrachten voor onbepaalde duur of waarvan de looptijd niet kan worden bepaald, het
maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met achtenveertig.

§ 10
De raming van opdrachten voor diensten omvat de totale vergoeding van de dienstverlener.
Voor de berekening van dit bedrag worden in aanmerking genomen:
1° verzekeringsdiensten: de te betalen premie en andere vormen van vergoeding;

2° bankdiensten en andere financiële diensten: te betalen honoraria, provisies en rente, alsmede andere vormen
van vergoeding;

3° opdrachten betreffende een ontwerp: te betalen honoraria, provisies en andere vormen van vergoeding.

§ 11
In het geval van overheidsopdrachten voor diensten waarvoor geen totale prijs is vermeld, wordt voor de berekening
van de geraamde waarde van de opdracht de volgende grondslag genomen:
1° bij opdrachten met een vaste looptijd die gelijk is aan of korter is dan achtenveertig maanden: de totale

waarde voor de gehele looptijd;

2° bij opdrachten voor onbepaalde tijd of waarvan de looptijd langer is dan achtenveertig maanden: de
maandelijkse waarde vermenigvuldigd met achtenveertig.

Trefwoorden:
Berekening waarde van de opdracht (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Overheidsopdracht voor werken (raming van de waarde van de opdracht, klassieke sectoren)
Overheidsopdracht voor leveringen (raming van de waarde van de opdracht, klassieke sectoren)
Overheidsopdracht voor diensten (raming van de waarde van de opdracht, klassieke sectoren)

Hoofdstuk 3. Bekendmaking

Afdeling 1. Algemene bekendmakingsregels

Trefwoorden:
Bekendmakingsregels (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen

Art. 8

§ 1
Een opdracht onderworpen aan de Europese bekendmaking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen.
De aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen mag geen andere inhoud hebben dan die bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie. Ze mag niet worden bekendgemaakt vóór de datum van bekendmaking van de
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aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie. Niettemin kan de bekendmaking in ieder geval in het
Bulletin der Aanbestedingen geschieden indien de aanbestedende overheid niet binnen twee dagen na de
bevestiging van de ontvangst van de aankondiging is geïnformeerd over de bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Unie.
Een opdracht die enkel onderworpen is aan de Belgische bekendmaking wordt bekendgemaakt in het Bulletin der
Aanbestedingen. Een aanbestedende overheid kan niettemin eveneens een bekendmaking doen in het Publicatieblad
van de Europese Unie van een dergelijke aankondiging van de opdracht, op voorwaarde dat de aankondiging
elektronisch gebeurt met inachtneming van het format en de modaliteiten voorzien voor de Europese bekendmaking.
§ 2
Voor de opdrachten die overeenkomstig dit besluit aan de bekendmaking onderworpen zijn, geldt enkel de
aankondiging bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en, in voorkomend geval, in Publicatieblad van de
Europese Unie, als een officiële bekendmaking.
Geen andere bekendmaking of verspreiding mag plaatsvinden vóór de bekendmaking van de aankondiging in het
Bulletin der Aanbestedingen en, in voorkomend geval, in het Publicatieblad van de Europese Unie. De bekendmaking
of verspreiding mag geen andere inhoud hebben dan deze van de officiële bekendmaking.
§ 3
Onverminderd de artikelen 9, 15, 16, 17, 21 en 22, omvatten de vooraankondigingen, de aankondigingen van de
opdracht en deze van gegunde opdracht de inlichtingen vermeld in de bijlagen 3 tot 8 onder de vorm van
elektronische standaardformulieren opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning op basis
van de uitvoeringsverordening 2015/1986 van de Europese Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van
standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten.
§ 4
Voor de toepassing van de bekendmakingsvoorschriften worden elektronische communicatiemiddelen aangewend.
Trefwoorden:
Bekendmaking in Publicatieblad Europese Unie en Bulletin der Aanbestedingen (overheidsopdrachten klassieke
sectoren)

Art. 9

Wanneer de aanbestedende overheid een officiële bekendmaking wenst te verbeteren of aan te vullen, gaat zij,
overeenkomstig dit hoofdstuk, over tot de bekendmaking van een rechtzettingsbericht onder de vorm van een
elektronisch standaardformulier opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning op basis van
de uitvoeringsverordening 2015/1986 van de Europese Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van
standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten.
Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese
bekendmaking wordt, wanneer een rechtzettingsbericht wordt gepubliceerd tussen de zevende en de laatste twee
dagen vóór de uiterste datum van ontvangst van de aanvragen tot deelneming of de offertes, de voormelde datum
verdaagd met minstens zes dagen. Wanneer een rechtzettingsbericht wordt gepubliceerd in de laatste twee dagen
vóór de voormelde uiterste datum wordt deze laatste verdaagd met minstens acht dagen.
Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking en
onverminderd artikel 8, § 1, derde lid, wordt, wanneer een rechtzettingsbericht wordt gepubliceerd in de laatste zes
dagen vóór de uiterste datum van ontvangst van de aanvragen tot deelneming of de offerte, de voormelde datum
verdaagd met minstens zes dagen.
Voor de berekening van in dit artikel bedoelde termijnen is Verordening nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971
houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden, niet van
toepassing.
Trefwoorden:
Verbetering en aanvulling bekendmaking (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 10

De aanbestedende overheid moet in staat zijn het bewijs van de verzending van de aankondiging te kunnen leveren.
De door het Bureau voor Publicaties van de Europese Unie en door de Federale Overheidsdienst Beleid en
Ondersteuning verstrekte bevestiging van de bekendmaking van de verzonden informatie, met vermelding van de
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datum van de bekendmaking, geldt als bewijs van de bekendmaking van de aankondiging.
Trefwoorden:
Bewijs bekendmaking overheidsopdrachten klassieke sectoren

Afdeling 2. Europese drempels

Trefwoorden:
Europese bekendmakingsdrempel (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen

Art. 11

De Europese drempelbedragen zijn:
1° 1[5.548.000 euro]1 voor de overheidsopdrachten voor werken;

2° 1[144.000 euro]1 voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door de federale
aanbestedende overheden bedoeld in bijlage 2, deel A, en voor door deze laatste georganiseerde prijsvragen;
wat betreft overheidsopdrachten voor leveringen geplaatst door federale aanbestedende overheden die op het
gebied van defensie werkzaam zijn, geldt deze drempel alleen voor opdrachten betreffende producten die
onder bijlage 2, deel B vallen;

3° 1[221.000 euro]1 voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door aanbestedende
overheden die niet onder 2° vallen en voor door deze overheden georganiseerde prijsvragen; deze drempel is
ook van toepassing op overheidsopdrachten voor leveringen die betrekking hebben op producten welke niet
onder bijlage 2, deel B vallen en geplaatst zijn door federale aanbestedende overheden die op het gebied van
defensie werkzaam zijn;

4° 750.000 euro voor de overheidsopdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere
specifieke diensten zoals bedoeld in hoofdstuk 6 van de wet.

De in het eerste lid, 1°, 2° en 3°, bedoelde bedragen worden door de bevoegde minister aangepast op basis van de
herzieningen bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de wet.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Lid 1, 1° tot 3° gewijzigd bij art. 2 MB 21 december 2017 (BS 28 december 2017), in werking op 1 januari 2018, voor de opdrachten en
de concessies die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten en
de concessies waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot
het indienen van een offerte. Voor een opdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempels
voor de Europese bekendmaking, moet rekening worden gehouden, wat de datum van bekendmaking betreft, met de datum van
bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen (art. 5).

Art. 12

Niettegenstaande artikel 7, § 1, mag de aanbestedende overheid wanneer werken, homogene leveringen of diensten
de drempels vermeld in artikel 11 bereiken en in percelen worden verdeeld, van de toepassing van de Europese
bekendmaking afwijken voor percelen waarvan het individuele geraamde bedrag, kleiner is dan 1.000.000 euro voor
werken, respectievelijk 80.000 euro voor leveringen en diensten, voor zover hun samengevoegde geraamde waarde
twintig procent van de geraamde waarde van het geheel van de percelen niet overschrijdt. De bepalingen van de
Belgische bekendmaking zijn in dat geval van toepassing op de percelen in kwestie.
Trefwoorden:
Overheidsopdracht in verschillende percelen (Europese bekendmakingsdrempel, klassieke sectoren)

Afdeling 3. Europese bekendmaking
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Trefwoorden:
Europese bekendmaking overheidsopdrachten klassieke sectoren, algemeen

Art. 13

Deze afdeling is van toepassing op de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de
drempels voor de Europese bekendmaking vermeld in artikel 11.
Trefwoorden:
Toepassingsgebied Europese bekendmaking overheidsopdrachten klassieke sectoren

Onderafdeling 1. Algemene regels

Art. 14

De Europese bekendmaking bestaat uit een aankondiging van opdracht, een aankondiging van gegunde opdracht en
desgevallend een vooraankondiging.

Art. 15

§ 1
Overeenkomstig artikel 60 van de wet, kan de aanbestedende overheid haar voornemens met betrekking tot de te
plaatsen overheidsopdrachten te kennen geven door een vooraankondiging te publiceren. Deze vooraankondiging
omvat de inlichtingen vermeld in bijlage 3, deel B, en wordt bekendgemaakt op één van de volgende wijzen:
1° door het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie; of

2° door de aanbestedende overheid via haar kopersprofiel.

Wanneer de aanbestedende overheid van de in het eerste lid, onder 2°, vermelde mogelijkheid gebruik wenst te
maken, zendt zij een “aankondiging van bekendmaking van een vooraankondiging via een kopersprofiel” naar het
Bulletin der Aanbestedingen en het Bureau voor Publicaties van de Europese Unie dat de in bijlage 3, deel A,
omschreven informatie bevat. Deze vooraankondiging mag niet via het kopersprofiel worden bekendgemaakt voordat
de “Aankondiging van bekendmaking van een vooraankondiging via een kopersprofiel” is verzonden. De
vooraankondiging op het kopersprofiel vermeldt de datum van deze verzending.
§ 2
De bekendmaking van een vooraankondiging is slechts verplicht wanneer de aanbestedende overheid gebruik wil
maken van de mogelijkheid om de termijn voor de ontvangst van de offertes overeenkomstig de artikelen 36, § 2, 37,
§ 3 en 38, § 3, laatste lid, van de wet in te korten.
De vooraankondiging wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt bij het begin van het begrotingsjaar of, voor werken,
nadat de beslissing is genomen tot goedkeuring van het programma voor de opdrachten voor werken die de
aanbestedende overheid voornemens is te plaatsen.
Trefwoorden:
Vooraankondiging (Europese bekendmaking overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 16

Overeenkomstig artikel 61 van de wet en onder voorbehoud van de erin bepaalde uitzonderingen, maakt een
opdracht het voorwerp uit van een aankondiging van opdracht die de inlichtingen bevat die zijn vermeld in bijlage 4.
Trefwoorden:
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Aankondiging overheidsopdracht (Europese bekendmaking, klassieke sectoren)

Art. 17

Overeenkomstig artikel 62 van de wet maakt iedere opdracht die is gesloten, ook na een onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking, het voorwerp uit van een aankondiging van gegunde opdracht.
Deze aankondiging bevat de inlichtingen vermeld in bijlage 5.
Trefwoorden:
Aankondiging gegunde overheidsopdracht (Europese bekendmaking, klassieke sectoren)

Onderafdeling 2. Sociale en andere specifieke diensten

Art. 18

§ 1
Overeenkomstig artikel 90, §§ 1 en 2, van de wet, maakt de aanbestedende overheid die een overheidsopdracht wil
plaatsen voor de in bijlage III van de wet opgesomde sociale en andere specifieke diensten, haar intentie daartoe
kenbaar met behulp van één van de volgende middelen:
1° een aankondiging van de opdracht die de inlichtingen bedoeld in de bijlage 7, deel B, bevat of

2° een vooraankondiging, die op voortdurende wijze wordt bekendgemaakt en die de inlichtingen bedoeld in de
bijlage 7, deel A, bevat.

Overeenkomstig artikel 89, § 1, 2°, van de wet is de onderhavige paragraaf niet van toepassing in de in artikel 42, § 1,
1°, b), c) en d), 2°, 3°, 4° en 5°, van de wet bedoelde uitzonderingsgevallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
§ 2
Overeenkomstig artikel 90, § 3, van de wet, maakt het resultaat van een plaatsingsprocedure van een
overheidsopdracht voor de in bijlage III van de wet opgesomde sociale en andere specifieke diensten, het voorwerp
uit van een aankondiging van gegunde opdracht die de inlichtingen bedoeld in de bijlage 7, deel C omvat.

Afdeling 4. Belgische bekendmaking

Trefwoorden:
Belgische bekendmaking overheidsopdrachten klassieke sectoren, algemeen

Art. 19

Deze afdeling is van toepassing op de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan de drempels voor de
Europese bekendmaking vermeld in artikel 11 en die onderworpen zijn aan de Belgische bekendmaking.
Trefwoorden:
Toepassingsgebied Belgische bekendmaking overheidsopdrachten klassieke sectoren

Onderafdeling 1. Algemene regels

Art. 20
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De Belgische bekendmaking bestaat uit een aankondiging van de opdracht en, desgevallend, een vooraankondiging.

Art. 21

Overeenkomstig artikel 60 van de wet, kan de aanbestedende overheid haar intenties inzake de plaatsing van
opdrachten kenbaar maken door middel van de bekendmaking van een vooraankondiging. Deze vooraankondiging
omvat de inlichtingen vermeld in bijlage 3.
De bekendmaking van een vooraankondiging is slechts verplicht wanneer de aanbestedende overheid gebruik wil
maken van de mogelijkheid om de termijn voor de ontvangst van offertes overeenkomstig de artikelen 36, § 2 en 37,
§ 3, van de wet in te korten.
Indien de aanbestedende overheid beslist een vooraankondiging bekend te maken, gebeurt dit zo vroeg mogelijk na
de aanvang van het begrotingsjaar of, wat de werken betreft, na de beslissing die het programma goedkeurt waarin
de overheidsopdrachten voor werken die de aanbestedende overheid wenst te plaatsen, zijn ingeschreven.
Trefwoorden:
Vooraankondiging (Belgische bekendmaking overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 22

Overeenkomstig artikel 61 van de wet en onder voorbehoud van de erin bepaalde uitzonderingen, maakt een
opdracht het voorwerp uit van een aankondiging van opdracht die de inlichtingen omvat opgenomen in bijlage 4.
Trefwoorden:
Aankondiging overheidsopdracht (Belgische bekendmaking, klassieke sectoren), algemeen
Inhoud aankondiging overheidsopdracht (Belgische bekendmaking, klassieke sectoren)

Art. 23

§ 1
Bij niet-openbare procedure of mededingingsprocedure met onderhandeling kan de aankondiging bedoeld in
artikel 22 betrekking hebben op de instelling van een kwalificatiesysteem overeenkomstig paragraaf 2. Dit systeem is
uitsluitend bestemd voor het plaatsen van gelijkaardige opdrachten.
§ 2
Voor de instelling van een kwalificatiesysteem maakt de aanbestedende overheid een aankondiging bekend en
gebruikt daartoe het formulier opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, dat ten minste
onderstaande inlichtingen omvat:
1° de naam, het adres en het type van de aanbestedende overheid;

2° het soort opdracht, het voorwerp en de beschrijving ervan, de NUTS-code, bedoeld in bijlage 12 en de
categorie van het hoofdvoorwerp volgens de CPV-code.

De aankondiging wordt jaarlijks bekendgemaakt, alsook na iedere actualisering bedoeld in het volgende lid.
De belangstellende ondernemers kunnen op ieder ogenblik vragen om te worden opgenomen in elk door een
aanbestedende overheid ingesteld kwalificatiesysteem. De aanbestedende overheid beheert ieder
kwalificatiesysteem op basis van regels en criteria, die ze vastlegt overeenkomstig de bepalingen van titel 2,
hoofdstuk 4, afdeling 3, van de wet en de bepalingen van hoofdstuk 12 van titel 1 van dit besluit en meedeelt aan de
ondernemers die erom verzoeken. Zo nodig zorgt ze regelmatig voor een actualisering van deze regels en criteria.
Het beheer van het kwalificatiesysteem voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° de aanbestedende overheid kan aan bepaalde aanvragers geen administratieve, technische of financiële

voorwaarden opleggen die ze niet aan anderen zou opleggen, noch een beproeving of verantwoording eisen
indien daarvoor al objectieve bewijzen voorhanden zijn;

2° de regels en criteria van titel 2, hoofdstuk 4, afdeling 3, van de wet en van hoofdstuk 12 van titel 1 van dit
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besluit, alsook de daartoe gevraagde inlichtingen en documenten worden aan de belangstellende
ondernemers meegedeeld, ook na een eventuele actualisering van deze gegevens;

3° de aanbestedende overheid neemt haar beslissing over de kwalificatie binnen een termijn van vier maanden
vanaf de indiening van de aanvraag;

4° de gemotiveerde beslissing tot goedkeuring of tot afwijzing van een aanvraag tot kwalificatie berust op de in
2° bedoelde kwalificatiecriteria en -regels en wordt onmiddellijk aan de aanvrager meegedeeld;

5° een opheffing van de kwalificatie berust op de in 2° bedoelde kwalificatiecriteria en – regels. De gemotiveerde
intentie tot opheffing van de kwalificatie wordt vooraf schriftelijk meegedeeld aan de betrokkene, die binnen
vijftien dagen een schriftelijk verweer kan indienen, waarna een beslissing wordt genomen.

Vóór het uitnodiging tot het indienen van een offerte en rekening houdend met het voorwerp en de specifieke
kenmerken van een bepaalde opdracht en met het aantal gekwalificeerde kandidaten, kan de aanbestedende
overheid overgaan tot een selectie onder de gekwalificeerde kandidaten op grond van de artikelen 65 tot 72.
De plaatsingsprocedure wordt ten laatste bepaald op het ogenblik van de uitnodiging tot het indienen van een offerte
aan de gekwalificeerde kandidaten.
Trefwoorden:
Kwalificatiesysteem (aankondiging overheidsopdracht, Belgische bekendmaking, klassieke sectoren)

Onderafdeling 2. Sociale en andere specifieke diensten

Art. 24

Onverminderd artikel 90 van de wet, maakt de aanbestedende overheid die een overheidsopdracht wil plaatsen voor
de in bijlage III van de wet opgesomde sociale en andere specifieke diensten, haar intentie daartoe kenbaar met
behulp van één van de volgende middelen:
1° een aankondiging van de opdracht die de inlichtingen bedoeld in de bijlage 7, deel B, bevat; of

2° een vooraankondiging, die op voortdurende wijze wordt bekendgemaakt en die de inlichtingen bedoeld in de
bijlage 7, deel A, bevat.

Dit artikel is echter niet van toepassing ingeval van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.

Hoofdstuk 4. Prijsvaststelling en prijsbestanddelen

Art. 25

De prijzen worden in de offerte in euro uitgedrukt. Het totale offertebedrag wordt voluit geschreven. Hetzelfde geldt
voor de eenheidsprijzen, wanneer de opdrachtdocumenten dit opleggen.

Art. 26

De prijs van de opdracht wordt bepaald volgens één van de prijsvaststellingen vermeld in artikel 2, 3° tot 6°.
In de gevallen waarin artikel 9, tweede lid, van de wet de plaatsing van de opdracht zonder forfaitaire prijsvaststelling
toestaat, wordt de opdracht gegund:
1° hetzij tegen terugbetaling;
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2° hetzij deels tegen terugbetaling, deels tegen forfaitaire prijs.

Trefwoorden:
Overheidsopdracht tegen globale prijs (klassieke sectoren)
Overheidsopdracht tegen prijslijst (klassieke sectoren)

Art. 27

De inschrijver wordt geacht zijn offertebedrag te hebben vastgesteld volgens zijn eigen bewerkingen, berekeningen
en ramingen, rekening houdend met de inhoud en de omvang van de opdracht.

Art. 28

De eenheidsprijzen en de globale prijzen voor iedere post van de samenvattende opmeting of van de inventaris
worden opgegeven met inachtneming van de betrekkelijke waarde van die posten ten opzichte van het totale
offertebedrag. Alle algemene en financiële kosten alsmede de winst worden, in verhouding tot hun belangrijkheid,
verdeeld over de onderscheiden posten.
Trefwoorden:
Prijsopgave (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 29

Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en de globale
prijzen van de opdracht alle heffingen welke de opdracht belasten, met uitzondering van de belasting over de
toegevoegde waarde.
Wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft, schrijft de aanbestedende overheid voor:
1° hetzij dat zij in een afzonderlijke post van de samenvattende opmeting of van de inventaris wordt vermeld om

bij de prijs van de offerte te worden gevoegd. Indien de inschrijver verzuimt deze post in te vullen, wordt de
geboden prijs door de aanbestedende overheid met deze belasting verhoogd;

2° hetzij dat de inschrijver verplicht is in de offerte de aanslagvoet van de belasting over de toegevoegde waarde
te vermelden. Indien verschillende aanslagvoeten toepasselijk zijn, dient de inschrijver voor elke aanslagvoet
de desbetreffende posten van de samenvattende opmeting of van de inventaris op te geven.

1[Wanneer de belasting over de toegevoegde waarde een kost met zich meebrengt voor de aanbestedende
overheid, gebeurt de evaluatie van de offertebedragen met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde.]1
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Lid 3 vervangen bij art. 31 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018, voor de opdrachten die vanaf 28 april 2018
worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een
verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf 28 april 2018 wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Voor een opdracht
waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempels voor de Europese bekendmaking, moet rekening worden
gehouden, wat de datum van bekendmaking betreft, met de datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen (art. 61).

Trefwoorden:
Prijsbestanddelen (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen
Heffingen (prijsbestanddelen, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 30

§ 1
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Indien de aanbestedende overheid zelf een volledige beschrijving van het geheel of een deel van de opdracht geeft,
zijn de aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van de bestaande intellectuele
eigendomsrechten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht en door de aanbestedende overheid kenbaar
worden gemaakt, inbegrepen in de eenheidsprijzen of de globale prijzen van de opdracht.
Indien de aanbestedende overheid geen melding maakt van het bestaan van een intellectueel eigendomsrecht of van
een gebruikslicentie, vallen de aankoopprijs en de vergoedingen te haren laste. In dat geval is ze ook aansprakelijk
voor eventuele schadevergoedingen gevorderd door de titularis van het intellectuele eigendomsrecht of de
licentiehouder.
§ 2
Wanneer de opdrachtdocumenten de inschrijvers verplichten om zelf de beschrijving van het geheel of een deel van
de opdrachtprestaties te geven, zijn de vergoedingen verschuldigd aan de inschrijvers voor het gebruik, in dit kader,
van een intellectueel eigendomsrecht waarvan ze titularis zijn of waarvoor ze van een derde een gebruikslicentie
moeten verkrijgen voor het geheel of een deel van die prestaties, inbegrepen in de eenheidsprijzen en de globale
prijzen van de opdracht. In voorkomend geval vermelden zij in hun offerte het nummer en de datum van de registratie
van de eventuele gebruikslicentie. In geen geval zijn zij gerechtigd om van de aanbestedende overheid
schadevergoeding te eisen op grond van de schending van de intellectuele eigendomsrechten in kwestie.
Trefwoorden:
Gebruikslicentie intellectueel eigendomsrecht (prijsbestanddelen, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 31

De opleveringskosten, met inbegrip van de keuringskosten, zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen
van de opdrachten op voorwaarde dat de opdrachtdocumenten de wijze bepalen waarop deze kosten zullen worden
berekend.
De keurings- en opleveringskosten omvatten onder meer de reis- en verblijfskosten en de vergoeding van het met de
keuring of oplevering belaste personeel.
Trefwoorden:
Keurings- en opleveringskosten (prijsbestanddelen, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 32

§ 1
Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale
prijzen van de opdrachten voor werken, alle kosten, maatregelen en lasten die inherent zijn aan de uitvoering van de
opdracht, met name:
1° in voorkomend geval, de maatregelen opgelegd door de regelgeving inzake veiligheid en gezondheid van de

werknemers bij de uitvoering van hun werk;

2° alle werken en leveringen die nodig zijn om de grondafkalvingen en andere beschadigingen te voorkomen en
eventueel te verhelpen zoals stempelingen, beschoeiingen en bemalingen;

3° het ongeschonden bewaren en het eventueel verplaatsen en terugplaatsen van kabels en leidingen waarop bij
grond-, graaf- of baggerwerken kan worden gestuit, voor zover de wettelijke last hiervoor niet op de eigenaars
van die kabels en leidingen rust;

4° het verwijderen binnen de grenzen van de grond-, graaf- of baggerwerken die eventueel noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van het werk:
a) van grond, slijk en kiezel, stenen, breukstenen, allerlei gesteente, overblijfselen van metselwerk,

zoden, beplantingen, struiken, stronken, wortels, kreupelhout, puin en afval;

b) van ieder rotsblok, ongeacht zijn volume, wanneer de opdrachtdocumenten vermelden dat de grond-,
graaf, of baggerwerken worden uitgevoerd in rotsachtig terrein en, bij gebrek aan deze vermelding,
van ieder uit één stuk bestaand rotsblok, metselwerk of betonblok waarvan het volume een halve
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kubieke meter niet overschrijdt;

5° het vervoeren en wegbrengen van graafspecie hetzij buiten het domein van de aanbestedende overheid,
hetzij naar de plaatsen voor hergebruik binnen de grenzen van de bouwplaatsen, hetzij naar de stortplaatsen
waarin de opdrachtdocumenten voorzien;

6° alle algemene, bijkomende en onderhoudskosten gedurende de uitvoerings- en waarborgtermijn.

Zijn eveneens inbegrepen in de prijs van de opdracht, alle werkzaamheden die uit hun aard afhangen van of
samenhangen met deze die in de opdrachtdocumenten zijn beschreven.
§ 2
Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale
prijzen van de opdrachten voor leveringen, alle kosten, 1[maatregelen en lasten]1 die inherent zijn aan de uitvoering
van de opdracht, met name:
1° de verpakkingen, behalve wanneer ze eigendom blijven van de inschrijver en het laden, de overslag, het

overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren;

2° het lossen, uitpakken en stapelen op de plaats van levering, op voorwaarde dat de opdrachtdocumenten de
juiste plaats van levering en de toegangsmogelijkheden vermelden;

3° de documentatie die met de levering verband houdt;

4° het monteren en het bedrijfsklaar maken;

5° de voor het gebruik noodzakelijke vorming.

§ 3
Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale
prijzen van de opdracht voor diensten, alle kosten, 1[maatregelen en lasten]1 die inherent zijn aan de uitvoering van
de opdracht, met name:
1° de administratie en het secretariaat;

2° de verplaatsing, het vervoer en de verzekering;

3° de documentatie die met de diensten verband houdt;

4° de levering van documenten of stukken die inherent zijn aan de uitvoering;

5° de verpakkingen;

6° de voor het gebruik noodzakelijke vorming;

7° in voorkomend geval, de maatregelen die door de wetgeving inzake de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers worden opgelegd voor de uitvoering van hun werk.

VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
§ 2, inleidende zin gewijzigd bij art. 32 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).
§ 3, inleidende zin gewijzigd bij art. 32 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).

Trefwoorden:
Kosten inherent aan uitvoering opdracht (prijsbestanddelen, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
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Hoofdstuk 5. Verbetering van fouten en nazicht van prijzen of kosten

Art. 33

Na de verbetering van de offertes overeenkomstig artikel 34, gaat de aanbestedende overheid over tot het prijs- of
kostenonderzoek overeenkomstig artikel 35 en, in geval van vermoeden van abnormaal hoge of lage prijzen of
kosten, gaat zij over tot de in artikel 36 bedoelde prijzen- of kostenbevraging.

Art. 34

§ 1
De aanbestedende overheid verbetert de offertes in functie van de door haar of een inschrijver vastgestelde
rekenfouten en zuiver materiële fouten in de opdrachtdocumenten.
§ 2
De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en zuiver materiële fouten in de offertes, zonder aansprakelijk
te zijn voor de niet ontdekte fouten.
Ten einde de rekenfouten en de zuiver materiële fouten die door haar vastgesteld worden in de offertes te
verbeteren, gaat de aanbestedende overheid de werkelijke bedoeling na van de inschrijver via een globale analyse
van de offerte en door deze te vergelijken met de andere offertes en met de marktprijzen. Indien deze bedoeling, na
analyse van de offerte, niet voldoende duidelijk is, kan de aanbestedende overheid de inschrijver, binnen een door
haar gestelde termijn, uitnodigen om de inhoud van zijn offerte te verduidelijken zonder haar te wijzigen en te
vervolledigen en dit zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om te onderhandelen indien de procedure zulks
toelaat.
Als er in dit laatste geval geen toelichting gegeven is of de toelichting niet aanvaardbaar is voor de aanbestedende
overheid, verbetert ze de fouten naar eigen bevindingen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan de aanbestedende
overheid hetzij beslissen dat de opgegeven eenheidsprijzen van toepassing zijn, hetzij de offerte als onregelmatig
weren.
§ 3
Indien de aanbestedende overheid rechtstreeks fouten verbetert in de offertes, bewaart zij de oorspronkelijke versie
van die offertes en ziet zij erop toe dat haar rechtzettingen duidelijk identificeerbaar zijn, terwijl ook de oorspronkelijke
gegevens zichtbaar blijven.
Trefwoorden:
Verbetering rekenfouten en materiële fouten (regelmatigheid offerte, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Verduidelijking draagwijdte offerte (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 35

De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een prijs-of kostenonderzoek. Daartoe kan de
aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 84, tweede lid, van de wet, de inschrijvers verzoeken alle nodige
inlichtingen te verstrekken.

Art. 36

§ 1
Indien uit het prijs- of kostenonderzoek overeenkomstig artikel 35 blijkt dat er prijzen of kosten worden aangeboden
die abnormaal laag of hoog lijken, voert de aanbestedende overheid een bevraging van deze laatste uit. Wanneer
gebruik wordt gemaakt van de mededingingsprocedure met onderhandeling, de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, wordt de bevraging uitgevoerd op de laatst ingediende offertes. Dit belet niet dat de aanbestedende
overheid deze bevraging reeds kan verrichten in een vroeger stadium van de procedure.
§ 2
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Bij de prijzen- of kostenbevraging verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijver om de nodige schriftelijke
verantwoording over de samenstelling van de abnormaal geachte prijs of kost te verstrekken binnen een termijn van
twaalf dagen, tenzij de uitnodiging een langere termijn bepaalt. Wanneer echter gebruik wordt gemaakt van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, kan de aanbestedende overheid, mits uitdrukkelijk
gemotiveerde bepaling in de opdrachtdocumenten, in een kortere termijn voorzien.
De inschrijver draagt de bewijslast van de verzending van de verantwoording.
De verantwoording houdt met name verband met:
1° de doelmatigheid van het bouwproces, van het productieproces van de producten of van de dienstverlening;

2° de gekozen technische oplossingen of de uitzonderlijk gunstige omstandigheden waarvan de inschrijver kan
profiteren bij de uitvoering van de werken, de levering van de producten of het verlenen van de diensten;

3° de originaliteit van de door de inschrijver aangeboden werken, producten of diensten;

4° de eventuele ontvangst van rechtmatig toegekende overheidssteun door de inschrijver.

In het kader van de in het eerste lid bedoelde prijzen- of kostenbevraging verzoekt de aanbestedende overheid de
inschrijver om de schriftelijke verantwoordingen over te maken inzake de eerbiediging van de verplichtingen bedoeld
in artikel 7, eerste lid, van de wet, die van toepassing zijn in de domeinen van het sociaal, arbeids- en milieurecht, met
inbegrip van de verplichtingen die van toepassing zijn op het vlak van welzijn, lonen en sociale zekerheid.
De aanbestedende overheid is er echter niet toe gehouden om verantwoordingen te vragen voor prijzen voor
verwaarloosbare posten.
Zo nodig ondervraagt de aanbestedende overheid de inschrijver opnieuw. Dit gebeurt schriftelijk. In dit geval kan de
termijn van twaalf dagen worden ingekort.
§ 3
De aanbestedende overheid beoordeelt de ontvangen verantwoordingen en:
1° stelt ofwel vast dat het bedrag van een of meer niet-verwaarloosbare posten een abnormaal karakter vertoont

en weert de offerte omwille van de substantiële onregelmatigheid waarmee deze behept is;

2° ofwel, stelt vast dat het totale offertebedrag een abnormaal karakter vertoont en weert de offerte omwille van
de substantiële onregelmatigheid waarmee deze behept is;

3° ofwel, motiveert in de gunningsbeslissing dat het totale offertebedrag geen abnormaal karakter vertoont.

De aanbestedende overheid wijst de offerte eveneens af wanneer zij heeft vastgesteld dat het totale offertebedrag
abnormaal laag is omdat de offerte niet voldoet aan de in artikel 7, eerste lid, van de wet, bedoelde verplichtingen op
het gebied van het milieu-, sociaal- of arbeidsrecht omwille van de substantiële onregelmatigheid waarmee deze
behept is. Wanneer de offerte niet voldoet aan de verplichtingen op het gebied van het federaal sociaal- of het
arbeidsrecht, deelt de aanbestedende overheid dit mee overeenkomstig paragraaf 5, tweede lid.
In het kader van beoordeling kan de aanbestedende overheid ook rekening houden met inlichtingen die niet
afkomstig zijn van de inschrijver. Deze gegevens worden voorgelegd aan de inschrijver teneinde hem de kans te
geven hierop te reageren.
Wanneer een aanbestedende overheid vaststelt dat een offerte abnormaal laag lijkt ten gevolge van door de
inschrijver verkregen overheidssteun, kan de offerte alleen op die grond worden afgewezen na overleg met de
inschrijver en deze niet binnen een door de aanbestedende overheid gestelde toereikende termijn kan aantonen dat
de betrokken steun verenigbaar is met de interne markt, in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de
Werking van de Europese Unie. Wanneer de aanbestedende overheid in een dergelijke situatie een offerte afwijst,
deelt zij dit mee overeenkomstig paragraaf 5, derde lid. Onderhavig lid is enkel van toepassing voor de opdrachten
waarvan het geraamd bedrag gelijk is aan of hoger dan de drempels voor de Europese bekendmaking.
§ 4
Als bij een opdracht voor werken of voor een opdracht voor diensten in een fraudegevoelige sector, geplaatst bij
openbare of niet-openbare procedure de economisch meest voordelige offerte enkel geëvalueerd wordt op basis van
de prijs, en voor zover minstens vier offertes in aanmerking genomen werden overeenkomstig de derde en vierde
leden, voert de aanbestedende overheid een prijzen- of kostenbevraging uit overeenkomstig de paragrafen 2 en 3,

ln190813 51/118© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 28/11/2019

M&D Seminars 55

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-7&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-7&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln100539&anchor=ln100539-135&bron=doc


voor elke offerte waarvan het totale offertebedrag minstens vijftien procent onder het gemiddelde bedrag van de door
de inschrijvers ingediende offertes ligt. Hetzelfde geldt voor de opdrachten voor werken en voor de opdrachten voor
diensten in een fraudegevoelige sector, geplaatst bij openbare of niet-openbare procedure wanneer de economisch
meest voordelige offerte geëvalueerd wordt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding waarbij het prijscriterium
ten minste vijftig procent uitmaakt van het totaal gewicht van de gunningscriteria. In dit laatste geval kan de
aanbestedende overheid echter in de opdrachtdocumenten een hoger percentage voorzien dan vijftien procent.
Het gemiddelde van de bedragen wordt als volgt berekend:
1° indien het aantal offertes gelijk is aan of groter dan zeven, door zowel de laagste offerte uit te sluiten als de

hoogste offertes die samen een vierde van het aantal ingediende offertes vormen. Indien dit aantal niet
deelbaar is door vier, wordt het vierde naar de hogere eenheid afgerond;

2° indien het aantal offertes lager ligt dan zeven, door de laagste en de hoogste offerte uit te sluiten.

De berekening van het gemiddelde van de bedragen is gebaseerd op alle offertes van de geselecteerde inschrijvers.
Wat de openbare procedure betreft mag deze berekening eveneens gebeuren op basis van de offertes van de
voorlopig geselecteerde inschrijvers overeenkomstig artikel 75.
In het kader van deze berekening kan de aanbestedende overheid echter beslissen om geen rekening te houden met
de manifest onregelmatige offertes.
De opdrachtdocumenten kunnen deze paragraaf toepasselijk maken voor opdrachten voor leveringen of opdrachten
voor andere diensten dan deze bedoeld in artikel 2, 13°, geplaatst bij openbare of niet-openbare procedure en waarbij
de economisch meest voordelige offerte enkel geëvalueerd wordt op basis van de prijs.
§ 5
Wanneer de offerte in het kader van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wordt geweerd op
basis van een abnormale prijs dan wel kost, deelt de aanbestedende overheid dat onverwijld mee aan de Auditeur-
generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit. Deze mededeling bevat minstens de volgende inlichtingen: de
identificatiegegevens van de betreffende inschrijvers, het voorwerp van de opdracht, alsook de abnormaal hoge of
lage prijs dan wel kost.
Wanneer de offerte in het kader van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wordt geweerd
omwille van de vaststelling dat deze abnormaal laag is omdat zij niet voldoet aan de in artikel 7, eerste lid, van de wet,
bedoelde verplichtingen op het gebied van het federaal sociaal- of het arbeidsrecht, deelt de aanbestedende overheid
dit onverwijld mee aan de Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst, met opgave van de in het eerste lid bedoelde
inlichtingen.
Wanneer de offerte in het kader van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wordt geweerd
omwille van de vaststelling dat deze abnormaal laag is ingevolge niet met de interne markt verenigbare
overheidssteun, stelt de aanbestedende overheid de Europese Commissie daarvan onverwijld in kennis. Een kopij
van deze kennisgeving wordt eveneens onverwijld doorgestuurd naar het in artikel 163, § 2, van de wet, bedoelde
aanspreekpunt.
Wanneer een offerte in het kader van een overheidsopdracht voor werken wordt geweerd op basis van een
abnormaal lage prijs dan wel kost, wordt ook de Commissie voor de erkenning van aannemers onverwijld daarvan op
de hoogte gebracht.
§ 6
Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten is het onderhavige artikel niet toepasselijk op de
mededingingsprocedure met onderhandeling, noch op de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking, noch op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, voor
zover het een opdracht voor leveringen of diensten betreft waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels
voor de Europese bekendmaking dan wel een opdracht voor werken waarvan de geraamde waarde lager is dan
500.000 euro.
Trefwoorden:
Abnormale prijs of kosten (prijsonderzoek, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 37

De aanbestedende overheid kan personen aanwijzen voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige
stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens verstrekt in het kader van
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het in de artikelen 35 of 36 bedoelde onderzoek of bevraging.
De aanbestedende overheid mag de aldus ingewonnen inlichtingen voor andere doeleinden gebruiken dan voor het
onderzoek van de prijzen of kosten in de loop van de betrokken plaatsingsprocedure. Zij mag deze inlichtingen zo
nodig ook gebruiken tijdens de uitvoeringsfase van de betrokken opdracht.

Hoofdstuk 6. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en de impliciete
verklaring op erewoord

Art. 38

§ 1
Op het ogenblik van de indiening van de aanvragen tot deelneming en/of van de offertes leggen de kandidaten of
inschrijvers, overeenkomstig artikel 73 van de wet, het UEA voor, tenzij in de gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt
van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in de in artikel 42, § 1, 1°, b) en d), 2°, 3°, 4°,
b), en c), van de wet, bedoelde gevallen.
De aanbestedende overheid verschaft in de aankondiging van opdracht of in de opdrachtdocumenten waarnaar deze
aankondiging verwijst de richtsnoeren die toelaten het UEA in te vullen. Met name geeft hij aan welke de werkwijze is
overeenkomstig paragraaf 2.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en het UEA
moet worden ingevuld, geeft de aanbestedende overheid, in afwijking van het tweede lid, de betreffende richtsnoeren
aan in een ander opdrachtdocument.
§ 2
Wat deel IV van het UEA betreft, kan de aanbestedende overheid naar keuze beslissen:
1° om de ondernemers te verzoeken om precieze inlichtingen op te geven door middel van het invullen van de

afdelingen A tot D; of

2° de gevraagde inlichtingen beperken tot de vraag of de ondernemer al dan niet voldoet aan de voorgeschreven
selectiecriteria, overeenkomstig de afdeling “Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria”. In dat geval moet
alleen deze afdeling ingevuld worden.

Voor de in bijlage III van de wet opgesomde sociale en andere specifieke diensten, moet de aanbestedende overheid
echter steeds de mogelijkheid geven aan de ondernemer om op globale wijze kenbaar te maken dat hij voldoet aan
de voorgeschreven selectiecriteria, overeenkomstig het eerste lid, 2°.
§ 3
Het onderhavige artikel is slechts van toepassing op de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of
hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

Art. 39

§ 1
Onverminderd artikel 73, §§ 3 en 4, van de wet, vormt het loutere feit van de indiening van de aanvraag tot
deelneming of van de offerte, voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag lager is dan de drempels voor de
Europese bekendmaking, de impliciete verklaring op erewoord van de kandidaat of van de inschrijver dat hij zich niet
bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet. Hetzelfde geldt voor de
opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de voormelde drempel en die worden
geplaatst bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in de in artikel 42, § 1, 1°, b) en d),
2°, 3°, 4°, b), en c), van de wet, bedoelde gevallen.
Wanneer de in het eerste lid bedoelde kandidaat of inschrijver zich in een uitsluitingsgeval bevindt en corrigerende
maatregelen doet gelden overeenkomstig artikel 70 van de wet, slaat de impliciete verklaring op erewoord niet op
elementen die verband houden met de betreffende uitsluitingsgrond. In dat geval legt hij de schriftelijke beschrijving
van de genomen maatregelen voor.
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Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, geldt de toepassing van de in het eerste lid
bedoelde impliciete verklaring enkel in zoverre de documenten of certificaten betreffende de uitsluitingsgevallen voor
de aanbestedende overheid kosteloos toegankelijk zijn via de in artikel 73, § 4, van de wet bedoelde databanken.
Voor de elementen die niet vallen onder de impliciete verklaring moeten de ondersteunende documenten en
certificaten waaruit blijkt dat de ondernemer zich niet bevindt in een uitsluitingssituatie 1[vóór de limietdatum en het
limietuur]1 voor de indiening van de aanvragen tot deelneming of de offertes worden voorgelegd.
Voor de opdracht waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking, mag de
aanbestedende overheid de kandidaat of inschrijver niet verzoeken het UEA voor te leggen.
§ 2
Wat de selectiecriteria betreft en, in voorkomend geval, de objectieve regels en criteria voor de beperking van het
aantal kandidaten, moeten de documenten en certificaten, wat de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde opdrachten
betreft, 1[vóór de limietdatum en het limietuur]1 voor de indiening van de aanvragen tot deelneming of de offertes
worden voorgelegd.
Deze paragraaf doet geen afbreuk aan artikel 93, tweede lid.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
§ 1 gewijzigd bij art. 33 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).
§ 2 gewijzigd bij art. 34 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).

Trefwoorden:
Impliciete verklaring op erewoord (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 40

De deelnemers aan een combinatie van ondernemers zijn gehouden tot het aanduiden van diegene onder hen die de
combinatie zal vertegenwoordigen ten opzichte van de aanbestedende overheid. Wanneer het UEA moet worden
ingevuld is deze vermelding opgenomen in het deel II.B van het UEA.

Hoofdstuk 7. Regels van toepassing op de handtekeningen en op de
communicatiemiddelen

Trefwoorden:
Communicatiemiddelen (plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 41

Dit hoofdstuk bevat de regels inzake de elektronische handtekeningen en de communicatiemiddelen en is van
toepassing bij alle plaatsingsprocedures waarbij gebruik wordt gemaakt van de in artikel 14, § 7, van de wet bedoelde
elektronische platformen.

Art. 42

§ 1
In het kader van de openbare procedure of de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking, is de individuele handtekening van de inschrijver niet vereist op het ogenblik van het opladen op het
elektronisch platform bedoeld in artikel 14, § 7, van de wet, wat betreft de offerte en haar bijlagen en, wanneer dit
voorgelegd moet worden, het UEA. Deze documenten worden op een globale manier ondertekend op het erbij
horende indieningsrapport.
In het kader van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, moeten alleen de
indieningsrapporten die betrekking hebben op de initiële offerte en de definitieve offerte ondertekend zijn.
§ 2
In het kader van een niet-openbare procedure, een mededingingsprocedure met onderhandeling, een
concurrentiegerichte dialoog en een innovatiepartnerschap, is de individuele handtekening van de kandidaat, wat
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betreft de aanvraag tot deelneming, niet vereist. Dit is evenmin het geval, wanneer dit voorgelegd moet worden, voor
het UEA. Beide voormelde documenten kunnen niettemin, op het ogenblik van het opladen op het elektronisch
platform bedoeld in artikel 14, § 7, van de wet, op een globale manier getekend worden op het indieningsrapport dat
samen gaat met de aanvraag tot deelneming. Als de ondernemer van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, moet
het UEA, wanneer dit voorgelegd moet worden, opnieuw worden bijgevoegd en globaal ondertekend naar aanleiding
van het in het tweede lid bedoelde indieningsrapport.
Wanneer in een volgende fase offertes en hun bijlagen worden ingediend in één van de in het eerste lid bedoelde
procedures, wordt evenmin een individuele handtekening vereist op het ogenblik van het opladen op het elektronisch
platform bedoeld in artikel 14, § 7, van de wet. Deze documenten worden op een globale manier getekend op het erbij
horende indieningsrapport.
In het kader van de mededingingsprocedure met onderhandeling en het innovatiepartnerschap, moeten evenwel
alleen de indieningsrapporten die betrekking hebben op de initiële offerte en de definitieve offerte ondertekend zijn.
§ 3
In geval van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, preciseert de aanbestedende
overheid of een handtekening vereist is, het type van handtekening, alsook de te ondertekenen documenten.

Art. 43

§ 1
Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, moet het in artikel 42 bedoelde indieningsrapport
ondertekend worden door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening.
§ 2
Voor de wijzigingen aan een offerte die tussenkomen na de ondertekening van het indieningsrapport, alsook voor de
intrekking van de offerte, wordt een nieuw indieningsrapport opgemaakt dat overeenkomstig de eerste paragraaf
getekend wordt.
Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten nauwkeurig worden vermeld.
De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn.
Wanneer het indieningsrapport dat opgesteld wordt ingevolge de wijzigingen of de intrekking bedoeld in het eerste lid,
niet voorzien is van de in de eerste paragraaf bedoelde handtekening, brengt dit van rechtswege de nietigheid van de
wijziging of intrekking met zich mee. Deze nietigheid slaat slechts op de wijzigingen of de intrekking en niet op de
offerte zelf.
§ 3
Dit artikel is niet van toepassing op elektronische veiling, overeenkomstig artikel 109, § 1.
Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, plaatsing, handtekening, algemeen
Wijziging ingediende offerte (openbare of niet-openbare procedure, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Intrekking ingediende offerte (openbare of niet-openbare procedure, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 44

§ 1
De in artikel 43 bedoelde handtekeningen worden afgeleverd door de perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd is/zijn
om de inschrijver te verbinden.
Het eerste lid is van toepassing op elke deelnemer aan een combinatie van ondernemers wanneer de offerte wordt
neergelegd door een dergelijke combinatie. Deze deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk.
De in het tweede lid bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid is niet van toepassing op een architect die zou behoren
tot een combinatie waarin eveneens een aannemer aanwezig is.
§ 2
Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn
volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de elektronische authentieke of onderhandse akte toe
waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht.
In voorkomend geval verwijst hij naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij
uittreksel is bekendgemaakt, waarbij ook de betreffende bladzijde(n) en/of passage worden opgegeven.
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Een volmachtgever kan met het oog op latere opdrachten de volmacht deponeren die hij aan een of meer
gemachtigden heeft gegeven. Deze volmacht geldt alleen voor de opdrachten van de aanbestedende overheid
waarbij zij is gedeponeerd. De gemachtigde verwijst in iedere offerte naar die deponering.
Het indieningsrapport dat namens een rechtspersoon elektronisch wordt ondertekend door middel van een certificaat
op naam van deze rechtspersoon, die daarbij enkel een verbintenis aangaat in eigen naam en voor eigen rekening,
vereist geen bijkomende volmacht.
Trefwoorden:
Volmacht (handtekening, plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 45

Elk schriftelijk stuk dat met elektronische middelen werd opgesteld en dat in de ontvangen versie een macro,
computervirus of andere schadelijke instructie vertoont, kan in een veiligheidsarchief worden opgenomen.
Voor zover dit technisch noodzakelijk is, kan elke aanvraag tot deelneming of offerte met een in het eerste lid
bedoelde macro, computervirus of schadelijke instructie, als niet ontvangen worden beschouwd. De aanvraag tot
deelneming of de offerte wordt in dat geval geweerd en de kandidaat of inschrijver wordt hiervan op de hoogte
gebracht volgens de bepalingen die van toepassing zijn op de informatie aan de kandidaten en inschrijvers.
Indien het in het eerste lid bedoelde stuk geen aanvraag tot deelneming of offerte betreft, kan het, voor zover dit
technisch noodzakelijk is, als niet ontvangen worden beschouwd. In dit geval wordt de afzender daarvan onverwijld
op de hoogte gebracht.

Art. 46

Overeenkomstig artikel 14, § 5, van de wet, kan de aanbestedende overheid, zo nodig, voor de communicatie langs
elektronische weg, het gebruik van niet-algemeen beschikbare instrumenten en middelen voorschrijven, mits zij
passende alternatieve toegangsmiddelen aanbiedt. De aanbestedende overheid wordt geacht passende alternatieve
toegangsmiddelen aangeboden te hebben in de volgende gevallen:
1° zij biedt kosteloos onbeperkte en volledige, rechtstreekse toegang langs elektronische weg tot deze

hulpmiddelen en instrumenten vanaf de datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht.
Deze aankondiging vermeldt het internetadres waar deze hulpmiddelen en instrumenten toegankelijk zijn; of

2° zij zorgt ervoor dat inschrijvers die geen toegang hebben tot deze hulpmiddelen en instrumenten, of buiten
hun toedoen niet in staat zijn ze binnen de gestelde termijnen te verkrijgen, toegang hebben tot de
plaatsingsprocedure met behulp van tijdelijke tokens die kosteloos op het internet beschikbaar zijn; of

3° zij ondersteunt een alternatief kanaal voor elektronische indiening van de offertes.

Art. 47

Door zijn aanvraag tot deelneming of offerte via elektronische communicatiemiddelen over te leggen, aanvaardt de
kandidaat of inschrijver dat bepaalde gegevens van zijn aanvraag tot deelneming of offerte worden geregistreerd door
het ontvangstsysteem.

Hoofdstuk 8. Opties

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, plaatsingsprocedure, optie, algemeen

Art. 48
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§ 1
Opties worden in een afzonderlijk gedeelte van de offerte vermeld.
§ 2
Indien de optie wordt verplicht gesteld, brengt de niet-inachtneming van de minimale vereisten de substantiële
onregelmatigheid met zich mee van zowel de optie als van de basisofferte.
Indien de optie wordt toegestaan, brengt de niet-inachtneming van de minimale vereisten op zich niet de
onregelmatigheid van de basisofferte met zich mee.
§ 3
Indien de economisch meest voordelige offerte enkel geëvalueerd wordt op basis van de prijs of de kosten, mogen de
inschrijvers aan de vrije of toegestane opties geen meerprijs of een andere tegenprestatie verbinden.

Hoofdstuk 9. Percelen

Trefwoorden:
Overheidsopdracht in percelen (klassieke sectoren)

Art. 49

Bij opdrachten verdeeld in percelen kan de aanbestedende overheid, onverminderd artikel 58, § 1, van de wet, het
minimale niveau bepalen dat vereist is voor de kwalitatieve selectie:
1° voor elk perceel afzonderlijk;

2° in geval van gunning van meerdere percelen aan dezelfde inschrijver.

Wanneer de aanbestedende overheid toepassing maakt van het eerste lid, 2°, onderzoekt ze bij de gunning van de
percelen in kwestie, of er is voldaan aan het vereiste minimale niveau.
Voor zover de opdrachtdocumenten het opleggen en de aanbestedende overheid toepassing maakt van het eerste
lid, 2°, vermeldt de inschrijver die offertes voor meerdere percelen indient, zijn voorkeurvolgorde voor de gunning van
deze percelen.

Art. 50

De inschrijver mag in zijn offertes voor meerdere percelen, hetzij één of meerdere prijskortingen aanbieden, hetzij
één of meerdere verbeteringsvoorstellen in het kader van zijn offerte, voor het geval dat deze percelen hem zouden
worden gegund, op voorwaarde dat de opdrachtdocumenten het niet verbieden.

Hoofdstuk 10. Belangenconflicten – Draaideurconstructie

Trefwoorden:
Belangenconflict - draaideurconstructie (plaatsingsprocedure, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Belangenconflict (overheidsopdrachten)

Art. 51

Onverminderd de artikelen 6 en 69, eerste lid, 5°, van de wet, wordt als een belangenconflict beschouwd, elke situatie
waarbij een fysieke persoon die gewerkt heeft voor een aanbestedende overheid als interne medewerker, al dan niet
in hiërarchisch verband, als betrokken ambtenaar, openbare gezagsdrager of andere persoon die op welke wijze ook
aan de aanbestedende overheid verbonden is, later tussenkomt in het kader van een overheidsopdracht geplaatst
door deze aanbestedende overheid en een verband bestaat tussen de vroegere activiteiten die de voormelde
persoon heeft uitgevoerd voor de aanbestedende overheid en de activiteiten in het kader van de opdracht.
De toepassing van de bepaling opgelegd in het eerste lid is niettemin beperkt tot een periode van twee jaar te
rekenen vanaf het ontslag van de betrokken personen, of vanaf eender welke andere vorm van beëindiging van de
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vroegere activiteiten.

Hoofdstuk 11. Indiening van de aanvragen tot deelneming en offertes

Trefwoorden:
Indiening aanvragen tot deelneming en offertes (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen

Afdeling 1. Uitnodiging van de geselecteerde kandidaten tot indiening van een offerte

Art. 52

De uitnodigingen bedoeld in artikel 65 van de wet vermelden de in bijlage 9 vermelde inlichtingen.

Afdeling 2. Indieningsmodaliteiten voor de aanvragen tot deelneming en offertes

Art. 53

§ 1
Onverminderd de toepassing van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken geeft de
aanbestedende overheid in de aankondiging van opdracht of, bij ontstentenis daarvan, in de andere
opdrachtdocumenten aan in welke taal of talen de kandidaten of inschrijvers hun aanvraag tot deelneming of hun
offerte mogen indienen.
1[De aanbestedende overheid kan aan de kandidaat of de inschrijver een vertaling vragen van de bijlagen die in een
andere taal gesteld zijn dan die van de aankondiging van opdracht of, bij ontstentenis daarvan, van de andere
opdrachtdocumenten. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inlichtingen en documenten die worden voorgelegd in het
kader van het nazicht van de uitsluitingsgronden, het voldoen aan de toepasselijke selectiecriteria of het voldoen, in
voorkomend geval, aan de regels voor de beperking van het aantal kandidaten, alsook ten aanzien van de in
artikel 59, 2°, bedoelde statuten, akten en inlichtingen.]1

§ 2
Zo de opdrachtdocumenten in meer dan één taal zijn opgesteld, gebeurt de interpretatie van de stukken in de taal
van de aanvraag tot deelneming of de offerte, voor zover de opdrachtdocumenten in die taal zijn opgesteld.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
§ 1 gewijzigd bij art. 35 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).

Trefwoorden:
Taalgebruik (aanvragen tot deelneming en offertes, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 54

§ 1
Een kandidaat mag slechts één aanvraag tot deelneming per opdracht indienen.
§ 2
Een inschrijver kan slechts één offerte per opdracht indienen of, in geval van concurrentiegerichte dialoog, per
aanvaarde oplossing. De indiening van de initiële offerte belet echter niet dat, voor zover toegelaten in de betreffende
plaatsingsprocedure, onderhandelingen worden gevoerd en daaropvolgende offertes worden ingediend, noch dat de
definitieve offerte wordt ingediend.
Het eerste lid doet geen afbreuk aan de mogelijkheid of verplichting om één of meerdere varianten in te dienen of een
offerte voor één of meerdere percelen in het kader van eenzelfde opdracht, voor zover dit toegelaten wordt krachtens
respectievelijk artikel 56 dan wel artikel 58 van de wet.
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Voor de toepassing van de onderhavige paragraaf wordt elke deelnemer aan een combinatie van ondernemers
zonder rechtspersoonlijkheid beschouwd als een inschrijver.
§ 3
Behoudens andersluidende beding in de opdrachtdocumenten is de onderhavige bepaling niet van toepassing in de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Trefwoorden:
Indieningsrecht (aanvragen tot deelneming en offertes, overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen
Geselecteerde kandidaat (indieningsrecht, aanvraag tot deelneming en offerte, overheidsopdrachten klassieke
sectoren), algemeen
Inschrijver (indieningsrecht, offerte, overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen
Overheidsopdracht in verschillende percelen (inschrijver, indieningsrecht, offerte, klassieke sectoren)

Art. 55

In een niet-openbare procedure, in een mededingingsprocedure met onderhandeling, in een concurrentiegerichte
dialoog en in een innovatiepartnerschap mogen enkel de geselecteerde kandidaten een offerte indienen.
Nochtans kunnen de opdrachtdocumenten toestaan dat de offerte wordt ingediend door een combinatie van
ondernemers bestaande uit een geselecteerde en één of meer niet-geselecteerde personen.
Anderzijds kunnen de opdrachtdocumenten het gezamenlijk indienen van één enkele offerte door meerdere
geselecteerde kandidaten beperken of verbieden, teneinde een voldoende mededinging te waarborgen.
Trefwoorden:
Combinatie van geselecteerde en niet-geselecteerde personen (indieningsrecht, aanvraag tot deelneming en
offerte, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Combinatie van geselecteerden (indieningsrecht, aanvraag tot deelneming en offerte, overheidsopdrachten
klassieke sectoren)

Art. 56

Een inschrijver-natuurlijke persoon die, overeenkomstig artikel 72 van de wet, in de loop van de 1[
plaatsingsprocedure]1 zijn beroepsactiviteit onderbrengt in een rechtspersoon, blijft samen met die rechtspersoon
hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen die hij in zijn offerte heeft aangegaan.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 36 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).

Afdeling 3. Indiening en verdaging

Trefwoorden:
Verdaging van de indiening van de aanvraag tot deelneming of de offerte (overheidsopdrachten klassieke
sectoren)

Art. 57

§ 1
De aanbestedende overheid kan beslissen 1[de limietdatum en het limietuur]1 voor het indienen van de aanvragen tot
deelneming of van de offertes te verdagen, wanneer zij kennis heeft gekregen van de onbeschikbaarheid van de in
artikel 14, § 7, van de wet, bedoelde elektronische platformen. Deze verdaging moet minstens zes dagen zijn voor de
opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan de drempel voor de Europese bekendmaking en minstens
acht dagen voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of hoger is dan de voormelde drempel,
onverminderd artikel 8, § 1, derde lid.
In geval van een verdaging overeenkomstig het eerste lid gaat de aanbestedende overheid over tot een aangepaste
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bekendmaking tot mededeling van de nieuwe datum voor de indiening van de aanvragen tot deelneming of de
offertes, al naargelang.
§ 2
Voor de opdrachten waarvoor geen gebruik wordt gemaakt van de elektronische platformen overeenkomstig
artikel 14, § 2, van de wet, wordt een laattijdig ontvangen offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de
opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier dagen vóór de datum van de opening van de offertes
als aangetekende zending is verzonden.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
§ 1 gewijzigd bij art. 37 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).

Afdeling 4. Verbintenistermijn

Trefwoorden:
Verbintenistermijn (aanvragen tot deelneming en offertes, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 58

De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte, zoals eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid,
gedurende negentig dagen te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. De opdrachtdocumenten kunnen een
afwijkende termijn voorschrijven.
Vóór het verstrijken van de verbintenistermijn kan de aanbestedende overheid aan de inschrijvers een vrijwillige
verlenging van deze termijn vragen, onverminderd de toepassing van artikel 89 in geval de inschrijvers niet op dat
verzoek ingaan.
Onderhavig artikel is niet van toepassing op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Hoofdstuk 12. Selectie van de kandidaten en van de inschrijvers

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Art. 59

Onverminderd artikel 73 van de wet kan de aanbestedende overheid, wanneer dit noodzakelijk is voor het goede
verloop van de procedure:
1° inlichtingen inwinnen over de in artikel 66, § 1, 2°, van de wet bedoelde situatie van om het even welke

kandidaat of inschrijver. Meer bepaald kan de aanbestedende overheid, wanneer zij twijfels heeft over de
persoonlijke toestand van de kandidaten of inschrijvers, ondanks de inlichtingen waarover zij beschikt, zich
richten tot de bevoegde Belgische of buitenlandse overheden om de inlichtingen te verkrijgen die zij
hieromtrent noodzakelijk acht;

2° van elke rechtspersoon die een aanvraag tot deelneming of een offerte heeft ingediend de voorlegging eisen
van zijn statuten of vennootschapsakten, evenals van elke wijziging van de inlichtingen betreffende zijn
bestuurders of zaakvoerders, voor zover het documenten en inlichtingen betreft die niet met toepassing van
de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van de Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van
het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen,
kunnen worden verkregen.

Trefwoorden:
Voorlegging statuten en vennootschapsakten (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, selectie van deelnemers, aanvullende inlichtingen, algemeen
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Art. 60

De aanbestedende overheid kan de selectie van een reeds geselecteerde kandidaat of inschrijver herzien, in welk
stadium van de plaatsingsprocedure ook, indien zijn situatie in het licht van de uitsluitingsgronden, dan wel van het
voldoen aan het of de toepasselijke selectiecriterium of - criteria, niet meer beantwoordt aan de voorwaarden.
Trefwoorden:
Herziening selectie van deelnemers (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Afdeling 2. Uitsluitingsgronden

Art. 61

De misdrijven die in aanmerking worden genomen voor de toepassing van de in artikel 67, § 1, van de wet bedoelde
verplichte uitsluitingsgronden zijn:
1° deelneming aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek of in artikel 2 van

Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit;

2° omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek of in artikel 3 van de Overeenkomst ter
bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de
Europese Unie betrokken zijn of in artikel 2.1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003
inzake de bestrijding van corruptie in de privésector;

3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen
van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;

4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als bedoeld in artikel 137
van het Strafwetboek of in de zin van de artikelen 1 of 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van
13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen
van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit;

5° witwassen van geld of financiering van terrorisme als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme of in de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van
26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme;

6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel als bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek
of in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011
inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter
vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad;

7° tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven in de zin van artikel 35/7
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers of in de zin van de
wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeiders.

Trefwoorden:
Verplichte uitsluiting in verband met strafrechtelijke veroordeling (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 62
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§ 1
De kandidaat of inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale
zekerheidsbijdragen, wordt uitgesloten van de toegang tot een plaatsingsprocedure, overeenkomstig artikel 68 van de
wet. De toegang tot de procedure wordt evenwel niet ontzegd aan een kandidaat of inschrijver die geen
bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro of die voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de
afbetalingen daarvan strikt in acht neemt.
§ 2
De aanbestedende overheid verifieert de toestand op het vlak van de sociale schulden van de kandidaten of
inschrijvers op basis van de attesten die elektronisch beschikbaar zijn voor de aanbestedende overheid via de
Telemarc-toepassing of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten. Deze
verificatie gebeurt binnen de twintig dagen na de uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming
of de offertes.
Het Telemarc-attest vermeldt het precieze bedrag van de schuld in hoofde van de betrokken kandidaat of inschrijver.
§ 3
Wanneer de in de tweede paragraaf bedoelde verificatie niet toelaat om te weten of de kandidaat of inschrijver zijn
sociale zekerheidsbijdragen heeft betaald, verzoekt de aanbestedende overheid deze laatste een recent attest voor
te leggen waaruit blijkt dat hij aan deze verplichtingen voldoet. Hetzelfde geldt wanneer er geen dergelijke toepassing
beschikbaar is in een andere lidstaat.
Voor de kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt
het in het eerste lid bedoelde recent attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en heeft het
betrekking op het 1[laatste vervallen kalenderkwartaal]1 vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen
tot deelneming of de offertes, al naargelang.
Voor de kandidaat of inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet onder
het tweede lid valt, wordt het in het eerste lid bedoelde recente attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse
overheid. Het bevestigt dat de kandidaat of inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale
zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Dit attest moet
gelijkwaardig zijn met het in het tweede lid bedoelde attest.
Wanneer de kandidaat of de inschrijver personeel tewerkstelt dat zowel onder het tweede lid als onder het derde lid
valt, zijn de bepalingen van beide leden toepasselijk.
In het geval waarin het door Telemarc, een gelijkaardig elektronische toepassing geleverde attest of het door de
bevoegde overheid afgeleverde attest niet aantoont dat hij in regel is, kan de kandidaat of inschrijver beroep doen op
de eenmalige regularisatie als bedoeld in artikel 68, § 1, derde lid, van de wet. Indien de kandidaat of inschrijver een
bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro, toont hij aan, teneinde niet te worden uitgesloten, dat hij op een
aanbestedende overheid of op een overheidsbedrijf, een of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij
van elke verbintenis tegenover derden zijn voor een bedrag dat minstens gelijk is aan zijn schuld verminderd met
3.000 euro.
§ 4
Voor de kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en als
er nog twijfel blijft bestaan, gaat de aanbestedende overheid na of de sociale verplichtingen werden nageleefd door
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te ondervragen voor zover die de door de aanbestedende overheid gevraagde
attesten uitreikt.
§ 5
De aanbestedende overheid kan inlichtingen inwinnen over de toestand van de kandidaat of inschrijver die
onderworpen is aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen om na te gaan of hij aan zijn verplichtingen inzake
betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen heeft voldaan.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
§ 3 gewijzigd bij art. 38 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).

Trefwoorden:
Uitsluiting in verband met sociale schulden (selectie van deelnemers bij overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 63

ln190813 62/118© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 28/11/2019

M&D Seminars 66

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-68&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln1061&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-68&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln1061&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/HistoricalView.aspx?id=ln190813&anchor=ln190813-62
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln200829&anchor=ln200829-38&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b32651&view=resultview


§ 1
De kandidaat of inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn fiscale schulden,
wordt uitgesloten van de toegang tot een plaatsingsprocedure, overeenkomstig artikel 68 van de wet. De toegang tot
de procedure wordt evenwel niet ontzegd aan een kandidaat of inschrijver die geen schuld heeft van meer dan
3.000 euro of die voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht neemt.
§ 2
De aanbestedende overheid verifieert de fiscale toestand van de kandidaten of inschrijvers op basis van de attesten
die elektronisch beschikbaar zijn voor de aanbestedende overheid via de Telemarc-toepassing of via gelijkaardige
gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten. Deze verificatie gebeurt binnen de twintig dagen
na de uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming of de offertes.
Het Telemarc-attest vermeldt het precieze bedrag van de schuld in hoofde van de betrokken kandidaat of inschrijver.
§ 3
Wanneer de in de tweede paragraaf bedoelde verificatie niet toelaat om te weten of de kandidaat of inschrijver aan
zijn fiscale verplichtingen voldoet, verzoekt de aanbestedende overheid de kandidaat of inschrijver rechtstreeks een
recent attest voor te leggen waaruit blijkt dat hij aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Hetzelfde geldt wanneer er
geen dergelijke toepassing beschikbaar is in een andere lidstaat.
Het in het eerste lid bedoelde recente attest wordt uitgereikt door de bevoegde Belgische en/of buitenlandse overheid
en bevestigt dat de kandidaat of inschrijver aan zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
In het geval waarin het door Telemarc, een gelijkaardige elektronische toepassing geleverde attest van een andere
lidstaat of het door de bevoegde overheid afgeleverde attest niet aantoont dat hij in regel is, kan de kandidaat of
inschrijver beroep doen op de eenmalige regularisatie als bedoeld in artikel 68, § 1, derde lid, van de wet. Indien de
kandidaat of inschrijver fiscale schulden heeft van meer dan 3.000 euro, toont hij aan, teneinde niet te worden
uitgesloten, dat hij op een aanbestedende overheid of op een overheidsbedrijf, een of meer schuldvorderingen bezit
die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn voor een bedrag dat minstens gelijk is aan zijn
schuld verminderd met 3.000 euro.
§ 4
Als er nog twijfel blijft bestaan, gaat de aanbestedende overheid na of de ondernemer zijn fiscale verplichtingen heeft
nageleefd door de Federale Overheidsdienst Financiën te ondervragen voor zover die de door de aanbestedende
overheid gevraagde attesten uitreikt.
§ 5
De aanbestedende overheid kan overgaan tot de verificatie van de naleving van de betaling van andere dan de in
paragraaf 4 bedoelde fiscale schulden. In dat geval preciseert ze in de opdrachtdocumenten welke andere fiscale
schulden ze wenst te onderzoeken alsook aan de hand van welke documenten.
Trefwoorden:
Uitsluiting in verband met fiscale schulden (selectie van deelnemers bij overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 64

De bepalingen van deze afdeling zijn individueel toepasselijk op:
1° alle deelnemers die samen een aanvraag tot deelneming indienen en de intentie hebben om, ingeval van

selectie, een combinatie van ondernemers op te richten;

2° alle deelnemers die samen een offerte indienen als combinatie van ondernemers; en

3° de derden op wiens draagkracht wordt beroep gedaan overeenkomstig artikel 73, § 1.

Afdeling 3. Selectiecriteria, beroep op onderaannemers en op andere entiteiten

Trefwoorden:
Bewijs technische en beroepsbekwaamheid (selectiecriteria overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen
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Art. 65

Onverminderd artikel 42, § 3, eerste lid, 2°, van de wet, worden de selectiecriteria alsook de aanvaardbare
bewijsmiddelen door de aanbestedende overheid vermeld in de aankondiging van de opdracht of, in afwezigheid van
een dergelijke aankondiging, in de opdrachtdocumenten.
De aanbestedende overheid is verplicht om elk kwalitatief selectiecriterium van economische, financiële en/of
technische aard, te verbinden aan een gepast niveau, behalve wanneer één van de gebruikte criteria zich daar niet
toe leent.
Indien de aanbestedende overheid een economisch, financieel of technisch criterium gebruikt dat zich niet leent tot
de vaststelling van een niveau, moet dit criterium gepaard gaan met een tweede criterium van dezelfde aard dat zich
wel daartoe leent.
Elk criterium moet geformuleerd worden op een voldoende duidelijke wijze teneinde de selectie van de kandidaten of
van de inschrijvers toe te laten.

Art. 66

Met betrekking tot de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen kan de aanbestedende overheid van
ondernemers eisen dat zij zijn ingeschreven bij een van de in de lidstaat van vestiging bijgehouden beroeps- of
handelsregisters, als omschreven in bijlage 10, of dat zij voldoen aan andere eisen in die bijlage.
Bij plaatsingsprocedures van opdrachten voor diensten kan de aanbestedende overheid, voor zover ondernemers
moeten beschikken over een bepaalde vergunning of lid moeten zijn van een bepaalde organisatie om in hun land
van herkomst de betrokken dienst te verlenen, van deze ondernemers eisen dat zij het bewijs leveren van die
vergunning of van dat lidmaatschap.
Trefwoorden:
Inschrijving in beroeps- of handelsregister (selectiecriteria, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Vergunning (geschiktheid om beroepsactiviteit uit te oefenen, selectiecriteria, overheidsopdrachten klassieke
sectoren)

Art. 67

§ 1
Met betrekking tot de economische en financiële draagkracht, kan de aanbestedende overheid eisen stellen om
ervoor te zorgen dat ondernemers over de nodige economische en financiële draagkracht beschikken om de
opdracht uit te voeren.
In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van de ondernemer worden aangetoond door één of
meer van de volgende referenties:
1° overlegging van jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de

ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft;

2° een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het
voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de
oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de
betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn;

3° het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's of, in voorkomend geval, een bankverklaring.

Niettemin, wanneer de ondernemer om gegronde redenen niet in staat is de door de aanbestedende overheid
gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere
documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.
§ 2
Wat betreft de overlegging van de in paragraaf 1, tweede lid, 1°, bedoelde jaarrekeningen of uittreksels uit
jaarrekeningen kan de aanbestedende overheid eisen dat de ondernemers informatie verstrekken over hun
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jaarrekeningen, met name over de verhouding tussen de activa en de passiva. De verhouding tussen de activa en de
passiva kan in aanmerking genomen worden wanneer de aanbestedende overheid de methodes en de criteria
hiervoor in de opdrachtdocumenten vermeldt. Deze methoden en criteria moeten transparant, objectief en niet-
discriminerend zijn.
§ 3
Wat de in paragraaf 1, tweede lid, 2°, bedoelde verklaring van de totale omzet betreft, kan de aanbestedende
overheid eisen dat de ondernemers een minimumjaaromzet realiseren, met name in het domein waarop de opdracht
betrekking heeft.
De jaarlijkse minimumomzet die van de ondernemers kan worden geëist, bedraagt maximaal twee maal de geraamde
waarde van de opdracht, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen, zoals deze in verband met de bijzondere
risico's die voortvloeien uit de aard van de werken, diensten of producten. De aanbestedende overheid vermeldt de
voornaamste redenen voor het opleggen van een dergelijke eis in de opdrachtdocumenten of in de te bewaren
inlichtingen in de zin van artikel 164, § 1, van de wet.
Wanneer op een raamovereenkomst gebaseerde opdrachten na het opnieuw in mededinging stellen in hun geheel of
gedeeltelijk worden gegund overeenkomstig artikel 43, § 5, 2° of 3°, van de wet, wordt de minimumjaaromzet
berekend op basis van de verwachte maximumomvang van specifieke opdrachten die tegelijkertijd zullen worden
uitgevoerd, of als deze niet bekend is, op basis van de geraamde waarde van de raamovereenkomst.
In het geval van dynamische aankoopsystemen, wordt de maximale vereiste inzake jaaromzet berekend op basis van
de verwachte maximumomvang van specifieke opdrachten die volgens dat systeem worden gegund.
§ 4
Wat betreft het in paragraaf 1, tweede lid, 3°, bedoelde bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's betreft, kan
de aanbestedende overheid een passend niveau van verzekering tegen beroepsrisico's eisen.
Wanneer beroep wordt gedaan op de in paragraaf 1, tweede lid, 3°, bedoelde bankverklaring, wordt het in bijlage 11
bedoeld model gebruikt.
§ 5
Wanneer een opdracht in percelen is onderverdeeld, geldt dit artikel voor elk afzonderlijk perceel. De aanbestedende
overheid kan echter de eis van een verplichte minimumjaaromzet voor ondernemers wel vaststellen ten aanzien van
groepen van percelen, ingeval de begunstigde inschrijver verschillende percelen gegund krijgt die tegelijkertijd
moeten worden uitgevoerd.
Trefwoorden:
Overheidsopdracht in verschillende percelen (selectiecriteria, klassieke sectoren)

Art. 68

§ 1
Met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid kan de aanbestedende overheid
voorwaarden opleggen opdat ondernemers over de noodzakelijke personele en technische middelen en ervaring
beschikken om de opdracht volgens een passend kwaliteitsniveau uit te voeren.
De aanbestedende overheid kan met name eisen dat de ondernemers een voldoende mate van ervaring hebben die
kan worden aangetoond met geschikte referenties inzake in het verleden uitgevoerde opdrachten.
§ 2
In geval van een opdracht voor werken, een opdracht voor leveringen waarvoor plaatsings- of
installatiewerkzaamheden nodig zijn of een opdracht voor diensten, kan de aanbestedende overheid:
1° de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaten of inschrijvers om de werken of de installatie uit te

voeren of de diensten te verstrekken beoordelen aan de hand van met name hun knowhow, efficiëntie,
ervaring en betrouwbaarheid;

2° de rechtspersonen verplichten om in hun aanvraag tot deelneming of in hun offerte de namen en de
beroepskwalificaties te vermelden van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.

§ 3
De technische en beroepsbekwaamheid van de ondernemer kan worden aangetoond op één of meer van de wijzen
bedoeld in paragraaf 4, naargelang de aard, de hoeveelheid of het belang en het gebruik van de werken, leveringen
of diensten.
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§ 4
Bewijsmiddelen van de technische bekwaamheid van de ondernemer zijn:
1° de volgende lijsten:

a) een lijst van de werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal vijf jaar werden verricht en
vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd,
zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat; indien
noodzakelijk om een toereikend mededingingsniveau te waarborgen, kunnen de aanbestedende
overheden aangeven dat bewijs van relevante werken die langer dan vijf jaar geleden zijn verricht toch
in aanmerking wordt genomen;

b) een lijst van de voornaamste leveringen of diensten die gedurende de afgelopen periode van
maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of
privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Indien noodzakelijk om een toereikend
mededingingsniveau te waarborgen, kunnen de aanbestedende overheden aangeven dat bewijs van
relevante leveringen of diensten die langer dan drie jaar geleden zijn geleverd of verleend toch in
aanmerking wordt genomen;

2° de opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische
organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en, in het geval van
overheidsopdrachten voor werken, van die welke de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit
te voeren;

3° de beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de maatregelen die hij treft om de
kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden van zijn onderneming ten aanzien van studie en onderzoek;

4° de vermelding van de systemen voor het beheer van de toeleveringsketen en de traceersystemen die de
ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht;

5° in het geval van complexe producten of diensten of wanneer deze bij wijze van uitzondering aan een bijzonder
doel moeten beantwoorden, aan de hand van een controle door de aanbestedende overheid of, in diens
naam, door een bevoegd officieel orgaan van het land waar de leverancier of de dienstverlener gevestigd is,
onder voorbehoud van instemming door dit orgaan; deze controle heeft betrekking op de productiecapaciteit
van de leverancier of op de technische capaciteit van de dienstverlener en, waar noodzakelijk, op diens
mogelijkheden inzake studie en onderzoek en de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen;

6° de studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of de aannemer of die van het leidinggevend
personeel van de onderneming, mits zij niet als een gunningscriterium worden gehanteerd;

7° een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van
de uitvoering van de opdracht;

8° een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming van de
dienstverlener of de aannemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar;

9° een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
dienstverlener of de aannemer voor het realiseren van de opdracht beschikt;

10° een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil
geven;

11° wat de te leveren producten betreft:
a) monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan op verzoek van de aanbestedende overheid de echtheid

moet kunnen worden aangetoond;

b) certificaten die door officieel erkende instituten of diensten voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld,
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waarin de overeenstemming van goed geïdentificeerde producten wordt bevestigd door middel van
referenties naar technische specificaties of normen.

Trefwoorden:
Overheidsopdracht voor werken (bewijs technische en beroepsbekwaamheid, selectiecriteria, klassieke sectoren),
algemeen
Overheidsopdracht voor leveringen (bewijs technische en beroepsbekwaamheid,selectiecriteria, klassieke
sectoren)
Overheidsopdracht voor diensten (bewijs technische en beroepsbekwaamheid, selectiecriteria, klassieke sectoren)

Art. 69

Een aanbestedende overheid kan ervan uitgaan dat een ondernemer niet over de vereiste beroepsbekwaamheid
beschikt wanneer hij heeft vastgesteld dat de ondernemer conflicterende belangen heeft die negatief kunnen
uitwerken op de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 70

§ 1
Wanneer bij een opdracht voor werken, de werken die er het voorwerp van uitmaken overeenkomstig artikel 3, eerste
lid, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, slechts mogen
worden uitgevoerd door ondernemers die ofwel hiertoe erkend zijn, ofwel aan de voorwaarden ertoe voldoen of nog
het bewijs geleverd hebben van het feit dat ze voldoen aan de voorwaarden voor de erkenning bepaald door of
krachtens de voormelde wet, vermelden de aankondiging van de opdracht of, bij gebrek daaraan, de
opdrachtdocumenten welke erkenning vereist is in overeenstemming met de eerder aangehaalde wet en haar
uitvoeringsbesluiten.
De aanvraag tot deelneming of de offerte vermeldt:
1° ofwel dat de kandidaat of inschrijver over de vereiste erkenning beschikt;

2° ofwel dat de kandidaat of inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst
van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of
inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde
certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook
elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als
bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de
inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op
deze lijst;

3° ofwel dat de kandidaat of inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van
20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. De aanbestedende overheid
stelt de Commissie voor erkenning der aannemers ingesteld door de voormelde wet hiervan onmiddellijk op
de hoogte.

In geval van een openbare procedure of een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking kan de aanbestedende overheid, indien zij de voorwaarden vastgesteld door of krachtens de wet van
20 maart 1991 voldoende acht om de selectie van de inschrijvers uit te voeren, zich beperken tot de vermelding
bedoeld in het eerste lid, zonder van de inschrijvers andere inlichtingen of documenten betreffende hun economische,
financiële, alsook hun technische of beroepsbekwaamheid te eisen.
§ 2
De ondernemers die erkend zijn overeenkomstig de voornoemde wet van 20 maart 1991 verwijzen, wat betreft de
inlichtingen vereist op basis van de delen III tot V van het UEA, naar het internetadres waarop de aanbestedende
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overheid de betrokken certifica(a)t(en) kan ophalen of voegen er een afschrift van toe.
Deze ondernemers vullen de velden van het UEA in die daar betrekking op hebben. In dit geval zijn ze niet verplicht
de delen III tot V van het UEA in te vullen, behalve wanneer de aanbestedende overheid bijkomende selectiecriteria
bepaalt ten opzichte van deze die zijn voorzien in de reglementering aangaande de erkenning van aannemers. In dat
laatste geval maakt de aanbestedende overheid hier melding van in de aankondiging van opdracht of, in afwezigheid
daarvan, in de opdrachtdocumenten.
In afwijking van het tweede lid vult de ondernemer het UEA niet in voor de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking in de in artikel 42, § 1, eerste lid, 1°, b) en d), 2°, 3°, 4°, b), en c), van de wet bedoelde
gevallen en voor de opdrachten voor werken waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking, maar hij maakt de betreffende inlichtingen of bewijzen over aan de aanbestedende
overheid.
§ 3
De ondernemers die niet erkend zijn, noch overeenkomstig de voornoemde wet van 20 maart 1991, noch in een
andere lidstaat, vullen het UEA in zijn geheel in. De krachtens de voornoemde wet van 20 maart 1991 voor het
beheer van het erkenningssysteem bevoegde federale overheidsdienst neemt, zo nodig, contact op met de
ondernemer teneinde de rechtvaardigende stukken te bekomen.
In afwijking van het eerste lid vult de ondernemer het UEA niet in voor de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking in de in artikel 42, § 1, eerste lid, 1°, b) en d), 2°, 3°, 4°, b), en c), van de wet bedoelde
gevallen en voor de opdrachten voor werken waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking, maar hij maakt de betreffende inlichtingen en bewijzen over aan de aanbestedende
overheid, die deze op haar beurt doorgeeft aan de voor het beheer van het erkenningssysteem bevoegde federale
overheidsdienst.
§ 4
De ondernemers die houder zijn van een certificaat of ingeschreven op een officiële lijst van erkende aannemers in
een andere lidstaat van de Europese Unie kunnen, wat betreft de inlichtingen vereist in de delen III tot V van het
UEA, verwijzen naar het internetadres waarop de aanbestedende overheid de betrokken certifica(a)t(en) kan ophalen
of voegen een afschrift toe van dit certificaat of van een bewijs van inschrijving.
De in het eerste lid bedoelde ondernemers vullen die velden van het UEA in die daar betrekking op hebben. Indien de
aanbestedende overheid geen toegang heeft tot de bedoelde certificaten via een internetadres, moet de ondernemer
deze afleveren samen met het UEA. De aanbestedende overheid maakt de voormelde gegevens op haar beurt over
aan de voor het beheer van het erkenningssysteem bevoegde federale overheidsdienst.
In afwijking van het tweede lid vullen de ondernemers het UEA niet in voor de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking in de in artikel 42, § 1, eerste lid, 1°, b) en d), 2°, 3°, 4°, b), en c), van de wet bedoelde
gevallen en voor de opdrachten voor werken waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking, maar maken de betreffende inlichtingen en bewijzen over aan de aanbestedende overheid,
die deze op haar beurt doorgeeft aan de voor het beheer van het erkenningssysteem bevoegde federale
overheidsdienst.
Trefwoorden:
Overheidsopdracht voor werken, gegund door erkende aannemer (bewijs technische of beroepsbekwaamheid,
kwalitatieve selectie, klassieke sectoren)

Art. 71

De door de bevoegde autoriteit gecertificeerde inschrijving op een officiële lijst of het door de certificeringsinstelling
afgegeven certificaat vormt een vermoeden van geschiktheid met betrekking tot de eisen voor kwalitatieve selectie
zoals vervat in de officiële lijst of het certificaat.
De informatie die uit de inschrijving op een officiële lijst of de certificering kan worden afgeleid, kan niet zonder
motivering ter discussie worden gesteld.
De aanbestedende overheden passen dit artikel alleen toe ten gunste van ondernemers die zijn gevestigd in de
lidstaat die de officiële lijst heeft opgesteld.

Art. 72

§ 1
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De aanbestedende overheid kan eisen dat de certificaten, verklaringen en andere bewijsmiddelen bedoeld in
paragraaf 2 en in de artikelen 67, 68 en 70 worden voorgelegd om aan te tonen dat gronden voor uitsluiting als
bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet ontbreken en dat de selectiecriteria overeenkomstig artikel 71 van de wet
zijn vervuld.
De aanbestedende overheid eist geen andere bewijsmiddelen dan die bedoeld in dit artikel en in artikel 77 van de
wet. In verband met artikel 78 van de wet kunnen ondernemers gebruik maken van alle passende middelen om ten
aanzien van de aanbestedende overheid te bewijzen dat zij de nodige middelen tot hun beschikking zullen hebben.
§ 2
Onverminderd artikel 67, § 1, vierde lid, van de wet, wordt als voldoende bewijs dat de ondernemer niet verkeert in
een van de in de artikelen 67, 68 en 69, eerste lid, 2°, van de wet bedoelde situaties door de aanbestedende overheid
aanvaard:
1° voor de in artikel 67 van de wet bedoelde verplichte uitsluitingsgronden, een uittreksel uit het desbetreffende

register, zoals een uittreksel uit het strafregister of, bij gebreke daarvan, een gelijkwaardig document dat is
afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of het land
waar de ondernemer is gevestigd, waaruit blijkt dat aan de betrokken eisen is voldaan;

2° voor de artikelen 68 en 69, eerste lid, 2°, van de wet, een door de bevoegde instantie van het betrokken land
afgegeven certificaat.

Wanneer dergelijke documenten of certificaten niet door het betrokken land worden uitgegeven, of indien deze
documenten niet alle in de artikelen 67 en 68 van de wet en de in artikel 69, eerste lid, 2°, van de wet, bedoelde
gevallen dekken, kunnen zij worden vervangen door een verklaring onder ede of, in landen waar niet voorzien is in
verklaringen onder ede, door een plechtige verklaring die door betrokkene wordt afgelegd ten overstaan van een
bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van
herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.
De ondernemer kan desgevallend aan de bevoegde overheden van de Lidstaat waarin hij gevestigd is een officiële
verklaring vragen die bevestigt dat de in deze paragraaf bedoelde documenten of certificaten niet zijn afgegeven of
dat zij niet alle gevallen bedoeld in de artikelen 67 en 68 van de wet en in artikel 69, eerste lid, 2°, van de wet dekken.
Die officiële verklaringen worden beschikbaar gesteld via de onlinedatabank van certificaten, e-Certis, vermeld in
artikel 76 van de wet.

Art. 73

§ 1
Overeenkomstig artikel 78 van de wet, kan een ondernemer zich eventueel en voor een welbepaalde opdracht
beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten, met
betrekking tot de in artikel 67 bedoelde criteria inzake economische en financiële draagkracht en de in artikelen 68 en
70 bedoelde criteria inzake technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid. Wat betreft de in artikel 68, § 4, 6°,
bedoelde criteria inzake de studie- en beroepskwalificaties, of inzake de relevante beroepservaring, mogen de
ondernemers zich evenwel slechts beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer laatstgenoemde de
werken of diensten waarvoor die draagkracht vereist is, zal uitvoeren. Wanneer een ondernemer zich op de
draagkracht van andere entiteiten wil beroepen, toont hij ten behoeve van de aanbestedende overheid aan dat hij zal
kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door overlegging van een verbintenis daartoe van deze
andere entiteiten.
De aanbestedende overheid gaat overeenkomstig de artikelen 73 tot 76 van de wet na of de entiteiten op wier
draagkracht een ondernemer zich wil beroepen, aan de selectiecriteria voldoen en of voor hen uitsluitingsgronden
bestaan, onverminderd de mogelijkheid tot corrigerende maatregelen overeenkomstig artikel 70 van de wet. De
aanbestedende overheid eist dat de ondernemer een entiteit waartegen gronden tot uitsluiting bestaan als bedoeld in
de artikelen 67 en 68 van de wet of die niet voldoet aan een toe te passen selectiecriterium, vervangt. De
aanbestedende overheid kan bovendien eisen dat de ondernemer een entiteit waarbij er niet-verplichte
uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 69 van de wet aanwezig zijn, vervangt. Het niet ingaan op een verzoek tot
vervanging geeft aanleiding tot een beslissing tot niet-selectie.
Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de draagkracht van de
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deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.
§ 2
Wanneer de kandidaat of de inschrijver beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten als bedoeld in
paragraaf 1, antwoordt de kandidaat of inschrijver op de vraag bedoeld in deel II, C, van het in artikel 38 bedoeld
UEA. Hij vermeldt tevens voor welk deel van de opdracht hij beroep doet op deze draagkracht, alsook welke andere
entiteiten hij voorstelt. Dit laatste gebeurt:
1° in zijn offerte ingeval de procedure slechts één fase met de indiening van offertes omvat;

2° zowel in zijn aanvraag tot deelneming als in zijn offerte ingeval de procedure een eerste fase met de indiening
van aanvragen tot deelneming omvat.

De in het eerste lid bedoelde vermeldingen laten de aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet.
In de situatie van het eerste lid, 2°, verifieert de aanbestedende overheid in de latere fases van de procedure of de
inschrijver de in de inleidende zin van dat lid bedoelde vermeldingen in zijn offerte heeft opgenomen en of deze
overeenstemmen met de vermeldingen in zijn aanvraag tot deelneming, die in de eerste fase tot zijn selectie hebben
geleid.
De eerste zin van het eerste lid is slechts van toepassing wanneer een UEA moet worden ingevuld.

Art. 74

Ten aanzien van onderaannemers op wier draagkracht de ondernemer geen beroep doet, kan de aanbestedende
overheid de inschrijver in de opdrachtdocumenten verzoeken om in zijn offerte te vermelden welk gedeelte van de
opdracht hij eventueel voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt.
De in het eerste lid bedoelde vermelding laat de aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet.
Trefwoorden:
Onderaanneming (plaatsingsprocedure overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Hoofdstuk 13. Modaliteiten voor het onderzoek van de offertes en regelmatigheid van de
offertes

Art. 75

Overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 66, § 2, van de wet, kan de aanbestedende overheid, wanneer zij
gebruik maakt van de openbare procedure, voor een opdracht waarvan het geraamd bedrag gelijk is aan of hoger ligt
dan de drempels voor de Europese bekendmaking, overgaan tot het nazicht van de offertes na verificatie van de
afwezigheid van uitsluitingsgronden en eerbiediging van de selectiecriteria op basis van het UEA. De aanbestedende
overheid moet niettemin, alvorens hij van deze mogelijkheid gebruik maakt, de afwezigheid nagaan van fiscale en
sociale schulden overeenkomstig artikel 68 van de wet en van de artikelen 62 en 63 van dit besluit alsook, in
voorkomend geval, de in artikel 70 van de wet bedoelde corrigerende maatregelen evalueren.
Wat betreft de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan deze van de drempels voor de Europese
bekendmaking kan de aanbestedende overheid in een openbare procedure of in een vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, overgaan tot het nazicht van de offertes. Vooraleer hij
van deze mogelijkheid gebruikt maakt, moet de aanbestedende overheid:
1° de afwezigheid nagaan van fiscale en sociale schulden overeenkomstig artikel 68 van de wet en van de

artikelen 62 en 63 van dit besluit;

2° in voorkomend geval, de in artikel 70 van de wet bedoelde corrigerende maatregelen evalueren.

In de overige gevallen slaat het nazicht van de regelmatigheid van de offertes slechts op de offertes van de
geselecteerde inschrijvers.
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Art. 76

§ 1
De aanbestedende overheid gaat na of de offertes regelmatig zijn.
De offerte kan substantieel of niet substantieel onregelmatig zijn.
Een offerte is substantieel onregelmatig wanneer ze van aard is de inschrijver een discriminerend voordeel te bieden,
tot concurrentievervalsing te leiden, de beoordeling van de offerte van de inschrijver of de vergelijking ervan met de
andere offertes te verhinderen, of de verbintenis van de inschrijver om de opdracht onder de gestelde voorwaarden
uit te voeren onbestaande, onvolledig of onzeker te maken.
De volgende onregelmatigheden worden met name als substantieel beschouwd:
1° de niet-naleving van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht, voor zover deze niet-naleving strafrechtelijk

gesanctioneerd wordt;

2° de niet-naleving van de vereisten bedoeld in de artikelen 38, 42, 43, § 1, 44, 48, § 2, eerste lid, 54, § 2, 55, 83
en 92 van dit besluit en in artikel 14 van de wet, voor zover zij verplichtingen bevatten ten aanzien van de
inschrijvers;

3° de niet-naleving van de minimale eisen en de vereisten die als substantieel worden aangemerkt in de
opdrachtdocumenten.

§ 2
De offerte die slechts een of meer niet-substantiële onregelmatigheden bevat die, zelfs gecumuleerd of
gecombineerd, niet de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde gevolgen teweeg brengen, wordt niet nietig verklaard.
§ 3
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een openbare of niet-openbare procedure, verklaart de aanbestedende
overheid de substantieel onregelmatige offerte nietig. Dit is ook het geval voor een offerte die meerdere niet-
substantiële onregelmatigheden bevat wanneer de cumulatie of combinatie ervan de in paragraaf 1, derde lid,
bedoelde gevolgen teweeg brengt.
§ 4
De onderhavige paragraaf is van toepassing op het regelmatigheidsonderzoek van de offertes die geen finale offertes
zijn bij de opdrachten met een geraamde waarde gelijk aan of hoger dan de drempel voor de Europese
bekendmaking waarbij gebruik wordt gemaakt van een procedure waarin onderhandelingen toegelaten zijn en
onverminderd artikel 39, § 7, tweede lid, van de wet. Wanneer het een finale offerte betreft is paragraaf 3 van
toepassing.
Wanneer een offerte die meerdere niet substantiële onregelmatigheden bevat die door hun cumulatie of combinatie
de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde gevolgen teweeg brengen, verschaft de aanbestedende overheid de inschrijver
de mogelijkheid om deze onregelmatigheden te regulariseren vóór de onderhandelingen worden aangevat.
De aanbestedende overheid verklaart de offerte die een substantiële onregelmatigheid bevat nietig, behalve indien
anders is bepaald in de opdrachtdocumenten. In dat laatste geval verschaft zij de inschrijver de mogelijkheid om een
substantiële onregelmatigheid te regulariseren vóór de onderhandelingen worden aangevat, tenzij de aanbestedende
overheid ten aanzien van de betreffende onregelmatigheid heeft aangegeven dat deze geen voorwerp kan uitmaken
van regularisatie.
§ 5
De onderhavige paragraaf is van toepassing op het regelmatigheidsonderzoek van de offertes bij de opdrachten met
een geraamde waarde lager dan de drempel voor de Europese bekendmaking waarbij gebruik wordt gemaakt van
een procedure waarin onderhandelingen toegelaten zijn en onverminderd paragraaf 2 en artikel 39, § 7, tweede lid,
van de wet. De aanbestedende overheid beslist om hetzij de substantieel onregelmatige offerte nietig te verklaren,
hetzij om deze onregelmatigheid te laten regulariseren. Hetzelfde geldt indien de offerte meerdere niet-substantiële
onregelmatigheden bevat, wanneer de cumulatie of combinatie ervan de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde gevolgen
teweeg brengt.
Trefwoorden:
Nietigheid offerte bij onregelmatigheid (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
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Titel 2. Gunning bij openbare of niet-openbare procedure

Hoofdstuk 1. Vorm en inhoud van de offerte

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, opmaak offerte, algemeen

Art. 77

Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de
samenvattende opmeting of de inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de
volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het
formulier.
Trefwoorden:
Vorm offerte (openbare of niet-openbare procedure, overheidsopdachten klassieke sectoren)

Art. 78

De offerte vermeldt:
1° de naam, voornamen, hoedanigheid of beroep, nationaliteit en woonplaats van de inschrijver of voor een

rechtspersoon, de handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, maatschappelijke zetel, het e-
mailadres en, desgevallend, het ondernemingsnummer;

2° a) het totale offertebedrag, belasting over de toegevoegde waarde desgevallend inbegrepen, zoals
eventueel gedetailleerd in de samenvattende opmeting of de inventaris;

b) de prijstoeslagen;

c) in voorkomend geval, de prijskortingen of verbeteringen voor het geheel of een deel van de offerte;

d) de prijskorting of verbetering in geval van toepassing van artikel 50;

e) elk ander prijsgegeven zoals voorzien door de opdrachtdocumenten;

3° het nummer en de benaming van de rekening bij een financiële instelling waarop de betaling van de opdracht
moet gebeuren;

4° wat de onderaanneming betreft, de eventuele inlichtingen overeenkomstig artikel 74;

5° voor zover de opdrachtdocumenten zulks opleggen, de oorsprong van de te leveren producten en de te
verwerken materialen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie, met vermelding per land van oorsprong
van de waarde exclusief douanerechten die zij in de offerte vertegenwoordigen. Als de producten of
materialen op het grondgebied van de Europese Unie worden afgewerkt of verwerkt, wordt enkel de waarde
van deze grondstoffen vermeld;

6° in geval van offertes voor meerdere percelen, overeenkomstig artikel 49 de voorkeurvolgorde van de percelen.

Als de offerte wordt ingediend door een combinatie van ondernemers, zijn de bepalingen van het eerste lid, 1°, van
toepassing op elke deelnemer aan de combinatie.
Trefwoorden:
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Inhoud offerte (openbare of niet-openbare procedure, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Hoofdstuk 2. Samenvattende opmeting en inventaris

Trefwoorden:
Samenvattende opmeting (openbare of niet-openbare procedure, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Inventaris (openbare of niet-openbare procédure, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 79

§ 1
Indien bij de opdrachtdocumenten een samenvattende opmeting of inventaris is gevoegd, vult de inschrijver deze in
en maakt hij de nodige berekeningen.
§ 2
De inschrijver voert, rekening houdende met de opdrachtdocumenten, zijn beroepskennis of persoonlijke
vaststellingen, verbeteringen door voor:
1° de fouten die hij ontdekt in de forfaitaire hoeveelheden;

2° de fouten die hij ontdekt in de vermoedelijke hoeveelheden waarvoor de opdrachtdocumenten een dergelijke
verbetering toelaten en op voorwaarde dat de voorgestelde verbetering minstens tien percent in meer of in
min van de hoeveelheid van de post in kwestie bedraagt;

3° de leemten in de samenvattende opmeting of inventaris.

Hij voegt bij zijn offerte een nota ter verantwoording van deze verbeteringen.

Hoofdstuk 3. Interpretatie, fouten en leemten

Trefwoorden:
Fouten en leemten (openbare of niet-openbare procedure, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 80

Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten is de volgende voorrangsorde bepalend voor de
interpretatie in geval van tegenspraak tussen de opdrachtdocumenten:
1° de plannen;

2° het bestek;

3° de samenvattende opmeting of de inventaris.

Als de plannen tegenspraak vertonen, kan de inschrijver zich op de voor hem meest gunstige hypothese steunen,
tenzij de andere opdrachtdocumenten daarover uitsluitsel geven.
Trefwoorden:
Interpretatie opdrachtdocumenten (openbare of niet-openbare procédure, overheidsopdrachten klassieke
sectoren)

Art. 81
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Als een ondernemer in de opdrachtdocumenten fouten of leemten ontdekt die van die aard zijn dat ze de
prijsberekening of de vergelijking van de offertes onmogelijk maken, meldt hij dit onmiddellijk en schriftelijk aan de
aanbestedende overheid. Alleszins verwittigt hij haar ten laatste tien dagen vóór de uiterste datum voor de ontvangst
van de offertes, tenzij zulks onmogelijk is door de inkorting van de termijn voor ontvangst van de offertes.
De aanbestedende overheid oordeelt of de fouten of leemten voldoende belangrijk zijn om tot een
rechtszettingsbericht over te gaan of tot een andere vorm van aangepaste bekendmaking en om, indien nodig en met
inachtneming van artikel 9, tweede en derde lid, de termijn voor de indiening van de offertes te verlengen.

Art. 82

Na de eventueel verlengde 1[limietdatum en het limietuur voor het indienen]1 van offertes heeft de inschrijver niet
meer het recht om zich te beroepen op fouten of leemten die voorkomen in de samenvattende opmeting of de
inventaris, zoals verstrekt door de aanbestedende overheid.
Bovendien kan hij zich vanaf dat ogenblik niet meer beroepen op vormgebreken, fouten of leemten in zijn offerte.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 39 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).

Hoofdstuk 4. Indiening en opening

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, openbare of niet-openbare procedure, indiening offerte, algemeen
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, openbare of niet-openbare procedure, opening offerte, algemeen

Art. 83

Onverminderd artikel 57, moet elke aanvraag tot deelneming of offerte vóór de 1[...] datum en uur voor de indiening
aankomen. Laattijdige aanvragen tot deelneming of laattijdige offertes worden niet aanvaard.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 40 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).

Trefwoorden:
Termijn indiening offerte (openbare of niet-openbare procedure, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 84

Voor de plaatsingsprocedures waarbij de aanbestedende overheid gebruik maakt van de in artikel 14, § 7, van de wet
bedoelde elektronische communicatiemiddelen vindt de opening van de offertes plaats op de datum en het uur
bepaald in de opdrachtdocumenten. De verrichtingen verlopen in volgende orde:
1° de offertes zijn elektronisch ingediend op het platform bedoeld in artikel 14, § 7, van de wet;

2° alle ingediende offertes worden geopend;

3° een proces-verbaal wordt opgesteld.

Het in het eerste lid, 3°, bedoelde proces-verbaal bevat minstens:
1° de naam of handelsnaam van de inschrijvers, hun woonplaats en maatschappelijke zetel;

2° de naam van de persoon of personen die het indieningsrapport elektronisch ondertekend heeft/hebben.
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Trefwoorden:
Proces-verbaal (opening offerte, openbare of niet-openbare procedure, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 85

Wat betreft de plaatsingsprocedures waarvoor de aanbestedende overheid geen gebruik maakt van de in artikel 14,
§ 7, van de wet bedoelde elektronische communicatiemiddelen bepaalt zij de regels voor de indiening en opening van
de offertes in de opdrachtdocumenten.

Hoofdstuk 5. Verbetering van de offertes

Art. 86

§ 1
Wanneer een inschrijver, overeenkomstig de artikelen 34 en 79, § 2, de hoeveelheid van één of meer posten van de
samenvattende opmeting of inventaris heeft verbeterd, ziet de aanbestedende overheid die wijzigingen na, verbetert
ze zo nodig volgens eigen berekeningen en wijzigt desgevallend de opmetingen of inventarissen gevoegd bij de
offertes.
Voor de inschrijver die een vermindering heeft voorgesteld met toepassing van artikel 79, § 2, 2°, wordt de totale prijs
die overeenstemt met de aldus verminderde hoeveelheid een forfaitaire prijs, op voorwaarde en in de mate dat de
aanbestedende overheid deze verbetering aanvaardt.
Wanneer de aanbestedende overheid de wijzigingen van een post met vermoedelijke hoeveelheden niet door eigen
berekeningen kan nazien, brengt zij de voorgestelde verhoging of verlaging van de hoeveelheid terug tot de
oorspronkelijke hoeveelheid van de opmeting of inventaris.
§ 2
Wanneer een inschrijver voor een willekeurige post van de samenvattende opmeting of de inventaris geen prijs heeft
vermeld, kan de aanbestedende overheid hetzij de offerte als onregelmatig weren, hetzij ze behouden door de leemte
aan te vullen met behulp van de volgende formule:
P = 
L × Y

X
waarbij dient te worden begrepen onder:
– P: de prijs van de post waarvoor de inschrijver geen prijs heeft vermeld;

– L: de verkregen waarde op basis van het rekenkundig gemiddelde van de prijs, desgevallend verbeterd door
de aanbestedende overheid volgens artikel 34 en paragraaf 1 van dit artikel, die voor die post werd
aangegeven door de inschrijvers die de prijs in hun samenvattende opmeting of inventaris hebben vermeld;

– Y: het totale bedrag van de opmeting of de inventaris van de inschrijver die voor de betrokken post geen prijs
heeft vermeld, eventueel verbeterd op grond van de juist bevonden hoeveelheden voor elke post van de
opmeting of de inventaris en overeenkomstig artikel 34 en paragraaf 1 van dit artikel;

– X: de verkregen waarde op basis van het rekenkundig gemiddelde van het totale bedrag van de opmeting of
inventaris van alle inschrijvers die de prijs voor de betrokken post hebben vermeld, eventueel verbeterd op
grond van de juist bevonden hoeveelheden voor elke post van de opmeting of de inventaris en
overeenkomstig artikel 34, en paragraaf 1 van dit artikel zonder rekening te houden met de prijs die voor die
post werd aangegeven.

Indien de inschrijver voor verschillende posten geen prijs heeft vermeld, wordt voor de berekening van de waarde van
X geen rekening gehouden met de prijs die de andere inschrijvers voor die posten hebben vermeld.
Voor de berekening van de waarden L en X kan de aanbestedende overheid beslissen geen rekening te houden met
de offertes die voor de betrokken post een abnormale prijs vermelden.
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§ 3
Telkens er met toepassing van artikel 79, § 2, een leemte in de samenvattende opmeting of in de inventaris is
aangevuld, gaat de aanbestedende overheid als volgt te werk:
1° ze onderzoekt de gegrondheid van die aanvulling en verbetert ze zo nodig volgens haar eigen bevindingen.

Indien de andere inschrijvers geen prijzen voor deze leemten hebben voorgesteld, worden deze prijzen, voor
elke post, met het oog op de rangschikking van de offertes, volgens de onderstaande formule berekend en
blijven ze behouden bij de definitieve verbetering van de offertes:
S = 
L × Y

X
waarbij dient te worden begrepen onder:
– S: de prijs van de leemte;

– L: het eventueel door de aanbestedende overheid verbeterde bedrag voor de leemte in de
samenvattende opmeting of de inventaris van de inschrijver die op de leemte heeft gewezen;

– X: het totale offertebedrag van dezelfde inschrijver, desgevallend verbeterd op grond van de juist
bevonden hoeveelheden voor elke post van de samenvattende opmeting of inventaris en overeen-
komstig artikel 34 en paragraaf 1 van dit artikel, zonder met de leemten rekening te houden;

– Y: het totale offertebedrag van de betrokken inschrijver die de leemte niet heeft vermeld, even-tueel
verbeterd op grond van de juist bevonden hoeveelheden voor elke post van de samenvattende
opmeting of de inventaris en overeenkomstig artikel 34 en paragraaf 1 van dit artikel, zonder met de
leemte rekening te houden;

2° wanneer verscheidene inschrijvers dezelfde leemte hebben vermeld, worden L en X in de voormelde formule
verkregen door het rekenkundig gemiddelde te nemen van de waarden L en X in de samenvattende opmeting
of inventaris van die inschrijvers;

3° in de gevallen bedoeld in 1° en 2° wordt de eenheidsprijs van de leemte verkregen door het bedrag S te delen
door de overeenstemmende hoeveelheid, zoals die eventueel door de aanbestedende overheid is verbeterd;

4° voor de berekening van de prijzen van een leemte overeenkomstig 1° en 2° kan de aanbestedende overheid
beslissen geen rekening te houden met de offerte waarin voor die leemtepost een abnormale prijs is geboden.

Als geen enkele inschrijver een normale prijs heeft geboden voor die leemte, kan de aanbestedende overheid de
opdracht gunnen zonder die post.
§ 4
Enkel voor de rangschikking van de offertes worden de hoeveelheden aanvaard door de aanbestedende overheid die
groter zijn dan of gelijk zijn aan de hoeveelheden van de oorspronkelijke opmeting of inventaris, zonder onderscheid
naar alle opmetingen of inventarissen gebracht.
Daarentegen spelen de wijzigingen die door de aanbestedende overheid aanvaard worden en die een vermindering
van de hoeveelheden tot gevolg hebben, enkel in het voordeel van de inschrijvers die ze gemeld hebben en enkel in
de mate dat hun verantwoording is aanvaard. Aldus:
1° wordt, indien de hoeveelheid voorgesteld door de inschrijver kleiner is dan de hoeveelheid aanvaard door de

aanbestedende overheid, deze laatste hoeveelheid in de opmeting of inventaris gebracht;

2° wordt, indien de hoeveelheid voorgesteld door de inschrijver ligt tussen de hoeveelheid aanvaard door de
aanbestedende overheid en de hoeveelheid van de oorspronkelijke opmeting of inventaris, de hoeveelheid
voorgesteld door de inschrijver in de opmeting of inventaris gebracht;

3° wordt, indien de hoeveelheid voorgesteld door de inschrijver, groter is dan de hoeveelheid van de
oorspronkelijke opmeting of inventaris, de door de inschrijver voorgestelde hoeveelheid teruggebracht tot de
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hoeveelheid van de oorspronkelijke opmeting of inventaris.

§ 5
Voor de toepassing van dit artikel houdt de aanbestedende overheid rekening met de verbeteringen die zijn
voorgesteld in al dan niet regelmatige offertes die door geselecteerde of voorlopig geselecteerde inschrijvers
overeenkomstig artikel 66, § 2, van de wet zijn ingediend.
Trefwoorden:
Verbetering samenvattende opmeting en inventaris (regelmatigheid offerte, overheidsopdrachten klassieke
sectoren)

Hoofdstuk 6. Gunning van de opdracht

Art. 87

§ 1
In het geval van vereiste of toegestane varianten wordt de economisch meest voordelige offerte bepaald op grond
van één enkele rangschikking van de basisoffertes en de variantenoffertes overeenkomstig artikel 81 van de wet.
Indien vrije varianten mogen worden voorgesteld, bepaalt de aanbestedende overheid welke vrije varianten ze niet in
aanmerking neemt. Op de andere vrije varianten is het vorige lid toepasselijk.
De aanbestedende overheid neemt de vereiste of toegestane opties in aanmerking en beslist welke vrije opties ze in
aanmerking neemt voor de bepaling van de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte. In geval van
vereiste, toegestane of vrije opties die door de aanbestedende overheid in aanmerking worden genomen wordt de
economisch meest voordelige offerte bepaald op grond van de rangschikking van de offertes verhoogd met de erin
geboden economische voordelen.
Indien een inschrijver in strijd met artikel 48, § 3, aan een vrije of toegestane optie een meerprijs of een andere
tegenprestatie heeft verbonden, wordt die vrije of toegestane optie buiten beschouwing gelaten voor zover zulks
mogelijk is. Zo niet bevat zijn offerte een onregelmatigheid die overeenkomstig artikel 76 moet worden beoordeeld.
Wanneer inschrijvers conform artikel 50 een prijsvermindering of een verbeteringsvoorstel van hun offerte hebben
gedaan, wordt, voor om het even welk perceel, de economisch meest voordelige regelmatige offerte bepaald
rekening houdende met de prijsverminderingen of verbeteringsvoorstellen voor bepaalde gegroepeerde percelen en
met het economisch meest voordelige geheel van alle percelen.
Wanneer de aanbestedende overheid toepassing maakt van artikel 49, eerste lid, 2°, en de inschrijver met de
economisch meest voordelige regelmatige offerte niet voldoet aan het vereiste minimale niveau voor meerdere
percelen, wordt hem enkel dat aantal percelen gegund waarvoor hij wel voldoet aan dat vereiste minimale niveau,
met inachtneming van de voorkeurvolgorde als bedoeld in artikel 49, derde lid. Bij gebrek aan deze laatste houdt de
aanbestedende overheid een loting tussen de percelen in kwestie waartoe de betrokkenen worden uitgenodigd.
§ 2
Wanneer verscheidene regelmatige offertes in gelijke mate als economisch meest voordelige worden beschouwd,
vraagt de aanbestedende overheid de inschrijvers in kwestie met het oog op een beslissing schriftelijke
prijsverminderingen of verbeteringsvoorstellen voor hun offerte in te dienen.
Zijn de offertes daarna nog gelijkwaardig, dan houdt de aanbestedende overheid een loting waartoe de betrokkenen
worden uitgenodigd.
De onderhavige paragraaf is niet van toepassing op de elektronische veiling, in welk geval artikel 111, tweede lid, van
toepassing is.

Hoofdstuk 7. Sluiting van de opdracht

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, openbare of niet-openbare procedure, sluiting opdracht, algemeen

Art. 88
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De sluiting van de opdracht gebeurt door de kennisgeving van de goedkeuring van zijn offerte aan de opdrachtnemer
en mag niet onderhevig zijn aan enig voorbehoud.
De kennisgeving gebeurt via de elektronische platformen bedoeld in artikel 14, § 7, van de wet, per e-mail of per fax
en, dezelfde dag, per aangetekende zending.
De kennisgeving is geldig en tijdig gedaan binnen de eventueel verlengde verbintenistermijn bedoeld in artikel 58.
Trefwoorden:
Kennisgeving (sluiting overheidsopdracht, openbare of niet-openbare procedure, klassieke sectoren)

Art. 89

Als de eventueel verlengde verbintenistermijn verstrijkt zonder dat de opdracht is gesloten en de aanbestedende
overheid in dit stadium geen toepassing maakt van artikel 85 van de wet, gaat ze als volgt te werk.
Vooraleer de opdracht te gunnen, vraagt de aanbestedende overheid schriftelijk aan de inschrijver in kwestie of hij
instemt met het behoud van zijn offerte. Als die inschrijver daarmee zonder voorbehoud instemt, gaat de
aanbestedende overheid over tot de gunning en de sluiting van de opdracht.
Indien de inschrijver in kwestie slechts instemt met het behoud van zijn offerte mits hij een wijziging van zijn offerte
krijgt, gebeuren de gunning en de sluiting van de opdracht met inbegrip van de gevraagde wijziging indien de
inschrijver de wijziging verantwoordt op grond van omstandigheden die zich na 1[de limietdatum en het limietuur]1
voor de indiening van de offertes hebben voorgedaan en de aldus gewijzigde offerte de economisch meest voordelige
blijft.
Als de inschrijver in kwestie niet instemt met het behoud van zijn offerte of de gevraagde wijziging niet
gerechtvaardigd blijkt of de gewijzigde offerte niet de economisch meest voordelige blijft, richt de aanbestedende
overheid zich:
1° hetzij achtereenvolgens, volgens de rangschikking, tot de andere regelmatige inschrijvers. In dit geval zijn

eveneens het tweede en derde lid toepasselijk;

2° hetzij gelijktijdig tot al de andere regelmatige inschrijvers met de vraag hun offerte te herzien, op grond van de
oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht, om de opdracht vervolgens te gunnen en te sluiten op basis
van de offerte die de economisch meest voordelige is geworden. De gevraagde wijzigingen moeten
verantwoord worden op grond van omstandigheden die zich na 1[de limietdatum en het limietuur]1 voor de
indiening van de offertes hebben voorgedaan, opdat ze in aanmerking zouden komen. De aanbestedende
overheid houdt hierbij ook rekening met de bij toepassing van het derde lid gewijzigde offerte, voor zover de
gegeven rechtvaardiging werd aanvaard.

In het geval waarbij de economisch meest voordelige offerte, overeenkomstig artikel 81, § 2, eerste lid, 1°, van de
wet, uitsluitend op basis van de prijs wordt bepaald, kan de in het vierde lid, 2°, bedoelde herziening alleen betrekking
hebben op de offerteprijs.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Lid 3 gewijzigd bij art. 41 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).
Lid 4, 2° gewijzigd bij art. 41 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).

Trefwoorden:
Afloop verbintenistermijn (openbare of niet-openbare procedure, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Titel 3. Gunning bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en
bij mededingingsprocedure met onderhandeling

Hoofdstuk 1. Specifieke drempels
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Art. 90

De aanbestedende overheid kan gebruik maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking wanneer de goed te keuren uitgave bedoeld in artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet, lager ligt dan:
1° het in artikel 11, eerste lid, 2°, bedoelde bedrag;

2° het in artikel 11, eerste lid, 3°, bedoelde bedrag, voor de diensten inzake arbeidsbemiddeling en
vervoersondersteunende diensten, alsook voor de in artikel 32, tweede zin, van de wet bedoelde opdrachten
voor diensten inzake onderzoek en ontwikkeling, en dit enkel voor de andere dan federale aanbestedende
overheden;

3° 100.000 euro voor elk perceel van een opdracht waarvan het geraamde bedrag van de opdracht de drempels
van artikel 11 niet bereikt, op voorwaarde dat het samengevoegde bedrag van deze percelen niet meer dan
twintig percent van het geraamde bedrag van de opdracht bedraagt.

Wat de in het eerste lid, 2°, bedoelde arbeidsbemiddeling betreft is het voormelde punt alleen van toepassing op de
opdrachten met CPV-code 63000000-9 tot en met 63734000-3 (met uitzondering van 63711200-8, 63712700-0,
63712710-3, en 63727000-1 tot en met 63727200-3), alsook 98361000-1. Wat de in lid 1, 2°, bedoelde
vervoersondersteunende activiteiten betreft is dit punt alleen van toepassing op de opdrachten met CPV-code
79600000-0 tot en met 79635000-4 (met uitzondering van 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), alsook op
98500000-8 tot en met 98514000-9.

Art. 91

De aanbestedende overheid kan gebruik maken van de mededingingsprocedure met onderhandeling wanneer het in
artikel 38, § 1, f), van de wet, geraamde bedrag van de opdracht lager is dan:
1° 750.000 euro voor de opdrachten voor werken;

2° het in artikel 11, eerste lid, 2° dan wel 3°, bepaalde bedrag voor de opdrachten voor leveringen en diensten,
afhankelijk van het feit of het al dan niet een federale aanbestedende overheid betreft.

Hoofdstuk 2. Verloop en sluiting van de opdracht

Trefwoorden:
Verloop onderhandelingsprocedure (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 92

In geval van een mededingingsprocedure met onderhandeling moet elke offerte 1[vóór]1 de 1[...] datum en uur 1[vóór]1
de indiening van de offertes aankomen. Laattijdige offertes worden niet aanvaard.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 42 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).

Art. 93

De spontane offertes worden in de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking niet aanvaard
door de aanbestedende overheid, tenzij uitdrukkelijk gemotiveerde andersluidende beslissing.
Voor de opdrachten die worden geplaatst door middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking en waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking, is de
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aanbestedende overheid niet gehouden specifieke selectiecriteria te bepalen en zijn de artikelen 65 tot 70 niet van
toepassing. Overeenkomstig artikel 42, § 3, eerste lid, 2°, van de wet, kunnen de opdrachtdocumenten echter
afwijken van dit lid.

Art. 94

Indien er bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, meerdere ondernemers worden
geraadpleegd, worden ze gelijktijdig en schriftelijk uitgenodigd om een offerte in te dienen. Deze uitnodiging bevat
minstens:
1° de opdrachtdocumenten, tenzij de aanbestedende overheid deze via elektronische middelen op kosteloze,

vrije, volledige en rechtstreekse wijze aanbiedt, in welk geval zij het internetadres dat toegang biedt tot deze
documenten vermeldt;

2° 1[de limietdatum en het limietuur]1 voor de indiening van de offertes;

3° de aanduiding van de eventueel toe te voegen documenten;

4° het gunningscriterium of de gunningscriteria voor zover ze niet zijn opgenomen in de andere
opdrachtdocumenten, overeenkomstig artikel 81 van de wet, tenzij desgevallend in de in artikel 42, § 3,
tweede lid, van de wet bedoelde gevallen.

VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
Enig lid, 2° gewijzigd bij art. 43 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).

Art. 95

Een opdracht geplaatst via mededingingsprocedure met onderhandeling of een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking wordt gesloten:
1° ofwel op grond van briefwisseling volgens handelsgebruiken, in geval van een onderhandelingsproce-dure

zonder voorafgaande bekendmaking;

2° ofwel door de kennisgeving aan de opdrachtnemer van de goedkeuring van zijn offerte zoals eventueel
gewijzigd na onderhandelingen en/of verbeterd in toepassing van artikel 34. Deze betekening gebeurt
overeenkomstig de modaliteiten vermeld in artikel 88, tweede lid;

3° ofwel door de ondertekening van een overeenkomst door de partijen.

Trefwoorden:
Sluiting overheidsopdracht (onderhandelingsprocedure, klassieke sectoren)

Hoofdstuk 3. Gebruik van de mededingingsprocedure met onderhandeling na een
eerste vruchteloze procedure

Art. 96

Voor de toepassing van artikel 38, § 1, lid 2, van de wet, worden de offertes die de artikelen 38, 42, 43, § 1, 44, 48,
§ 2, 54, § 2, 55, en 83 van dit besluit en van artikel 14 van de wet naleven beschouwd als offertes die aan de formele
eisen van de initiële plaatsingsprocedure voldeden.
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Titel 4. Gunning bij concurrentiegerichte dialoog

Art. 97

De uitnodiging tot deelneming aan de dialoog bedoeld in artikel 39, § 1, vierde lid, van de wet, omvat de inlichtingen
bedoeld in de bijlage 9.
Trefwoorden:
Uitnodiging tot deelneming aan concurrentiedialoog (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 98

De aanbestedende overheid start een dialoog op met de geselecteerde kandidaten, met het doel na te gaan en te
bepalen welke middelen geschikt zijn om zo goed mogelijk aan haar behoeften te voldoen. Ze verschaft de
deelnemers een voldoende termijn om de dialoog voor te bereiden.
De dialoog gebeurt met elke deelnemer afzonderlijk.
Trefwoorden:
Verloop concurrentiedialoog (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 99

Overeenkomstig artikel 39, § 6, van de wet, nodigt de aanbestedende overheid elke deelnemer aan de dialoog, van
wie één of meerdere oplossingen werden weerhouden, tegelijkertijd en schriftelijk uit om een definitieve offerte in te
dienen voor één of meerdere oplossingen die in aanmerking werden genomen.
De aanbestedende overheid vermeldt in haar uitnodiging om één of meerdere definitieve offertes in te dienen de
voorwaarden die van toepassing zijn tijdens de uitvoering van de opdracht.
Trefwoorden:
Definitieve offerte (concurrentiedialoog, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 100

De opdracht wordt gesloten door de ondertekening van een overeenkomst tussen de partijen.
Trefwoorden:
Sluiting overheidsopdracht (concurrentiedialoog, klassieke sectoren)

Titel 5. Specifieke en aanvullende opdrachten en procedures

Hoofdstuk 1. Dynamisch aankoopsysteem

Art. 101

Bij het opzetten van een dynamisch aankoopsysteem binnen de voorwaarden van artikel 44, § 1, van de wet gaat de
aanbestedende overheid als volgt te werk:
1° ze maakt een aankondiging van opdracht bekend onder de vorm van een standaardformulier uit de

uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van
standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en
tot intrekking van de uitvoeringsverordening (EU) nummer 842/2011;
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2° ze vermeldt in de opdrachtdocumenten ten minste de aard en de geraamde hoeveelheid van de beoogde
aankopen, alsmede alle nodige informatie omtrent het dynamisch aankoopsysteem, inclusief op welke wijze
het dynamisch aankoopsysteem functioneert, de gebruikte elektronische apparatuur en de nadere technische
bepalingen en specificaties voor de verbinding;

3° ze geeft elke verdeling in categorieën van producten, werken of diensten aan en de kenmerken daarvan;

4° ze biedt vanaf de bekendmaking van de opdracht en zolang het dynamisch aankoopsysteem geldig is via
elektronische communicatiemiddelen een vrije, rechtstreekse, onmiddellijke en volledige toegang tot de
opdrachtdocumenten.

Trefwoorden:
Aankondiging overheidsopdracht (dynamisch aankoopsysteem, klassieke sectoren)

Art. 102

De aanbestedende overheid verleent elke ondernemer tijdens de gehele geldigheidstermijn van het dynamisch
aankoopsysteem de mogelijkheid te verzoeken om deelneming aan het systeem onder de voorwaarden van
artikel 44, § 2 van de wet. Zij verricht een beoordeling van deze verzoeken volgens de selectiecriteria binnen de tien
werkdagen volgend op de ontvangst. Waar dit gerechtvaardigd is, kan die termijn in bepaalde gevallen tot vijftien
werkdagen worden verlengd, met name gezien de noodzaak aanvullende documentatie te bestuderen of anderszins
te controleren of aan de selectiecriteria wordt voldaan.
Niettegenstaande het eerste lid kan de aanbestedende overheid, voor zover de uitnodiging tot het indienen van een
offerte voor de eerste specifieke opdracht in het kader van het dynamisch aankoopsysteem niet is toegezonden, de
evaluatieperiode verlengen, op voorwaarde dat er tijdens de verlengde evaluatieperiode geen uitnodiging tot het
indienen van een offerte wordt uitgeschreven. De aanbestedende overheid geeft in de opdrachtdocumenten de duur
van de door haar voorgenomen verlenging aan.
De aanbestedende overheid deelt de betrokken ondernemer zo spoedig mogelijk mee of hij al dan niet is toegelaten
tot het dynamisch aankoopsysteem.
Trefwoorden:
Verzoek om deelneming (dynamisch aankoopsysteem, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 103

De aanbestedende overheid nodigt overeenkomstig artikel 65 van de wet alle toegelaten deelnemers uit om voor elke
specifieke opdracht in het dynamisch aankoopsysteem een offerte in te dienen. Wanneer het dynamisch
aankoopsysteem in categorieën van werken, producten, of diensten is ingedeeld, nodigt de aanbestedende overheid
alle deelnemers die zijn toegelaten tot de categorie waarop de betrokken specifieke opdracht betrekking heeft, uit een
offerte in te dienen.
Zij gunt de opdracht aan de inschrijver die de beste offerte heeft ingediend op basis van de gunningscriteria als
bepaald in de aankondiging van de opdracht voor het dynamisch aankoopsysteem. Deze criteria kunnen in
voorkomend geval worden gepreciseerd in de uitnodiging tot het indienen van een offerte.
Trefwoorden:
Offerte (dynamisch aankoopsysteem, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 104

De bepalingen van artikel 73, §§ 3 en 4, van de wet, zijn gedurende de gehele geldigheidstermijn van het dynamisch
aankoopsysteem van toepassing.
De aanbestedende overheid kan op ieder moment tijdens de geldigheidstermijn van het dynamisch aankoopsysteem
van toegelaten deelnemers verlangen dat zij binnen de vijf werkdagen vanaf de datum van verzending van het
verzoek, een herziene en geactualiseerde UEA overleggen. Het onderhavige lid is niet van toepassing op de
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opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

Art. 105

De aanbestedende overheid vermeldt de geldigheidstermijn van het dynamisch aankoopsysteem in de aankondiging
van opdracht. Indien het geraamd bedrag van het systeem gelijk is aan of hoger dan de drempels voor de Europese
bekendmaking brengt zij de Europese Commissie en het in artikel 163, § 2, van de wet bedoelde aanspreekpunt op
de hoogte van elke verandering in de geldigheidstermijn, met gebruik van de volgende standaardformulieren:
1° wanneer de geldigheidstermijn wordt gewijzigd zonder dat het systeem wordt beëindigd: het formulier dat

aanvankelijk is gebruikt voor de aankondiging van de opdracht voor het dynamisch aankoopsysteem;

2° wanneer het systeem wordt beëindigd, een aankondiging van gegunde opdracht als bedoeld in artikel 17.

Trefwoorden:
Geldigheidstermijn dynamisch aankoopsysteem (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Hoofdstuk 2. Elektronische veiling

Art. 106

Om gebruik te kunnen maken van een elektronische veiling overeenkomstig artikel 45 van de wet, vermeldt de
aanbestedende overheid deze mogelijkheid in de aankondiging van opdracht. De opdrachtdocumenten bevatten ten
minste de in bijlage 8 genoemde informatie.
Trefwoorden:
Aankondiging overheidsopdracht (elektronische veiling, klassieke sectoren)

Art. 107

Overeenkomstig artikel 45, § 4, van de wet, doet de aanbestedende overheid, alvorens over te gaan tot de
elektronische veiling, een eerste volledige beoordeling van de ingediende offertes.
Alle inschrijvers die een offerte hebben ingediend die na de in het eerste lid bedoelde beoordeling in aanmerking
komen, worden tegelijkertijd via elektronische weg uitgenodigd om aan de elektronische veiling deel te nemen, door
op het vermelde tijdstip overeenkomstig de in de uitnodiging vermelde instructies gebruik te maken van de
verbindingen. De elektronische veiling kan in een aantal opeenvolgende fasen verlopen.
Trefwoorden:
Uitnodiging inschrijvers (elektronische veiling, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 108

De uitnodiging gaat vergezeld van het resultaat van de volledige beoordeling van de betrokken offerte, uitgevoerd
overeenkomstig de in artikel 81, § 4, van de wet, bedoelde weging.
De uitnodiging vermeldt eveneens de wiskundige formule die tijdens de elektronische veiling zal worden gebruikt om
de automatische herklasseringen te bepalen op basis van de ingediende nieuwe prijzen en/of nieuwe waarden.
Behoudens in gevallen waarin de economisch meest voordelige offerte uitsluitend op basis van de prijs wordt
bepaald, houdt deze formule rekening met het gewicht dat is toegekend aan alle vastgestelde criteria om de
economisch meest voordelige offerte te bepalen, zoals in de aankondiging van de opdracht of in andere
opdrachtdocumenten is aangegeven. Daartoe moeten eventuele marges vooraf in een bepaalde waarde worden
uitgedrukt.
Wanneer varianten zijn toegestaan, moeten voor elke variant afzonderlijke formules worden verstrekt.
Vrije varianten zijn niet toegelaten in het kader van een elektronische veiling.
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De uitnodiging bevat eventueel aangepaste informatie voor de individuele verbinding met het gebruikte elektronisch
systeem. Ze preciseert de datum en het aanvangsuur van de elektronische veiling evenals, in voorkomend geval, de
opeenvolgende fases en hun tijdschema en afsluitingswijze.
De elektronische veiling kan pas beginnen na het verstrijken van een termijn van minstens twee werkdagen vanaf de
datum van verzending van de uitnodiging.

Art. 109

§ 1
De biedingen worden niet elektronisch ondertekend, aangezien de inschrijver erdoor gebonden is indien ze worden
ingediend op de wijze bepaald in de opdrachtdocumenten en eventueel de uitnodiging.
§ 2
In elke fase van de elektronische veiling verstrekt de aanbestedende overheid aan alle inschrijvers onmiddellijk ten
minste voldoende informatie om hen in staat te stellen op elk moment hun respectieve klassering te kennen. Zij kan
ook andere informatie betreffende andere ingediende prijzen of waarden verstrekken indien dat in de
opdrachtdocumenten is vermeld. Zij kan tevens op elk moment meedelen hoeveel inschrijvers aan die fase van de
veiling deelnemen. Zij mag echter hoe dan ook in geen enkele fase van de elektronische veiling de identiteit van de
inschrijvers bekendmaken.
Noch gedurende de veiling, noch na afloop ervan, kan de inschrijver zijn laatste bod intrekken.
Trefwoorden:
Indiening van de biedingen (elektronische veiling, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Verloop elektronische veiling (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 110

De aanbestedende overheid kan de elektronische veiling op één of meer van de onderstaande wijzen afsluiten:
1° op het vooraf aangegeven datum en uur;

2° wanneer zij geen nieuwe prijzen of nieuwe waarden meer ontvangt die voldoen aan de voorschriften inzake
minimumverschillen, mits zij vooraf heeft aangegeven welke termijn zij na ontvangst van de laatste aanbieding
in acht zal nemen alvorens de elektronische veiling te sluiten; of

3° wanneer het vooraf aangegeven aantal fasen in de veiling volledig is doorlopen.

Wanneer de aanbestedende overheid voornemens is de elektronische veiling overeenkomstig punt 3° van het eerste
lid af te sluiten, in voorkomend geval in combinatie met de in punt 2° van dit lid bepaalde regelingen, vermeldt de
uitnodiging tot deelneming aan de veiling het tijdschema voor elke fase van de veiling.
Trefwoorden:
Afsluiting elektronische veiling (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 111

Na de sluiting van de elektronische veiling gunt de aanbestedende overheid de opdracht op basis van het resultaat
van de veiling, overeenkomstig artikel 81 van de wet.
Wanneer meerdere inschrijvers dezelfde economisch meest voordelige bieding hebben gedaan, gaat de
aanbestedende overheid over tot een elektronische loting.
Trefwoorden:
Gunning overheidsopdracht (elektronische veiling, klassieke sectoren)

Hoofdstuk 3. Elektronische catalogi
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Art. 112

Offertes die in de vorm van de in artikel 46 van de wet bedoelde elektronische catalogus worden ingediend, kunnen
vergezeld gaan van andere documenten ter aanvulling van de offerte.

Art. 113

Wanneer de indiening van offerte in de vorm van een elektronische catalogus wordt aanvaard dan wel verplicht is
gesteld, gaat de aanbestedende overheid te werk als volgt:
1° zij vermeldt dit in de aankondiging van de opdracht;

2° zij verstrekt in de opdrachtdocumenten alle nodige informatie betreffende het format, de gebruikte
elektronische apparatuur en de nadere technische bepalingen voor de verbinding en technishce specificaties
voor de catalogus.

Art. 114

Wanneer een raamovereenkomst met meer dan één ondernemer is gesloten na indiening van de offertes in de vorm
van elektronische catalogi, kan de aanbestedende overheid bepalen dat voor specifieke opdrachten opnieuw tot
mededinging wordt opgeroepen op basis van bijgewerkte catalogi. In een dergelijk geval gebruikt de aanbestedende
overheid een van de volgende methodes:
1° zij verzoekt de deelnemers aan de raamovereenkomst hun elektronische catalogi, na aanpassing aan de

eisen van de betrokken opdracht, opnieuw in te dienen, of

2° zij deelt de deelnemers aan de raamovereenkomst mee dat zij voornemens is uit de reeds ingediende
elektronische catalogi de nodige informatie te verzamelen om offertes op te maken die aan de vereisten van
de betrokken opdracht aangepast zijn, mits het gebruik van deze methode in de opdrachtdocumenten voor de
raamovereenkomst is aangekondigd.

Art. 115

Indien een aanbestedende overheid voor specifieke opdrachten overeenkomstig artikel 114, 2°, opnieuw oproept tot
mededinging, deelt hij aan de inschrijvers de datum en het uur mede, waarop zij voornemens is de nodige informatie
te verzamelen voor nieuwe offertes die aan de eisen van de betrokken specifieke opdracht aangepast zijn, en geeft
zij inschrijvers de mogelijkheid om het zodanig verzamelen van informatie te weigeren.
De aanbestedende overheid voorziet in een toereikende termijn tussen de mededeling en het daadwerkelijk
verzamelen van de informatie.
Vóór de gunning van de opdracht, legt de aanbestedende overheid de verzamelde informatie over aan de betrokken
inschrijver zodat deze kan betwisten of bevestigen dat de aldus samengestelde offerte geen materiële fouten bevat.

Art. 116

De aanbestedende overheid mag opdrachten op grond van een dynamisch aankoopsysteem gunnen op basis van de
eis dat offertes voor een specifieke opdracht in de vorm van een elektronische catalogus moeten worden ingediend.
De aanbestedende overheid kan opdrachten ook gunnen op grond van een dynamisch aankoopsysteem
overeenkomstig de artikelen 114, 2°, en 115, mits het verzoek om deelname aan het dynamische aankoopsysteem
vergezeld gaat van een elektronische catalogus in overeenstemming met de technische specificaties en format zoals
vastgesteld door de aanbestedende overheid. Deze catalogus wordt vervolgens aangevuld door de kandidaten,
wanneer zij in kennis zijn gesteld van het voornemen van de aanbestedende overheid om offertes op te stellen door
middel van de procedures als bepaald in artikel 114, 2°.
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Hoofdstuk 4. Prijsvragen

Afdeling 1. Toepassingsvoorwaarden en jury

Art. 117

De aanbestedende overheid kan:
1° prijsvragen organiseren die als onderdeel van een procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor

diensten worden uitgeschreven;

2° prijsvragen met prijzengeld of betalingen aan de deelnemers organiseren.

Trefwoorden:
Toepassingsvoorwaarden (prijsvraag, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 118

De beoordelingscriteria worden vermeld in de aankondiging van de prijsvraag.

Art. 119

§ 1
De prijsvraagdocumenten bepalen de samenstelling van de jury en haar wijze van optreden.
De jury bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen, minimum vijf in aantal, die onafhankelijk zijn van de deelnemers
aan de prijsvraag. Minstens één van hen behoort niet tot de aanbestedende overheid.
Indien van de deelnemers aan de prijsvraag een bijzondere beroepskwalificatie vereist wordt, beschikt minstens één
derde van de juryleden over diezelfde of een gelijkwaardige beroepskwalificatie.
§ 2
De prijsvraagdocumenten bepalen of de jury een beslissings- of adviesbevoegdheid heeft. In alle gevallen is de jury
autonoom bij het uitspreken van haar beslissingen of adviezen.
§ 3
De prijsvraagdocumenten bepalen het eventueel toekennen van prijzengeld voor de best gerangschikte ontwerpen of
van vergoedingen voor de deelnemers. Het prijzengeld wordt door de aanbestedende overheid toegekend met
verplicht behoud van de door de jury opgestelde rangschikking. De aanbestedende overheid kan het prijzengeld of de
vergoedingen ook geheel of gedeeltelijk niet toekennen indien ze oordeelt dat de ontwerpen niet voldoen.
§ 4
De prijsvraagdocumenten bepalen nauwkeurig de respectieve rechten van de aanbestedende overheid en de
ontwerpers inzake de eigendom en het gebruik van de ontwerpen.
Trefwoorden:
Prijzengeld (prijsvraag, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Jury (ontwerpenwedstrijd, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Eigendoms- en gebruiksrechten ontwerp (ontwerpenwedstrijd, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 120

Wanneer het een prijsvraag betreft waarvoor een voorafgaande Europese bekendmaking verplicht is, worden de
ontwerpen anoniem aan de jury voorgesteld en uitsluitend op grond van de criteria die in de aankondiging van de
prijsvraag zijn vermeld. De anonimiteit wordt geëerbiedigd tot de beslissing of het advies van de jury bekend is.
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Vóór het verstrijken van de termijn voor ontvangst van de ontwerpen neemt de jury geen kennis van de inhoud ervan.
Ze evalueert de ontwerpen op grond van de criteria bedoeld in artikel 118.
Ze stelt een door alle leden ondertekend proces-verbaal op met de op basis van de merites van elk project
vastgestelde rangorde van de projecten, vergezeld van opmerkingen en punten die verduidelijking behoeven.
De deelnemers kunnen zo nodig worden verzocht om de in het proces-verbaal vermelde opmerkingen en vragen te
beantwoorden teneinde duidelijkheid te verschaffen omtrent bepaalde aspecten van de projecten.
Van de informatie-uitwisseling tussen de juryleden en de deelnemers wordt eveneens een volledig proces-verbaal
opgesteld.

Afdeling 2. Raming en bekendmaking

Trefwoorden:
Raming en bekendmaking (prijsvraag, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 121

§ 1
De prijsvraag is onderworpen aan de verplichte voorafgaande Europese bekendmaking in de volgende gevallen:
1° wanneer de prijsvraag georganiseerd wordt in het kader van de plaatsingsprocedure van een

overheidsopdracht voor diensten waarvan het geraamde bedrag, met inbegrip van het totale bedrag van de
premies en de betalingen aan de deelnemers, gelijk is aan of hoger dan de drempel vermeld in artikel 11;

2° in alle gevallen van prijsvraag waarvoor het totale bedrag van de premies en de betalingen aan de
deelnemers gelijk is aan of hoger dan de drempel vermeld in artikel 11. Het geraamde bedrag van de
overheidsopdracht die achteraf kan worden geplaatst, wordt ook in aanmerking genomen, tenzij de
aanbestedende overheid de plaatsing van deze opdracht heeft uitgesloten in de aankondiging van prijsvraag.

Wanneer zij het voornemen hebben een vervolgopdracht voor diensten te gunnen overeenkomstig artikel 42, § 1, 5°,
van de wet, wordt dit in de aankondiging van de prijsvraag vermeld.
§ 2
De prijsvraag die niet verplicht onderworpen is aan de voorafgaande Europese bekendmaking zoals vermeld in
paragraaf 1, is onderworpen aan de Belgische bekendmaking.

Art. 122

Inzake de bekendmakingsvoorschriften van hoofdstuk 3 van titel 1 zijn enkel de artikelen 8 tot 10 van toepassing op
de prijsvraag.
De aankondiging van prijsvraag bevat de inlichtingen bedoeld in bijlage 6.A.

Art. 123

Wanneer het een prijsvraag betreft waarvoor een voorafgaande Europese bekendmaking verplicht is, wordt een
aankondiging van de resultaten van de prijsvraag bekendgemaakt die de inlichtingen in bijlage 6.B omvat.
De aankondiging wordt naar het Publicatieblad van de Europese Unie en naar het Bulletin der Aanbestedingen
verzonden binnen een termijn van dertig dagen na de keuze van het ontwerp of de ontwerpen.
Bepaalde gegevens betreffende de resultaten van de prijsvraag mogen niet meegedeeld worden indien de
openbaarmaking ervan de toepassing van een wet zou belemmeren, in strijd zou zijn met het algemeen belang,
nadelig zou zijn voor de rechtmatige commerciële belangen van de overheidsbedrijven of particuliere ondernemingen,
of de eerlijke mededinging tussen de dienstverleners zou kunnen schaden.

Titel 6. Overheidsopdrachten van beperkte waarde
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Art. 124

Voor de in hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet bedoelde overheidsopdrachten van beperkte waarde plaatst de
aanbestedende overheid zijn opdracht na raadpleging, indien mogelijk, van de voorwaarden van meerdere
ondernemers maar zonder dat om de indiening van offertes moet worden verzocht.
Het bewijs van die raadpleging moet door de aanbestedende overheid geleverd kunnen worden.

Titel 7. Overheidsopdrachten tot aanstelling van een advocaat in het kader van een
vertegenwoordiging in rechte of ter voorbereiding van een procedure

Art. 125

De in artikel 28, § 1, eerste lid, 4°, a) en b), van de wet bedoelde opdrachten tot aanstelling van een advocaat in het
kader van een vertegenwoordiging in rechte of ter voorbereiding van een procedure in rechte, zijn onderworpen aan
de beginselen van titel 1 van de wet, met uitzondering van de artikelen 12 en 14 van de wet. Deze
overheidsopdrachten worden geplaatst na raadpleging, indien mogelijk, van de voorwaarden van meerdere
advocaten maar zonder dat om de indiening van offertes moet worden verzocht.
Het bewijs van die raadpleging moet door de aanbestedende overheid geleverd kunnen worden.
De in het eerste lid bedoelde opdrachten mogen niet tot stand komen via een aanvaarde factuur, behalve indien hun
geraamd bedrag lager ligt dan het in artikel 92, eerste lid, van de wet bedoelde bedrag.

Titel 8. Eind-, opheffings-, overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen

Art. 126 Vraag tot toegang tot Telemarc

De aanbestedende overheden die nog niet over een toegang tot Telemarc beschikken, vragen dit aan bij de Dienst
voor Administratieve Vereenvoudiging.

Art. 127 Opheffingsbepalingen

Het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011, gewijzigd bij koninklijk besluit
van 7 februari 2014 en bij het ministerieel besluit van 22 december 2015, wordt opgeheven, met uitzondering van
Hoofdstuk 10.

Art. 128 Overgangsbepalingen

Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese
bekendmaking, mag de aanbestedende overheid tot en met 17 oktober 2018 ervoor kiezen om in een
plaatsingsprocedure niet, of niet uitsluitend, gebruik te maken van de elektronische communicatiemiddelen. In dat
geval geeft zij in de opdrachtdocumenten aan van welk communicatiemiddel gebruik mag worden gemaakt voor het
uitwisselen van informatie, te weten:
1° per post of via een andere geschikte vervoerder;

2° per fax;

3° via communicatie door middel van elektronische middelen, maar zonder gebruik, voor de indiening van de
aanvragen tot deelneming of offertes, van de in artikel 14, § 7, van de wet bedoelde elektronische platformen;

4° door een combinatie van deze middelen.
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Wanneer de aanbestedende overheid ervoor kiest om de in dit artikel bedoelde overgangsmaatregel toe te passen,
blijven de artikelen 45, 90, §§ 1 en 2, eerste en tweede lid, 91, § 1, eerste en tweede lid, 92, eerste tot derde lid, 93 en
94 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011, van toepassing.
Echter:
1° behoudens andersluidend beding in de opdrachtdocumenten, zijn de artikelen 90, § 1 en § 2, eerste en

tweede lid, 91, § 1, eerste en tweede lid, 92, eerste tot derde lid, 93 en 94 van het voormelde koninklijk besluit
van 15 juli 2011 slechts van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van de openbare of niet-openbare
procedure;

2° kan de intrekking van een offerte, bij een openbare of niet-openbare procedure, ook per fax of via een ander
elektronisch middel meegedeeld worden, voor zover deze toekomt bij de voorzitter van de openingszitting
alvorens deze de zitting opent, en de intrekking wordt bevestigd door middel van een aangetekende zending
verzonden ten laatste de dag vóór de openingszitting;

3° kan artikel 90, § 1, van het voormelde koninklijk besluit van 15 juli 2011, slechts worden toegepast voor zover
gebruik mag worden gemaakt van post of via een andere geschikte vervoerder als communicatiemiddel.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhavige overgangsbepaling voor een andere plaatsingsprocedure dan
de openbare of de niet-openbare procedure, geeft de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten aan welke
bijkomende regels op het vlak van communicatiemiddelen van toepassing zijn.
De onderhavige overgangsbepaling blijft van kracht zelfs na de in het eerste lid vermelde datum, ten aanzien van de
opdrachten die tot aan deze datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor
de overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, tot aan die
datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte.
Het onderhavige artikel is niet van toepassing wanneer gebruikt wordt gemaakt van dynamische aankoopsystemen,
elektronische veilingen of elektronische catalogi. Het onderhavige artikel mag niet worden toegepast in het kader van
de bekendmakingsvoorschriften, de terbeschikkingstelling van opdrachtdocumenten en mag evenmin worden
aangewend door aankoopcentrales.

Art. 129

Onverminderd artikel 14, § 2, eerste lid, 5°, van de wet en voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is
dan de drempel voor de Europese bekendmaking, mag de aanbestedende overheid nog tot en met 31 december
2019 ervoor kiezen om in een plaatsingsprocedure niet, of niet uitsluitend, gebruik te maken van de elektronische
communicatiemiddelen. In dat geval geeft zij in de opdrachtdocumenten aan van welk communicatiemiddele gebruik
mag worden gemaakt voor het uitwisselen van informatie, te weten:
1° per post of via een andere geschikte vervoerder;

2° per fax;

3° via communicatie door middel van elektronische middelen, maar zonder gebruik, voor de indiening van de
aanvragen tot deelneming of offertes, van de in artikel 14, § 7, van de wet bedoelde elektronische platformen;

4° door een combinatie van deze middelen.

Wanneer de aanbestedende overheid ervoor kiest om de in dit artikel bedoelde overgangsmaatregel toe te passen,
blijven de artikelen 45, 90, § 1 en § 2, eerste en tweede lid, 91, § 1, eerste en tweede lid, 92, eerste tot derde lid, 93
en 94 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011, van toepassing.
Echter:
1° behoudens andersluidend beding in de opdrachtdocumenten, zijn de artikelen 90, § 1 en § 2, eerste en

tweede lid, 91, § 1, eerste en tweede lid, 92, eerste tot derde lid, 93 en 94 van het voormelde koninklijk besluit
van 15 juli 2011 slechts van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van de openbare of niet-openbare
procedure;
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2° kan de intrekking van een offerte, bij een openbare of niet-openbare procedure, ook per fax of via een ander
elektronisch middel meegedeeld worden, voor zover deze toekomt bij de voorzitter van de openingszitting
alvorens deze de zitting opent, en de intrekking wordt bevestigd door middel van een aangetekende zending
verzonden ten laatste de dag vóór de openingszitting;

3° kan artikel 90, § 1, van het voormelde koninklijk besluit van 15 juli 2011, slechts worden toegepast voor zover
gebruik mag worden gemaakt van post of via een andere geschikte vervoerder als communicatiemiddel.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhavige overgangsbepaling voor een andere plaatsingsprocedure dan
de openbare of de niet-openbare procedure, geeft de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten aan welke
bijkomende regels op het vlak van communicatiemiddelen van toepassing zijn.
De onderhavige overgangsbepaling blijft van kracht zelfs na de in het eerste lid vermelde datum, ten aanzien van de
overheidsopdrachten die tot aan deze datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt,
alsook voor de opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, tot aan
die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte.
Het onderhavige artikel is niet van toepassing wanneer gebruikt wordt gemaakt van dynamische aankoopsystemen,
elektronische veilingen of elektronische catalogi. Het onderhavige artikel mag niet worden toegepast in het kader van
de bekendmakingsvoorschriften en mag evenmin worden aangewend door aankoopcentrales.
Het onderhavige artikel kan wel worden toegepast in het kader van het ter beschikking stellen van
opdrachtdocumenten.

Art. 130

De aanbestedende overheid die gebruikt maakt van de overgangsmaatregelen vervat in de artikelen 128 of 129
maakt hier melding van in de opdrachtdocumenten. Zij geeft aan welke vereisten gelden, desgevallend, op het vlak
van de ondertekening van het UEA, de aanvraag tot deelneming of de offertes.

Art. 131 Inwerkingtredingsbepalingen

Voor de overheidsopdrachten die onder het toepassingsveld van titel 2 van de wet vallen, treden de artikelen van de
wet die nog niet in werking zijn getreden, met uitzondering van de in artikel 132 van dit besluit vermelde bepalingen,
in werking op 30 juni 2017, voor de opdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten
worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande
bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte.

Art. 132

Voor de overheidsopdrachten die onder het toepassingsveld van titel 2 van de wet vallen, 1[treedt artikel 14, § 1,
eerste lid, van de wet]1 in werking op een van de volgende data voor de opdrachten die vanaf die datum worden
bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten waarvoor, bij ontstentenis
van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf de desbetreffende datum wordt uitgenodigd tot het
indienen van een offerte:
1° 30 juni 2017, wanneer deze bepalingen worden toegepast door aankoopcentrales;

2° 30 juni 2017 voor de opdrachten waarbij gebruik wordt gemaakt van dynamische aankoopsystemen,
elektronische veilingen of elektronische catalogi;

3° 18 oktober 2018 voor de opdrachten, andere dan onder 1° of 2°, waarvan de geraamde waarde gelijk is aan
of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking;

4° 1 januari 2020 voor de opdrachten, andere dan onder 1° of 2°, waarvan de geraamde waarde lager is dan de
drempel voor de Europese bekendmaking.
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1[Voor de overheidsopdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 2 van de wet vallen, treedt artikel 73, § 2,
van de wet in werking op 18 april 2018 voor de opdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden
moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot
voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte.]1
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Lid 1, inleidende bepaling gewijzigd bij art. 44, 1° KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 18 april 2018, voor de opdrachten
die vanaf 18 april 2018 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten waarvoor, bij
ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf 18 april 2018 wordt uitgenodigd tot het indienen van een
offerte. Voor een opdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempels voor de Europese bekendmaking, moet
rekening worden gehouden, wat de datum van bekendmaking betreft, met de datum van bekendmaking in het Bulletin der
Aanbestedingen (art. 61).
Lid 2 ingevoegd bij art. 44, 2° KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 18 april 2018, voor de opdrachten die vanaf 18 april
2018 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een
verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf 18 april 2018 wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Voor een opdracht
waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempels voor de Europese bekendmaking, moet rekening worden
gehouden, wat de datum van bekendmaking betreft, met de datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen (art. 61).

Art. 133

Dit besluit, met uitzondering van artikel 126, treedt in werking op 30 juni 2017.
Artikel 126 treedt in werking op 1 mei 2018.

Art. 134 Slotbepaling

De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1 Instellingen en personen als bedoeld in artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit

– Académie royale de Langue et de Littérature française

– Agence de Stimulation économique

– Agence de Stimulation technologique

– Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers

– Agence wallonne de l'Air et du Climat

– Agence wallonne des Télécommunications

– Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité

– Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

– Agentschap Plantentuin Meise

– Agentschap ter Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

– Agentschap voor de buitenlandse Handel

– Agentschap voor de Oproepen tot de Hulpdiensten

– Agentschap voor geografische Informatie Vlaanderen

– Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
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– Agentschap voor Landbouw en Visserij

– Agentschap voor territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

– Apetra

– Aquafin NV

– Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

– Astrid SA

– Atrium ASBL

– Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta

– Autonoom Provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande

– Autonoom Provinciebedrijf Inovant

– Autonoom Provinciebedrijf Plantijn Hogeschool

– Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Domein De Gavers

– Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge

– Autonoom Provinciebedrijf Provinciale Hogeschool Limburg

– Autonoom Provinciebedrijf Sport

– Autonoom Provinciebedrijf Vera

– Autonoom Provinciebedrijf Westtoer

– Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

– Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

– Belgische Maatschappij voor internationale Investeringen

– Belgische technische Coöperatie

– Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

– Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie

– Berlaymont 2000

– Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid

– Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor
Binnenscheepvaart

– Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en
Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations

– Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders in de Houtnijverheid
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– Blue Gate Antwerp

– Brussels Agentschap voor de Onderneming

– Brussels Energie Agentschap ASBL

– Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

– Brussels Instituut voor Milieubeheer

– Brussels internationaal – Tourism & Congres ASBL

– Brussels Waarborgfonds

– Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

– Brusselse gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

– Brusselse hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

– Bureau voor Normalisatie

– Cel voor financiële Informatieverwerking

– Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging

– Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

– Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers à Tournai

– Centre hospitalier universitaire de Liège

– Centre régional d'Aide aux Communes

– Centre wallon de recherches agronomiques

– Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

– Centrum voor Landbouweconomie

– Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz

– Commissariat général au Tourisme

– Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

– Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

– Commission wallonne pour l'Energie

– Conseil économique et social de Wallonie

– Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

– Delcrederedienst NV
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– De Rand

– De Vlaamse Waterweg NV

– Dienst Informatie, Vorming en Afstemming

– Dienst Kijk- en Luistergeld in het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

– Dienst voor de Bijzondere Sociale zekerheidsstelsels

– Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung

– Ecole d'Administration publique commune

– Economische en sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

– Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal

– Egov

– Eigen Vermogen Flanders Hydraulics

– Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek

– Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

– Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

– Entreprise publique des nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la Communauté
française

– Europees sociaal Fonds- Agentschap Vlaanderen

– Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking

– Evoliris

– Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

– Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

– Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

– Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

– Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

– Federaal Planbureau

– 1[...]

– Federale Pensioendienst

– Financieringsfonds voor Schuldafbouw en eenmalige Investeringsuitgaven

– Financieringsinstrument voor de Vlaams Visserij- en Aquicultuursector
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– Flanders international technical Agency

– Fonds bruxellois francophone pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées

– Fonds culturele Infrastructuur

– Fonds d'Aide au Redressement financier des Communes

– Fonds de Constructions d'Institutions hospitalières et medico-sociales de la Communauté française

– Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

– Fonds Ecureuil de la Communauté française

– Fonds Jongerenwelzijn

– Fonds piscicole de Wallonie

– Fonds pour l'Egalisation des Budgets et pour le Désendettement de la Communauté française

– Fonds Stationsomgevingen

– Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

– Fonds voor Arbeidsongevallen

– Fonds voor de Beroepsziekten

– Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid

– Fonds voor de Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen

– Fonds voor dringende Geneeskundige Hulpverlening

– Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

– Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek

– Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

– Garantiefonds voor Huisvesting

– Gewestelijk School voor openbaar Bestuur

– Gimvindus

– GO Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

– Grindfonds

– Herculesstichting

– Hermesfonds

– Herplaatsingsfonds

– Hoge Raad voor de Justitie
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– Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

– Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

– Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

– Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

– Institut du Patrimoine wallon

– Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

– Institut scientifique de Service public

– Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises

– Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique

– Instituut ter Bevordering van het wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

– Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

– Instituut voor de nationale Rekeningen

– Instituut voor gerechtelijke Opleiding

– Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

– Instituut voor Textiel en Confectie

– Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

– Instituut voor Vorming en Begeleiding van de Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

– Interfederaal Gelijkekansencentrum

– Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

– Jobpunt Vlaanderen

– Kas der geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding

– Kind en Gezin

– Koninklijk Belgisch Filmarchief

– Koninklijk Museum voor schone Kunsten Antwerpen

– Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

– Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

– Koninklijke Academie voor overzeese Wetenschappen

– Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en schone Kunsten van België

– Koninklijke Instelling van Mesen
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– Koninklijke Muntschouwburg

– Koninklijke Schenking

– Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

– Koninklijke Vlaamse Schouwburg

– Kruispuntbank van de sociale Zekerheid

– Le Circuit de Spa-Francorchamps

– Limburgse Reconversiemaatschappij

– Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed

– Maatschappij voor Grond- en industrialisatiebeleid Linkerscheldeoevergebied

– Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied

– Milieu- en Natuur Raad van Vlaanderen

– Multisectoriële individuele Rekening

– Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

– Nationaal geografisch Instituut

– Nationaal Instituut voor Criminalistiek

– Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

– Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

– Nationaal Orkest van België

– Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen

– Nationale Arbeidsraad

– Nationale Bank van België

– Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

– Nationale Kas voor Oorlogspensioenen

– Nationale Kas voor Rampenschade

– Nationale Loterij

– Nautinvest Vlaanderen

– Net – Brussel – Gewestelijke Agentschap voor Netheid

– Novovil
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– Office de la Naissance et de l'Enfance

– Office de Promotion du Tourisme de la Communauté française

– Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

– Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

– Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos

– Oost-Vlaams Milieubeheer

– Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

– Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

– Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

– Opéra royal de Wallonie

– Paleis voor Congressen

– Paleis voor schone Kunsten

– 1[...]

– 1[...]

– Patrimoniale Immobiliënmaatschappij

– Pendelfonds

– Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

– Proefbank voor Vuurwapens te Luik

– Radio et Télévision belge de la Communauté française

– Regie der Gebouwen

– Rentenfonds

– Reservefonds van het Brussels hoofdstedelijk Gewest

– Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

– Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

– Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

– Rijksdienst voor sociale Zekerheid

– Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

– Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

– Rubiconfonds
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– Sciensano

– Service social des Services du Gouvernement wallon

– Smals

– Sociaal economische Raad van Vlaanderen

– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Luxembourg

– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

– Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

– Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

– Société publique de Gestion de l'Eau

– Société wallonne de Financement complémentaires des Infrastructures

– Société wallonne de Location-Financement

– Société wallonne du Crédit social

– Société wallonne du Logement et sociétés agréées

– Sofibru

– Stichting Technologie Vlaanderen

– Stichting Vlaams Erfgoed

– Studiecentrum voor Kernenergie

– Technopolis

– Théâtre national de Belgique

– Toerisme Vlaanderen

– Topstukkenfonds

– Universitaire instellingen afhangende van de Franse Gemeenschap

– Universitaire instellingen afhangende van de Vlaamse Gemeenschap

– Universitaire Stichting

– Universitaire Ziekenhuis Gent
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– Via Invest Vlaanderen

– Vlaams Agentschap voor internationaal Ondernemen

– Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

– Vlaams Audiovisueel Fonds

– Vlaams Brusselfonds

– Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

– Vlaams Fonds voor de Letteren

– Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw VZW

– Vlaams Infrastructuurfonds

– Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

– Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

– Vlaams Instituut voor zelfstandig Ondernemen

– Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

– Vlaams Toekomstfonds

– Vlaams Woningfonds voor de grote Gezinnen

– Vlaams Zorgfonds

– Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

– Vlaamse Fonds voor de Lastendelging

– Vlaamse Havens

– Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

– Vlaamse Landmaatschappij

– Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en erkende maatschappijen

– Vlaamse Milieuholding

– Vlaamse Milieumaatschappij

– Vlaamse Opera

– 1[...]

– Vlaamse Radio- en Televisieomroep

– Vlaamse Regulator voor de Media

– Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
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– Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

– Vlaamse Zorgkas

– Wallonie-Bruxelles international

– Werkholding

– Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 45 KB 15 april 2018 (BS 18 april 2018), met ingang van 28 april 2018 (art. 61).

Bijlage 2

Deel A
Federale aanbestedende overheden waarop het verminderd bedrag van artikel 11, eerste lid, 2°, van het koninklijk
besluit van toepassing is:
– de Federale Overheidsdiensten (de FOD's);

– Ministerie van Landsverdediging;

– de Programmatorische Overheidsdiensten (de POD's);

– Regie der Gebouwen;

– Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

– Rijksintituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

– Rijksintituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering;

– Federale Pensioendienst;

– Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

– Fonds voor de Beroepsziekten;

– Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

– Federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

Deel B
Ministerie van Landsverdediging: lijst van producten voor de opdrachten inzake defensie onderworpen aan de herzien
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van 2012 en waarop het verminderd bedrag van artikel 11, eerste lid, 2°,
van het koninklijk besluit van toepassing is:Hoofdstuk 25: zout; zwavel; aarde en steen; gips; kalk en cement.

Hoofdstuk 26: metaalertsen, slakken en assen.
Hoofdstuk 27: minerale brandstoffen, aardoliën en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale
wassen, met uitzondering van:ex 27.10: bijzondere motorbrandstoffen.
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metalen, van zeldzame aardmetalen, van radioactieve elementen en van isotopen met uitzondering van:ex 28.09: explosieven;
ex 28.13: explosieven;
ex 28.14: traangas;
ex 28.28: explosieven;
ex 28.32: explosieven;
ex 28.39: explosieven;
ex 28.50: toxicologische producten;
ex 28.51: toxicologische producten;
ex 28.54: explosieven.

Hoofdstuk 29: organische chemische producten, met uitzondering van:ex 29.03: explosieven;
ex 29.04: explosieven;
ex 29.07: explosieven;
ex 29.08: explosieven;
ex 29.11: explosieven;
ex 29.12: explosieven;
ex 29.13: toxicologische producten;
ex 29.14: toxicologische producten;
ex 29.15: toxicologische producten;
ex 29.21: toxicologische producten;
ex 29.22: toxicologische producten;
ex 29.23: toxicologische producten;
ex 29.26: explosieven;
ex 29.27: toxicologische producten;
ex 29.29: explosieven.

Hoofdstuk 30: farmaceutische producten.
Hoofdstuk 31: meststoffen.
Hoofdstuk 32: looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; kleur- en verfstoffen, verf en
vernis en verfmiddelen; mastiek; inkt.
Hoofdstuk 33: etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische producten.
Hoofdstuk 34: zeep, organische tensioactieve producten, wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide
was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's en tandtechnische
waspreparaten.
Hoofdstuk 35: eiwitstoffen; lijm; enzymen.
Hoofdstuk 37: producten voor fotografie en cinematografie.
Hoofdstuk 38: diverse producten van de chemische industrie, met uitzondering van:ex 38.19: toxicologische producten.

Hoofdstuk 39: kunstmatige plastische stoffen, ethers en esters van cellulose, kunstharsen en werken daarvan,
met uitzondering van:ex 39.03: explosieven.

Hoofdstuk 40: rubber (natuurlijke en synthetische rubber en factis) en werken van rubber, met uitzondering
van: ex 40.11: kogelbestendige banden.

Hoofdstuk 41: huiden, vellen en leder.
Hoofdstuk 42: lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, dameshandtassen en dergelijke
bergingsmiddelen; werken van darmen.
Hoofdstuk 43: pelterijen en bontwerk; namaakbont.
Hoofdstuk 44: hout, houtskool en houtwaren.
Hoofdstuk 45: kurk en kurkwaren.
Hoofdstuk 46: vlechtwerk en mandenmakerswerk.
Hoofdstuk 47: stoffen voor het vervaardigen van papier.
Hoofdstuk 48: papier en karton; cellulose, papier- en kartonwaren.
Hoofdstuk 49: artikelen van de boekhandel en producten van de grafische kunst.
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Hoofdstuk 65: hoofddeksels en delen daarvan.
Hoofdstuk 66: paraplu's, parasols, wandelstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan.
Hoofdstuk 67: geprepareerde veren en geprepareerde dons en artikelen van veren of van dons;
kunstbloemen; werken van mensenhaar.
Hoofdstuk 68: werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen.
Hoofdstuk 69: keramische producten.
Hoofdstuk 70: glas en glaswerk.
Hoofdstuk 71: echte parels, natuurlijke en andere edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen
geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancy-bijouterieën.
Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer van staal.
Hoofdstuk 74: koper.
Hoofdstuk 75: nikkel.
Hoofdstuk 76: aluminium.
Hoofdstuk 77: magnesium, beryllium (glucinium).
Hoofdstuk 78: lood.
Hoofdstuk 79: zink.
Hoofdstuk 80: tin.
Hoofdstuk 81: andere onedele metalen.
Hoofdstuk 82: gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal, met uitzondering van:ex 82.05: gereedschap;

ex 82.07: stukken gereedschap.

Hoofdstuk 83: allerlei werken van onedele metalen.
Hoofdstuk 84: stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, met uitzondering van:ex 84.06: motoren;

ex 84.08: andere voortstuwingsmiddelen;
ex 84.45: machines;
ex 84.53: automatische gegevens verwerkende machines;
ex 84.55: delen van post 84.53;
ex 84.59: kernreactoren.

Hoofdstuk 85: elektrische machines, apparaten en toestellen; artikelen voor elektrotechnisch gebruik, met
uitzondering van:ex 85.13: telecommunicatie;

ex 85.15: zendtoestellen.

Hoofdstuk 86: rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen; niet elektrische signaal- en
waarschuwingstoestellen voor het verkeer, met uitzondering van:ex 86.02: gepantserde locomotieven;

ex 86.03: andere gepantserde locomotieven;
ex 86.05: gepantserde wagons;
ex 86.06: rijdende werkplaatsen;
ex 86.07: wagons.

Hoofdstuk 87: automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen, voor vervoer te lande,
met uizondering van:ex 87.08: gevechtswagens en pantserauto's;

ex 87.01: tractoren;
ex 87.02: militaire voertuigen;
ex 87.03: takelwagens;
ex 87.09: motorrijwielen;
ex 87.14: aanhangwagens.

Hoofdstuk 89: scheepvaart, met uitzondering van:ex 89.01 A: oorlogsschepen.

Hoofdstuk 90: optische instrumenten, apparaten en toestellen, instrumenten, apparaten en toestellen, voor de
fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisieinstrumenten, -apparaten en -
toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen, met uitzondering van:ex 90.05: binocles;
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ex 90.13: diverse instrumenten, lasers;
ex 90.14: telemeters;
ex 90.28: elektrische of elektronische meetinstrumenten;
ex 90.11: microscopen;
ex 90.17: instrumenten voor de geneeskunde;
ex 90.18: toestellen voor mechanische therapie;
ex 90.19: orthopedische toestellen;
ex 90.20: röntgentoestellen.

Hoofdstuk 91: uurwerken.
Hoofdstuk 92: muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid; toestellen voor
het opnemen of het weergeven van geluid en beelden voor televisie; delen en toebehoren van deze
instrumenten en toestellen.
Hoofdstuk 94: meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke
artikelen, met uitzondering van:ex 94.01 A: zitmeubelen voor luchtvaarttuigen.

Hoofdstuk 95: stoffen geschikt om te worden gesneden of te worden gevormd, in bewerkte staat (werken
daaronder begrepen).
Hoofdstuk 96: borstelwerk, kwasten en penselen, bezems, poederkwastjes en zeven.
Hoofdstuk 98: diverse werken.

Bijlage 3

Deel A Inlichtingen die in aankondigingen van bekendmaking van een vooraankondiging via een kopersprofiel
moeten worden opgenomen (als bedoeld in artikel 15, § 1, tweede lid)
1. Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-code,

telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de aanbestedende overheid en, indien het een andere
dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen.

2. Type aanbestedende overheid en uitgeoefende hoofdactiviteit.

3. Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende overheid een aankoopcentrale is, of dat het om een
andere vorm van gezamenlijke opdrachten gaat of kan gaan.

4. CPV-codes.

5. Internetadres van het “kopersprofiel” (URL).

6. Datum van verzending van de aankondiging van bekendmaking van de vooraankondiging in het kopersprofiel.

Deel B Inlichtingen die in vooraankondigingen moeten worden opgenomen (als bedoeld in artikel 15, § 1, eerste lid)
1. Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-code,

telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de aanbestedende overheid en, indien het een andere
dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen.

2. E-mail- of internetadres waar de opdrachtdocumenten vrij, rechtstreeks, volledig en gratis toegankelijk zijn.
Wanneer er geen kosteloze, rechtstreekse en volledige toegang is om een van de in artikel 14, § 2, eerste lid,
van de wet, genoemde redenen, of omdat de aanbestedende overheid artikel 13, § 3, van de wet wil
toepassen, wordt aangegeven hoe de opdrachtdocumenten kunnen worden geraadpleegd.

3. Type aanbestedende overheid en uitgeoefende hoofdactiviteit.
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4. Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende overheid een aankoopcentrale is of dat het om een
andere vorm van gezamenlijke opdrachten gaat of kan gaan.

5. CPV-codes. Indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden
verstrekt.

6. NUTS-code voor de hoofdlocatie van de werken in het geval van opdrachten voor werken of NUTS-code voor
de hoofdplaats van levering of uitvoering voor opdrachten voor leveringen en diensten. Indien de opdracht in
percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden verstrekt.

7. Beknopte beschrijving van de overheidsopdracht: aard en omvang van werken, aard en hoeveelheid of
waarde van leveringen, aard en omvang van diensten.

8. Vermoedelijke datum of data voor bekendmaking van een aankondiging van een opdracht of aankondigingen
van opdrachten ten aanzien van de in deze vooraankondiging bedoelde opdracht(en).

9. Datum van verzending van de aankondiging.

10. Overige relevante informatie.

11. Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan op hoger is dan de betreffende drempel voor
de Europese bekendmaking, vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst inzake de
overheidsopdrachten van 15 april 1994 valt.

Bijlage 4 Inlichtingen die in de aankondiging van opdracht moeten worden opgenomen
(als bedoeld in de artikelen 16 en 22)

1. Naam, identificatienummer, adres inclusief NUTS-code, telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de
aanbestedende overheid en, indien het een andere dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen
kunnen worden verkregen.

2. E-mail- of internetadres waar de opdrachtdocumenten vrij, rechtstreeks, volledig en gratis toegankelijk zijn.
Wanneer er geen kosteloze, rechtstreekse en volledige toegang is om de in artikel 14, § 2, eerste lid, van de
wet genoemde redenen of omdat de aanbestedende overheid artikel 13, § 3, van de wet wil toepassen, wordt
aangegeven hoe de opdrachtdocumenten kunnen worden geraadpleegd.

3. Type aanbestedende overheid en uitgeoefende hoofdactiviteit.

4. Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende overheid een aankoopcentrale is of dat het om een
andere vorm van gezamenlijke opdrachten gaat.

5. CPV-codes. Indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden
verstrekt.

6. NUTS-code voor de hoofdlocatie van de werken in het geval van opdrachten voor werken of NUTS-code voor
de hoofdplaats van levering of uitvoering voor opdrachten voor leveringen en diensten. Indien de opdracht in
percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden verstrekt.

7. Beschrijving van de overheidsopdracht: aard en omvang van werken, aard en hoeveelheid of waarde van
leveringen, aard en omvang van diensten. Indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie
voor elk perceel worden verstrekt. Indien van toepassing, beschrijving van vereiste opties.

8. Geraamde totale orde van grootte van de opdracht/opdrachten; indien de opdracht in percelen is verdeeld,
moet deze informatie voor elk perceel worden verstrekt.
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9. Toelating of verbod van varianten.

10. Tijd voor de levering van leveringen, werken of diensten en, voor zover mogelijk, looptijd van de opdracht.
a) Ingeval van raamovereenkomsten, beoogde looptijd van de raamovereenkomst, in voorkomend geval,

onder vermelding van de redenen voor een looptijd van meer dan vier jaar; voor zover mogelijk,
vermelding van waarde of orde van grootte en frequentie van de te gunnen opdrachten, aantal
ondernemers dat zal deelnemen, en, in voorkomend geval het maximumaantal.

b) Ingeval van een dynamisch aankoopsysteem, vermelding van de geplande duur van dat systeem; voor
zover mogelijk, vermelding van waarde of orde van grootte en frequentie van de te gunnen
opdrachten.

11. Voorwaarden voor deelneming met inbegrip van:
a) indien van toepassing, de vermelding dat het gaat om een overheidsopdracht die is voorbehouden aan

sociale werkplaatsen of waarvan de uitvoering is voorbehouden in het kader van programma's voor
beschermde arbeid;

b) indien van toepassing, vermelding of het verlenen van de dienst ingevolge wettelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden; verwijzing naar de
desbetreffende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen;

c) een lijst en een beknopte omschrijving van de criteria betreffende de persoonlijke situatie van
ondernemers die tot hun uitsluiting kunnen leiden en van selectiecriteria; eventueel vereiste specifieke
minimumeisen ten aanzien van de bekwaamheid; vermelding van vereiste informatie (eigen
verklaringen, documentatie).

12. Het type plaatsingsprocedure; indien van toepassing, motivering van de toepassing van een versnelde
procedure (in geval van een openbare procedure, een niet-openbare procedure of een
mededingingsprocedure met onderhandeling).

13. Indien van toepassing, vermelding of:
a) het om een raamovereenkomst gaat,

b) het om een dynamisch aankoopsysteem gaat,

c) er sprake is van een elektronische veiling (in geval van een openbare procedure, een niet-openbare
procedure of een mededingingsprocedure met onderhandeling).

14. Wanneer de opdracht in percelen moet worden verdeeld, vermelding van de mogelijkheid voor de
ondernemers om voor één, meer en/of alle percelen in te schrijven; vermelding van elke mogelijke beperking
van het aantal percelen dat aan één inschrijver kan worden gegund. Wanneer de opdracht niet in percelen is
verdeeld en het een opdracht betreft waarvan de geraamde waarde gelijk is aan op hoger dan de in artikel 58,
§ 1, tweede lid, van de wet bedoelde drempel, vermelding van de redenen daarvan, tenzij deze vermeld staan
in een ander opdrachtdocument of in de in het artikel 164, § 1, van de wet bedoelde informatie.

15. Voor de niet-openbare procedures, de mededingingsprocedures met onderhandeling, de concurrentiegerichte
dialogen of de innovatiepartnerschappen waar gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot beperking van
het aantal kandidaten voor het indienen van offertes, de dialoog of de onderhandelingen: minimumaantal en,
in voorkomend geval, maximumaantal kandidaten en objectieve criteria voor de bepaling van het aantal
kandidaten in kwestie.

16. Voor de mededingingsprocedures met onderhandeling, de concurrentiegerichte dialogen of de
innovatiepartnerschappen, indien van toepassing, vermelding van de toepassing van een procedure in
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achtereenvolgende fasen waarbij het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande
offertes geleidelijk wordt beperkt.

17. Indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht.

18. i) de opgave van het gunningscriterium prijs of de gunningscriteria;

ii) onverminderd bijlage 9, punt 1.e), in voorkomend geval, opgave van de weging dan wel de (dalende)
volgorde van belangrijkheid, overeenkomstig artikel 81, § 4, van de wet.

De in het onderhavige punt 18 bedoelde informatie mag echter ook uitsluitend in het bestek of, in geval van
een concurrentiegerichte dialoog, in het beschrijvend document worden opgenomen, tenzij wanneer de
economisch meest voordelige offerte louter op basis van de prijs wordt bepaald.

19. Uiterste datum voor de ontvangst van de offertes (openbare procedures, vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) of verzoeken tot deelname (niet-openbare
procedures, mededingingsprocedures met onderhandeling, dynamische aankoopsystemen,
concurrentiegerichte dialogen of innovatiepartnerschappen).

20. Adres waar de offertes of verzoeken tot deelname naartoe moeten worden gestuurd.

21. In geval van een openbare procedure:
a) termijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen,

b) dag, tijd en plaats voor de opening van de offertes,

c) personen die bij de opening worden toegelaten.

22. Taal of talen die moeten worden gebruikt bij offertes of verzoeken tot deelname.

23. Indien van toepassing, vermelding of:
a) elektronische indiening van offertes of verzoeken tot deelname wordt aanvaard,

b) elektronische orderplaatsing wordt gebruikt,

c) elektronische facturering wordt aanvaard,

d) elektronische betalingen worden gebruikt.

24. Vermelding of de opdracht betrekking heeft op een project en/of programma dat met middelen van de Unie
wordt gefinancierd.

25. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel
bemiddelingsprocedures. Preciseringen betreffende de termijnen voor beroepsprocedures of, in voorkomend
geval, naam, adres, telefoonnummer, fax en e-mailadres van de dienst waar deze inlichtingen kunnen worden
verkregen.

26. Datum of data van en verwijzing(en) naar eerdere bekendmakingen in het Bulletin der Aanbestedingen en/of
het Publicatieblad van de Europese Unie ten aanzien van de in deze aankondiging bekendgemaakte
opdracht(en).

27. Bij een serie periodiek terugkerende opdrachten, geraamde tijdstippen waarop vervolgaankondigingen
worden bekendgemaakt.
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28. Datum van verzending van de aankondiging.

29. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst inzake de overheidsopdrachten van 15 april 1994 valt.

30. Overige relevante informatie.

Bijlage 5 Inlichtingen die in aankondigingen van gegunde opdrachten moeten worden
opgenomen (als bedoeld in artikel 17)

1. Naam, identificatienummer, adres inclusief NUTS-code, telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de
aanbestedende overheid en, indien het een andere dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen
kunnen worden verkregen.

2. Type aanbestedende overheid en uitgeoefende hoofdactiviteit.

3. Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende overheid een aankoopcentrale is of dat het om een
andere vorm van gezamenlijke opdrachten gaat.

4. CPV-codes.

5. NUTS-code voor de hoofdlocatie van de werken in het geval van opdrachten voor werken of NUTS-code voor
de hoofdplaats van levering of uitvoering voor opdrachten voor leveringen en diensten.

6. Beschrijving van de overheidsopdracht: aard en omvang van werken, aard en hoeveelheid of waarde van
leveringen, aard en omvang van diensten. Indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie
voor elk perceel worden verstrekt. Indien van toepassing, beschrijving van eventuele opties.

7. Het type plaatsingsprocedure; in geval van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, motivering van de keuze van de procedure.

8. Indien van toepassing, vermelding of:
a) het om een raamovereenkomst ging,

b) het om een dynamisch aankoopsysteem ging.

9. De in artikel 81 van de wet bedoelde gunningscriteria die zijn toegepast voor de gunning van de opdracht(en).
Indien van toepassing, vermelding van of er sprake was van gebruikmaking van een elektronische veiling (in
geval van een openbare procedure, een niet-openbare procedure of een mededingingsprocedure met
onderhandeling).

10. Datum van sluiting van de opdracht(en) of van sluiting van de raamovereenkomst(en) in aansluiting op het
besluit tot gunning of sluiting.

11. Aantal ontvangen offertes ten aanzien van elke plaatsing, met inbegrip van:
a) het aantal uit het midden- en kleinbedrijf ontvangen offertes,

b) aantal ontvangen offertes uit een andere lidstaat of uit derde landen,

c) het aantal elektronisch ontvangen offertes.

12. Per gunning, naam, adres inclusief NUTS-code, telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de
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begunstigde(n) met inbegrip van:
a) informatie of de aangewezen inschrijver behoort tot het midden- en kleinbedrijf,

b) informatie of de opdracht is gegund aan een combinatie van ondernemers (joint venture, consortium of
andere).

13. Waarde van de begunstigde offerte(en) of de hoogste en de laagste offerte die bij de gunning(en) in
aanmerking zijn genomen.

14. Indien van toepassing, voor elke gunning, gedeelte van de opdracht dat aan derden in onderaanneming kan
worden gegeven en de waarde daarvan.

15. Vermelding of de opdracht betrekking heeft op een project en/of programma dat met middelen van de Unie
wordt gefinancierd.

16. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel
bemiddelingsprocedures. Preciseringen betreffende de termijnen voor beroepsprocedures of, in voorkomend
geval, naam, adres, telefoon- en faxnummers, en e-mailadres van de dienst waar deze informatie kan worden
verkregen.

17. Datum of data van en verwijzing(en) naar eerdere bekendmakingen in het Bulletin der Aanbestedingen en/of
Publicatieblad van de Europese Unie ten aanzien van de in deze aankondiging bekendgemaakte
opdracht(en).

18. Datum van verzending van de aankondiging.

19. Overige relevante informatie.

Bijlage 6

Deel A Inlichtingen die in aankondigingen van prijsvragen moeten worden opgenomen (als bedoeld in artikel 122,
tweede lid)
1. Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-code,

telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de aanbestedende overheid en, indien het een andere
dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen.

2. E-mail- of internetadres waar de opdrachtdocumenten vrij, rechtstreeks, volledig en gratis toegankelijk zijn.
Wanneer er geen kosteloze, rechtstreekse en volledige toegang is om een van de in artikel 14, § 2, eerste lid,
van de wet, genoemde redenen, of omdat de aanbestedende overheid artikel 13, § 3, van de wet wil
toepassen, wordt aangegeven hoe de opdrachtdocumenten kunnen worden geraadpleegd.

3. Type aanbestedende overheid en uitgeoefende hoofdactiviteit.

4. Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende overheid een aankoopcentrale is of dat het om een
andere vorm van gezamenlijke opdrachten gaat.

5. CPV-codes. Indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden
verstrekt.

6. Omschrijving van de belangrijkste kenmerken van het project.

7. Indien van toepassing, aantal en waarde van de prijzen.
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8. Type prijsvraag (openbaar of niet-openbaar).

9. In geval van een openbare prijsvraag, uiterste datum voor de indiening van ontwerpen.

10. In geval van een niet-openbare prijsvraag:
a) beoogd aantal deelnemers,

b) indien van toepassing, namen van reeds geselecteerde deelnemers,

c) criteria voor selectie van de deelnemers,

d) uiterste datum voor de verzoeken tot deelname.

11. Indien van toepassing, vermelding dat de deelneming voorbehouden is aan een specifieke beroepsgroep.

12. Criteria die bij de beoordeling van de ontwerpen zullen worden gehanteerd.

13. Vermelding of het besluit van de jury voor de aanbestedende overheid bindend is.

14. Indien van toepassing, aan alle deelnemers uit te betalen bedragen.

15. Vermelding of de overheidsopdrachten naar aanleiding van de prijsvraag al dan niet zullen worden gegund
aan de winnaar(s) van de prijsvraag.

16. Datum van verzending van de aankondiging.

17. Overige relevante informatie.

Deel B Inlichtingen die in aankondigingen van uitslagen van prijsvragen moeten worden opgenomen (als bedoeld in
artikel 123, eerste lid)
1. Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-code,

telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de aanbestedende overheid en, indien het een andere
dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen.

2. Type aanbestedende overheid en uitgeoefende hoofdactiviteit.

3. Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende overheid een aankoopcentrale is of dat het om een
andere vorm van gezamenlijke opdrachten gaat.

4. CPV-codes.

5. Omschrijving van de belangrijkste kenmerken van het project.

6. Waarde van de prijzen.

7. Type prijsvraag (openbaar of niet-openbaar).

8. Criteria die bij de beoordeling van de ontwerpen zijn gehanteerd.

9. Datum van het besluit van de jury.

10. Aantal deelnemers.
a) Aantal deelnemende uit het midden- en kleinbedrijf.
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b) Aantal buitenlandse deelnemers.

11. Naam, adres inclusief NUTS-code, telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de winnaar(s) van de
prijsvraag en vermelding of de winnaar(s) afkomstig is/zijn uit het midden- en kleinbedrijf.

12. Vermelding of de prijsvraag betrekking heeft op een project of programma dat met middelen van de Unie
wordt gefinancierd.

13. Datum of data van en verwijzing(en) naar eerdere bekendmakingen in het Bulletin der Aanbestedingen en/of
Publicatieblad van de Europese Unie ten aanzien van het project of de projecten waar deze aankondiging
betrekking op heeft.

14. Datum van verzending van de aankondiging.

15. Overige relevante informatie.

Bijlage 7

Deel A Inlichtingen die in vooraankondigingen voor sociale en andere specifieke diensten moeten worden
opgenomen (als bedoeld in de artikelen 18, § 1, 2° en 24, eerste lid, 2°)
1. Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-code, e-mail-

en internetadres van de aanbestedende overheid.

2. Beknopte omschrijving van de opdracht, met inbegrip van de geraamde totale waarde van de opdracht en
CPV-codes.

3. Voor zover bekend:
a) NUTS-code voor de hoofdplaats van uitvoering;

b) tijd voor de levering van diensten en looptijd van de opdracht;

c) voorwaarden voor deelneming met inbegrip van:
– indien van toepassing, de vermelding dat het gaat om een overheidsopdracht die is

voorbehouden aan sociale werkplaatsen of waarvan de uitvoering is voorbehouden in het
kader van programma's voor beschermde arbeid,

– indien van toepassing, vermelding of het verlenen van de dienst ingevolge wettelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden,

d) beknopte omschrijving van de belangrijkste elementen van de toe te passen plaatsingsprocedure.

4. Vermelding van het feit dat belangstellende ondernemers de aanbestedende overheid in kennis moeten
stellen van hun belangstelling voor de opdracht(en) en de termijnen voor de ontvangst van blijken van
belangstelling en de plaats waarnaar de blijken van belangstelling verzonden moeten worden.

Deel B Inlichtingen die in aankondigingen van opdrachten ten aanzien van opdrachten voor sociale en andere
specifieke diensten moeten worden opgenomen (als bedoeld in de artikelen 18, § 1, 1° en 24, eerste lid, 2°)
1. Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-code, e-mail-

en internetadres van de aanbestedende overheid.
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2. NUTS-code voor de hoofdplaats van uitvoering.

3. Korte omschrijving van de opdracht, met inbegrip van CPV-codes.

4. Voorwaarden voor deelneming met inbegrip van:
– indien van toepassing, de vermelding dat de opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen of

dat de uitvoering ervan is voorbehouden in het kader van programma's voor beschermde arbeid;

– indien van toepassing, vermelding of het verlenen van de dienst ingevolge wettelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden.

5. Uiterste datum of data voor het opnemen van contact met de aanbestedende overheid met het oog op
deelname.

6. Beknopte omschrijving van de belangrijkste elementen van de toe te passen plaatsingsprocedure.

Deel C Inlichtingen die in aankondigingen van gegunde opdrachten ten aanzien van opdrachten voor sociale en
andere specifieke diensten moeten worden opgenomen (als bedoeld in artikel 18, § 2)
1. Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-code, e-mail-

en internetadres van de aanbestedende overheid.

2. Korte omschrijving van de opdracht, met inbegrip van CPV-codes.

3. NUTS-code voor de hoofdplaats van uitvoering.

4. Aantal ontvangen offertes.

5. Betaalde prijs of prijzen (maximum/minimum).

6. Per plaatsing, naam, adres inclusief NUTS-code, e-mail- en internetadres van de begunstigde(n).

7. Overige relevante informatie.

Bijlage 8 Inlichtingen die in de opdrachtdocumenten met betrekking tot elektronische
veilingen moeten worden opgenomen (als bedoeld in artikel 106)

Wanneer de aanbestedende overheden hebben besloten een elektronische veiling te houden, omvatten de
opdrachtdocumenten tenminste de volgende bijzonderheden:
a) de elementen waarvan de waarden vallen onder de elektronische veiling, voor zover deze elementen

kwantificeerbaar zijn zodat ze kunnen worden uitgedrukt in cijfers of procenten;

b) de eventuele limieten van de waarden die kunnen worden ingediend, zoals zij voortvloeien uit de specificaties
van het voorwerp van de opdracht;

c) de informatie die tijdens de elektronische veiling ter beschikking van de inschrijvers zal worden gesteld en, in
voorkomend geval, het tijdstip waarop;

d) relevante informatie betreffende het verloop van de elektronische veiling;

e) de voorwaarden waaronder de inschrijvers een bod kunnen doen en met name de minimumverschillen die in
voorkomend geval voor de biedingen vereist zijn;
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f) relevante informatie betreffende het gebruikte elektronische systeem en de nadere technische bepalingen en
specificaties voor de verbinding.

Bijlage 9 Inhoud van de uitnodigingen tot het indienen van een offerte of tot deelneming
aan de dialoog (als bedoeld in artikel 52)

1. De uitnodiging tot het indienen van een offerte of tot deelneming aan de dialoog zoals bedoeld in artikel 50
moet ten minste het volgende bevatten:
a) een verwijzing naar de bekendgemaakte aankondiging van opdracht;

b) de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, het adres waar deze moeten worden ingediend
en de taal of talen waarin zij moeten worden gesteld;

c) bij de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap, de aanvangsdatum en het adres van
de raadpleging, alsook de daarbij gebruikte taal of talen;

d) opgave van de stukken die eventueel moeten worden bijgevoegd;

e) de weging van de gunningscriteria of, in voorkomend geval, de dalende volgorde van belangrijkheid
van deze criteria, indien deze niet in de aankondiging van opdracht en evenmin het bestek is vermeld
dan wel, in geval van een concurrentiegerichte dialoog, in het beschrijvende document.

2. Bij opdrachten die gegund worden op basis van een concurrentiegerichte dialoog of een
innovatiepartnerschap, staan de onder 1.b) bedoelde inlichtingen evenwel niet in de uitnodiging tot
deelneming de procedure, maar in de uitnodiging tot indiening van een offerte.

Bijlage 10 Registers

De bedoelde beroeps- en handelsregisters(1) , verklaringen en attesten voor elke lidstaat zijn:
– voor België: “Handelsregister” -“Registre du commerce”, en, bij opdrachten voor diensten, “Beroepsorden” -

“Ordres professionels”;

– voor Bulgarije: “Tърговски рeгистър”;

– voor Tsjechië: “obchodní rejstřík”;

– voor Denemarken: “Erhvervsstyrelsen”;

– voor Duitsland: “Handelsregister”, “Henwerksrolle”, en bij opdrachten voor diensten, “Vereinsregister”,
“Partnerschaftsregister” en “Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder”;

– voor Estland: “Registrite ja Infosüsteemide Keskus”;

– voor Ierland: een ondernemer kan worden verzocht een attest van de “Registrar of Companies” of de
“Registrar of Friendly Societies” over te leggen of, bij ontstentenis daarvan, een attest waaruit blijkt dat hij
onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te oefenen in het land waar hij zich op een bepaalde
plaats en onder een welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd;

– voor Griekenland: “Mητρώo Eργoληπτικών Eπιχειρήσεων -MEEΠ” (het Register van erkende ondernemingen)
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van het ministerie voor Milieu, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken (Υ.ΠE.ΧΩ.Δ.E) bij opdrachten voor
werken; “Bιoτεχνικό ή Eμπoρικό ή Bιoμηχανικό Eπιμελητήριo” en “Mητρώo Kατασκευαστών Aμυντικoύ
Υλικoύ” bij opdrachten voor leveringen; bij opdrachten voor diensten kan de dienstverlener worden verzocht
een onder ede en ten overstaan van een notaris afgelegde verklaring over te leggen betreffende de
uitoefening van het betrokken beroep; in de in de geldende wettelijke regeling bepaalde gevallen, voor het
verlenen van de diensten voor onderzoek als bedoeld in bijlage I, het beroepsregister “Mητρώo Mελετητών”,
alsmede “Mητρώo Γραφείων Mελετών”;

– voor Spanje: “Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado” voor opdrachten voor
werken en diensten en bij opdrachten voor leveringen, “Registro Mercantil” of, in het geval niet-ingeschreven
personen, een attest waaruit blijkt dat de betrokken persoon onder ede heeft verklaard het betrokken beroep
uit te oefenen;

– voor Frankrijk: “Registre du commerce” en “Répertoire des métiers”;

– voor Kroatië, het “Sudski registar” en het “Obrtni registrar” of, voor bepaalde activiteiten, een certificaat
waaruit blijkt dat de betrokken persoon de betrokken commerciële activiteit of het betrokken beroep mag
uitoefenen;

– voor Italië: “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”; bij opdrachten voor
leveringen en diensten ook “Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato” en, naast de reeds
genoemde registers, “Consiglio nazionale degli ordini professionali” voor opdrachten voor diensten; bij
opdrachten voor werken of diensten, “Albo nazionale dei gestori ambientali” naast de reeds genoemde
registers;

– voor Cyprus: overeenkomstig de “Registration en Audit of Civil Engineering en Building Contractors Law” kan
de aannemer voor opdrachten voor werken worden verzocht een attest van de “Council for the Registration en
Audit of Civil Engineering en Building Contractors (Συμβoύλιo Eγγραφήτ καί Eλέγχoυ Eργoληπτών
Oικoδoμικών και Tεχνικών Έργων)” over te leggen; bij opdrachten voor leveringen en diensten kan de
leverancier of de dienstverlener worden verzocht een attest van de “Registrar of Companies en Official
Receiver (Eφoρoτ Eταιρειών και Eπίσημoτ Παραλήπτητ)” over te leggen of, bij ontstentenis daarvan, een
attest waaruit blijkt dat de betrokkene onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te oefenen in het
land waar hij zich op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd;

– voor Letland: “Uzpēmumu registrs” (“Ondernemingsregister”);

– voor Litouwen: “Juridinių asmenų registres”;

– voor Luxemburg: “Registre aux firmes” en “Rôle de la chambre des métiers”;

– voor Hongarije: “Cégnyilvántartás”, “egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása”, en, bij opdrachten voor
diensten, sommige “szakmai kamarák nyilvántartása” of, voor bepaalde activiteiten, een attest waaruit blijkt
dat de betrokken persoon gerechtigd is om de commerciële of beroepsactiviteit in kwestie uit te oefenen;

– voor Malta: de ondernemer bevestigt zijn “numru ta' registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mizjud (VAT) u n-
numru tal- licenzja ta' kummerc”, en, ingeval het een personen- of kapitaalvennootschap betreft, het
desbetreffende inschrijvingsnummer dat door de Maltese autoriteit voor financiële diensten is toegekend;

– voor Nederland: “Handelsregister”;

– voor Oostenrijk: “Firmenbuch”, “Gewerberegister” en “Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”;

– voor Polen: “Krajowy Rejestr Sądowy” (nationale griffie);

– voor Portugal: “Instituto da Construção e do Imobiliário” (INCI) voor opdrachten voor werken; “Registro
Nacional das Pessoas Colectivas” bij opdrachten voor leveringen en diensten;
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– voor Roemenië: “Registrul Comerţului”;

– voor Slovenië: “odni register” en “obrtni register”;

– voor Slowakije: “Obchodný register”;

– voor Finland: “Kaupparekisteri”/“Handelsregistret”;

– voor Zweden: “aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;

– voor het Verenigd Koninkrijk: een ondernemer kan worden verzocht een attest van de “Registrar of
Companies” over te leggen waaruit blijkt dat hij een vennootschap heeft opgericht of in een handelsregister is
ingeschreven, of, bij ontstentenis daarvan, een attest waaruit blijkt dat hij onder ede heeft verklaard het
betrokken beroep op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam uit te oefenen.

Bijlage 11 Model bankverklaring
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Bijlage 12 NUTS code

BE BELGIË
• BE 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

o BE10 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
→ BE100 Arr. van Brussel-Hoofdstad

• BE2 VLAAMS GEWEST
o BE21 Prov. Antwerpen

→ BE211 Arr. Antwerpen

→ BE212 Arr. Mechelen

→ BE213 Arr. Turnhout

o BE22 Prov. Limburg (B)
→ BE221 Arr. Hasselt

→ BE222 Arr. Maaseik

→ BE223 Arr. Tongeren

o BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
→ BE231 Arr. Aalst

→ BE232 Arr. Dendermonde

→ BE233 Arr. Eeklo

→ BE234 Arr. Gent

→ BE235 Arr. Oudenaarde

→ BE236 Arr. Sint-Niklaas

o BE24 Prov. Vlaams-Brabant
→ BE241 Arr. Halle-Vilvoorde

→ BE242 Arr. Leuven

o BE25 Prov. West-Vlaanderen
→ BE251 Arr. Brugge

→ BE252 Arr. Diksmuide

→ BE253 Arr. leper
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→ BE254 Arr. Kortrijk

→ BE255 Arr. Oostende

→ BE256 Arr. Roeselare

→ BE257 Arr. Tielt

→ BE258 Arr. Veurne

• BE3 RÉGION WALLONNE
o BE31 Prov. Brabant Wallon

→ BE310 Arr. Nivelles

o BE32 Prov. Hainaut
→ BE321 Arr. Ath

→ BE322 Arr. Charleroi

→ BE323 Arr. Mons

→ BE324 Arr. Mouscron

→ BE325 Arr. Soignies

→ BE326 Arr. Thuin

→ BE327 Arr. Tournai

o BE33 Prov. Liège
→ BE331 Arr. Huy

→ BE332 Arr. Liège

→ BE334 Arr. Waremme

→ BE335 Arr. Verviers - communes francophones

→ BE336 -Bezirk Verviers - Deutschsprachige Gemeinschaft

o BE34 Prov. Luxembourg (B)
→ BE341 Arr. Arlon

→ BE342 Arr. Bastogne

→ BE343 Arr. Marche-en-Famenne

→ BE344 Arr. Neufchâteau

→ BE345 Arr. Virton
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o BE35 Prov. Namur
→ BE351 Arr. Dînant

→ BE352 Arr. Namur

→ BE353 Arr. Philippeville

• BEZ EXTRA-REGIO
o BEZZ Extra-Regio

→ BEZZZ Extra-Regio

(1) Voor de toepassing van artikel 66, eerste lid, van de besluit, wordt onder “beroeps- of handelsregisters”
verstaan de registers die in deze bijlage vermeld worden, alsmede de registers die in de plaats van deze
registers gekomen zijn, voor zover hierin op nationaal niveau wijzigingen zijn aangebracht.

Over deze akte

Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren

Publicatiedatum 09/05/2017
Afkondigingsdatum 18/04/2017
Inwerkingtreding 30/06/2017
Kluwernummer 190813
Verkorte benaming KB klassieke sectoren; KB op de klassieke sectoren; KB plaatsing; KB op de plaatsing
Bron Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Overheidsopdrachten, algemeen Overheidsopdrachten klassieke sectoren, algemeen
Overheidsopdrachten (Europese normering)
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, bekendmaking, algemeen

ln190813 118/118© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 28/11/2019

M&D Seminars 122

https://jura.kluwer.be/secure/showfile.aspx?id=lx2118574.pdf&sourceid=ln190813&sourcetitel=
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b1194&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b1196&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b1225&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b20037&view=resultview


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

M&D Seminars 123



M&D Seminars 124



Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

(BS 14 juli 2016)
VORIGE VERSIE(S)

Richtlijn
– Art. 7 Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen

inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

– Art. 6 Richtlijn nr. 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot
wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG

– Richtlijn nr. 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van
overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG

– Richtlijn nr. 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten
in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG

Duitse vertaling: Ber. (BS 22 januari 2018).
Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers
54-1541 2015/2016:
001: Wetsontwerp.
002 tot 010: Amendementen.
011: Verslag.
012: Tekst aangenomen door de commissie.
013 en 14: Amendementen.
015: Bijlage
016: Amendementen.
017: Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.
Zie ook
Integraal verslag : 12 mei 2016.

Titel 1. Inleidende bepaling, definities en algemene beginselen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling en definities

Art. 1 Inleidende bepaling

§ 1
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Ze voorziet in de gedeeltelijke omzetting van:
1° artikel 7 van richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling

van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen
van derde landen;

2° artikel 6 van richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende
energie-efficiëntie, tot wijziging van richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de
richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG;

3° richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen
van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG, hierna de richtlijn 2014/24/EU genoemd;

4° richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen
van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking
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van richtlijn 2004/17/EG, hierna de richtlijn 2014/25/EU genoemd;

5° 1[richtlijn 2014/55/EU van 16 april 2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische
facturering bij overheidsopdrachten.]1

§ 2
Deze wet bepaalt de principes en basisregels die van toepassing zijn op de overheidsopdrachten omschreven in
titel 2, hoofdstuk 1, en in titel 3, hoofdstuk 1.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
§ 1, lid 2, 5° ingevoegd bij art. 3 Wet 7 april 2019 (BS 16 april 2019), met ingang van 26 april 2019 voor de overheidsopdrachten en
concessies die zijn bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt vanaf 26 april 2019, alsook voor de opdrachten en
concessies waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het
indienen van een offerte. Voor een overheidsopdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de
drempels bepaald voor de Europese bekendmaking, is de in aanmerking te nemen datum van bekendmaking deze van de
bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen (art. 26).

Art. 2 Definities

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
1° aanbestedende overheid:

a) de Staat;

b) de Gewesten, de Gemeenschappen en de lokale overheidsinstanties;

c) de publiekrechtelijke instellingen en personen die, ongeacht hun vorm en aard, op de datum van de
beslissing om tot een opdracht over te gaan:
i opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet

van industriële of commerciële aard zijn, en;

ii rechtspersoonlijkheid hebben, en;

iii op een van de volgende wijzen afhangen van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen,
de lokale overheidsinstanties of andere instellingen of personen, als bedoeld in onderhavig
punt c):
1. ofwel worden hun werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd door de Staat, de

Gewesten, de Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of andere instellingen
of personen die ressorteren onder dit punt c);

2. ofwel is hun beheer onderworpen aan het toezicht van de Staat, de Gewesten, de
Gemeenschappen,, de lokale overheidsinstanties of andere instellingen of personen
die ressorteren onder dit punt c);

3. ofwel zijn meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevende of
toezichthoudende orgaan aangewezen door de Staat, de Gewesten, de
Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of andere instellingen of personen die
ressorteren onder dit punt c);

d) de verenigingen bestaande uit een of meer aanbestedende overheden als bedoeld in 1°, a, b of c;

2° overheidsbedrijf: elke onderneming die een activiteit bedoeld in de artikelen 96 tot 102 uitoefent waarop de
aanbestedende overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kunnen uitoefenen uit
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hoofde van eigendom, financiële deelneming of de op de onderneming van toepassing zijnde voorschriften.
De overheersende invloed wordt vermoed wanneer deze overheden, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten
opzichte van de onderneming:
a) de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bezitten, of;

b) over de meerderheid van de stemmen beschikken die verbonden zijn aan de door de onderneming
uitgegeven aandelen, of;

c) meer dan de helft van de leden van het bestuurs, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de
onderneming kunnen aanwijzen;

3° persoon die geniet van bijzondere of exclusieve rechten: de persoon die bijzondere of exclusieve rechten
geniet wanneer hij een activiteit uitoefent als bedoeld in de artikelen 96 tot 102. De bijzondere of exclusieve
rechten zijn rechten die voortvloeien uit een door een bevoegde overheid verleende machtiging op grond van
een wettelijke, reglementaire of administratieve bepaling die tot gevolg heeft dat de uitoefening van een van
de in titel 3 bedoelde activiteiten aan een of meer entiteiten voorbehouden blijft waardoor de mogelijkheden
van andere entiteiten om dezelfde activiteit uit te oefenen wezenlijk nadelig worden beïnvloed;
De rechten toegekend door middel van een procedure die het voorwerp was van een gepaste bekendmaking
en waarbij gebruik werd gemaakt van objectieve criteria, vormen geen “bijzondere of exclusieve rechten” in de
zin van het onderhavig punt.
Deze procedures zijn onder meer de volgende:
a) de procedures voor de plaatsing van een opdracht met voorafgaande oproep tot mededinging,

overeenkomstig onderhavige wet, de wet defensie en veiligheid en de wet betreffende de concessies;

b) de procedures ingevolge andere rechtshandelingen van de Europese Unie, opgesomd in bijlage IV,
die een voldoende voorafgaande transparantie waarborgen met het oog op het toekennen van
vergunningen op basis van objectieve criteria;

4° aanbestedende entiteit: de in 1° bedoelde aanbestedende overheden die een activiteit bedoeld in de
artikelen 96 tot 102 uitoefenen, de overheidsbedrijven bedoeld in 2° en de persoon die genieten van
bijzondere of exclusieve rechten bedoeld in 3°;

5° aanbesteder: de aanbestedende overheden die een activiteit bedoeld in titel 2 uitoefenen en de
aanbestedende entiteiten;

6° aankoopcentrale:
a) in de zin van titel 2, een aanbestedende overheid die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en

eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht als bedoeld in de bepalingen onder respectievelijk
7° en 8°;

b) in de zin van titel 3, een aanbesteder die gecentraliseerde en eventueel aanvullende
aankoopactiviteiten doet zoals bedoeld in respectievelijk 7° en 8°;

7° gecentraliseerde aankoopactiviteiten: activiteiten die permanent plaatsvinden op een van de volgende wijzen:
a) de verwerving van leveringen en/of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders;

b) de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten voor werken, leveringen of diensten
die bestemd zijn voor aanbesteders;

8° aanvullende aankoopactiviteiten: activiteiten die bestaan in het verlenen van ondersteuning aan
aankoopactiviteiten, met name op de volgende wijzen:
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a) technische infrastructuur die aanbesteders in staat stelt overheidsopdrachten of raamovereenkomsten
te plaatsen voor werken, leveringen of diensten;

b) adviesverlening over het verloop of de opzet van plaatsingsprocedures;

c) voorbereiding en beheer van plaatsingsprocedures namens en voor rekening van de betrokken
aanbesteder;

9° aanbieder van aanvullende aankoopactiviteiten: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon die
aanvullende aankoopactiviteiten op de markt aanbiedt;

10° ondernemer: elke natuurlijke persoon, elke privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon of elke combinatie van
deze personen, met inbegrip van alle tijdelijke samenwerkingsverbanden van ondernemingen, die werken,
een werk in de zin van de bepaling onder 19°, leveringen of diensten op de markt aanbiedt. Het betreft,
naargelang het geval, een aannemer, leverancier of dienstverlener;

11° kandidaat: een ondernemer die heeft verzocht om een uitnodiging, of is uitgenodigd, om deel te nemen aan
een niet-openbare procedure, een concurrentiegerichte dialoog, een innovatiepartnerschap, een
mededingingsprocedure met onderhandeling, een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, een onderhandelingsprocedure met of zonder voorafgaande oproep tot mededinging, een lijst
van geselecteerde kandidaten of een kwalificatiesysteem;

12° aanvraag tot deelneming: de schriftelijke en uitdrukkelijke wilsuiting door een kandidaat om geselecteerd te
worden in het kader van de in artikel 2, 11°, bedoelde procedures;

13° selectie: de beslissing van een aanbesteder tot keuze van de kandidaten of inschrijvers op basis van de
uitsluitingsgronden en van de selectiecriteria;

14° inschrijver: een ondernemer die een offerte indient;

15° offerte: de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren op grond van de opdrachtdocumenten
en tegen de voorwaarden die hij biedt;

16° opdrachtnemer: de inschrijver met wie de opdracht is gesloten;

17° overheidsopdracht: de overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen een of meer
ondernemers en een of meer aanbesteders en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren
van producten of het verlenen van diensten, met inbegrip van de opdrachten die worden geplaatst in
toepassing van titel 3 door overheidsbedrijven als bedoeld in 2° en personen die genieten van bijzondere of
exclusieve rechten bedoeld in 3°;

18° overheidsopdracht voor werken: de overheidsopdracht die betrekking heeft op een van de volgende
voorwerpen:
a) de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van werken die betrekking hebben op een van de in

bijlage I bedoelde werkzaamheden;

b) de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van een werk;

c) het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat voldoet aan de eisen van de
aanbesteder die een beslissende invloed uitoefent op het soort werk of het ontwerp van het werk;

19° werk: het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als
zodanig een economische of technische functie te vervullen;

20° overheidsopdracht voor leveringen: de overheidsopdracht die betrekking heeft op de aankoop, leasing, huur
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of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten;

21° overheidsopdracht voor diensten: de overheidsopdracht die betrekking heeft op het verlenen van andere
diensten dan die bedoeld in de bepaling onder 18°;

22° openbare procedure: de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van
een aankondiging van een opdracht een offerte mag indienen;

23° niet-openbare procedure: de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding
van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag indienen en waarbij alleen de door
de aanbesteder geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen;

24° mededingingsprocedure met onderhandeling: de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende
ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag
indienen, waarbij alleen de geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen en waarbij over de
voorwaarden van de opdracht kan worden onderhandeld met de inschrijvers, en die uitsluitend van toepassing
is op de opdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 2 vallen;

25° onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging: de plaatsingsprocedure waarbij elke
belangstellende ondernemer naar aanleiding van een oproep tot mededinging een aanvraag tot deelneming
mag indienen, waarbij alleen de geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen en waarbij over de
voorwaarden van de opdracht kan worden onderhandeld met de inschrijvers, en die uitsluitend van toepassing
is op de opdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 3 vallen;

26° onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: de plaatsingsprocedure waarbij de
aanbestedende overheid de door haar gekozen ondernemers een offerte vraagt en met een of meer van hen
over de voorwaarden van de opdracht kan onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is op de
opdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 2 vallen;

27° onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging: de plaatsingsprocedure waarbij de
aanbestedende entiteit de door hem gekozen ondernemers een offerte vraagt en met een of meer van hen
over de voorwaarden van de opdracht kan onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is op de
opdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 3 vallen;

28° concurrentiegerichte dialoog: de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar
aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag indienen en waarbij de
aanbesteder een dialoog voert met de voor deze procedure geselecteerde kandidaten, teneinde een of meer
oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbesteder beantwoorden en op grond waarvan de
deelnemers aan de dialoog wiens voorgestelde oplossing of oplossingen in aanmerking genomen werden na
afloop van deze dialoog, zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen;

29° vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking: de plaatsingsprocedure
waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een offerte
mag indienen en waarbij de aanbesteder met een of meer van hen over de voorwaarden van de opdracht kan
onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is op de opdrachten die onder het toepassingsgebied van
titel 2 vallen;

30° vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging: de
plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een
opdracht een offerte mag indienen en waarbij de aanbesteder met een of meer van hen over de voorwaarden
van de opdracht kan onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is op de opdrachten die onder het
toepassingsgebied van titel 3 vallen;

31° prijsvragen: de procedure die tot doel heeft de aanbesteder een plan of een ontwerp te verschaffen dat na
mededinging door een jury wordt gekozen, al dan niet met toekenning van prijzen;

32° innovatie: de toepassing van een nieuw of aanzienlijk verbeterd product, een nieuwe of aanzienlijk verbeterde
dienst of een nieuw of aanzienlijk verbeterd proces, waaronder, maar niet beperkt tot productie- of
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bouwprocessen, een nieuwe verkoopmethode of een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering,
organisatie op de werkvloer of de externe betrekkingen, onder meer om maatschappelijke problemen te
helpen oplossen of de Europese strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei te ondersteunen;

33° dynamisch aankoopsysteem: het volledig elektronisch proces voor het verwerven van werken, leveringen of
diensten voor courant gebruik, met algemeen op de markt beschikbare kenmerken die overeenstemmen met
de behoeften van de aanbesteder, dat beperkt is in de tijd en gedurende de gehele looptijd openstaat voor
elke ondernemer die voldoet aan de selectiecriteria;

34° elektronische veiling: het zich herhalend proces langs elektronische weg, toepasselijk voor werken, leveringen
of diensten, voor de voorstelling van nieuwe, verlaagde prijzen of van nieuwe waarden voor bepaalde
elementen van de offertes, dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de offertes en de klassering
van de offertes op basis van elektronische verwerking mogelijk maakt;

35° raamovereenkomst: een overeenkomst tussen een of meer aanbesteders en een of meer ondernemers met
het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met
name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden;

36° gezamenlijke opdracht: een opdracht die al dan niet integraal gezamenlijk gerealiseerd wordt in naam van en
voor rekening van meerdere aanbesteders;

37° plaatsing: procedure voor het uitschrijven van een overheidsopdracht, die in voorkomend geval de volgende
aspecten omvat: de voorafgaande marktconsultatie, de bekendmaking, de selectie, de gunning en de sluiting
van de opdracht;

38° gunning van de opdracht: de beslissing van de aanbesteder om de gekozen inschrijver aan te wijzen;

39° sluiting van de opdracht: de totstandkoming van de contractuele band tussen de aanbesteder en de
opdrachtnemer;

40° Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten: de op overheidsopdrachten toepasselijke
referentienomenclatuur als vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de
Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten, afgekort
“CPV”;

41° schriftelijk: elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens
meegedeeld. Dit geheel kan met elektronische middelen overgebrachte en opgeslagen informatie bevatten;

42° elektronisch middel: elektronische apparatuur voor de verwerking, met inbegrip van digitale compressie, en
opslag van gegevens die worden verspreid, overgebracht en ontvangen door draden, straalverbindingen,
optische middelen of andere elektromagnetische middelen;

43° opdrachtdocument: alle documenten die op de opdracht toepasselijk zijn en die door de aanbesteder worden
opgesteld of vermeld. In voorkomend geval omvatten ze de aankondiging van een opdracht, de
vooraankondiging van de opdracht of de periodieke indicatieve aankondiging, wanneer deze gebruikt wordt
als oproep tot mededinging, het bestek of elk ander beschrijvend document omvattende met name de
technische specificaties en de voorgestelde contractvoorwaarden, formaten voor de aanbieding van
documenten door kandidaten en inschrijvers, informatie over algemeen toepasselijke verplichtingen en alle
overige aanvullende documenten. Bij een prijsvraag worden deze documenten prijsvraagdocumenten
genoemd;

44° technische specificatie:
a) in geval van overheidsopdrachten voor werken: alle technische voorschriften, met name die welke zijn

opgenomen in de opdrachtdocumenten, die een omschrijving geven van de vereiste kenmerken van
een materiaal, een product of een levering, zodat dit of deze beantwoordt aan het gebruik waarvoor
het materiaal, product of de levering door de aanbesteder is bestemd; tot deze kenmerken behoren
ook het niveau van milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, een ontwerp dat aan alle vereisten
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voldoet, met inbegrip van de toegankelijkheid voor gehandicapten, en de conformiteitsbeoordeling,
gebruiksgeschiktheid, veiligheid, of afmetingen, met inbegrip van kwaliteitsborgingsprocedures,
terminologie, symbolen, proefnemingen en proefnemingsmethoden, verpakking, markering en
etikettering, gebruiksaanwijzingen en productieprocessen en -methoden tijdens de verschillende
stadia van de levenscyclus van een werk of de werken; deze kenmerken omvatten eveneens de
voorschriften voor het ontwerpen en het berekenen van het werk, de voorwaarden voor
proefnemingen, controle en oplevering van de werken, alsmede de bouwtechnieken of bouwwijzen en
alle andere technische voorwaarden die de aanbesteder bij algemene dan wel bijzondere maatregel
kan voorschrijven met betrekking tot de voltooide werken en tot de materialen of bestanddelen waaruit
deze werken zijn samengesteld;

b) in geval van overheidsopdrachten voor leveringen of voor diensten: een specificatie die voorkomt in
een document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van een product of dienst, zoals het niveau
van kwaliteit, het niveau van milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, een ontwerp dat aan alle
vereisten voldoet, met inbegrip van de toegankelijkheid voor gehandicapten, en de
overeenstemmingsbeoordeling, gebruiksgeschiktheid, gebruik, veiligheid of afmetingen van het
product, met inbegrip van de voor het product geldende voorschriften inzake handelsbenaming,
terminologie, symbolen, proefnemingen en proefnemingsmethoden, verpakking, markering en
etikettering, gebruiksaanwijzingen, productieprocessen en -methoden tijdens de verschillende stadia
van de levenscyclus van de levering of dienst, en conformiteitsbeoordelingsprocedures;

45° Norm: een door een erkende normalisatie-instelling vastgestelde technische specificatie voor herhaalde of
voortdurende toepassing, waarvan de naleving niet verplicht is en die tot een van de volgende categorieën
behoort:
a) internationale norm: een door een internationale normalisatie-instelling vastgestelde norm die ter

beschikking van het publiek wordt gesteld;

b) Europese norm: een door een Europese normalisatie-instelling vastgestelde norm die ter beschikking
van het publiek wordt gesteld;

c) nationale norm: een door een nationale normalisatie-instelling vastgestelde norm die ter beschikking
van het publiek wordt gesteld;

46° Europese technische beoordeling: de gedocumenteerde beoordeling van de prestaties van een bouwproduct
met betrekking tot zijn essentiële kenmerken aan de hand van het respectieve Europees
beoordelingsdocument, zoals omschreven in punt 12 van artikel 2 van Verordening nr. 305/2011 van het
Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor
het verhandelen van bouwproducten;

47° gemeenschappelijke technische specificatie: een technische specificatie op het gebied van ICT die is
opgesteld overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van Verordening nr. 1025/2012 van 25 oktober 2012
betreffende de Europese normalisatie;

48° technisch referentiekader: ieder ander document dan de Europese normen, dat door Europese normalisatie-
instellingen is opgesteld volgens procedures die aan de ontwikkeling van de markt zijn aangepast;

49° levenscyclus: alle opeenvolgende en/of onderling verbonden stadia, waaronder uit te voeren onderzoek en
ontwikkeling, productie, handel en handelsvoorwaarden, vervoer, gebruik en onderhoud, in het bestaan van
het product of werk of het verlenen van een dienst, gaande van het verwerven van de grondstof of de
opwekking van hulpbronnen tot de verwijdering, de opruiming en “end-of-service” fase of “end-of-utilisation”-
fase;

50° keurmerk: ieder document, certificaat of getuigschrift dat bevestigt dat de werken, producten, diensten,
processen of procedures in kwestie aan bepaalde eisen voldoen;

51° keurmerkeisen: de voorschriften waaraan de werken, producten, diensten, processen of procedures in
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kwestie moeten voldoen om het betrokken keurmerk te verkrijgen;

52° perceel: de onderverdeling van een opdracht, die apart kan worden gegund, in principe met het oog op een
gescheiden uitvoering;

53° variante: een alternatieve ontwerp- of uitvoeringswijze die hetzij op vraag van de aanbesteder, hetzij op
initiatief van de inschrijver wordt ingediend;

54° optie: een bijkomend element dat niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, dat hetzij op
vraag van de aanbesteder, hetzij op initiatief van de inschrijver wordt ingediend;

55° voorschot: de betaling van een deel van de opdracht voorafgaand aan verstrekte en aanvaarde prestaties;

56° wet defensie en veiligheid: de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;

57° wet betreffende de concessies: de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten;

58° 1[elektronische factuur: een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde
elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt;]1

59° 1[kernelementen van een elektronische factuur: een verzameling van essentiële gegevenscomponenten die
een elektronische factuur moet bevatten om grensoverschrijdende interoperabiliteit mogelijk te maken, met
inbegrip van de gegevens die nodig zijn om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen.]1

VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
Enig lid, 58° en 59° ingevoegd bij art. 4 Wet 7 april 2019 (BS 16 april 2019), met ingang van 26 april 2019 voor de overheidsopdrachten
en concessies die zijn bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt vanaf 26 april 2019, alsook voor de opdrachten en
concessies waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het
indienen van een offerte. Voor een overheidsopdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de
drempels bepaald voor de Europese bekendmaking, is de in aanmerking te nemen datum van bekendmaking deze van de
bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen (art. 26).

Trefwoorden:
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten Definities (overheidsopdrachten), algemeen
Overheidsopdracht voor werken Overheidsopdracht voor leveringen Overheidsopdracht voor diensten

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen

Trefwoorden:
Algemene beginselen overheidsopdrachten, algemeen

Art. 3 Toepassingsgebied - Beginselen

Dit hoofdstuk omvat de algemene beginselen die zowel van toepassing zijn op de overheidsopdrachten die onder het
toepassingsgebied van titel 2 vallen als op de overheidsopdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 3
vallen. Voor de toepassing van dit hoofdstuk omvat het begrip overheidsopdracht ook de raamovereenkomst en de
prijsvragen.

Art. 4 Gelijkheids, niet-discriminatie, transparantie en proportionaliteitsbeginsel

De aanbesteders behandelen de ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en handelen op een
transparante en proportionele wijze.
Voor zover de bijlagen 1, 2, 4 en 5 en de algemene opmerkingen bij aanhangsel I van de Europese Unie bij de
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Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van 15 april 1994 en de andere internationale overeenkomsten waardoor
de Europese Unie gebonden is van toepassing zijn, geven aanbesteders aan werken, leveringen, diensten en
ondernemers van de ondertekenende partijen van deze overeenkomsten geen minder gunstige behandeling dan die
welke zij aan werken, leveringen, diensten en ondernemers van de Europese Unie geven.
Trefwoorden:
Mededinging (overheidsopdrachten klassieke sectoren) Transparantiebeginsel bij overheidsopdrachten
Proportionaliteitsbeginsel bij overheidsopdrachten
Vertekening van de mededinging (overheidsopdrachten), algemeen Gelijkheidsbeginsel bij overheidsopdrachten

Art. 5 Omzeilen toepassingsgebied en kunstmatig beperken mededinging

§ 1
Een aanbesteder stelt geen overheidsopdracht op met het doel om deze uit te sluiten van het toepassingsgebied van
deze wet of om de mededinging op kunstmatige wijze te beperken. De mededinging wordt geacht kunstmatig te zijn
beperkt indien de overheidsopdracht is ontworpen met het doel bepaalde ondernemers ten onrechte te bevoordelen
of te benadelen.
Ondernemers stellen geen handelingen, sluiten geen overeenkomsten of maken geen afspraken die de normale
mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen.
§ 2
De niet naleving van de in paragraaf 1, tweede lid bedoelde bepaling, geeft aanleiding tot de toepassing van
onderstaande maatregelen, behoudens het geval waarbij het eerste lid van de paragraaf 1 evenmin wordt nageleefd,
in welk geval paragraaf 3 van toepassing is:
1° zolang de aanbesteder nog geen eindbeslissing nam en de opdracht nog niet heeft gesloten, het weren van

de aanvragen tot deelneming of de offertes die als gevolg van zodanige handelingen, overeenkomsten of
afspraken zijn ingediend;

2° wanneer de opdracht reeds is gesloten, de door de Koning bepaalde ambtshalve maatregelen, tenzij de
aanbesteder, bij een met redenen omklede beslissing, anders beschikt.

§ 3
De niet naleving van de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde bepalingen, al dan niet gepaard gaand met de niet-
naleving van de bepalingen van het tweede lid van paragraaf 1, geeft aanleiding tot de toepassing van onderstaande
maatregelen:
1° zolang de aanbesteder de opdracht nog niet heeft gesloten of, wanneer het een omzeiling van het

toepassingsgebied betreft, zolang geen eindbeslissing werd genomen, het afzien van het gunnen of de
toewijzing, in welke vorm dit ook weze, van de opdracht;

2° wanneer de opdracht reeds is gesloten, in welke vorm dit ook weze, de desgevallend door de Koning
bepaalde maatregelen, hetgeen ook ambtshalve maatregelen ten aanzien van de opdrachtnemer kan
behelzen, voor zover deze laatste de bepalingen van paragraaf 1, tweede lid, niet heeft nageleefd.

Evenwel moet overeenkomstig het eerste lid, 2°, slechts een maatregel worden genomen, in het geval waarbij de
opdrachtnemer geen enkele fout beging, voor zover de inbreuk een reëel mededingingsvertekenend effect heeft
gesorteerd.
Trefwoorden:
Belangenconflict (overheidsopdrachten) Vertekening van de mededinging (overheidsopdrachten), algemeen
Omzeiling toepassingsgebied en kunstmatige beperking mededinging (overheidsopdrachten)

Art. 6 Belangenconflicten
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§ 1
De aanbesteder treft de nodige maatregelen om tijdens de plaatsing en de uitvoering belangenconflicten doeltreffend
te voorkomen, te onderkennen en op te lossen, teneinde vertekening van de mededinging te vermijden en de gelijke
behandeling van alle ondernemers te verzekeren.
Het begrip belangenconflict beoogt ten minste iedere situatie waarin een bij de plaatsing of de uitvoering betrokken
ambtenaar, openbare gezagsdrager of andere persoon die op welke wijze ook aan de aanbesteder verbonden is, met
inbegrip van de namens de aanbesteder optredende aanbieder van aanvullende aankoopactiviteiten, alsook elke
persoon die bij de plaatsing of op het resultaat ervan invloed kan hebben, direct of indirect, financiële, economische
of andere persoonlijke belangen heeft die geacht kunnen worden hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de
plaatsing of de uitvoering in het gedrang te brengen.
De Koning kan ook andere situaties benoemen als belangenconflicten.
§ 2
Het is elke ambtenaar, openbare gezagsdrager of ieder ander persoon die op welke wijze ook aan de aanbesteder
verbonden is, met inbegrip van de namens de aanbesteder optredende aanbieder van aanvullende
aankoopactiviteiten, verboden, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen bij de plaatsing of
de uitvoering van een overheidsopdracht zodra hij daardoor, persoonlijk of via een tussenpersoon, zou kunnen
terechtkomen in een toestand van belangenconflict met een kandidaat of inschrijver. In uitzonderlijke
omstandigheden is dit verbod evenwel niet van toepassing, indien dit verbod de aanbesteder zou beletten te voorzien
in haar behoeften.
§ 3
Een belangenconflict wordt alleszins vermoed te bestaan:
1° zodra de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in paragraaf 1, tweede lid,

bloed- of aanverwant is in de rechte lijn tot de derde graad en in de zijlijn tot de vierde graad of in geval van
wettelijke samenwoning, met een van de kandidaten of inschrijvers of met ieder ander natuurlijk persoon die
voor rekening van een van hen een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid uitoefent;

2° indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in paragraaf 1, tweede lid,
zelf of via een tussenpersoon eigenaar, mede-eigenaar of werkend vennoot is van één van de kandiderende
of inschrijvende ondernemingen dan wel in rechte of in feite, zelf of desgevallend via een tussenpersoon, een
vertegenwoordiging-, beslissings- of controlebevoegdheid uitoefent.

De ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon die zich in een toestand van belangenconflict
bevindt, is verplicht zichzelf te wraken. Hij stelt er de aanbesteder schriftelijk en onverwijld van op de hoogte.
§ 4
Indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager, de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in paragraaf 1,
tweede lid, zelf of via een tussenpersoon, één of meer aandelen of deelbewijzen ter waarde van ten minste vijf
percent van het maatschappelijk kapitaal van een van de kandiderende of inschrijvende ondernemingen bezit, is hij
verplicht de aanbesteder daarvan in kennis te stellen.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Belangenconflict (overheidsopdrachten)

Art. 7 Naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht

De ondernemers zijn ertoe gehouden alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu- sociaal en
arbeidsrecht uit hoofde van het Europees Unierecht, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit
hoofde van de in bijlage II vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht, na te leven en te
doen naleven door elke persoon die handelt als onderaannemer in welke fase ook, en door elke persoon die
personeel tewerkstelt voor de uitvoering van de opdracht.
Onverminderd de toepassing van de sancties bedoeld in andere wettelijke, reglementaire of conventionele
bepalingen, worden de inbreuken op de in het eerste lid bedoelde verplichtingen vastgesteld door de aanbesteder en
treft de aanbesteder zo nodig de maatregelen voor inbreuken op de bepalingen van de opdracht.
Trefwoorden:
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Overheidsopdrachten klassieke sectoren, naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht, algemeen

Art. 8 Ondernemers

§ 1
Ondernemers die krachtens de wetgeving van de lidstaat waar zij zijn gevestigd, gerechtigd zijn de betrokken dienst
te leveren, mogen niet worden afgewezen louter op grond van het feit dat zij krachtens in België van toepassing
zijnde wet- of regelgeving, een natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoon moeten zijn.
§ 2
Combinaties van ondernemers mogen deelnemen aan overheidsopdrachten. Een aanbesteder kan niet eisen dat zij
voor het indienen van een aanvraag tot deelname of een offerte een bepaalde rechtsvorm aannemen.
Aanbesteders kunnen in de opdrachtdocumenten verduidelijken op welke wijze combinaties van ondernemingen aan
de vereisten op het gebied van economische en financiële draagkracht en technische en beroepsbekwaamheid als
bedoeld in artikel 71, eerste lid, 2° en 3°, moeten voldoen, wat de klassieke sectoren betreft, dan wel, wat de speciale
sectoren betreft, aan de criteria en voorschriften op het gebied van kwalificatie en kwalitatieve selectie als bedoeld in
Titel 3, Hoofdstuk 4, Afdeling 3, Onderafdeling 2, mits deze gerechtvaardigd zijn op basis van objectieve gronden en
proportioneel zijn. De Koning kan de voorwaarden voor de toepassing van die vereisten bepalen.
Alle aan combinaties van ondernemers opgelegde voorwaarden voor uitvoering van een opdracht, die afwijken van
de voorwaarden die aan individuele deelnemers zijn opgelegd, moeten eveneens op objectieve gronden berusten en
dienen proportioneel te zijn.
Niettegenstaande het eerste lid mogen aanbesteders van combinaties van ondernemers eisen dat zij een bepaalde
rechtsvorm aannemen nadat de opdracht aan hen is gegund, voor zover dit nodig is voor de goede uitvoering van de
overheidsopdracht.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Toegang voor ondernemers uit EU-lidstaten ongeacht rechtsvorm (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (overheidsopdrachten)

Art. 9 Forfaitair beginsel

De overheidsopdrachten worden geplaatst op forfaitaire basis en zonder dat hieraan, bij de uitvoering ervan,
wezenlijke wijzigingen kunnen worden aangebracht behoudens de door de Koning te bepalen uitzonderingen en
overeenkomstig de door Hem te bepalen voorwaarden.
De overheidsopdrachten kunnen in onderstaande gevallen echter worden geplaatst zonder forfaitaire prijsbepaling:
1° in uitzonderlijke gevallen, voor de werken, leveringen of diensten die ingewikkeld zijn of een nieuwe techniek

inluiden, met belangrijke technische risico's, die verplichten tot het aanvatten van de uitvoering van de
prestaties, terwijl niet alle uitvoeringsvoorwaarden en verplichtingen volledig kunnen worden bepaald;

2° in buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden, die door een zorgvuldige aanbesteder niet voorzien
konden worden, wanneer zij betrekking hebben op spoedeisende werken, leveringen of diensten waarvan de
uitvoeringsvoorwaarden moeilijk kunnen worden omschreven.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)
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Trefwoorden:
Overheidsopdracht zonder forfaitaire prijsbepaling, algemeen
Nieuwe techniek (overheidsopdracht zonder forfaitaire prijsbepaling)
Buitengewone en onvoorziene omstandigheden (overheidsopdracht zonder forfaitaire prijsbepaling, klassieke
sectoren)
Prijsbepaling (overheidsopdrachten speciale sectoren), algemeen
Overheidsopdrachten, forfaitaire prijs, algemeen

Art. 10 Prijsherziening

De in het artikel 9 bedoelde forfaitaire grondslag van de overheidsopdrachten vormt geen belemmering voor de
herziening van de prijzen in het licht van bepaalde economische en sociale factoren, op voorwaarde dat in de
opdrachtdocumenten in een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige prijsherzieningsclausule is voorzien.
De herziening van de prijzen moet tegemoetkomen aan de prijsevolutie van de hoofdcomponenten van de kostprijs.
De Koning bepaalt de bijkomende materiële en procedurele regels van deze prijsherziening en kan het opnemen van
dergelijke clausule verplicht stellen voor opdrachten die bepaalde bedragen bereiken of bepaalde
uitvoeringstermijnen omvatten, die Hij vastlegt.
Wanneer de ondernemer een beroep doet op onderaannemers, dan moeten die, in voorkomend geval, ook in de
weerslag van de herziening van hun prijzen delen volgens de door de Koning te bepalen nadere regels en in de mate
die overeenstemt met de aard van de door hen uitgevoerde prestaties.
Artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen, is niet van toepassing op
de overheidsopdrachten.
Trefwoorden:
Prijsherziening (overheidsopdrachten)

Art. 11 Ontwrichting van het contractueel evenwicht

De Koning werkt, voor de door Hem te bepalen opdrachten, een herzieningsmechanisme uit voor het geval van
ontwrichting van het contractueel evenwicht indien deze herziening het gevolg is van onvoorzienbare
omstandigheden. De in artikel 9 bedoelde forfaitaire grondslag van de overheidsopdrachten vormt geen belemmering
voor de toepassing van dit herzieningsmechanisme.
De Koning bepaalt de voorwaarden en de procedure voor de toepassing van dit herzieningsmechanisme.
Trefwoorden:
Ontwrichting van het contractueel evenwicht (overheidsopdrachten)

Art. 12 Betaling voor verstrekte en aanvaarde prestaties

Betalingen mogen alleen worden gedaan voor verstrekte en aanvaarde prestaties. Als zodanig worden beschouwd,
volgens wat in de opdrachtdocumenten is bepaald, de voorraden die aangelegd zijn voor de uitvoering van de
opdracht en die door de aanbesteder zijn goedgekeurd.
Voorschotten kunnen enkel worden toegestaan volgens de materiële en desgevallend procedurele voorwaarden
vastgesteld door de Koning.
Trefwoorden:
Betaling overheidsopdrachten Voorschot (overheidsopdrachten)

Art. 13 Vertrouwelijkheid

§ 1
Zolang de aanbesteder geen beslissing heeft genomen over, naargelang het geval, de selectie of kwalificatie van de
kandidaten of deelnemers, de regelmatigheid van de offertes, de gunning van de opdracht of de beslissing om af te
zien van het plaatsen van de opdracht, hebben de kandidaten, deelnemers, inschrijvers en derden geen toegang tot
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de documenten betreffende de plaatsingsprocedure, met name de aanvragen tot deelneming of kwalificatie, de
offertes en de interne documenten van de aanbesteder.
Van het eerste lid kan afgeweken worden mits het schriftelijk akkoord van de kandidaat of inschrijver die deelneemt
aan de onderhandelingen, overeenkomstig de artikelen 38, § 6, tweede lid, 39, § 3, derde lid, 40, § 4, tweede lid en
§ 5, vierde lid, 41, § 4, tweede lid, 121, § 3, derde lid, en 122, § 4, tweede lid, en dit enkel voor wat de vertrouwelijke
informatie betreft die door deze kandidaat of inschrijver werd meegedeeld.
§ 2
Onverminderd de verplichtingen inzake de bekendmaking van gegunde overheidsopdrachten en de
informatieverstrekking aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers, maakt de aanbesteder de informatie die hem door
een ondernemer als vertrouwelijk is verstrekt, met inbegrip van eventuele fabrieks- of bedrijfsgeheimen en de
vertrouwelijke aspecten van de offerte, niet bekend.
Hetzelfde geldt voor elke persoon die in het kader van zijn functie of van de hem toevertrouwde opdrachten, kennis
heeft van dergelijke vertrouwelijke informatie.
§ 3
De aanbesteder kan aan een ondernemer eisen stellen die tot doel hebben de vertrouwelijke aard van de informatie
die hij beschikbaar stelt, te beschermen.
1[ § 4
De persoonsgegevens die werden verkregen met het oog op de verwerking van de facturen mogen uitsluitend voor
dat doel of daarmee vergelijkbare doeleinden worden gebruikt. De regelingen voor de bekendmaking van
persoonsgegevens die in verband met elektronische facturering zijn vergaard, moeten stroken met het doel van die
bekendmaking en met het beginsel van de bescherming van de privacy.
]1
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
§ 4 ingevoegd bij art. 5 Wet 7 april 2019 (BS 16 april 2019), met ingang van 26 april 2019 voor de overheidsopdrachten en concessies
die zijn bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt vanaf 26 april 2019, alsook voor de opdrachten en concessies
waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van
een offerte. Voor een overheidsopdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempels bepaald
voor de Europese bekendmaking, is de in aanmerking te nemen datum van bekendmaking deze van de bekendmaking in het Bulletin
der Aanbestedingen (art. 26).

Trefwoorden:
Vertrouwelijke aard van de informatie (overheidsopdrachten)

Art. 14 Regels betreffende de communicatiemiddelen

§ 1
De communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de in
paragraaf 7 bedoelde elektronische indiening en ontvangst van de offertes dient, in alle fasen van de
plaatsingsprocedure plaats te vinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen, tenzij in de in
paragrafen 2 tot 4 bedoelde gevallen.
Onverminderd paragraaf 5, moeten de voor communicatie langs elektronische weg te gebruiken instrumenten en
middelen en de technische kenmerken daarvan niet-discriminerend en algemeen beschikbaar zijn alsmede
interoperabel met algemeen gebruikte ICT en mogen de toegang van ondernemers tot de plaatsingsprocedure niet
beperken.
§ 2
Niettegenstaande paragraaf 1, eerste lid, is de aanbesteder niet verplicht het gebruik van elektronische
communicatiemiddelen voor te schrijven:
1° wanneer wegens de gespecialiseerde aard van de overheidsopdracht, voor het gebruik van elektronische

communicatiemiddelen niet algemeen beschikbare gespecialiseerde instrumenten, middelen of
bestandsformaten nodig zijn of wanneer de benodigde instrumenten, middelen of bestandsformaten niet
ondersteund worden door algemeen beschikbare toepassingen;

2° wanneer de applicaties voor ondersteuning van de bestandformaten die geschikt zijn voor de omschrijving
van de offertes bestandsformaten gebruiken die niet door andere open of algemeen beschikbare
toepassingen kunnen worden verwerkt, of onderworpen zijn aan een eigendomsgebonden licentieregeling en
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niet door de aanbesteder als downloads of gebruik op afstand beschikbaar kunnen worden gesteld;

3° wanneer voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen gespecialiseerde kantoorapparatuur
nodig is waarover de aanbesteders doorgaans niet beschikken;

4° wanneer voor de opdrachtdocumenten de indiening is vereist van fysieke of schaalmodellen die niet langs
elektronische weg kunnen worden verzonden;

5° wanneer het een overheidsopdracht betreft die wordt geplaatst door middel van onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging en waarvan de geraamde waarde lager is dan
de drempel voor de Europese bekendmaking.

De aanbesteder die, omwille van een in het eerste lid, 1° tot 4°, vermelde reden, het gebruik van andere dan
elektronische communicatiemiddelen vereist of toelaat, geeft hiervan de redenen op in de in het artikel 164, §§ 1 en 2,
bedoelde informatie.
Mededelingen waarvoor op grond van deze paragraaf geen elektronische communicatiemiddelen worden gebruikt,
gebeuren per post of via een andere geschikte vervoerder, dan wel door een combinatie van post of een andere
geschikte vervoerder enerzijds en elektronische communicatiemiddelen anderzijds.
§ 3
Niettegenstaande paragraaf 1, eerste lid, is de aanbesteder niet verplicht het gebruik van elektronische
communicatiemiddelen voor te schrijven, voor zover het gebruik van andere dan elektronische
communicatiemiddelen nodig is, hetzij vanwege een inbreuk op de beveiliging van die elektronische
communicatiemiddelen, hetzij voor de bescherming van de bijzonder gevoelige aard van de informatie waarvoor een
dermate hoog beschermingsniveau nodig is dat dit niveau niet afdoende kan worden verzekerd via elektronische
instrumenten en middelen die algemeen beschikbaar zijn voor de ondernemers of hun via alternatieve
toegangsmiddelen in de zin van paragraaf 5ter beschikking kunnen worden gesteld.
Een aanbesteder die, omwille van de in het eerste lid vermelde reden, het gebruik van andere dan elektronische
communicatiemiddelen vereist of toelaat, geeft hiervan de redenen op in de in het artikel 164, §§ 1 en 2, bedoelde
informatie.
§ 4
Niettegenstaande paragraaf 1, eerste lid, is mondelinge communicatie toegestaan voor andere mededelingen dan die
betreffende de essentiële elementen van de plaatsingsprocedure, mits de inhoud van de mondelinge communicatie
voldoende gedocumenteerd wordt. Met name worden onderstaande elementen, in dit verband, geacht deel uit te
maken van de voormelde essentiële elementen:
1° de opdrachtdocumenten;

2° de aanvragen tot deelneming;

3° de offertes.

Wat betreft de mondelinge communicatie met de inschrijvers die van grote invloed kan zijn op de inhoud en
beoordeling van de offertes, gebeurt de in het eerste lid bedoelde verplichting tot documenteren door middel van
schriftelijke of auditieve registratie, samenvatting van de voornaamste elementen van de communicatie of een ander
passend middel.
Het eerste lid belet geenszins dat informatiesessies worden georganiseerd waarin mondelinge communicatie gebruikt
wordt voor het verstrekken van toelichtingen in verband met de opdrachtdocumenten, mits de inhoud van deze
mondelinge communicatie voldoende gedocumenteerd wordt overeenkomstig het tweede lid en geen informatie wordt
verspreid die niet reeds in de opdrachtdocumenten is aangegeven. Deze documentatie wordt verspreid naar alle
belangstellenden toe.
§ 5
Niettegenstaande paragraaf 1, tweede lid, kan de aanbesteder, indien noodzakelijk, het gebruik van niet-algemeen
beschikbare instrumenten en middelen voorschrijven, mits hij passende alternatieve toegangsmiddelen aanbiedt. De
Koning bepaalt de gevallen waarbij de aanbesteder geacht wordt passende alternatieve toegangsmiddelen
aangeboden te hebben.
§ 6
Bij elke mededeling, uitwisseling en opslag van informatie zorgt de aanbesteder ervoor dat de integriteit van de
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gegevens en de vertrouwelijkheid van de offertes en aanvragen tot deelneming gewaarborgd zijn. Hij neemt pas na
het verstrijken van de uiterste termijn voor de indiening kennis van de inhoud van de offertes en aanvragen tot
deelneming.
§ 7
De gebruikte instrumenten en middelen voor de elektronische ontvangst van offertes, aanvragen tot deelneming en
plannen en ontwerpen bij prijsvragen, hierna de “elektronische platformen” genoemd, moeten door passende
technische voorzieningen en procedures ten minste de waarborg bieden dat:
1° het exacte tijdstip en de exacte datum van ontvangst van de offertes, van de aanvragen tot deelneming, van

de overlegging van de plannen en ontwerpen precies kunnen worden vastgesteld;

2° redelijkerwijs kan worden verzekerd dat niemand vóór de opgegeven uiterste data toegang kan hebben tot de
op grond van onderhavige eisen verstrekte informatie;

3° alleen de gemachtigde personen de data voor openbaarmaking van de ontvangen gegevens kunnen
vaststellen of wijzigen;

4° tijdens de verschillende fasen van de plaatsing, de uitvoering of van de prijsvraag alleen de gemachtigde
personen toegang hebben tot de verstrekte gegevens of tot een gedeelte daarvan;

5° alleen de gemachtigde personen toegang tot de verstrekte gegevens kunnen geven, en dit slechts na de
opgegeven datum;

6° de met toepassing van de onderhavige eisen ontvangen en geopende gegevens slechts toegankelijk blijven
voor de tot inzage gemachtigde personen;

7° bij een inbreuk op de bepalingen onder 2°, 3°, 4°, 5° of 6° bedoelde toegangsverboden of -voorwaarden, of
een poging daartoe, redelijkerwijs kan worden gewaarborgd dat de inbreuk of de poging daartoe zonder
problemen kan worden opgespoord.

De belanghebbende partijen moeten bovendien kunnen beschikken over gegevens betreffende de specificaties voor
de elektronische indiening van offertes en aanvragen tot deelneming, inclusief encryptie en tijdstempeldiensten.
Deze paragraaf is niet van toepassing in de gevallen bedoeld in de paragrafen 2 en 3.
De Koning bepaalt de nadere bijkomende materiële en procedurele regels die van toepassing zijn op de elektronische
platformen, met inbegrip van de vereiste veiligheidsniveaus voor het gebruik van de elektronische
communicatiemiddelen die in de verschillende fasen van de specifieke plaatsingsprocedure worden gebruikt. Dit
niveau moet in verhouding staan tot de risico's.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Communicatiemiddelen (overheidsopdrachten)

14/1

(...)
Toekomstig recht
Artikel 14/1 wordt ingevoegd bij art. 6 Wet 7 april 2019 (BS 16 april 2019), met ingang van een door de Koning te
bepalen datum (art. 26).

[Art. 14/1 Elektronische facturering

De ondernemers moeten hun facturen elektronisch naar de aanbesteders versturen. Deze laatsten vermelden deze
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verplichting in de opdrachtdocumenten.
De aanbesteders ontvangen en verwerken de elektronische facturen die naar hen worden verstuurd.
Het eerste lid is niet van toepassing op de opdrachten geplaatst door autonome overheidsbedrijven als bedoeld in
artikel 54/1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
of door personen die genieten van bijzondere of exclusieve rechten. Het eerste lid is evenmin van toepassing op de
opdrachten die worden geplaatst in het kader van ontwikkelingssamenwerking, die worden geplaatst door
diplomatieke vertegenwoordigingen of consulaten of die worden geplaatst in het kader van de deelname aan een
internationale tentoonstelling van het Internationaal Bureau van Tentoonstellingen.
Dit artikel is niet van toepassing op opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager is dan of gelijk is aan het bedrag
bepaald door de Koning.
Trefwoorden:
Elektronische factuur (overheidsopdrachten)

[Art. 14/2

De elektronische facturen moeten voldoen aan de Europese norm voor elektronische facturering EN 16931-1: 2017
en CEN/TS 16931-2: 2017.
Indien de Europese Commissie overeenkomstig artikel 5 van richtlijn 2014/55/EU een geactualiseerde norm vaststelt
moet de verwijzing naar de Europese norm voor elektronische facturering EN 16931-1: 2017 en CEN/TS 16931-2:
2017 worden gelezen als een verwijzing naar de geactualiseerde norm.
Een elektronische factuur bevat minimaal de volgende kernelementen:
1° proces- en factuurkenmerken;

2° factuurperiode;

3° informatie over de verkoper;

4° informatie over de koper;

5° informatie over de begunstigde van de betaling;

6° informatie over de fiscaal vertegenwoordiger van de verkoper;

7° verwijzing naar de overeenkomst;

8° leveringsdetails;

9° betalingsinstructies;

10° informatie over kortingen of toeslagen;

11° informatie over de factuurposten;

12° totalen op de factuur;

13° uitsplitsing van de btw per tarief.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 7 Wet 7 april 2019 (BS 16 april 2019), met ingang van 26 april 2019 voor de overheidsopdrachten en concessies die
zijn bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt vanaf 26 april 2019, alsook voor de opdrachten en concessies
waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van
een offerte. Voor een overheidsopdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempels bepaald
voor de Europese bekendmaking, is de in aanmerking te nemen datum van bekendmaking deze van de bekendmaking in het Bulletin
der Aanbestedingen (art. 26).

Art. 15 Voorbehouden opdrachten
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Een aanbesteder kan, overeenkomstig de beginselen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
de toegang tot de plaatsingsprocedure voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de
maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben, of de uitvoering van
deze opdrachten voorbehouden in het kader van programma's voor beschermde arbeid, mits ten minste dertig
procent van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma's gehandicapte of kansarme
werknemers zijn.
In de aankondiging van een opdracht of, bij ontstentenis daarvan, een ander opdrachtdocument, wordt het in het
eerste lid bedoelde voorbehoud vermeld met verwijzing naar onderhavig artikel.
De aanbesteder kan verwijzen naar een werkplaats, een ondernemer of een programma dat overeenstemt met de in
een decreet of ordonnantie gebruikte terminologie en vastgelegde voorwaarden.
Echter moet hij werkplaatsen, ondernemers en programma's aanvaarden die beantwoorden aan gelijkwaardige
voorwaarden.
Trefwoorden:
Sociale werkplaats (voorbehouden overheidsopdracht) Voorbehouden overheidsopdracht, algemeen

Art. 16 Raming van de waarde van de opdracht

De waarde van de opdracht moet worden geraamd. De Koning bepaalt de regels volgens de welke de raming van de
waarde van de opdracht gebeurt.
Behoudens andersluidende bepaling moet elk bedrag in onderhavige wet begrepen worden als een bedrag zonder
belasting op de toegevoegde waarde.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Raming van de waarde van de opdracht (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen
Raming van de waarde van de opdracht (overheidsopdrachten speciale sectoren), algemeen

Titel 2. Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, algemeen

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Afdeling 1. Toepassingsgebied ratione personae

Trefwoorden:
Personeel toepassingsgebied overheidsopdrachten klassieke sectoren, algemeen

Art. 17 Toepassingsgebied ratione personae – Algemeen

Deze titel is van toepassing op de aanbestedende overheden als bedoeld in artikel 2, 1°.
Een niet-limitatieve lijst van de personen bedoeld in artikel 2, 1°, c), wordt door de Koning opgesteld.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)
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Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, algemeen
Aanbestedende overheid (personeel toepassingsgebied overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 18 Gesubsidieerde opdrachten

Een persoon die niet aan de voorwaarden van artikel 2, 1°, voldoet, is onderworpen aan de bepalingen van titel 1 en
titel 2, hoofdstukken 1 tot 5, voor de opdrachten die hij plaatst wanneer de volgende cumulatieve voorwaarden
vervuld zijn:
1° het geraamde opdrachtbedrag is gelijk aan of hoger dan de betreffende drempel voor de Europese

bekendmaking;

2° de opdracht wordt voor meer dan vijftig percent rechtstreeks gesubsidieerd door een aanbestedende overheid
als bedoeld in artikel 2, 1°;

3° de opdracht betreft:
a) hetzij werken van civieltechnische aard, zoals vermeld in bijlage I of werken voor ziekenhuizen,

inrichtingen voor sportbeoefening, recreatie en vrijetijdsbesteding, school- en universiteitsgebouwen
en gebouwen met een administratieve bestemming;

b) hetzij diensten die met de in a) vermelde werken of werk zijn verbonden.

De aanbestedende overheid die bovenvermelde subsidies verstrekt, ziet toe op de naleving van de bepalingen van
deze wet, wanneer zij de gesubsidieerde opdrachten niet zelf gunt of wanneer zij die gunt in naam en voor rekening
van andere entiteiten.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan elke bepaling of beslissing die de naleving van de bepalingen van deze wet
zou opleggen.
Trefwoorden:
Privaatrechtelijke persoon (personeel toepassingsgebied overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen
Gesubsidieerde opdracht privaatrechtelijke persoon (personeel toepassingsgebied overheidsopdrachten klassieke
sectoren)

Afdeling 2. Toepassingsgebied ratione materiae

Trefwoorden:
Materieel toepassingsgebied overheidsopdrachten klassieke sectoren, algemeen

Onderafdeling 1. Algemene bepaling

Art. 19 Toepassingsgebied ratione materiae – Algemeen

Deze titel is van toepassing op de in artikel 2, 17° tot 21°, omschreven overheidsopdrachten, alsook op de in artikel 2,
31°, omschreven prijsvragen en de in artikel 2, 35°, omschreven raamovereenkomsten. Behoudens andersluidende
bepaling zijn de bepalingen van deze titel van toepassing op de opdrachten lager dan, gelijk aan of hoger dan de
drempels voor de Europese bekendmaking.
De Koning is gemachtigd om bepaalde bedragen in functie van de herzieningen voorzien in de Europese richtlijnen
en die de waarde aangeven van de drempels waarvan sprake in deze richtlijnen aan te passen.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk omvat het begrip overheidsopdrachten ook de raamovereenkomst en de
prijsvragen.

Uitvoeringsbesluiten
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– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Onderafdeling 2. Gemengde opdrachten

Trefwoorden:
Gemengde overheidsopdracht klassieke sectoren

Art. 20 Gemengde opdrachten die betrekking hebben op verschillende soorten
opdrachten waarop deze titel van toepassing is

Opdrachten die betrekking hebben op verschillende soorten opdrachten waarop deze titel van toepassing is worden
geplaatst overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het type van opdracht dat het hoofdvoorwerp van
de opdracht in kwestie vormt.
Bij gemengde opdrachten die zowel betrekking hebben op diensten als op leveringen of bij gemengde opdrachten die
zowel betrekking hebben op de in hoofdstuk 6, bedoelde sociale en andere specifieke diensten als op andere
diensten, wordt het hoofdvoorwerp bepaald op basis van de hoogste waarde van de geraamde waarden van de
respectieve leveringen of diensten.
Een overheidsopdracht die betrekking heeft op het leveren van producten of het verrichten van diensten en in
bijkomende orde op plaatsings- en installatiewerkzaamheden, wordt als een overheidsopdracht voor leveringen,
respectievelijk een opdracht voor diensten beschouwd.

Art. 21 Gemengde opdrachten die betrekking hebben op opdrachten waarop deze titel
van toepassing is, alsook op opdrachten die onder een ander juridisch kader vallen

§ 1
Dit artikel is van toepassing op gemengde opdrachten die zowel betrekking hebben op opdrachten waarop deze titel
van toepassing is, als op opdrachten die onder een ander juridisch kader vallen.
§ 2
Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht objectief gezien niet deelbaar zijn, wordt het
toepasselijke juridische kader bepaald door het hoofdvoorwerp van die opdracht.
§ 3
Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht objectief gezien deelbaar zijn, kan de
aanbestedende overheid beslissen om voor de afzonderlijke onderdelen afzonderlijke opdrachten te plaatsen of
daarentegen één enkele opdracht te plaatsen.
Wanneer de aanbestedende overheid beslist voor de afzonderlijke onderdelen afzonderlijke opdrachten te plaatsen,
wordt de beslissing over het juridisch kader dat voor elk van de afzonderlijke opdrachten moet gelden, genomen op
grond van de kenmerken van het afzonderlijke onderdeel in kwestie.
Wanneer de aanbestedende overheid beslist één enkele opdracht te plaatsen en tenzij in artikel 24 anders is
bepaald, is deze titel van toepassing op de daaruit voortvloeiende gemengde opdracht, ongeacht de waarde van de
onderdelen die anders onder een ander juridisch kader zouden vallen en ongeacht het juridisch kader dat anders
voor die onderdelen had gegolden.
In het geval van een gemengde opdracht die elementen van opdrachten voor werken, leveringen of diensten die
onder deze titel vallen, alsook elementen van concessies omvat, wordt de gemengde opdracht geplaatst
overeenkomstig deze titel.

Art. 22 Gemengde opdrachten die betrekking hebben op opdrachten waarop deze titel
van toepassing is, alsook op opdrachten die onder titel 3 vallen

Wanneer een opdracht zowel betrekking heeft op opdrachten waarop deze titel van toepassing is als op opdrachten
voor de uitoefening van een activiteit waarop titel 3 van toepassing is, worden de toepasselijke regels,
niettegenstaande artikel 21, § 2, bepaald overeenkomstig de artikelen 103 tot 105.
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Art. 23 Gemengde opdrachten waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn
– verwijzing naar artikel 24

Wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht onderworpen is aan de titels 2 of 3 of aan titel 3/1 van de wet
defensie en veiligheid, is artikel 24 van toepassing.

Art. 24 Gemengde opdrachten waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

§ 1
Dit artikel is van toepassing op gemengde opdrachten die zowel betrekking hebben op opdrachten waarop deze titel
van toepassing is, als op opdrachten waarop artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie van toepassing is of die onderworpen zijn aan de titels 2 of 3 of aan de titel 3/1 van de wet defensie en
veiligheid.
§ 2
Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht objectief gezien niet deelbaar zijn, kan de opdracht
overeenkomstig titel 3/1 van de wet defensie en veiligheid worden geplaatst indien zij elementen bevat waarop
artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing is of die betrekking hebben
op de essentiële veiligheidsbelangen van het Rijk.
Wanneer de opdracht in datzelfde geval geen elementen bevat waarop artikel 346 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie van toepassing is of die geen betrekking hebben op de essentiële veiligheidsbelangen
van het Rijk, kan zij overeenkomstig de titels 2 en 3 van de wet defensie en veiligheid worden geplaatst.
§ 3
Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht objectief gezien deelbaar zijn, kan de
aanbestedende overheid beslissen om voor de afzonderlijke onderdelen afzonderlijke opdrachten te plaatsen, of om
één enkele opdracht te plaatsen.
Wanneer de aanbestedende overheid beslist om voor afzonderlijke delen afzonderlijke opdrachten te plaatsen, wordt
de beslissing over het juridisch kader dat voor elk van de afzonderlijke opdrachten moet gelden, genomen op grond
van de kenmerken van het afzonderlijke deel in kwestie.
Wanneer de aanbestedende overheid beslist één opdracht te plaatsen, gelden de volgende criteria om de
toepasselijke juridische regeling te bepalen:
1° wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht valt onder titel 3/1 van de wet defensie en veiligheid, kan

de opdracht worden geplaatst overeenkomstig de voormelde titel, mits het plaatsen van één enkele opdracht
objectief gerechtvaardigd is;

2° wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht valt onder de titels 2 of 3 van de wet defensie en veiligheid,
kan de opdracht overeenkomstig de voormelde titels worden geplaatst, mits het plaatsen van één enkele
opdracht objectief gerechtvaardigd is. Deze bepaling geldt onverminderd de drempels en uitzonderingen van
die wet.

De beslissing om één enkele opdracht te plaatsen mag evenwel niet zijn ingegeven door het oogmerk opdrachten
aan de toepassing van de onderhavige wet of van de titels 2 of 3 van de wet defensie en veiligheid te onttrekken.
Wanneer bij de toepassing van het derde lid de voorwaarden van zowel 1° als 2° zijn vervuld, is de bepaling onder 1°
van toepassing.

Onderafdeling 3. Uitsluitingen

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, uitsluiting materieel toepassingsgebied, algemeen

Art. 25 Opdrachten geplaatst in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en
postdiensten
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Deze titel is niet van toepassing op overheidsopdrachten die, in het kader van titel 3, worden geplaatst door een
aanbestedende overheid die een of meer van de in de artikelen 96 tot 102 van die titel bedoelde activiteiten uitoefent
en die geplaatst worden voor de uitvoering van die activiteiten, noch op overheidsopdrachten die, op grond van de
artikelen 109, 111 en 116 van die titel, uitgesloten zijn van het toepassingsgebied ervan, noch, indien geplaatst door
een aanbestedende overheid die postdiensten als bedoeld in artikel 101, § 2, 2°, van die titel verleent, op opdrachten
geplaatst voor de uitvoering van de volgende activiteiten:
1° diensten met een toegevoegde waarde die verband houden met en volledig worden geleverd via

elektronische middelen, met inbegrip van de beveiligde overdracht van gecodeerde documenten via
elektronische middelen, adresbeheerdiensten en het doorzenden van geregistreerde elektronische post;

2° financiële diensten die vallen onder de CPV-codes met referentienummers 66100000-1 tot en met 66720000-
3 en onder artikel 28, § 1, eerste lid, 5°, met inbegrip van met name postoverschrijvingen en overdrachten
vanuit lopende postrekeningen;

3° filateliediensten; of

4° logistieke diensten, meer bepaald diensten waarbij fysieke levering en/of opslag gecombineerd worden met
niet-postale diensten.

Art. 26 Specifieke uitsluitingen op het gebied van elektronische communicatie

De overheidsopdrachten die hoofdzakelijk tot doel hebben de aanbestedende overheid in staat te stellen openbare
communicatienetwerken beschikbaar te stellen of te exploiteren of aan het publiek één of meer elektronische
communicatiediensten te verlenen, vallen niet onder de toepassing van deze titel.

Art. 27 Overheidsopdrachten geplaatst op grond van internationale voorschriften

Vallen niet onder de toepassing van deze wet, onverminderd artikel 34:
1° de overheidsopdrachten die de aanbestedende overheid verplicht is te plaatsen overeenkomstig andere

plaatsingsprocedures dan die van deze wet, en waarin is voorzien bij:
a) een overeenkomstig de Europese Verdragen tot stand gekomen juridisch instrument dat

internationaalrechtelijke verplichtingen schept, zoals een internationale overeenkomst tussen een
lidstaat en één of meer derde landen of deelgebieden daarvan met betrekking tot werken, leveringen
of diensten die bestemd zijn voor de gezamenlijke verwezenlijking of exploitatie van een project door
de ondertekenende staten. De aanbestedende overheden melden alle bovenvermelde juridische
instrumenten aan het in artikel 162, § 2, bedoelde aanspreekpunt;

b) een internationale organisatie;

2° de overheidsopdrachten, die de aanbestedende overheid plaatst volgens de plaatsingsregels van een
internationale organisatie of een internationale financiële instelling, waarbij de betrokken overheidsopdrachten
volledig door die organisatie of instelling worden gefinancierd.

Wat betreft de overheidsopdrachten die voor meer dan de helft door een internationale organisatie of een
internationale financiële instelling worden gefinancierd, komen de partijen overeen welke plaatsingsprocedure worden
toegepast.
Trefwoorden:
Overheidsopdracht op grond van internationale voorschriften (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten
klassieke sectoren)
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Art. 28 Specifieke uitsluitingen voor opdrachten voor diensten

§ 1
Vallen niet onder de toepassing van deze wet, onder voorbehoud van paragraaf 2, de overheidsopdrachten voor
diensten betreffende:
1° de verwerving of huur, ongeacht de financiële voorwaarden ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere

onroerende goederen of betreffende rechten hierop;

2° de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal bestemd voor audiovisuele
mediadiensten of radio-omroepdiensten, die worden geplaatst door aanbieders van audiovisuele
mediadiensten of radio-omroepdiensten, of opdrachten betreffende zendtijd of betreffende de levering van
programma's die worden gegund aan aanbieders van audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten;

3° arbitrage- en bemiddelingsdiensten;

4° een van de volgende juridische diensten:
a) de vertegenwoordiging in rechte van een cliënt door een advocaat als bedoeld in artikel 1 van

richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke
uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten, en dit in het kader van:
i een arbitrage- of bemiddelingsprocedure in een lidstaat, een derde land of voor een

internationale arbitrage- of bemiddelingsinstantie, of

ii een procedure voor een rechter of overheidsinstantie van een lidstaat of een derde land of
voor een internationale rechter of instantie;

b) juridisch advies dat wordt gegeven ter voorbereiding van de procedures als bedoeld in de bepaling
order a), of indien er concrete aanwijzingen zijn en er een grote kans bestaat dat over de kwestie
waarop het advies betrekking heeft, een dergelijke procedure zal worden gevoerd, mits het advies
door een advocaat is gegeven in de zin van artikel 1 van voormelde richtlijn 77/249/EEG;

c) het waarmerken en voor echt verklaren van documenten door een notaris;

d) juridische dienstverlening door bewindvoerders of aangewezen voogden, en andere juridische
dienstverlening waarvan de aanbieders door een rechterlijke instantie van de betrokken lidstaat, of van
rechtswege, aangewezen zijn om specifieke taken te verrichten onder toezicht van die rechterlijke
instanties;

e) andere juridische diensten die in het Rijk al dan niet incidenteel verband houden met de uitoefening
van het openbaar gezag;

5° financiële diensten betreffende de uitgifte, aankoop, verkoop en overdracht van effecten of andere financiële
instrumenten, als bedoeld in richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004
betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG
van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking
van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, alsmede door de centrale banken verleende diensten en activiteiten die
zijn uitgevoerd in het kader van de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit en het Europees
Stabiliteitsmechanisme;

6° leningen, al dan niet in samenhang met de uitgifte, de aankoop, de verkoop of de overdracht van effecten of
andere financiële instrumenten;

7° arbeidsovereenkomsten;
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8° diensten inzake civiele verdediging, civiele bescherming en risicopreventie die worden verleend door non-
profitorganisaties en -verenigingen en onder de CPV-codes 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,
75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 en 85143000-3 vallen, behalve
ziekenvervoer per ambulance;

9° openbaar personenvervoer per trein of metro wanneer zij onder het toepassingsgebied vallen van verordening
1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar
personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening nr. 1191/69 van de Raad en
Verordening nr. 1107/70 van de Raad;

10° opdrachten voor diensten inzake politieke campagnes die onder de CPV-codes 79341400-0, 92111230-3 en
92111240-6 vallen, indien geplaatst door een politieke partij in het kader van een verkiezingscampagne.

In het eerste lid 2° hebben de begrippen “audiovisuele mediadiensten” en “aanbieders van mediadiensten” dezelfde
betekenis als in de artikelen 1.3/1 en 1.6/1 van de wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronische-
communicatienetwerken en -diensten en audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, het
artikel 2, 26° en 27°, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en
televisie, en het artikel 1, 48° en 49° van het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 van de Franse
Gemeenschap betreffende de audiovisuele mediadiensten. Het begrip “Programma” beantwoordt aan de definitie in
artikel 1.5 de voormelde wet van 30 maart 1995, artikel 2, 31°, van het voormelde decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 27 maart 2009 en artikel 1, 36°, van het voormelde gecoördineerde decreet van 26 maart 2009
van de Franse Gemeenschap, maar omvat ook radioprogramma's en radioprogrammamaterieel. Voorts wordt voor de
toepassing van deze bepaling onder “programmamaterieel” hetzelfde verstaan als onder “programma”.
De Koning kan de gevallen omschrijven die beschouwd worden als arbeidsovereenkomst.
§ 2
De Koning kan specifieke plaatsingsregels bepalen waaraan de in de paragraaf 1, 4°, a en b, bedoelde opdrachten, in
de gevallen die Hij bepaalt, onderworpen zijn.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Dienst inzake koop of huur van onroerende goederen of rechten (uitsluiting toepassingsgebied
overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Audiovisuele mediadienst of radio-omroepdienst (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten klassieke
sectoren)
Arbitrage- en bemiddelingsdienst (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Dienst inzake effecten of andere financiële instrumenten (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten
klassieke sectoren)
Arbeidsovereenkomst (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 29 Op basis van een alleenrecht geplaatste opdrachten voor diensten

De overheidsopdrachten voor diensten die geplaatst worden door een aanbestedende overheid bij een andere
aanbestedende overheid of bij een vereniging van aanbestedende overheden op basis van een alleenrecht dat ze
genieten krachtens bekendgemaakte wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen die verenigbaar zijn met
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van
deze wet.
Trefwoorden:
Alleenrecht aanbestedende overheid (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 30 In-house-toezicht
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§ 1
Een overheidsopdracht die geplaatst wordt door een aanbestedende overheid bij een privaat- of publiekrechtelijke
rechtspersoon, valt buiten het toepassingsgebied van deze wet, indien aan elk van de volgende voorwaarden is
voldaan:
1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;

2° meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die
hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde
aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en

3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van
geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens
de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op
de gecontroleerde rechtspersoon.

Een aanbestedende overheid wordt geacht op een rechtspersoon toezicht zoals op haar eigen diensten uit te
oefenen in de zin van het eerste lid, punt 1°, indien zij zowel op strategische doelstellingen als op belangrijke
beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon een beslissende invloed uitoefent.
Dit toezicht kan ook worden uitgeoefend door een andere rechtspersoon, die zelf op dezelfde wijze door de
aanbestedende overheid wordt gecontroleerd.
§ 2
De uitsluiting bepaald in paragraaf 1 is eveneens van toepassing wanneer een gecontroleerde rechtspersoon die een
aanbestedende overheid is, een opdracht plaatst bij zijn controlerende aanbestedende overheid, of bij een andere
rechtspersoon die door dezelfde aanbestedende overheid wordt gecontroleerd, mits er geen directe participatie van
privékapitaal is in de rechtspersoon bij wie de overheidsopdracht wordt geplaatst, met uitzondering van geen controle
of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale
wetgeving, in overeenstemming met de Europese verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de
gecontroleerde rechtspersoon.
§ 3
Een aanbestedende overheid die op een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon geen controle uitoefent in de zin
van paragraaf 1, kan niettemin een overheidsopdracht plaatsen bij die rechtspersoon zonder deze wet toe te passen,
indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de aanbestedende overheid oefent, samen met andere aanbestedende overheden, op die rechtspersoon

toezicht uit zoals op hun eigen diensten;

2° meer dan 80 % van de activiteiten van die rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn
toegewezen door de controlerende aanbestedende overheden of door andere, door diezelfde aanbestedende
overheden gecontroleerde rechtspersonen; en

3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van
geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens
de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op
de gecontroleerde rechtspersoon.

Voor de toepassing van het eerste lid, onder 1°, oefenen de aanbestedende overheden gezamenlijk toezicht uit op
een rechtspersoon indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit vertegenwoordigers

van alle deelnemende aanbestedende overheden. Individuele vertegenwoordigers kunnen verscheidene of
alle deelnemende aanbestedende overheden vertegenwoordigen;

2° deze aanbestedende overheden zijn in staat gezamenlijk beslissende invloed uit te oefenen op de
strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtspersoon; en
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3° de gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn met de belangen van de
controlerende aanbestedende overheden.

§ 4
Het percentage van de activiteiten als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2° en in paragraaf 3, eerste lid, 2°, wordt
bepaald aan de hand van de gemiddelde totale omzet, of een geschikte alternatieve op activiteit gebaseerde maatstaf
zoals de kosten die door de betrokken rechtspersoon of aanbestedende overheid zijn gemaakt met betrekking tot
diensten, leveringen en werken over de laatste drie jaren voorafgaand aan de plaatsing van de opdracht.
Wanneer in verband met de datum van oprichting van of aanvang van de bedrijfsactiviteiten van die rechtspersoon of
aanbestedende overheid, of in verband met een reorganisatie van zijn of haar activiteiten, de omzet of een
alternatieve op activiteit gebaseerde maatstaf zoals gemaakte kosten over de laatste drie jaren niet beschikbaar of
niet langer relevant is, volstaat het om met name middels bedrijfsprognoses aan te tonen dat de meting van de
activiteit aannemelijk is.
Trefwoorden:
In-house-toezicht (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Combinatie van ondernemers (concessieovereenkomst)

Art. 31 Niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking

Een opdracht die uitsluitend tussen twee of meer aanbestedende overheden wordt gesloten, valt buiten het
toepassingsgebied van deze wet, wanneer aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de opdracht voorziet in of geeft uitvoering aan samenwerking tussen de deelnemende aanbestedende

overheden om te bewerkstelligen dat de openbare diensten die zij moeten uitvoeren, worden verleend met het
oog op de verwezenlijking van hun gemeenschappelijke doelstellingen;

2° de invulling van die samenwerking berust uitsluitend op overwegingen in verband met het openbaar belang;
en

3° de deelnemende aanbestedende overheden nemen op de open markt niet meer dan 20 % van de onder die
samenwerking vallende activiteiten voor hun rekening. Dit activiteitenpercentage wordt bepaald
overeenkomstig artikel 30, § 4.

Trefwoorden:
Niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten
klassieke sectoren)

Art. 32 Onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten

Opdrachten voor diensten van onderzoek en ontwikkeling vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van
deze wet. De wet is daarentegen wel toepasselijk op de opdrachten voor diensten van onderzoek en ontwikkeling die
onder de CPV-codes 73000000-2 tot 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 en 73430000-5 vallen, mits aan de beide
volgende voorwaarden is voldaan:
1° de baten komen uitsluitend toe aan de aanbestedende overheid voor gebruik ervan in de uitoefening van haar

eigen werkzaamheden; en

2° de verleende dienst wordt volledig door de aanbestedende overheid betaald.

Trefwoorden:
Dienst van onderzoek en ontwikkeling (uitsluiting toepassingsgebied klassieke sectoren)
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Art. 33 Defensie en veiligheid

§ 1
Deze wet is van toepassing op de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied, met uitzondering van:
1° de opdrachten waarop de wet defensie en veiligheid van toepassing is;

2° de in artikel 18 van de wet defensie en veiligheid bedoelde opdrachten.

§ 2
Deze wet is niet van toepassing op overheidsopdrachten die niet anderszins op grond van paragraaf 1 zijn
uitgesloten, voor zover de bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen van het Rijk niet kan worden
gewaarborgd door minder ingrijpende maatregelen, bijvoorbeeld door eisen te stellen ter bescherming van het
vertrouwelijke karakter van de informatie die de aanbestedende overheid in een plaatsingsprocedure overeenkomstig
deze wet beschikbaar stelt.
Voorts is deze wet, overeenkomstig artikel 346, lid 1, a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, niet van toepassing op overheidsopdrachten die niet anderszins op grond van paragraaf 1 van dit artikel zijn
uitgesloten, voor zover de toepassing van deze wet het Rijk ertoe zou verplichten informatie ter beschikking te stellen
waarvan hij de openbaarmaking in strijd acht met zijn essentiële veiligheidsbelangen.
§ 3
Wanneer de plaatsing en de uitvoering van de overheidsopdracht geheim zijn verklaard of, overeenkomstig de in het
Rijk geldende wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen, gepaard moeten gaan met bijzondere
veiligheidsmaatregelen, is deze wet, niet van toepassing, voor zover vastgesteld werd dat de bescherming van de
essentiële belangen niet kan worden gewaarborgd door minder ingrijpende maatregelen, zoals deze bedoeld in
paragraaf 2, eerste lid.
Trefwoorden:
Defensie en veiligheid (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 34 Overheidsopdrachten waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn
en die overeenkomstig internationale regels worden geplaatst

§ 1
Deze wet is niet van toepassing op overheidsopdrachten waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn,
die de aanbestedende overheid verplicht is te plaatsen overeenkomstig andere plaatsingsprocedures dan die welke
onder deze wet vallen, en waarin is voorzien bij:
1° een overeenkomstig de verdragen tot stand gekomen internationale overeenkomst of regeling tussen het Rijk

en één of meer derde landen of deelgebieden daarvan met betrekking tot werken, leveringen of diensten en
die bestemd zijn voor de gezamenlijke verwezenlijking of exploitatie van een project door de ondertekenende
staten;

2° een internationale overeenkomst of regeling betreffende de legering van strijdkrachten die betrekking heeft op
ondernemingen in een lidstaat of in een derde land;

3° een internationale organisatie.

Alle overeenkomsten of regelingen als bedoeld in paragraaf 1, 1°, worden door de aanbestedende overheid gemeld
aan het aanspreekpunt vermeld in artikel 163, § 2.
§ 2
Deze wet is niet van toepassing op overheidsopdrachten waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn,
die door de aanbestedende overheid volgens de plaatsingsregels van een internationale organisatie of internationale
financiële instelling worden geplaatst en volledig door deze organisatie of instelling worden gefinancierd. In het geval
van overheidsopdrachten die voor het grootste deel mede door een internationale organisatie of een internationale
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financiële instelling worden gefinancierd, komen de partijen overeen welke plaatsingsregels worden toegepast.
Trefwoorden:
Overheidsopdracht op grond van internationale voorschriften (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten
klassieke sectoren)

Hoofdstuk 2. Plaatsingsprocedures

Trefwoorden:
Plaatsingsprocedure overheidsopdrachten klassieke sectoren, algemeen
Soorten plaatsingsprocedures (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen

Art. 35 Keuze van de procedure

Onverminderd artikel 38, § 1, 2°, en artikel 42, gebeurt de plaatsing van overheidsopdrachten volgens een van de
volgende procedures, mits een aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:
1° de openbare procedure;

2° de niet-openbare procedure;

3° de mededingingsprocedure met onderhandeling, onder de in artikel 38 bepaalde voorwaarden;

4° de concurrentiegerichte dialoog, onder de in artikel 39 bepaalde voorwaarden;

5° het innovatiepartnerschap, onder de in artikel 40 bepaalde voorwaarden;

6° de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, onder de in artikel 41
bepaalde voorwaarden.

In de in artikel 42 uitdrukkelijk vermelde gevallen en omstandigheden kunnen opdrachten worden geplaatst bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Trefwoorden:
Soorten plaatsingsprocedures (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen

Art. 36 Openbare procedure

§ 1
In een openbare procedure kan elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een
opdracht een offerte indienen.
De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten minste vijfendertig dagen vanaf de verzenddatum van de
aankondiging van een opdracht.
De offerte moet vergezeld gaan van de door de aanbestedende overheid gevraagde informatie voor de selectie.
§ 2
Indien de aanbestedende overheid een vooraankondiging heeft bekendgemaakt kan de in paragraaf 1, tweede lid,
bepaalde minimumtermijn voor ontvangst van de offertes tot vijftien dagen worden verkort, mits aan elk van de
volgende voorwaarden is voldaan:
1° de vooraankondiging bevatte alle door de Koning bepaalde informatie, voor zover zij beschikbaar was op het

tijdstip dat de vooraankondiging werd bekendgemaakt;

2° vooraankondiging was tenminste vijfendertig dagen en ten hoogste twaalf maanden vóór de verzenddatum
van de aankondiging van een opdracht ter bekendmaking verzonden.
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§ 3
De aanbestedende overheid kan, wanneer het in een urgente situatie welke door de aanbestedende overheid naar
behoren is onderbouwd, niet haalbaar blijkt de in de paragraaf 1, tweede lid, bepaalde termijnen in acht te nemen,
een termijn vaststellen die niet minder bedraagt dan vijftien dagen na de verzenddatum van de aankondiging van een
opdracht.
§ 4
De aanbestedende overheid kan de in paragraaf 1, tweede lid, bepaalde termijn voor ontvangst van offertes met vijf
dagen verkorten indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de door en krachtens
artikel 14, § 1, tweede lid en §§ 5 tot 7, bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.
§ 5
De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels bepalen die van toepassing zijn op de openbare procedure.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Openbare procedure (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Open procedure (termijn voor ontvangst van offertes, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Openbare of niet-openbare procedure (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen

Art. 37 Niet-openbare procedure

§ 1
In een niet-openbare procedure kan elke ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een
aanvraag tot deelneming indienen die de door de Koning bepaalde informatie bevat door verstrekking van de door de
aanbestedende overheid gevraagde informatie voor de selectie.
De termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming bedraagt ten minste dertig dagen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de aankondiging van een opdracht.
§ 2
Alleen de ondernemers die na beoordeling van de verstrekte informatie door de aanbestedende overheid daartoe
worden verzocht, kunnen een offerte indienen. De aanbestedende overheid kan overeenkomstig artikel 79 het aantal
kandidaten die tot deelneming aan de procedure worden uitgenodigd, beperken.
De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten minste dertig dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van
de uitnodiging tot indiening van een offerte.
§ 3
Indien de aanbestedende overheid een vooraankondiging heeft bekendgemaakt kan de in paragraaf 2, tweede lid,
bepaalde minimumtermijn voor ontvangst van de offertes tot tien dagen worden verkort, mits aan elk van de volgende
voorwaarden is voldaan:
1° de vooraankondiging bevatte alle door de Koning bepaalde informatie, voor zover zij beschikbaar was op het

tijdstip dat de vooraankondiging werd bekendgemaakt;

2° de vooraankondiging was tenminste vijfendertig dagen en ten hoogste twaalf maanden vóór de verzenddatum
van de aankondiging van een opdracht ter bekendmaking verzonden.

§ 4
Blijkt het in het geval van een urgente situatie, welke door de aanbestedende overheid naar behoren is onderbouwd
niet haalbaar de in dit artikel bepaalde termijnen in acht te nemen, dan kan de aanbestedende overheid:
1° een termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming van ten minste vijftien dagen bepalen, te

rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van een opdracht;

2° een termijn voor ontvangst van de offertes van ten minste tien dagen bepalen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de uitnodiging tot indiening van een offerte.

ln182396 28/127© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 28/11/2019

M&D Seminars 152

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-14&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b19973&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b32585&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b36534&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-79&bron=doc


§ 5
De aanbestedende overheid kan de in paragraaf 2, tweede lid, bedoelde termijn voor ontvangst van de offertes met
vijf dagen verkorten indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de door en
krachtens artikel 14, § 1, tweede lid, en §§ 5 tot 7, bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.
§ 6
De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels bepalen die van toepassing zijn op de niet-openbare
procedure.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Niet-openbare procedure (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Niet-openbare procedure (termijn voor ontvangst van offertes, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 38 Mededingingsprocedure met onderhandeling

§ 1
De aanbestedende overheid kan in de volgende gevallen gebruik maken van een mededingingsprocedure met
onderhandeling:
1° met betrekking tot werken, leveringen of diensten die aan één of meer van de volgende criteria voldoen:

a) er kan niet worden voorzien in de behoeften van de aanbestedende overheid zonder aanpassing van
onmiddellijk beschikbare oplossingen;

b) ze bevatten ontwerp- of innovatieve oplossingen;

c) de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke
omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële
voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico's;

d) de technische specificaties kunnen door de aanbestedende overheid niet nauwkeurig genoeg worden
vastgesteld op basis van een norm, Europese technische beoordelingen, een gemeenschappelijke
technische specificatie of een technisch referentiekader als bedoeld in artikel 2, 45° tot 48°;

e) de toegang tot de opdracht wordt voorbehouden overeenkomstig artikel 15 en het geraamde bedrag
van de opdracht zonder belasting over de toegevoegde waarde lager is dan de voor de Europese
bekendmaking bepaalde drempel;

f) het geraamde bedrag van de opdracht zonder belasting over de toegevoegde waarde is lager dan de
bedragen bepaald door de Koning;

2° met betrekking tot werken, leveringen of diensten waarvoor, naar aanleiding van een openbare of niet-
openbare procedure, enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend.

In het in het eerste lid, onder 2°, bedoelde geval is de aanbestedende overheid niet verplicht een aankondiging van
een opdracht bekend te maken indien zij tot de procedure uitsluitend alle inschrijvers toelaat die aan de in de
artikelen 67 tot 78 bedoelde criteria voldoen en die bij de voorafgaande openbare of niet-openbare procedure offertes
hebben ingediend die aan de formele eisen van de plaatsingsprocedure voldeden. Indien zij niet al deze inschrijvers
toelaat tot de procedure, zal de aanbestedende overheid ertoe gehouden zijn een aankondiging van een opdracht
bekend te maken.
Wanneer de eerste procedure niet verplicht onderworpen is aan de Europese bekendmaking, kan de aanbestedende
overheid echter, teneinde de mededinging te verruimen, bovendien ondernemers raadplegen die volgens haar in
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staat zijn te voldoen aan de eisen inzake selectie, ongeacht of zij al dan niet een regelmatige offerte hebben
ingediend, of geen enkele offerte hebben ingediend in het kader van de eerste procedure. In een dergelijk geval is de
aanbestedende overheid er niet toe gehouden een aankondiging van een opdracht te publiceren.
§ 2
In een mededingingsprocedure met onderhandeling en onverminderd de paragraaf 1, tweede en derde lid, kan elke
ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming indienen door
verstrekking van de door de aanbestedende overheid gevraagde informatie voor de selectie.
§ 3
De aanbestedende overheid bepaalt in de opdrachtdocumenten het voorwerp van de opdracht door de vereisten en
de vereiste kenmerken van de werken, leveringen of diensten te beschrijven en de gunningscriteria vast te leggen. Zij
geeft tevens aan welke elementen van de beschrijving de minimumeisen zijn waaraan alle offertes moeten voldoen.
De verschafte informatie is voldoende nauwkeurig om de ondernemers in staat te stellen de aard en omvang van de
opdracht te bepalen en over hun deelname aan de procedure te beslissen.
De termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming bedraagt ten minste dertig dagen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de aankondiging van een opdracht. De termijn voor ontvangst van de eerste offerte bedraagt ten
minste dertig dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging. Artikel 37, §§ 3 tot 5, is van toepassing.
§ 4
Alleen de ondernemers die na de beoordeling van de verstrekte informatie daartoe door de aanbestedende overheid
worden uitgenodigd, kunnen een eerste offerte indienen. Deze vormt de basis voor verdere onderhandelingen. De
aanbestedende overheid kan, overeenkomstig artikel 79, het aantal kandidaten die tot deelneming aan de procedure
worden uitgenodigd, beperken.
§ 5
Met het oog op de verbetering van hun inhoud onderhandelt de aanbestedende overheid met de inschrijvers over de
initiële offertes en over alle volgende offertes die door hen werden ingediend, met uitzondering van de definitieve
offertes in de zin van paragraaf 8. De aanbestedende overheid kan de opdrachten desalniettemin gunnen op basis
van de initiële offertes zonder onderhandeling, indien zij zich de mogelijkheid daartoe heeft voorbehouden in de
aankondiging van een opdracht.
Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet onderhandeld.
§ 6
Tijdens de onderhandelingen verzekert de aanbestedende overheid de gelijke behandeling van alle inschrijvers.
Daartoe verstrekt zij geen discriminerende informatie die bepaalde inschrijvers kan bevoordelen ten opzichte van
andere. Zij stelt alle inschrijvers wier offerte niet is afgewezen overeenkomstig paragraaf 7 schriftelijk in kennis van
eventuele andere wijzigingen in de technische specificaties of andere opdrachtdocumenten dan die waarbij de
minimumeisen worden vastgesteld. Na deze wijzigingen biedt de aanbestedende overheid de inschrijvers voldoende
tijd om hun offertes, indien nodig, aan te passen en opnieuw in te dienen.
Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende overheid de vertrouwelijke inlichtingen die een aan de
onderhandelingen deelnemende kandidaat of inschrijver heeft verstrekt, niet zonder diens schriftelijke toestemming
aan de andere deelnemers bekend. Deze toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen
naar de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.
§ 7
De mededingingsprocedure met onderhandeling kan in opeenvolgende fasen verlopen, zodat het aantal offertes
waarover moet worden onderhandeld wordt beperkt door toepassing van de gunningscriteria uit de aankondiging van
een opdracht of een ander opdrachtdocument. De aanbestedende overheid geeft in de aankondiging van een
opdracht of een ander opdrachtdocument aan of zij van deze mogelijkheid gebruik zal maken.
§ 8
Indien de aanbestedende overheid voornemens is de onderhandelingen af te sluiten, stelt zij de resterende
inschrijvers daarvan in kennis en stelt zij een gemeenschappelijke termijn vast voor de indiening van nieuwe of
aangepaste offertes. De aanbestedende overheid controleert of de definitieve offertes voldoen aan de minimumeisen
en overeenstemmen met artikel 66, § 1, beoordeelt de definitieve offertes aan de hand van de gunningscriteria en
gunt de opdracht krachtens de artikelen 79 tot 84.
Indien de aanbestedende overheid zich in de aankondiging van een opdracht het recht heeft voorbehouden geen
onderhandelingen te voeren, en zij van deze mogelijkheid gebruik maakt, geldt de initiële offerte bijgevolg als
definitieve offerte.
§ 9
De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels bepalen die van toepassing zijn op de
mededingingsprocedure met onderhandeling.

Uitvoeringsbesluiten
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– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, onderhandelingsprocedure, algemeen
Mededingingsprocedure met onderhandeling (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen
Onregelmatige offerte (mededingingsprocedure met onderhandeling, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Ontwerp- of innovatieve oplossingen (mededingingsprocedure met onderhandeling, overheidsopdrachten
klassieke sectoren)
Technische specificaties niet nauwkeurig genoeg vaststelbaar (mededingingsprocedure met onderhandeling,
overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Onaanvaardbare offerte (mededingingsprocedure met onderhandeling, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Voorbehouden overheidsopdracht (mededingingsprocedure met onderhandeling, klassieke sectoren)
Overheidsopdracht van geringe waarde (mededingingsprocedure met onderhandeling, klassieke sectoren)
Aanpassing van onmiddellijk beschikbare oplossingen (mededingingsprocedure met onderhandeling,
overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Specifieke omstandigheden (mededingingsprocedure met onderhandeling, overheidsopdrachten klassieke
sectoren)

Art. 39 Concurrentiegerichte dialoog

§ 1
De aanbestedende overheid kan gebruik maken van een concurrentiegerichte dialoog in dezelfde gevallen als die
bedoeld in artikel 38, § 1, 1°, a) tot d), en 2°.
In de concurrentiegerichte dialoog kan elke ondernemer naar aanleiding van de aankondiging van een opdracht een
aanvraag tot deelneming indienen door de door de aanbestedende overheid gevraagde informatie voor de selectie te
verstrekken.
De termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming bedraagt ten minste dertig dagen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de aankondiging van een opdracht.
Alleen de ondernemers die na de beoordeling van de verstrekte informatie daartoe door de aanbestedende overheid
worden uitgenodigd, kunnen aan de dialoog deelnemen. De aanbestedende overheid kan overeenkomstig artikel 79
het aantal kandidaten die tot deelneming aan de procedure worden uitgenodigd, beperken. De opdracht wordt
uitsluitend gegund op grond van het gunningscriterium van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, overeenkomstig
artikel 81, § 2, 3°.
§ 2
De behoeften en eisen van de aanbestedende overheid worden in de aankondiging van een opdracht aangegeven en
in die aankondiging en/of in een beschrijvend document nader uitgewerkt. Tevens worden in deze documenten de
gekozen gunningscriteria aangegeven en nader uitgewerkt, en een indicatief tijdschema aangegeven.
§ 3
De aanbestedende overheid treedt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de artikelen 66 tot en met 80 in
dialoog met de geselecteerde deelnemers, om na te gaan en te bepalen met welke middelen het best in haar
behoeften kan worden voorzien. Tijdens deze dialoog kan zij met de geselecteerde deelnemers alle aspecten van de
opdracht bespreken.
Tijdens de dialoog verzekert de aanbestedende overheid de gelijke behandeling van alle deelnemers. Daartoe
verstrekt ze geen informatie op een discriminerende wijze die bepaalde deelnemers kan bevoordelen.
Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende overheid de voorgestelde oplossingen of andere vertrouwelijke
inlichtingen die een van de deelnemers heeft verstrekt, niet zonder diens schriftelijke en voorafgaande toestemming
aan de andere deelnemers bekend. Deze toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen
naar de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.
§ 4
De concurrentiegerichte dialoog kan in opeenvolgende fasen verlopen, zodat het aantal in de dialoogfase te
bespreken oplossingen wordt beperkt door toepassing van de gunningscriteria uit de aankondiging van een opdracht
of in het beschrijvend document. De aanbestedende overheid vermeldt in de aankondiging van een opdracht of in het
beschrijvende document of hij van deze mogelijkheid gebruik zal maken.
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§ 5
De aanbestedende overheid zet de dialoog voort totdat zij kan aangeven met welke oplossing of oplossingen in haar
behoeften kan worden voorzien.
§ 6
Nadat de aanbestedende overheid heeft verklaard dat de dialoog is afgesloten en de resterende deelnemers daarvan
op de hoogte heeft gesteld, verzoekt zij ieder van hen hun definitieve offerte op basis van de tijdens de dialoog
voorgelegde en gespecificeerde oplossing of oplossingen in te dienen. Deze offertes bevatten alle vereiste en
noodzakelijke elementen voor de uitvoering van het project.
De aanbestedende overheid kan verzoeken om de offertes te verduidelijken, te preciseren of nauwkeuriger te
omschrijven. Dit mag echter geen wijziging van de offerte of van de overheidsopdracht inhouden op essentiële
punten, daaronder begrepen de in de aankondiging van een opdracht of in het beschrijvend document vermelde
behoeften en eisen, indien daardoor de mededinging verstoord dreigt te worden of discriminatie dreigt te ontstaan.
§ 7
De aanbestedende overheid beoordeelt de ontvangen offertes op basis van de in de aankondiging van een opdracht
of in het beschrijvend document vastgestelde gunningscriteria.
Op verzoek van de aanbestedende overheid kunnen met de inschrijver die de offerte met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding heeft ingediend overeenkomstig artikel 81, § 2, 3°, onderhandelingen worden gevoerd om de in
de offerte vervatte financiële toezeggingen of andere voorwaarden te bevestigen en de voorwaarden van de opdracht
af te ronden, mits dit de essentiële aspecten van de offerte of overheidsopdracht, met inbegrip van de in de
aankondiging van een opdracht of het beschrijvend document vermelde behoeften en voorschriften, materieel
ongewijzigd laat en niet tot vervalsing van de mededinging of discriminatie kan leiden.
§ 8
De aanbestedende overheid kan voorzien in prijzengeld of vergoedingen aan de deelnemers aan de dialoog.
§ 9
De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels bepalen die van toepassing zijn op de concurrentiegerichte
dialoog.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, concurrentiegerichte dialoog, algemeen

Art. 40 Innovatiepartnerschap

§ 1
Bij een innovatiepartnerschap kan elke ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een
aanvraag tot deelneming indienen door verstrekking van de door de aanbestedende overheid gevraagde informatie
voor de selectie.
De aanbestedende overheid geeft in de opdrachtdocumenten aan dat er behoefte is aan innovatieve producten,
diensten of werken, en dat met de aanschaf van reeds op de markt beschikbare producten, diensten of werken niet in
die behoefte kan worden voorzien. Ze geeft aan welke elementen van deze beschrijving de minimumeisen zijn
waaraan alle offertes moeten voldoen. Dit wordt voldoende duidelijk aangegeven zodat ondernemers kennis kunnen
nemen van de aard en de strekking van de gevraagde oplossing en kunnen besluiten al dan niet om deelneming aan
de procedure te verzoeken.
De aanbestedende overheid kan beslissen het innovatiepartnerschap met één partner te sluiten, dan wel met
verschillende partners die afzonderlijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor hun rekening nemen.
De termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming bedraagt minimaal dertig dagen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de aankondiging van een opdracht. Alleen de ondernemers die na de beoordeling van de
verstrekte informatie daartoe door de aanbestedende overheid worden uitgenodigd, kunnen aan de procedure
deelnemen. De aanbestedende overheid kan overeenkomstig artikel 79 het aantal kandidaten dat tot deelneming aan
de procedure wordt uitgenodigd, beperken. De opdracht wordt uitsluitend gegund op grond van het criterium van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding in overeenstemming met artikel 81, § 2, 3°.
§ 2
Het innovatiepartnerschap dient te zijn gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of werken en
de daaropvolgende aankoop van de daaruit resulterende leveringen, diensten of werken, mits deze voldoen aan de
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prestatieniveaus die tussen de aanbestedende overheid en de deelnemers zijn afgesproken en onder de afgesproken
maximumkosten blijven.
Het innovatiepartnerschap wordt gestructureerd in opeenvolgende fasen die de reeks stappen in het onderzoeks- en
innovatieproces volgen, hetgeen de fabricage van goederen, de verlening van diensten of de voltooiing van werken
kan omvatten. In het innovatiepartnerschap worden tussentijdse, door de partners te bereiken doelen bepaald, en
wordt voorzien in betaling van de vergoeding in passende termijnen.
De aanbestedende overheid kan op basis van deze doelen na elke fase beslissen het innovatiepartnerschap te
beëindigen of, bij een innovatiepartnerschap met verschillende partners, het aantal partners te verminderen door
individuele opdrachten stop te zetten, mits de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten heeft aangegeven
dat en onder welke voorwaarden zij van die mogelijkheden gebruik kan maken,.
§ 3
Tenzij in dit artikel anders bepaald, wordt door de aanbestedende overheid met de inschrijver of inschrijvers over hun
oorspronkelijke offerte en over elke daaropvolgende offerte, met uitzondering van de definitieve offerte, onderhandeld
om de inhoud ervan te verbeteren.
Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet onderhandeld.
§ 4
Tijdens de onderhandelingen verzekert de aanbestedende overheid de gelijke behandeling van alle inschrijvers.
Daartoe verstrekt zij geen informatie op discriminerende wijze die bepaalde inschrijvers zou kunnen bevoordelen. Zij
stelt alle inschrijvers wier offerte niet is afgewezen overeenkomstig paragraaf 5 schriftelijk in kennis van eventuele
andere wijzigingen in de technische specificaties of andere opdrachtdocumenten dan die waarbij de minimumeisen
worden vastgesteld. Na deze wijzigingen biedt de aanbestedende overheid de inschrijvers voldoende tijd om hun
offertes naar aanleiding van deze wijzigingen, indien nodig, aan te passen en opnieuw in te dienen.
Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende overheid de vertrouwelijke inlichtingen die een aan de
onderhandelingen deelnemende kandidaat of inschrijver heeft verstrekt, niet zonder diens toestemming aan de
andere deelnemers bekend. Deze toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen naar de
beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.
§ 5
Er kunnen tijdens procedures voor innovatie-partnerschappen in opeenvolgende fasen onderhandelingen
plaatsvinden om het aantal offertes waarover moet worden onderhandeld te beperken door middel van het toepassen
van de gunningscriteria die in de aankondiging van een opdracht of de opdrachtdocumenten zijn vermeld. De
aanbestedende overheid geeft in de aankondiging van een opdracht of in de opdrachtdocumenten aan of zij van deze
mogelijkheid gebruik zal maken.
Tijdens de selectie van de kandidaten past de aanbestedende overheid in het bijzonder de criteria toe betreffende de
capaciteiten van de kandidaten in het domein van onderzoek en ontwikkeling, alsook van het ontwikkelen en
implementeren van innovatieve oplossingen.
Enkel die ondernemers die een uitnodiging ontvingen van de aanbestedende overheid ingevolge de evaluatie van de
vereiste informatie, mogen hun projecten voor onderzoek en ontwikkeling, die aan de door de aanbestedende
overheid gestelde behoeften voldoen en die niet door bestaande oplossingen kunnen worden gedekt, indienen.
In de opdrachtdocumenten bepaalt de aanbestedende overheid welke regelingen op de intellectuele-
eigendomsrechten van toepassing zijn. Bij innovatiepartnerschappen met meerdere partners mag de aanbestedende
overheid voorgestelde oplossingen of andere door een partner in het kader van het partnerschap meegedeelde
vertrouwelijke inlichtingen, overeenkomstig artikel 13, niet aan de andere partners zonder de voorafgaande en
schriftelijke instemming van die partner bekendmaken. Deze toestemming mag geen algemene strekking hebben,
maar moet verwijzen naar de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.
§ 6
De aanbestedende overheid ziet erop toe dat de structuur van het partnerschap en in het bijzonder de duur en de
waarde van de verschillende fasen rekening houden met de innovatiegraad van de voorgestelde oplossing en de
reeks onderzoeks- en innovatieactiviteiten die vereist zijn voor de ontwikkeling van een innovatieve en nog niet op de
markt beschikbare oplossing. De geraamde waarde van de leveringen, diensten of werken moet in verhouding staan
tot de investering voor de ontwikkeling ervan.
§ 7
De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels bepalen die van toepassing zijn op het
innovatiepartnerschap.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
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Innovatiepartnerschap (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 41 Gebruik van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking

§ 1
Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking in de volgende gevallen:
1° voor de leveringen en diensten waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan de betreffende drempel voor de

Europese bekendmaking;

2° voor de werken waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan 750.000 euro.

§ 2
In een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking kan elke belangstellende
ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een offerte indienen.
De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten minste tweeëntwintig dagen vanaf de verzenddatum van de
aankondiging van een opdracht. Artikel 37, §§ 3 tot 5, is van toepassing.
De offerte moet vergezeld gaan van de door de aanbestedende overheid gevraagde informatie voor de selectie.
§ 3
Met het oog op de verbetering van hun inhoud kan de aanbestedende overheid met de inschrijvers over de initiële
offertes en over alle volgende offertes die door hen werden ingediend onderhandelen, met uitzondering van de
definitieve offertes.
Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet onderhandeld.
§ 4
Tijdens de onderhandelingen verzekert de aanbestedende overheid de gelijke behandeling van alle inschrijvers.
Daartoe verstrekt zij geen discriminerende informatie die bepaalde inschrijvers kan bevoordelen ten opzichte van
andere. Zij stelt alle inschrijvers wier offerte niet is afgewezen overeenkomstig paragraaf 5 schriftelijk in kennis van
eventuele andere wijzigingen in de technische specificaties of andere opdrachtdocumenten dan die waarbij de
minimumeisen worden vastgesteld. Na deze wijzigingen biedt de aanbestedende overheid de inschrijvers voldoende
tijd om hun offertes, indien nodig, aan te passen en opnieuw in te dienen.
Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende overheid de vertrouwelijke inlichtingen die een aan de
onderhandelingen deelnemende kandidaat of inschrijver heeft verstrekt, niet zonder diens schriftelijke toestemming
aan de andere deelnemers bekend. Deze toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen
naar de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.
§ 5
De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking kan in opeenvolgende fasen
verlopen, zodat het aantal offertes waarover moet worden onderhandeld wordt beperkt door toepassing van de
gunningscriteria uit de aankondiging van een opdracht of een ander opdrachtdocument. De aanbestedende overheid
geeft in de aankondiging van een opdracht of een ander opdrachtdocument aan of zij van deze mogelijkheid gebruik
zal maken.
§ 6
Indien de aanbestedende overheid voornemens is de onderhandelingen af te sluiten, stelt zij de resterende
inschrijvers daarvan in kennis en stelt zij een gemeenschappelijke termijn vast voor de indiening van nieuwe of
aangepaste offertes. De aanbestedende overheid controleert of de definitieve offertes voldoen aan de minimumeisen
en overeenstemmen met artikel 66, § 1, beoordeelt de definitieve offertes aan de hand van de gunningscriteria en
gunt de opdracht krachtens de artikelen 79 tot 84.
Indien de aanbestedende overheid beslist om niet te onderhandelen, geldt de initiële offerte als definitieve offerte.
§ 7
De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels bepalen die van toepassing zijn op de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)
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Trefwoorden:
Overheidsopdracht van geringe waarde (mededingingsprocedure met onderhandeling, klassieke sectoren)
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (overheidsopdrachten klassieke
sectoren)

Art. 42 Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

§ 1
Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking doch, indien mogelijk, na raadpleging van meerdere ondernemers in de volgende gevallen:
1° in geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer:

a) de goed te keuren uitgave zonder belasting over de toegevoegde waarde, is lager dan de bedragen
bepaald door de Koning;

b) voor zover dit strikt noodzakelijk is, de termijnen voor de openbare of niet-openbare procedure of de
mededingingsprocedure met onderhandeling wegens dwingende spoed voortvloeiend uit
onvoorzienbare gebeurtenissen voor de aanbestedende overheid, niet in acht kunnen worden
genomen. De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed ingeroepen omstandigheden mogen in
geen geval aan de aanbestedende overheid te wijten zijn;

c) geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte werd ingediend ingevolge een openbare of
niet-openbare procedure, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden
gewijzigd, en, voor opdrachten die gelijk zijn aan of hoger zijn dan de drempels voor de Europese
bekendmaking, aan de Europese Commissie op haar verzoek een verslag wordt overgelegd;
Een aanvraag tot deelneming wordt niet geschikt geacht wanneer de betrokken ondernemer
overeenkomstig de artikel 67 tot 70 moet of kan worden uitgesloten, of niet aan de overeenkomstig
artikel 71 door de aanbestedende overheid bepaalde selectiecriteria voldoet. Een offerte wordt
ongeschikt bevonden als zij niet relevant is voor de opdracht, omdat zij, zonder wezenlijke wijzigingen,
kennelijk niet voorziet in de in de opdrachtdocumenten omschreven behoeften en eisen van de
aanbestedende overheid.

d) de werken, leveringen of diensten alleen door een bepaalde ondernemer kunnen worden verricht, om
een van de volgende redenen:
i) de opdracht heeft als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het

leveren van een unieke artistieke prestatie;

ii) mededinging ontbreekt om technische redenen;

iii) uitsluitende rechten moeten worden beschermd, met inbegrip van de intellectuele
eigendomsrechten.
De in de punten ii) en iii) genoemde uitzonderingen gelden alleen als er geen redelijk
alternatief of substituut bestaat en het ontbreken van mededinging niet het gevolg is van een
kunstmatige beperking van de voorwaarden van de opdracht;

2° in geval van een overheidsopdracht voor werken of diensten wanneer het gaat om nieuwe werken of diensten
bestaande uit een herhaling van soortgelijke werken of diensten, die aan de opdrachtnemer van de
oorspronkelijke opdracht worden gegund door dezelfde aanbestedende overheid, op voorwaarde dat deze
werken of diensten overeenstemmen met een basisproject en dit project het voorwerp uitmaakte van een
oorspronkelijke opdracht die geplaatst werd bij een in artikel 35, eerste lid, bedoelde procedure. Het
basisproject dient de omvang van de eventuele aanvullende werken of diensten evenals de voorwaarden
waaronder deze zullen worden gegund, te vermelden. De mogelijkheid om deze procedure aan te wenden
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dient evenwel bij het in mededinging stellen van de eerste opdracht vermeld te worden en het geraamde
totaalbedrag voor de daaropvolgende werken of diensten moet reeds vanaf dit ogenblik door de
aanbestedende overheden in aanmerking genomen worden voor het al dan niet bereiken van de voor de
Europese bekendmaking bepaalde drempels. Bovendien moet de gunning van de herhalingsopdrachten
gebeuren binnen drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht.

3° wanneer het gaat om de aankoop van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij
een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet, hetzij bij curatoren, de met een overdracht onder
gerechtelijk gezag gelaste mandatarissen of vereffenaars van een faillissement, een gerechtelijke
reorganisatie of een in de nationale wetgevingen of reglementeringen bestaande procedure van dezelfde
aard;

4° in geval van een overheidsopdracht voor leveringen wanneer:
a) het producten betreft die uitsluitend voor onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling worden

vervaardigd. Deze bepaling geldt niet voor de productie in grote hoeveelheden met het oog op
commerciële haalbaarheid of om de kosten van onderzoek en ontwikkeling terug te verdienen;

b) aanvullende leveringen moeten worden verricht door de oorspronkelijke leverancier, die ofwel
bestemd zijn voor de gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of installaties, ofwel voor de uitbreiding
van bestaande leveringen of installaties, wanneer een verandering van leverancier de aanbestedende
overheid ertoe zou verplichten leveringen te verwerven met andere technische eigenschappen, zodat
onverenigbaarheid zou ontstaan of zich bij het gebruik en het onderhoud onevenredige technische
moeilijkheden zouden voordoen. De looptijd van deze opdrachten en nabestellingen mag in de regel
niet langer zijn dan drie jaar;

c) het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen;

5° in geval van een overheidsopdracht voor diensten wanneer de betrokken opdracht op een prijsvraag volgt en
overeenkomstig de toepasselijke regels moet worden gegund aan de winnaar of aan een van de winnaars van
de prijsvraag. In dit laatste geval moeten alle winnaars worden uitgenodigd om aan de onderhandelingen deel
te nemen.

De Koning kan eveneens toestaan, voor de door Hem bepaalde overheidsopdrachten voor leveringen, dat gebruik
wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, indien mogelijk na raadpleging van
meerdere ondernemers, wanneer het gelegenheidsaankopen betreft, overeenkomstig de door Hem te bepalen
voorwaarden. De geraamde waarde van deze opdrachten mag het door Hem bepaalde plafond, dat alleszins lager
moet liggen dan de betreffende drempel voor de Europese bekendmaking, niet bereiken.
§ 2
De aanbestedende overheid kan met de inschrijvers over de initiële offertes en over alle volgende offertes die door
hen werden ingediend onderhandelen met het oog op de verbetering van de inhoud ervan.
Over de gunningscriteria wordt niet onderhandeld. Voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of
hoger ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking, mag evenmin onderhandeld worden over de
minimumeisen.
Voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag deze drempels niet bereikt, kan onderhandeld worden over de
minimumeisen, voor zover dit niet uitgesloten werd in de opdrachtdocumenten.
§ 3
Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn de onderstaande bepalingen niet van toepassing
op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, voor de opdrachten waarvan het geraamde
bedrag lager ligt dan de betreffende drempel voor de Europese bekendmaking:
1° artikel 69 met betrekking tot de facultatieve uitsluitingsgronden;

2° artikel 71 betreffende de selectiecriteria.

Bovendien is, behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, het artikel 81 betreffende de
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gunningscriteria niet van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking in de onderstaande gevallen:
1° de diverse gevallen waarin slechts één ondernemer kan worden geraadpleegd zoals bedoeld in de

paragraaf 1, 1°, d), 2°, of 4°, b), ongeacht het geraamde bedrag;

2° in het geval van dwingende spoed zoals bedoeld in de paragraaf 1, 1°, b), voor de opdrachten waarvan het
geraamde bedrag lager ligt dan de betreffende drempel voor de Europese bekendmaking;

3° wanneer het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen als bedoeld in de
paragraaf 1, 4°, c), voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan de betreffende drempel
voor de Europese bekendmaking;

4° wanneer het gaat om de aankoop van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden in de
onder de in paragraaf 1, 3°, bedoelde gevallen, voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager ligt
dan de drempels voor de Europese bekendmaking alsook, desgevallend, voor de gelegenheidsaankopen als
bedoeld in de paragraaf 1, tweede lid.

§ 4
De Koning kan de nadere bijkomende procedurele regels inzake deze procedure bepalen.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (overheidsopdrachten klassieke sectoren),
algemeen
Overheidsopdracht van geringe waarde (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
klassieke sectoren)
Dringende overheidsopdracht (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, klassieke
sectoren)
Geen geschikte aanvraag ingediend (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Technische specificiteit (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overheidsopdrachten
klassieke sectoren)
Artistieke uniciteit (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overheidsopdrachten
klassieke sectoren)
Bescherming exclusieve rechten (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Herhaling van soortgelijke werken of diensten (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Levering voor onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling (onderhandelingensprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Aanvullende levering (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overheidsopdrachten
klassieke sectoren)
Dienstenopdracht volgend op prijsvraag (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Levering aangekocht op grondstoffenmarkt (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Levering of diensten tegen gunstige voorwaarden (onderhandelingsprocedure zonder vorrafgaande
bekendmaking, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Verbetering rekenfouten en materiële fouten (regelmatigheid offerte, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Verduidelijking draagwijdte offerte (overheidsopdrachten speciale sectoren)
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Hoofdstuk 3. Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde
opdrachten

Trefwoorden:
Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde overheidsopdrachten klassieke sectoren,
algemeen

Art. 43 Raamovereenkomsten

§ 1
Een aanbestedende overheid kan raamovereenkomsten sluiten, voor zover zij de hiertoe door deze wet voorziene
procedures toepast.
Opdrachten die gebaseerd zijn op een raamovereenkomst kunnen alleen worden geplaatst tussen enerzijds een
aanbestedende overheid of aanbestedende overheden die duidelijk is aangewezen in de oproep tot mededinging of
in de uitnodiging tot bevestiging van de belangstelling en anderzijds een of meerdere ondernemers die partij zijn bij
de gesloten raamovereenkomst.
§ 2
Bij de gunning van opdrachten die gebaseerd zijn op een raamovereenkomst, mogen de reeds in de
raamovereenkomst vastgelegde voorwaarden niet wezenlijk worden gewijzigd, met name indien de
raamovereenkomst met één enkele ondernemer is gesloten.
De duur van een raamovereenkomst, alsook van de opdrachten die erop gebaseerd zijn, is beperkt tot vier jaar,
behoudens in uitzonderlijke en behoorlijk gemotiveerde gevallen, met name op grond van het voorwerp van de
raamovereenkomst.
§ 3
De aanbestedende overheid vermeldt in de aankondiging van een opdracht of zij overweegt een raamovereenkomst
te sluiten met één of meerdere ondernemers.
§ 4
Als er een raamovereenkomst met één enkele ondernemer wordt gesloten, worden de op die raamovereenkomst
gebaseerde opdrachten gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.
Voor de gunning van dergelijke opdrachten kunnen de aanbestedende overheden de ondernemer die partij is bij de
raamovereenkomst, schriftelijk raadplegen en hem, indien nodig, verzoeken zijn offerte aan te vullen.
§ 5
Wanneer een raamovereenkomst met meer dan één ondernemer wordt gesloten, wordt die raamovereenkomst
uitgevoerd op een van de volgende wijzen:
1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging

wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de
betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de
ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden
worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst;

2° wanneer de raamovereenkomst alle voorwaarden bevat voor de betrokken werken, leveringen en diensten,
ten dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen overeenkomstig punt 1° en ten dele met een nieuwe
oproep tot mededinging tussen de ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst overeenkomstig
punt 3°, wanneer de aanbestedende overheden deze mogelijkheid in de opdrachtdocumenten voor de
raamovereenkomst hebben vermeld. De keuze of specifieke werken, leveringen of diensten worden verkregen
na een nieuwe oproep tot mededinging dan wel rechtstreeks volgens de voorwaarden van de
raamovereenkomst, wordt gemaakt aan de hand van objectieve criteria, die in de opdrachtdocumenten voor
de raamovereenkomst worden opgenomen. In deze opdrachtdocumenten wordt ook aangegeven welke
voorwaarden aan een nieuwe oproep tot mededinging kunnen worden onderworpen.
De mogelijkheden als voorzien in het eerste lid van dit punt gelden tevens voor elk perceel van een
raamovereenkomst waarvoor in de raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd met betrekking tot de
werken, diensten en leveringen, ongeacht de vraag of alle voorwaarden met betrekking tot de werken,
diensten en leveringen in kwestie in het kader van andere percelen, zijn vastgelegd;
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3° wanneer de raamovereenkomst niet alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de werken,
leveringen en diensten, door de opdracht opnieuw voor mededinging open te stellen voor de ondernemers die
partij zijn bij de raamovereenkomst.

§ 6
De in paragraaf 5 onder 2° en 3°, bedoelde mededinging is gebaseerd op dezelfde voorwaarden als die welke voor
de gunning van de raamovereenkomst gelden en, wanneer nodig, volgens nader gespecificeerde voorwaarden, en, in
voorkomend geval, volgens andere voorwaarden die zijn vermeld in de opdrachtdocumenten van de
raamovereenkomst, overeenkomstig de volgende procedure:
1° voor elke te gunnen opdracht raadplegen de aanbestedende overheden schriftelijk de ondernemers die in

staat zijn de opdracht uit te voeren;

2° de aanbestedende overheden stellen een voldoende lange termijn vast voor de indiening van offertes voor
elke specifieke opdracht, rekening houdend met elementen zoals de complexiteit van het voorwerp van de
opdracht en de benodigde tijd voor de toezending van de offertes;

3° de offertes worden schriftelijk ingediend en de inhoud ervan wordt niet vrijgegeven totdat de gestelde
indieningstermijn is verstreken;

4° de aanbestedende overheden gunnen elke opdracht aan de inschrijver die op grond van de in de
opdrachtdocumenten van de raamovereenkomst vastgestelde gunningscriteria de beste offerte heeft
ingediend, met uitzondering van de opdrachten bedoeld in artikel 92.

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, raamovereenkomst, algemeen
Raamovereenkomst met één deelnemer (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Raamovereenkomst met meerdere deelnemers (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 44 Dynamische aankoopsystemen

§ 1
Een aanbestedende overheid kan gebruik maken van een dynamisch aankoopsysteem voor opdrachten voor werken,
leveringen en diensten voor courant gebruik die algemeen beschikbaar zijn op de markt en waarvan de kenmerken
voldoen aan haar behoeften.
Dit systeem wordt beheerd als een volledig elektronisch proces, dat gedurende de gehele geldigheidstermijn van het
aankoopsysteem openstaat voor elke ondernemer die voldoet aan de selectiecriteria. Het kan worden ingedeeld in
categorieën van producten, werken of diensten die objectief worden vastgesteld op basis van de kenmerken van de
opdracht in de betrokken categorie. Die kenmerken kunnen ook verwijzen naar de maximaal toegestane omvang van
de latere specifieke opdrachten of naar een specifiek geografisch gebied waarin latere specifieke opdrachten zullen
worden uitgevoerd.
§ 2
De aanbestedende overheid volgt bij het plaatsen van een opdracht op basis van een dynamisch aankoopsysteem de
regels van de niet-openbare procedure. Alle kandidaten die aan de selectiecriteria voldoen, worden tot het systeem
toegelaten en het aantal tot het systeem toe te laten kandidaten wordt niet beperkt overeenkomstig artikel 79. Indien
de aanbestedende overheden het systeem in categorieën van producten, werken of diensten hebben ingedeeld
overeenkomstig paragraaf 1, tweede lid, vermelden zij de toepasselijke selectiecriteria voor elke categorie.
Niettegenstaande artikel 37 gelden de volgende termijnen:
1° de termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming bedraagt ten minste dertig dagen, te rekenen

vanaf de verzenddatum van de aankondiging van een opdracht. Er zijn geen verdere termijnen voor de
ontvangst van de aanvragen tot deelneming wanneer de uitnodiging tot het indienen van een offerte voor de
eerste specifieke opdracht in het kader van het dynamische aankoopsysteem is verzonden;

2°
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de minimumtermijn voor de ontvangst van offertes bedraagt ten minste tien dagen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de uitnodiging tot indiening van een offerte. Artikel 37, §§ 3 en 5, zijn niet van toepassing.

§ 3
Voor alle communicatie in het kader van een dynamisch aankoopsysteem wordt alleen gebruik gemaakt van
elektronische middelen overeenkomstig artikel 14, §§ 1 en 5 tot 7.
§ 4
Vóór of gedurende de geldigheidstermijn van het dynamisch aankoopsysteem kan geen enkele kost aangerekend
worden aan de belangstellende ondernemers of deelnemers aan het dynamisch aankoopsysteem.
§ 5
De Koning bepaalt de nadere bijkomende procedurele en materiële regels die van toepassing zijn op het dynamisch
aankoopsysteem.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, dynamisch aankoopsysteem, algemeen

Art. 45 Elektronische veilingen

§ 1
De aanbestedende overheid kan elektronische veilingen gebruiken waarin nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe
waarden voor bepaalde elementen van de offertes worden voorgesteld.
Hiertoe structureert de aanbestedende overheid de elektronische veilingen als een zich herhalend elektronisch
proces dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de offertes en dat een klassering op basis van
automatische beoordelingsmethoden mogelijk maakt.
Aangezien bepaalde overheidsopdrachten voor diensten en bepaalde overheidsopdrachten voor werken die
intellectuele prestaties tot voorwerp van de opdracht hebben, zoals het ontwerpen van werken, niet op basis van
automatische evaluatie kunnen worden ingedeeld, mogen voor deze opdrachten geen elektronische veilingen worden
gebruikt.
§ 2
Bij de openbare of niet-openbare procedure of bij de mededingingsprocedure met onderhandeling kan een
aanbestedende overheid de gunning van de opdracht laten voorafgaan door een elektronische veiling, voor zover de
inhoud van de opdrachtdocumenten, in het bijzonder de technische specificaties, nauwkeurig kan worden bepaald en
het gaat om opdrachten voor werken, leveringen of diensten.
De elektronische veiling kan onder dezelfde voorwaarden worden aangewend bij het opnieuw tot mededinging
oproepen van de partijen bij een raamovereenkomst, alsook voor opdrachten die in het kader van een dynamisch
aankoopsysteem worden geplaatst.
§ 3
De elektronische veiling is gebaseerd op een van de volgende elementen van de offertes:
1° alleen de prijzen, wanneer de opdracht louter op basis van de prijs wordt gegund;

2° op de prijzen en/of de nieuwe waarden van de elementen van de offertes zoals aangegeven in de
opdrachtdocumenten wanneer de opdracht wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding of
aan de inschrijver met de laagste kostprijs op basis van kosteneffectiviteit.

§ 4
Vooraleer over te gaan tot een elektronische veiling, voert de aanbestedende overheid een eerste volledige
beoordeling uit van de offertes, overeenkomstig de gunningscriteria en de eraan verbonden wegingen.
Een offerte wordt als ontvankelijk beschouwd indien die is ingediend door een inschrijver die niet is uitgesloten uit
hoofde van de artikelen 67 tot 70 en voldoet aan de selectiecriteria, en wiens offerte overeenstemt met de technische
specificaties en niet onregelmatig, onaanvaardbaar of ongeschikt is.
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§ 5
De Koning bepaalt de nadere bijkomende materiële en procedurele regels die van toepassing zijn op de elektronische
veiling.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, elektronische veiling, algemeen

Art. 46 Elektronische catalogi

§ 1
Wanneer het gebruik van elektronische communicatiemiddelen verplicht is, kan de aanbestedende overheid eisen dat
de offertes in de vorm van een elektronische catalogus worden ingediend of een elektronische catalogus bevatten.
§ 2
Elektronische catalogi worden door de kandidaten of inschrijvers opgesteld met het oog op deelneming aan een
specifieke plaatsingsprocedure overeenkomstig de technische specificaties en het formaat zoals vastgesteld door de
aanbestedende overheid.
Voorts voldoen elektronische catalogi aan de voorschriften inzake elektronische communicatiemiddelen alsook aan
alle aanvullende voorschriften als vastgesteld door de aanbestedende overheid.
§ 3
De Koning bepaalt de nadere bijkomende materiële en procedurele regels voor het gebruik van elektronische
catalogi.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Elektronische catalogus (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 47 Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrales

§ 1
Een aanbestedende overheid kan leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale die gecentraliseerde
aankoopactiviteiten aanbiedt als bedoeld in artikel 2, 7°, a).
Zij kan ook gebruik maken, wat de werken, leveringen en/of diensten betreft, van de in artikel 2, 7°, b), bedoelde
gecentraliseerde aankoopactiviteiten van een aankoopcentrale:
1° door gebruik te maken van een door deze aankoopcentrale gesloten opdracht;

2° door gebruik te maken van een door een aankoopcentrale geëxploiteerd dynamisch aankoopsysteem; of

3° in de mate als aangegeven in artikel 43, § 1, tweede lid, door gebruik te maken van een raamovereenkomst
die gesloten is door deze aankoopcentrale.

Wanneer een door een aankoopcentrale geëxploiteerd dynamisch aankoopsysteem door andere aanbestedende
overheden mag worden gebruikt, wordt dit vermeld in de aankondiging van een opdracht voor het opzetten van het
dynamische aankoopsysteem.
§ 2
Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf
een plaatsingsprocedure te organiseren.
De betrokken aanbestedende overheid is evenwel verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen met

ln182396 41/127© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 28/11/2019

M&D Seminars 165

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b32761&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b36220&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-2&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-2&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-43&bron=doc


betrekking tot de delen die zij zelf verricht, zoals:
1° het plaatsen van een opdracht in het kader van een dynamisch aankoopsysteem dat door een

aankoopcentrale wordt geëxploiteerd;

2° een nieuwe oproep tot mededinging organiseren op grond van een raamovereenkomst die door een
aankoopcentrale is gesloten;

3° conform artikel 43, § 5, onder 1° of 2°, vaststellen welke van de ondernemers die partij zijn bij de
raamovereenkomst, een gegeven taak uitvoert op grond van een door een aankoopcentrale gesloten
raamovereenkomst.

§ 3
Voor alle plaatsingsprocedures van een aankoopcentrale worden elektronische communicatiemiddelen gebruikt
overeenkomstig de voorschriften van artikel 14.
§ 4
Aanbestedende overheden mogen, zonder toepassing van de in deze wet vervatte procedures, een
overheidsopdracht voor diensten betreffende gecentraliseerde aankoopactiviteiten aan een aankoopcentrale gunnen.
Dergelijke overheidsopdrachten voor diensten mogen ook het verrichten van aanvullende aankoopactiviteiten
omvatten.
Trefwoorden:
Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrale (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 48 Occasionele gezamenlijke opdrachten

Twee of meer aanbestedende overheden kunnen overeenkomen om bepaalde specifieke opdrachten gezamenlijk te
plaatsen.
Wanneer een volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk wordt doorlopen namens en voor rekening van alle
betrokken aanbestedende overheden, zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen.
Dit geldt ook wanneer een aanbestedende overheid de plaatsingsprocedure beheert en optreedt voor rekening van
zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden.
Als een plaatsingsprocedure niet in haar geheel wordt uitgevoerd namens en voor rekening van de betrokken
aanbestedende overheden, zijn zij alleen gezamenlijk verantwoordelijk voor de gezamenlijk uitgevoerde delen. Elke
aanbestedende overheid is als enige verantwoordelijk voor het nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot
de delen die zij in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert.
De Koning kan de nadere bijkomende materiële en procedurele regels bepalen voor de uitvoering van de
gezamenlijke opdrachten.
Trefwoorden:
Occasionele gezamenlijke opdracht (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 49 Plaatsen van opdrachten door aanbestedende overheden van verschillende
lidstaten

§ 1
Onverminderd de artikelen 30 en 31 kunnen aanbestedende overheden van verschillende lidstaten gezamenlijk een
overheidsopdracht plaatsen, gebruik maken van gecentraliseerde aankoopactiviteiten die door in een andere lidstaat
gevestigde aankoopcentrales worden aangeboden, een raamovereenkomst sluiten, een dynamisch aankoopsysteem
exploiteren of een gezamenlijke entiteit oprichten. Zij kunnen eveneens, in de mate als aangegeven in artikel 43, § 1,
tweede lid, opdrachten plaatsen op basis van een raamovereenkomst of een dynamisch aankoopsysteem.
De aanbestedende overheden maken geen gebruik van de in het eerste lid bedoelde middelen om de toepassing te
vermijden van dwingende publiekrechtelijke bepalingen die in overeenstemming zijn met het Unierecht en waaraan zij
onderworpen zijn.
§ 2
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Het verschaffen van gecentraliseerde aankoopactiviteiten door een in een andere lidstaat gevestigde
aankoopcentrale geschiedt overeenkomstig de nationale bepalingen van de lidstaat waar de aankoopcentrale is
gevestigd.
De nationale bepalingen van de lidstaat waar de aankoopcentrale is gevestigd, zijn ook van toepassing op:
1° het plaatsen van een opdracht in het kader van een dynamisch aankoopsysteem;

2° het doen uitgaan van een nieuwe oproep tot mededinging in het kader van een raamovereenkomst;

3° het conform artikel 43, § 5, onder 1° of 2°, bepalen welke ondernemers die partij zijn bij de
raamovereenkomst, een bepaalde taak uitvoeren

§ 3
Verschillende aanbestedende overheden uit verschillende lidstaten kunnen gezamenlijk een overheidsopdracht
plaatsen, een raamovereenkomst sluiten of een dynamisch aankoopsysteem exploiteren. Zij kunnen eveneens, in de
mate als aangegeven in artikel 43, § 1, tweede lid, opdrachten plaatsen op basis van de raamovereenkomst of het
dynamische aankoopsysteem. Tenzij de noodzakelijke elementen zijn geregeld door een tussen de betrokken
lidstaten gesloten internationale overeenkomst, sluiten de deelnemende aanbestedende overheden een
overeenkomst die het volgende bepaalt:
1° de verantwoordelijkheden van de partijen en de relevante toepasselijke nationale bepalingen;

2° de interne organisatie van de plaatsingsprocedure, met inbegrip van het beheer van de procedure, de
verdeling van de te verwerven werken, leveringen of diensten en de sluiting van opdrachten.

Een deelnemende aanbestedende overheid voldoet aan haar verplichtingen krachtens deze wet wanneer zij werken,
leveringen of diensten verwerft van een aanbestedende overheid die voor de plaatsingsprocedure verantwoordelijk is.
Bij het vaststellen van de verantwoordelijkheden en het toepasselijke nationale recht bedoeld in het eerste lid, 1°,
kunnen de aanbestedende overheden onder hen bijzondere verantwoordelijkheden verdelen en bepalen welke
bepalingen van het nationale recht van elke betrokken lidstaat van toepassing zijn. De verdeling van
verantwoordelijkheden en het toepasselijke nationale recht worden voor gezamenlijk geplaatste overheidsopdrachten
in de opdrachtdocumenten vermeld.
§ 4
Wanneer verscheidene aanbestedende overheden uit verschillende lidstaten een gezamenlijke entiteit hebben
opgericht, inclusief een Europese groepering voor territoriale samenwerking overeenkomstig Verordening
nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor
territoriale samenwerking of andere entiteiten naar Unierecht, komen de deelnemende aanbestedende overheden bij
besluit van het bevoegde orgaan van de gezamenlijke organisatie overeen welke nationale plaatsingsregels van één
van de volgende lidstaten van toepassing zijn:
1° de nationale bepalingen van de lidstaat waar de gezamenlijke entiteit haar statutaire zetel heeft;

2° de nationale bepalingen van de lidstaat waar de gezamenlijke entiteit haar activiteiten uitoefent.

De in het eerste lid bedoelde overeenkomst kan voor onbepaalde tijd gelden indien de oprichtingsakte van de
gezamenlijke entiteit daarin voorziet, of beperkt zijn tot een bepaalde termijn of tot een aantal soorten opdrachten of
tot één of meer individuele plaatsingen van opdrachten.
Trefwoorden:
Gezamenlijke opdracht door aanbestedende overheden van verschillende lidstaten (overheidsopdrachten
klassieke sectoren)

Art. 50 Prijsvragen

De aanbestedende overheid kan een prijsvraag organiseren met toepassing van procedures die zijn aangepast aan
de bepalingen van titel 1 en titel 2, eerste hoofdstuk, en aan de door de Koning bepaalde nadere bijkomende
materiële en procedurele regels.
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De toelating van deelnemers tot prijsvragen mag niet worden beperkt:
1° tot het grondgebied van het Rijk of een deel daarvan;

2° op grond van het feit dat de deelnemers, ingevolge reglementaire bepalingen, hetzij natuurlijke personen
hetzij rechtspersonen moeten zijn.

Bij prijsvragen met een beperkt aantal deelnemers stelt de aanbestedende overheid duidelijke en niet-
discriminerende selectiecriteria vast. In elk geval moet het aantal kandidaten die tot deelneming aan de prijsvraag
worden uitgenodigd, toereikend zijn om daadwerkelijke mededinging te waarborgen.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, prijsvraag, algemeen

Hoofdstuk 4. Verloop van de procedure

Trefwoorden:
Plaatsingsprocedure overheidsopdrachten klassieke sectoren, algemeen

Afdeling 1. Voorbereiding

Trefwoorden:
Voorbereiding plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, algemeen

Art. 51 Voorafgaande marktconsultaties

De aanbestedende overheid mag vóór het aanvatten van een plaatsingsprocedure marktconsultaties houden met het
oog op de voorbereiding van de plaatsing van de opdracht, alsook om de ondernemers op de hoogte te brengen van
haar plannen en eisen.
Met dit doel mag de aanbestedende overheid bijvoorbeeld het advies van onafhankelijke deskundigen, private of
publieke instellingen of van marktdeelnemers inwinnen of ontvangen.
De voorafgaande marktconsultaties mogen worden gebruikt bij de planning en het verloop van de
plaatsingsprocedure, mits dit niet leidt tot een vervalsing van de mededinging en geen aanleiding geeft tot een
schending van de beginselen van non-discriminatie en transparantie.
Trefwoorden:
Marktconsultatie (plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 52 Voorafgaande betrokkenheid van kandidaten of inschrijvers

§ 1
Wanneer een kandidaat of inschrijver of een met een kandidaat of inschrijver verbonden onderneming de
aanbestedende overheid heeft geadviseerd, al dan niet in het kader van artikel 51, of anderszins betrokken is
geweest bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure, neemt de aanbestedende overheid de passende
maatregelen om ervoor te zorgen dat de mededinging niet wordt vervalst door de deelneming van die kandidaat of
inschrijver. Deze maatregelen moeten, voor de opdrachten waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger is dan de
betreffende drempels voor de Europese bekendmaking, worden aangegeven in de in het artikel 164, §§ 1 of 2,
bedoelde informatie.
Deze maatregelen omvatten met name de mededeling aan andere kandidaten en inschrijvers van relevante
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informatie die is uitgewisseld in het kader van of ten gevolge van de betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij
de voorbereiding van de plaatsingsprocedure, alsmede de vaststelling van passende termijnen voor de ontvangst van
de offertes.
In de zin van dit artikel verstaat men onder “verbonden onderneming”, elke onderneming waarop een persoon
bedoeld in het eerste lid rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kan uitoefenen, of elke
onderneming die een overheersende invloed kan uitoefenen op die persoon of die, zoals zij, onderworpen is aan de
overheersende invloed van een andere onderneming omwille van eigendom, financiële deelneming of op haar van
toepassing zijnde voorschriften.
Voor het toepassing van het derde lid wordt de “overheersende invloed” vermoed in de gevallen bedoeld in artikel 2,
2°.
§ 2
De betrokken kandidaat of inschrijver wordt slechts van de procedure uitgesloten indien er geen andere middelen
voorhanden zijn om de naleving van het beginsel van gelijke behandeling te verzekeren. Alvorens te kunnen worden
uitgesloten, krijgt de kandidaat of inschrijver de kans om te bewijzen, door middel van een schriftelijke
verantwoording, dat zijn voorafgaande betrokkenheid de mededinging niet kan vervalsen.
Voor het verschaffen van de in het eerste lid bedoelde verantwoording wordt aan de kandidaat of inschrijver een
termijn toegekend van minstens twaalf dagen vanaf het verzoek van de aanbestedende overheid. De kandidaat of
inschrijver in kwestie levert het bewijs van de verzending van de verantwoording.
Ook het verzoek van de aanbestedende overheid moet schriftelijk worden gegeven.
§ 3
De Koning kan, voor de door Hem te bepalen opdrachten onder de betreffende drempel voor de Europese
bekendmaking en onder de door Hem te bepalen voorwaarden, afwijken van de bepalingen van dit artikel.
Trefwoorden:
Voorafgaande betrokkenheid van kandidaat of inschrijver (plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 53 Technische specificaties

§ 1
De aanbestedende overheid neemt de technische specificaties, waarin de voor een werk, levering of dienst gestelde
kenmerken worden voorgeschreven, op in de opdrachtdocumenten.
Die kenmerken kunnen verband houden met het specifieke proces of de specifieke methode van productie of
uitvoering van de gevraagde werken, leveringen of diensten of met een specifiek proces van een ander stadium van
de levenscyclus ervan, zelfs wanneer deze factoren niet tot de materiële essentie van de werken, leveringen of
diensten behoren, mits zij met het voorwerp van de opdracht verbonden en in verhouding zijn tot de waarde en de
doelstellingen ervan.
De technische specificaties kunnen bepalen of de overdracht van intellectuele-eigendomsrechten vereist zal zijn.
Voor alle overheidsopdrachten die zijn bedoeld voor gebruik door natuurlijke personen, hetzij door het grote publiek,
hetzij door het personeel van de aanbestedende overheid, moeten deze technische specificaties, uitgezonderd in
behoorlijk gemotiveerde gevallen, zodanig worden opgesteld dat rekening wordt gehouden met de criteria inzake
toegankelijkheid voor personen met een handicap of de geschiktheid van het ontwerp voor alle gebruikers.
Indien middels een rechtshandeling van de Europese Unie verplichte toegankelijkheidsvoorschriften zijn vastgesteld,
worden de technische specificaties voor zover het de criteria voor toegankelijkheid van personen met een handicap of
de geschiktheid van het ontwerp voor alle gebruikers betreft, bepaald door een verwijzing naar de desbetreffende
criteria.
§ 2
De technische specificaties bieden de ondernemers gelijke toegang tot de plaatsingsprocedure en mogen er niet toe
leiden dat ongerechtvaardigde belemmeringen voor de openstelling van overheidsopdrachten voor mededinging
worden opgeworpen.
§ 3
Onverminderd dwingende nationale technische voorschriften, voor zover deze met het recht van de Europese Unie
verenigbaar zijn, worden de technische specificaties opgesteld op een van de volgende wijzen:
1° hetzij aan de hand van prestatie- of functionele eisen, inclusief milieukenmerken, mits deze zo nauwkeurig zijn

dat de inschrijvers het voorwerp van de opdracht kunnen bepalen en de aanbestedende overheid de opdracht
kan gunnen;
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2° hetzij onder verwijzing naar de technische specificaties en, in volgorde van voorkeur, naar de nationale
normen waarin Europese normen zijn omgezet, de Europese technische beoordelingen, de
gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere door de Europese normalisatie-
instellingen opgestelde technische referentiesystemen, of, bij gebreke van dit alles, de nationale normen, de
nationale technische goedkeuringen dan wel de nationale technische specificaties inzake het ontwerpen, het
berekenen en het uitvoeren van de werken en het gebruik van de leveringen. Iedere verwijzing gaat vergezeld
van de woorden “of gelijkwaardig”;

3° hetzij aan de hand van de bepaling onder 1° bedoelde prestatie- of functionele eisen, waarbij onder aanname
van overeenstemming met deze prestatie-eisen en functionele eisen wordt verwezen naar de onder 2°
bedoelde technische specificaties;

4° hetzij onder verwijzing naar de bepaling onder 2° bedoelde technische specificaties voor bepaalde
kenmerken, en naar de bepaling onder 1° bedoelde prestatie- of functionele eisen voor andere kenmerken.

§ 4
In de technische specificaties mag geen melding worden gemaakt van een bepaald fabricaat of een bepaalde
herkomst of van een bijzondere werkwijze die kenmerkend is voor de producten of diensten van een bepaalde
ondernemer, noch mogen deze een verwijzing bevatten naar een merk, een octrooi of een type, een bepaalde
oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden
bevoordeeld of geëlimineerd.
Deze vermelding of verwijzing is bij wijze van uitzondering alleen toegestaan:
1° wanneer, ingevolge de toepassing van paragraaf 3, geen voldoende nauwkeurige en begrijpelijke

omschrijving van het voorwerp van de opdracht mogelijk zou zijn;

2° indien dit door het voorwerp van de opdracht is gerechtvaardigd.

In het in het tweede lid, 1° bedoelde geval moet de betreffende vermelding of verwijzing vergezeld gaan van de
woorden “of gelijkwaardig”.
Bij niet-naleving van de in deze paragraaf bedoelde verplichtingen door de aanbestedende overheid, kan de
inschrijver een gelijkwaardig product of dienst aanbieden.
§ 5
Wanneer een aanbestedende overheid gebruik maakt van de in paragraaf 3, 1°, geboden mogelijkheid de technische
specificaties in termen van prestatie- of functionele eisen vast te stellen, wijst zij een inschrijving voor werken,
leveringen of diensten niet af als zij voldoet aan een nationale norm waarbij een Europese norm is omgezet, een
Europese technische goedkeuring, een gemeenschappelijke technische specificatie, een internationale norm, een
door een Europees normalisatieorgaan ingesteld technisch verwijzingssysteem, wanneer deze specificaties
betrekking hebben op de door de aanbestedende overheid vastgestelde prestatie- of functionele eisen.
De inschrijver bewijst in zijn offerte met elk passend middel, waaronder de in artikel 55 bedoelde middelen, dat het
werk, de levering of de dienst die in overeenstemming is met de norm, voldoet aan de prestatie- of functionele eisen
van de aanbestedende overheid.
§ 6
Wanneer een aanbestedende overheid gebruik maakt van de mogelijkheid te verwijzen naar de in paragraaf 3, 2°,
genoemde technische specificaties, wijst zij een offerte niet af op grond van het feit dat de aangeboden werken,
leveringen of diensten niet overeenstemmen met de betrokken technische specificaties, wanneer de inschrijver in zijn
offerte met elk passend middel, inclusief de in artikel 55 bedoelde bewijsmiddelen, aantoont dat de voorgestelde
oplossingen op gelijkwaardige wijze voldoen aan de in de technische specificaties gestelde eisen.
§ 7
Indien de werken, leveringen of diensten tegelijkertijd omschreven worden door plannen, modellen en stalen, en
behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, bepalen de plannen de vorm, de afmetingen en de
aard van het materiaal waaruit het product is vervaardigd. De modellen dienen slechts voor het onderzoek van de
afwerking en de stalen om de kwaliteit na te gaan.
Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, technische specificaties, algemeen
Gelijke toegang voor ondernemers (technische specificaties, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
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Verbod mededingingsbeperkende technische specificaties (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Verwijzing naar technische specificaties in opdrachtdocumenten (overheidsopdrachten klassieke sectoren),
algemeen

Art. 54 Keurmerken

§ 1
Wanneer de aanbestedende overheid het voornemen heeft werken, leveringen of diensten met specifieke milieu-,
sociale of andere kenmerken aan te kopen kan zij, in de technische specificaties, de gunningscriteria of de
contractvoorwaarden betreffende de uitvoering van de opdracht, een specifiek keurmerk eisen als bewijs dat de
werken, diensten of leveringen overeenstemmen met de vereiste voorschriften, mits aan alle volgende voorwaarden
is voldaan:
1° de keurmerkeisen hebben alleen betrekking op criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht

en zijn geschikt voor de omschrijving van de kenmerken van de werken, leveringen of diensten die het
voorwerp van de opdracht vormen;

2° de keurmerkeisen zijn gebaseerd op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria;

3° het keurmerk is vastgesteld in een open en transparante procedure waaraan alle belanghebbenden, met
inbegrip van publieke instellingen, consumenten, sociale partners, fabrikanten, distributeurs en niet-
gouvernementele organisaties kunnen deelnemen;

4° het keurmerk is voor alle betrokken partijen toegankelijk;

5° de keurmerkeisen worden vastgesteld door een derde partij waarover de ondernemer die het keurmerk
aanvraagt, geen beslissende invloed uitoefent.

Indien de aanbestedende overheid niet eist dat de werken, leveringen of diensten aan alle keurmerkeisen voldoen,
geeft zij aan welke keurmerkeisen worden bedoeld.
De aanbestedende overheid die een specifiek keurmerk eist, aanvaardt alle keurmerken die bevestigen dat de
werken, leveringen of diensten aan gelijkwaardige keurmerkeisen voldoen.
Indien een ondernemer, om redenen die hem niet aangerekend kunnen worden, aantoonbaar niet de mogelijkheid
heeft het door de aanbestedende overheid aangegeven specifieke keurmerk of een gelijkwaardig keurmerk binnen de
gestelde termijnen te verwerven, aanvaardt de aanbestedende overheid andere geschikte bewijsmiddelen, zoals een
technisch dossier van de fabrikant, mits de betrokken ondernemer aantoont dat de door hem te leveren werken,
leveringen of diensten voldoen aan het door de aanbestedende overheid aangegeven specifieke keurmerk of aan de
specifieke eisen. Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan de betreffende drempel voor de
Europese bekendmaking, moet de aanbestedende overheid echter steeds rekening houden met andere geschikte
bewijsmiddelen, voor zover die aantonen dat aan het specifieke keurmerk of aan de specifieke eisen is voldaan.
§ 2
Wanneer een keurmerk aan de in paragraaf 1, onder 2° tot 5° vermelde voorwaarden voldoet, maar eveneens eisen
stelt die geen verband houden met het voorwerp van de opdracht, kan de aanbestedende overheid het keurmerk niet
als zodanig opleggen. In dat geval kan zij echter de technische specificaties vaststellen onder verwijzing naar de
gedetailleerde technische specificaties van dat keurmerk, of indien noodzakelijk, delen daarvan, die verband houden
met het voorwerp van de opdracht en geschikt zijn voor de omschrijving van de kenmerken van dit voorwerp.
§ 3
De aanbestedende overheid maakt in de opdrachtdocumenten op onderstaande manier melding van de wijze waarop
het keurmerk aangewend wordt:
1° wanneer het keurmerk wordt vereist als bewijs dat de werken, diensten of leveringen overeenstemmen met de

voorschriften, overeenkomstig paragraaf 1, en het een opdracht betreft waarvan de geraamde waarde gelijk is
aan of hoger is dan de betreffende drempel van de Europese bekendmaking, door middel van onderstaande
vermelding of een soortgelijke vermelding:
“Dit keurmerk wordt vereist ter uitvoering van artikel 54, § 1, van de wet van … inzake overheidsopdrachten
en voldoet aan alle voorwaarden vermeld in deze laatste bepaling. Met name hebben de keurmerkeisen
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alleen betrekking op criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht en zijn ze geschikt voor
de omschrijving van de kenmerken van de werken/ leveringen/diensten die het voorwerp van de opdracht
vormen.”;

2° wanneer het keurmerk wordt vereist als bewijs dat de werken, diensten of leveringen overeenstemmen met de
voorschriften overeenkomstig paragraaf 1, en het een opdracht betreft waarvan de geraamde waarde lager is
dan de betreffende drempel van de Europese bekendmaking, door middel van onderstaande vermelding of
een soortgelijke vermelding:
“Er wordt verwezen naar het gewenste keurmerk ter uitvoering van artikel 54, § 1, van de wet van … inzake
overheidsopdrachten dat voldoet aan alle voorwaarden vermeld in deze laatste bepaling. Met name hebben
de keurmerkeisen alleen betrekking op criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht en zijn
ze geschikt voor de omschrijving van de kenmerken van de werken/leveringen/diensten die het voorwerp van
de opdracht vormen. Echter wordt ook steeds rekening gehouden met andere geschikte bewijsmiddelen, voor
zover die aantonen dat aan eisen betreffende het specifieke keurmerk of aan de specifieke eisen is voldaan.”;

3° wanneer het keurmerk niet als dusdanig wordt opgelegd maar de technische specificaties worden
gedetailleerd door middel van een overname van bepaalde technische specificaties van dit keurmerk, in
uitvoering van de tweede paragraaf, door middel van onderstaande vermelding of een soortgelijke vermelding:
“Naar dit keurmerk wordt verwezen ter uitvoering van artikel 54, § 2, van de wet van … inzake
overheidsopdrachten. Het keurmerk voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 54, § 1, 2° tot 5°. Aldus
wordt het keurmerk niet als dusdanig opgelegd maar de technische specificaties worden gedetailleerd door
middel van een overname van bepaalde technische specificaties van dit keurmerk. Daarbij wordt ook steeds
rekening gehouden met andere geschikte bewijsmiddelen, voor zover die aantonen dat aan de specifieke
eisen is voldaan.”.

Trefwoorden:
Verwijzing naar technische specificaties in opdrachtdocumenten (overheidsopdrachten klassieke sectoren),
algemeen
Keurmerk (plaatsingsprocedure overheidsopdrachten in klassieke sectoren)

Art. 55 Testverslagen, certificatie en andere bewijsmiddelen

§ 1
De aanbestedende overheid kan eisen dat ondernemers een testverslag of certificaat van een
conformiteitsbeoordelingsinstantie verstrekken als bewijs van overeenstemming met de voorschriften of criteria die
zijn neergelegd in de technische specificaties, de gunningscriteria of de uitvoeringsvoorwaarden.
Wanneer de aanbestedende overheid eist dat certificaten van een specifieke conformiteitsbeoordelingsinstantie
worden overgelegd, worden door deze aanbestedende overheid ook certificaten van andere gelijkwaardige
conformiteitsbeoordelingsinstanties aanvaard.
Een conformiteitsbeoordelingsinstantie in de zin van deze paragraaf is een instantie die
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verricht, zoals ijken, testen, certificeren en inspecteren, en geaccrediteerd is
overeenkomstig Verordening nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling
van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 339/93.
§ 2
De aanbestedende overheid aanvaardt andere dan de in paragraaf 1 bedoelde geschikte bewijsmiddelen, zoals een
technisch dossier van de fabrikant, wanneer de betrokken ondernemer geen toegang had tot de in de paragraaf 1
bedoelde certificaten of testverslagen of deze niet binnen de desbetreffende termijnen kon verkrijgen, mits het
ontbreken van toegang niet aan de betrokken ondernemer te wijten is, op voorwaarde dat de deze laatste daarbij
aantoont dat de door hem geleverde werken, leveringen of diensten voldoen aan de voorschriften of criteria van de
technische specificaties, de gunningscriteria of de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht.
Trefwoorden:
Bewijs van overeenstemming (procédure de passation marchés publics dans les secteurs classiques)
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Art. 56 Varianten en opties

§ 1
De aanbestedende overheid kan inschrijvers toestaan of van hen vereisen varianten of opties in te dienen. Zij
vermeldt in de aankondiging van een opdracht of, in geval van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, in de opdrachtdocumenten, of zij varianten of opties toestaat of vereist. Zonder een dergelijke
vermelding zijn geen varianten of opties toegelaten.
Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking
kunnen de inschrijvers, in afwijking van het eerste lid en behoudens andersluidend beding in de
opdrachtdocumenten, ook varianten of opties indienen zonder vermelding dat dit toegestaan is in de aankondiging
van een opdracht of in de opdrachtdocumenten. Deze varianten of opties worden “vrije varianten” respectievelijk “vrije
opties” genoemd.
Varianten en opties zijn verbonden met het voorwerp van de opdracht.
§ 2
Voor de vereiste en toegestane varianten en opties vermeldt de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten
aan welke minimumeisen deze moeten voldoen, alsmede de specifieke eisen met betrekking tot hoe zij moeten
worden ingediend. De verplichting tot het vermelden van minimumeisen en specifieke eisen met betrekking tot de
indiening geldt niet voor de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde vrije varianten of vrije opties.
De aanbestedende overheid vermeldt in de opdrachtdocumenten of varianten slechts kunnen worden ingediend
wanneer ook een basisofferte is ingediend. Opties kunnen evenwel niet worden ingediend zonder basisofferte of, in
voorkomend geval, een variante. Van deze laatste verplichting moet melding worden gemaakt in de
opdrachtdocumenten.
De aanbestedende overheid garandeert dat de gekozen gunningscriteria kunnen worden toegepast op de vereiste en
toegestane varianten die aan de minimumvoorschriften voldoen en op de basisoffertes.
§ 3
Bij plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten voor leveringen of diensten mag de aanbestedende overheid een
variante of optie niet afwijzen uitsluitend omdat deze, mocht hij worden gekozen, tot een opdracht voor diensten in
plaats van een opdracht voor leveringen, dan wel tot een opdracht voor leveringen in plaats van een opdracht voor
diensten zou leiden.
§ 4
De aanbestedende overheid is nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de
uitvoering van de opdracht.
§ 5
De Koning kan, voor de door hem te bepalen procedures, de nadere materiële en procedurele regels vaststellen
inzake de varianten en opties.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Vrije variante (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, plaatsingsprocedure, variante, algemeen
Vereiste variante (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Toegestane variante (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Vereiste optie (overheidsopdrachten klassieke sectoren) Vrije optie (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Toegestane optie (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 57 Opdracht in vaste en voorwaardelijke gedeelten en verlengingsclausules

Wanneer de aanbestedende overheid de noodzaak daartoe aantoont, kan ze een opdracht plaatsen die een of meer
vaste gedeelten en een of meer voorwaardelijke gedeelten omvat. Alhoewel de sluiting van de opdracht betrekking
heeft op de volledige opdracht, is de aanbestedende overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De
uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een beslissing van de aanbestedende overheid die aan
de opdrachtnemer wordt meegedeeld overeenkomstig de in de initiële opdrachtdocumenten bepaalde nadere regels.
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De uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte mag de algemene aard van de opdracht niet wijzigen.
Een opdracht kan van bij de sluiting een of meer verlengingen omvatten, overeenkomstig de in de initiele
opdrachtdocumenten vermelde nadere regels. De volledige looptijd, met inbegrip van de verlengingen, moet over het
algemeen beperkt blijven tot vier jaar na het sluiten van de opdracht. De verlenging mag geen aanleiding geven tot
een wijziging van de algemene aard van de opdracht.
Dit in dit artikel bedoelde clausules moeten worden opgesteld in duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige
bewoordingen. Deze clausules omschrijven het toepassingsgebied en de aard van de eventule gevolgen die eruit
voort kunnen vloeien, alsmede de voorwaarden waaronder ze kunnen worden gebruikt.
De Koning kan de nadere regels bepalen voor het gebruik van de opdrachten in vaste en voorwaardelijke gedeelten
en verlengingsclausules.
Trefwoorden:
Overheidsopdracht in vaste en voorwaardelijke gedeelten (klassieke sectoren)
Overheidsopdracht met verlengingen (klassieke sectoren)

Art. 58 Verdeling van de opdrachten in percelen

§ 1
De aanbestedende overheid kan beslissen de opdracht te plaatsen in de vorm van afzonderlijke percelen, in welk
geval zij daarvan de aard, de omvang, het voorwerp, de verdeling en de kenmerken bepaalt in de
opdrachtdocumenten.
Voor de opdrachten van leveringen, diensten en werken, waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan
de herzienbare drempel voor de Europese bekendmaking zoals die van toepassing is voor de door de federale
aanbestedende overheden geplaatste overheidsopdrachten voor leveringen en diensten, moeten alle aanbestedende
overheden de verdeling in percelen overwegen en, in geval zij besluiten niet in percelen op te delen, de voornaamste
redenen daarvoor vermelden in de opdrachtdocumenten of in de in het artikel 164, § 1, bedoelde informatie.
In geval de aanbestedende overheid ervoor kiest de opdracht te plaatsen in de vorm van afzonderlijke percelen, heeft
zij het recht er slechts enkele te gunnen en eventueel te besluiten de andere op te nemen in één of meer nieuwe
opdrachten, desnoods volgens een andere plaatsingsprocedure.
De aanbestedende overheid vermeldt, in de aankondiging van een opdracht, of offertes mogen worden ingediend
voor één, meer of alle percelen.
§ 2
De aanbestedende overheid mag, zelfs indien er offertes mogen worden ingediend voor meer of alle percelen, het
aantal aan één inschrijver te gunnen percelen beperken, mits het maximum aantal percelen per inschrijver in de
aankondiging van een opdracht is aangegeven. De aanbestedende overheid vermeldt in de opdrachtdocumenten de
objectieve en niet-discriminerende criteria of regels die zij voornemens is toe te passen om te bepalen welke percelen
zullen worden gegund indien de toepassing van de gunningscriteria zou leiden tot de gunning van meer percelen dan
het maximumaantal aan een zelfde inschrijver.
Trefwoorden:
Overheidsopdracht in percelen (klassieke sectoren)

Art. 59 Vaststelling van termijnen

§ 1
Bij de vaststelling van de termijnen voor de aanvragen tot deelneming en de ontvangst van offertes houdt de
aanbestedende overheid rekening met de complexiteit van de opdracht en met de tijd die nodig is voor de
voorbereiding van de offertes, onverminderd de in de artikelen 36 tot en met 41 vastgestelde minimumtermijnen.
§ 2
Wanneer offertes slechts kunnen worden opgemaakt na een bezoek van de locatie of na inzage ter plaatse van de
documenten waarop die opdrachtdocumenten steunen, worden de termijnen voor ontvangst van de offertes, die
langer zijn dan de in de artikelen 36 tot en met 41 vastgelegde minimumtermijnen, zodanig vastgesteld dat alle
betrokken ondernemers de gelegenheid hebben kennis te nemen van alle nodige gegevens voor het opstellen van de
offertes.
§ 3
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De aanbestedende overheid verlengt de termijnen voor ontvangst van de offertes opdat alle betrokken ondernemers
kunnen beschikken over alle nodige gegevens voor het opstellen van de offertes, in de volgende gevallen:
1° indien, om welke reden dan ook, aanvullende informatie, hoewel tijdig aangevraagd door de ondernemer, niet

uiterlijk zes dagen voor de voor de ontvangst van de offertes vastgestelde termijn is verstrekt. In het geval van
de in de artikelen 36, § 3, en 37, § 4, bedoelde versnelde procedure, bedraagt deze termijn vier dagen;

2° indien de opdrachtdocumenten aanzienlijk zijn gewijzigd.

De duur van de verlenging dient evenredig te zijn aan het belang van de informatie of wijziging.
Indien de aanvullende informatie niet tijdig aangevraagd is of het belang daarvan gelet op het opstellen van de
offertes onbetekenend is, hoeft de aanbestedende overheid de termijnen niet te verlengen.
Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, plaatsingsprocedure, termijnen, algemeen
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, termijn voor ontvangst van offertes, algemeen
Termijn voor mededeling aanvullende inlichtingen (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Afdeling 2. Bekendmaking en transparantie

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, bekendmaking, algemeen
Bekendmaking en transparantie (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen

Art. 60 Vooraankondigingen

De aanbestedende overheid kan haar voornemens met betrekking tot het plaatsen van opdrachten te kennen geven
door middel van de bekendmaking van een vooraankondiging.
De vooraankondiging geldt geenszins als aankondiging van een opdracht.
De periode waarop de vooraankondiging betrekking heeft, is maximaal twaalf maanden te rekenen vanaf de datum
waarop de vooraankondiging voor bekendmaking is verzonden.
De koning bepaalt de vermeldingen die de vooraankondiging moet bevatten.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Vooraankondiging (Europese bekendmaking overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 61 Aankondiging van een opdracht

De aanbestedende overheid maakt de overheidsopdrachten en raamovereenkomsten bekend door middel van een
aankondiging van een opdracht, tenzij in onderstaande gevallen:
1° wanneer gebruik wordt gemaakt, overeenkomstig artikel 42, van de onderhandelingsprocedure zonder

voorafgaande bekendmaking;

2° in de gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de mededingingsprocedure met onderhandeling,
respectievelijk de concurrentiegerichte dialoog, met betrekking tot werken, leveringen en diensten waarvoor in
het kader van een openbare of niet-openbare procedure alleen onregelmatige of onaanvaardbare offertes
werden ingediend, en waarbij, in voorkomend geval, geen aankondiging van een opdracht gepubliceerd hoeft
te worden, voor zover daartoe de voorwaarden van het artikel 38, § 1, 2°, zijn nageleefd;

3° voor de op een raamovereenkomst gebaseerde opdrachten;
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4° voor de opdrachten die worden geplaatst in het kader van een dynamisch aankoopsysteem, zolang dit geldig
blijft en onverminderd de verplichting tot aankondiging voor de lancering van het dynamisch aankoopsysteem.

De Koning bepaalt de vermeldingen die de aankondiging van een opdracht moet bevatten.
Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Aankondiging overheidsopdracht (Europese bekendmaking, klassieke sectoren)
Aankondiging overheidsopdracht (Belgische bekendmaking, klassieke sectoren), algemeen

Art. 62 Aankondiging van gegunde opdracht

Wat de opdrachten en raamovereenkomsten betreft waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de
voor de Europese bekendmaking vastgestelde drempels, stuurt de aanbestedende overheid een aankondiging van
gegunde opdracht door met betrekking tot de resultaten van de plaatsingsprocedure. Deze aankondiging wordt
uiterlijk dertig dagen na de sluiting van de opdracht of de raamovereenkomst doorgestuurd.
In het geval van een overeenkomstig artikel 43 gesloten raamovereenkomst is de aanbestedende overheid er niet toe
gehouden om een aankondiging te versturen betreffende de resultaten van de plaatsingsprocedure voor iedere
opdracht die gebaseerd is op deze raamovereenkomst.
Voor de opdrachten die gebaseerd zijn op een dynamisch aankoopsysteem, is het eerste lid wel van toepassing,
weze het dat de aanbestedende overheid er voor kan kiezen om de betreffende aankondigingen per kwartaal te
bundelen. In dat geval verstuurt de aanbestedende overheid de gebundelde aankondigingen ten laatste dertig dagen
na het einde van elk kwartaal.
Bepaalde informatie aangaande de plaatsing van de opdracht of van de raamovereenkomst behoeft niet voor
bekendmaking te worden vrijgegeven indien de openbaarmaking ervan rechtshandhaving in de weg zou staan, in
strijd zou zijn met het openbaar belang, schade zou berokkenen aan de rechtmatige commerciele belangen van een
bepaalde publieke of particuliere ondernemer, of afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke mededinging tussen
ondernemers.
De Koning bepaalt de vermeldingen die de aankondiging van gegunde opdracht moet bevatten.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Aankondiging gegunde overheidsopdracht (Europese bekendmaking, klassieke sectoren)

Art. 63 Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen

De Koning bepaalt de nadere regels wat de bekendmaking van de aankondigingen betreft, en dit zowel op nationaal
als Europees niveau.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Art. 64 Elektronische beschikbaarheid van opdrachtdocumenten

§ 1
De aanbestedende overheid biedt met elektronische middelen kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse toegang tot
de opdrachtdocumenten vanaf de datum van bekendmaking van de aankondiging van een opdracht. De tekst van de
aankondiging vermeldt het internetadres waar deze opdrachtdocumenten toegankelijk zijn.
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Wanneer geen kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse toegang langs elektronische weg tot bepaalde
opdrachtdocumenten kan of moet worden geboden om één van de in de in artikel 14, § 2, eerste lid, vermelde
redenen, kan de aanbestedende overheid in de aankondiging aangeven dat de betreffende opdrachtdocumenten
zullen worden toegezonden met andere middelen dan langs elektronische weg overeenkomstig het bepaalde in
artikel 14, § 2, derde lid. Ook in dat geval is de toegang kosteloos.
In een dergelijk geval wordt de termijn voor de indiening van de offertes met vijf dagen verlengd, behalve in behoorlijk
gemotiveerde dringende gevallen als bedoeld in de artikelen 36, § 3, 37, § 4, en 38, § 3, derde lid.
Wanneer geen kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse toegang langs elektronische weg tot bepaalde
opdrachtdocumenten kan worden geboden omdat de aanbestedende overheid voornemens is artikel 13, § 3, toe te
passen, vermeldt zij in de aankondiging welke maatregelen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van de
informatie zij eist en hoe toegang kan worden verkregen tot de betrokken documenten. In dat geval wordt de termijn
voor de indiening van de offertes met vijf dagen verlengd, behalve in behoorlijk gemotiveerde dringende gevallen als
bedoeld in de artikelen 36, § 3, 37, § 4, en 38, § 3, derde lid.
§ 2
De aanbestedende overheid verstrekt alle ondernemers die, op welke wijze dan ook, aan de plaatsingsprocedure
deelnemen nadere informatie over de specificaties en de ondersteunende documenten, mits tijdig aangevraagd,
uiterlijk zes dagen vóór de uiterste datum van ontvangst van de offertes. In het geval van de versnelde procedure als
bedoeld in artikel 36, § 3, en artikel 37, § 5, bedraagt deze termijn vier dagen.
Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, plaatsingsprocedure, termijnen, algemeen
Elektronische beschikbaarheid van opdrachtdocumenten (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 65 Uitnodiging van de kandidaten

Bij niet-openbare procedures, concurrentiegerichte dialogen, innovatiepartnerschappen en mededingingsprocedures
met onderhandeling, nodigt de aanbestedende overheid de daartoe geselecteerde kandidaten gelijktijdig en
schriftelijk uit om een offerte in te dienen, of in het geval van een concurrentiegerichte dialoog, tot deelneming aan de
dialoog.
De uitnodigingen bedoeld in het eerste lid bevatten een verwijzing naar het elektronische adres waarop de
opdrachtdocumenten rechtstreeks langs elektronische weg toegankelijk zijn. De uitnodigingen gaan vergezeld van de
opdrachtdocumenten, wanneer deze documenten niet kosteloos, vrij, volledig en rechtstreeks toegankelijk zijn om de
in artikel 64, § 1, tweede of vierde lid, genoemde redenen en nog niet anderszins beschikbaar zijn.
De Koning bepaalt de overige informatie die de uitnodiging moet bevatten, alsook de nadere regels hieromtrent.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Uitnodiging van kandidaten (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Afdeling 3. Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten

Trefwoorden:
Selectie van deelnemers (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen

Art. 66 Algemene beginselen voor selectie en gunning

§ 1
Opdrachten worden gegund op basis van één of meerdere gunningscriteria, vastgesteld overeenkomstig artikel 81,
mits de aanbestedende overheid erop heeft toegezien dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de offerte voldoet aan de eisen, voorwaarden en criteria vermeld in de aankondiging van een opdracht en de

opdrachtdocumenten, met inachtneming, indien van toepassing, van de varianten of opties;
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2° de offerte is afkomstig van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van
de artikelen 67 tot 70 en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en,
in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria bedoeld in artikel 79, § 2, eerste lid.

Onverminderd paragraaf 2 beslist de aanbestedende overheid, indien ze vaststelt dat de offerte van de inschrijver
aan wie ze voornemens is te gunnen niet voldoet aan de in artikel 7 bedoelde verplichtingen op het vlak van het
milieu-, sociaal of arbeidsrecht, om de opdracht niet te gunnen aan de inschrijver van hogervermelde offerte,
tenminste wanneer het een verplichting betreft waarvan de niet-naleving ook strafrechtelijk beteugeld wordt. In de
overige gevallen waarbij ze vaststelt dat deze offerte niet voldoet aan de voormelde verplichtingen, kan ze hetzelfde
doen.
§ 2
Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de voor de Europese bekendmaking
gebruikte drempels, kan de aanbestedende overheid, wanneer gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure,
overgaan tot het onderzoek van de offertes zodra het ontbreken van uitsluitingsgronden en het voldoen aan de
selectiecriteria zijn nagegaan louter op grond van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. In die gevallen kan
worden overgegaan tot de evaluatie van de offertes zonder dat een verdere grondige controle op het ontbreken van
uitsluitingsgronden en het voldoen aan de selectiecriteria is doorgevoerd in dit stadium. Vooraleer zij van deze
mogelijkheid gebruik maakt, moet de aanbestedende overheid echter de afwezigheid nagaan van fiscale en sociale
schulden overeenkomstig artikel 68.
Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de voor de Europese bekendmaking gebruikte
drempels, kan de Koning de gevallen bepalen waarin de aanbestedende overheid tot het onderzoek van de offertes
mag overgaan voorafgaand aan de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden en het voldoen aan de
selectiecriteria, alsook de nadere regels in dit verband.
Wanneer zij van de in het eerste en tweede lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, ziet zij erop toe dat de
verificatie van het ontbreken van uitsluitingsgronden en het voldoen aan de selectiecriteria op onpartijdige en
transparante wijze plaatsvindt zodat er geen opdracht wordt gegund aan een inschrijver die had moeten worden
uitgesloten of die niet voldoet aan de selectiecriteria.
§ 3
Onverminderd artikel 39, § 6, tweede lid, kan de aanbestedende overheid, wanneer de door de kandidaat of
inschrijver in te dienen informatie of documentatie onvolledig of onjuist is of lijkt te zijn of wanneer specifieke
documenten ontbreken, de betrokken kandidaat of inschrijver verzoeken die informatie of documentatie binnen een
passende termijn in te dienen, aan te vullen, te verduidelijken of te vervolledigen, mits dergelijke verzoeken worden
gedaan met volledige inachtneming van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie en, indien gebruik
wordt gemaakt van de openbare of de niet-openbare procedure, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een
wijziging van de essentiële elementen van de offerte.
Een wijziging van de samenstelling van het personeelsteam dat ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van
de opdracht, die het rechtstreeks gevolg is van maatregelen die gericht zijn op het oplossen van belangenconflicten
of situaties van voorafgaande betrokkenheid, wordt geacht geen aanleiding te geven tot een wijziging van een
essentieel element van de offerte, op voorwaarde van de volledige inachtneming van de beginselen van gelijke
behandeling en transparantie.
§ 4
Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking, kan
de Koning het gebruik van een kwalificatiesysteem van ondernemers of een lijst van geselecteerde kandidaten
toelaten, volgens de door Hem te bepalen voorwaarden.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Art. 67 Verplichte uitsluitingsgronden

§ 1
Tenzij in het geval waarbij de kandidaat of inschrijver, overeenkomstig artikel 70, aantoont toereikende maatregelen
te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen sluit de aanbestedende overheid een kandidaat of
inschrijver van deelname aan de plaatsingsprocedure uit, in welk stadium van de procedure ook, wanneer zij heeft
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vastgesteld of anderszins ervan op de hoogte is dat deze kandidaat of inschrijver door een rechterlijke beslissing met
kracht van gewijsde veroordeeld is om een van de volgende misdrijven:
1° deelneming aan een criminele organisatie;

2° omkoping;

3° fraude;

4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van,
medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit;

5° witwassen van geld en financiering van terrorisme;

6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;

7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

De Koning kan de in het eerste lid bedoelde misdrijven nader omschrijven.
In afwijking van het eerste lid, sluit de aanbestedende overheid zelfs bij afwezigheid van een in kracht van gewijsde
gegane veroordeling, de kandidaat of inschrijver die als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
heeft tewerkgesteld uit, van zodra deze inbreuk is vastgesteld door een administratieve of rechterlijke beslissing, met
inbegrip van een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde schriftelijke kennisgeving.
Deze afwijking doet geen afbreuk aan de in artikel 70 bedoelde mogelijkheid voor de kandidaat of inschrijver om
desgevallend corrigerende maatregelen in te roepen.
In afwijking van het eerste lid kan de aanbestedende overheid aangeven dat, bij wijze van uitzondering, een afwijking
op de verplichte uitsluiting kan toegestaan worden om dwingende redenen van algemeen belang.
De verplichting tot uitsluiting van de kandidaat of inschrijver is ook van toepassing wanneer de bij onherroepelijk
vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van deze kandidaat of
inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft. In het geval het een in het
derde lid bedoelde inbreuk betreft en bij gebrek aan het voormelde onherroepelijk vonnis, is dezelfde verplichting tot
uitsluiting van toepassing, wanneer de betrokken persoon in een administratieve of rechterlijke beslissing staat
aangeduid als zijnde een persoon bij wie een inbreuk is vastgesteld op het vlak van het tewerkstellen van illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen en lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van
de kandidaat of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.
Voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking, zijn
de aanbestedende overheden, in afwijking van het vijfde lid, echter niet verplicht het ontbreken van de in dit artikel
bedoelde uitsluitingsgronden na te gaan in hoofde van de in het voormelde lid bedoelde personen.
§ 2
De in de paragraaf 1, eerste lid, 1° tot 6°, bedoelde uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden
slechts voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de veroordeling.
De in de paragraaf 1, eerste lid, onder 7°, bedoelde uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten, geldt slechts
voor een periode van vijf jaar, vanaf de beëindiging van de inbreuk.
Wanneer zij zich in een geval van verplichte uitsluiting bevinden op de dag die volgt op de uiterste datum voor de
indiening van de aanvragen tot deelneming dan wel de indiening van de offertes, mogen de ondernemers niet
deelnemen aan de overheidsopdracht, behalve wanneer zij overeenkomstig artikel 70 bewijzen dat zij voldoende
corrigerende maatregelen hebben genomen om hun betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke
uitsluitingsgrond en behoudens het in de paragraaf 1, vierde lid, bedoelde geval.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Verplichte uitsluiting in verband met strafrechtelijke veroordeling (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
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Art. 68 Uitsluitingsgrond in verband met fiscale en sociale schulden

§ 1
Behalve om dwingende redenen van algemeen belang en behoudens het in paragraaf 3 vermelde geval, sluit de
aanbestedende overheid een kandidaat of inschrijver van deelname aan de plaatsingsprocedure uit, in welk stadium
van de procedure ook, wanneer de kandidaat of inschrijver niet blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen tot betaling
van belastingen enerzijds of socialezekerheidsbijdragen anderzijds, tenzij:
1° wanneer het onbetaald gebleven bedrag het door de Koning te bepalen bedrag niet overschrijdt; of

2° wanneer de kandidaat of inschrijver kan aantonen dat hij op een aanbestedende overheid of op een
overheidsbedrijf, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis
tegenover derden zijn. Deze schuldvorderingen moeten ten minste gelijk zijn aan de achterstallige afbetaling
van de fiscale dan wel de sociale schulden verminderd met het door de Koning in uitvoering van de bepaling
onder 1° bedoelde drempelbedrag.

Indien de aanbestedende overheid vaststelt dat de fiscale dan wel sociale schulden het in het eerste lid, onder 1°,
vermelde bedrag overschrijden, vraagt ze de kandidaat of inschrijver of deze zich in een in het eerste lid, onder 2°,
bedoelde situatie bevindt.
De aanbestedende overheid geeft elke ondernemer echter de kans om zich in de loop van de plaatsingsprocedure in
regel te stellen ten opzichte van de sociale en fiscale verplichtingen nadat ze een eerste maal heeft vastgesteld dat
de kandidaat of inschrijver op dit vlak niet voldeed aan de eisen. Ze stelt de ondernemer hiervan in kennis. Vanaf
deze kennisgeving geeft de aanbestedende overheid de ondernemer een termijn van vijf werkdagen om het bewijs te
geven van zijn regularisatie. Van deze regularisatie kan slechts éénmalig gebruik gemaakt worden. Deze termijn gaat
in de dag die volgt op de kennisgeving. Voor de berekening van deze termijn is verordening nr. 1182/71 van de Raad
van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en
vervaltijden, niet van toepassing.
§ 2
De Koning bepaalt de in aanmerking te nemen fiscale dan wel sociale schulden, alsook de ter zake geldende nadere
regels.
§ 3
Dit artikel is niet langer van toepassing indien de kandidaat of inschrijver zijn verplichtingen is nagekomen door de
verschuldigde belastingen of socialezekerheidsbijdragen, met inbegrip van lopende rente of boeten, indien
toepasselijk, te betalen of een bindende regeling tot betaling daarvan aan te gaan, voor zover deze betaling of het
sluiten van de bindende regeling heeft plaatsgevonden vóór het indienen van een aanvraag tot deelneming, of, in
openbare procedures, de termijn voor het indienen van offertes.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Uitsluiting in verband met sociale schulden (selectie van deelnemers bij overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Uitsluiting in verband met fiscale schulden (selectie van deelnemers bij overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Verplichte uitsluiting in verband met fiscale en sociale schulden (overheidsopdrachten klassieke sectoren),
algemeen

Art. 69 Facultatieve uitsluitingsgronden

Tenzij in het geval waarbij de kandidaat of inschrijver, overeenkomstig artikel 70, aantoont toereikende maatregelen
te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen, kan de aanbestedende overheid, in elk stadium van de
plaatsingsprocedure, een kandidaat of inschrijver van deelname aan deze procedure uitsluiten, in de volgende
gevallen:
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1° indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in
artikel 7 genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft
geschonden;

2° wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden
heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor
hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare
toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

3° wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de kandidaat of inschrijver
in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden
getrokken;

4° 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 in de zin van artikel 5, lid 2;

5° wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 niet effectief kan worden verholpen met andere minder
ingrijpende maatregelen;

6° wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de
plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 52 heeft voorgedaan die niet
met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;

7° wanneer de kandidaat of inschrijver blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij
de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met
een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve
maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties;

8° wanneer de kandidaat of inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij
het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de
naleving van de selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende
documenten die vereist zijn krachtens artikel 73 of artikel 74 over te leggen; of

9° wanneer de kandidaat of inschrijver heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende
overheid onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige
voordelen in de plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken
die een belangrijke invloed kan hebben op beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning.

De in het eerste lid bedoelde uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden slechts voor een periode
van drie jaar vanaf de datum van de betrokken gebeurtenis of, wanneer het een voortdurende inbreuk betreft, vanaf
de beëindiging van de inbreuk.
Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, is de aanbestedende overheid niet gehouden tot
nazicht van de facultatieve uitsluitingsgronden in hoofde van de personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend
of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of
controlebevoegdheid hebben.
Trefwoorden:
Facultatieve uitsluiting (overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 70 Corrigerende maatregelen

Elke kandidaat of inschrijver die in een van de in de artikelen 67 of 69 bedoelde situaties verkeert, mag bewijzen dat
de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke
uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat of
inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.
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Hiertoe bewijst de kandidaat of inschrijver, op eigen initiatief, dat hij eventuele schade als gevolg van strafrechtelijke
inbreuken of fouten heeft betaald of heeft toegezegd te zullen vergoeden, dat hij de feiten en omstandigheden heeft
opgehelderd door actief mee te werken met de onderzoekende autoriteiten en dat hij concrete technische,
organisatorische en personeelsmaatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verdere strafrechtelijke inbreuken of
fouten te voorkomen.
De door de kandidaat of inschrijver genomen maatregelen worden beoordeeld met inachtneming van de ernst en de
bijzondere omstandigheden van de strafrechtelijke inbreuken of de fout. Het betreft in alle gevallen een door de
aanbestedende overheid te nemen beslissing die zowel op materieel als formeel vlak moet gemotiveerd worden.
Wanneer de maatregelen onvoldoende worden geacht, worden aan de ondernemer de redenen daarvoor
medegedeeld.
Een ondernemer die bij rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde is uitgesloten van deelneming aan
plaatsingsprocedures of procedures voor de gunning van concessies mag gedurende de duur van de uitsluiting als
gevolg van die beslissing geen gebruik kunnen maken van de in dit artikel geboden mogelijkheid in de lidstaten waar
het vonnis van kracht is.
Trefwoorden:
Corrigerende maatregelen bij uitsluiting (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 71 Selectiecriteria

Het selectiecriterium of de selectiecriteria kunnen betrekking hebben op:
1° geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen; en/of

2° de economische en financiële draagkracht; en/of

3° de technische en beroepsbekwaamheid.

De aanbestedende overheid mag alleen deze criteria als voorwaarde voor deelname opleggen aan de kandidaten en
inschrijvers. Zij beperken deze voorwaarden tot die welke kunnen garanderen dat een kandidaat of inschrijver over de
juridische en financiële middelen en de technische bekwaamheden en beroepsbekwaamheden beschikt om de te
gunnen opdracht uit te voeren. Alle voorwaarden houden verband met en staan in verhouding tot het voorwerp van
de opdracht.
De Koning geeft nadere invulling aan de modaliteiten voor het vaststellen van deze voorwaarden.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, selectiecriteria, technische en beroepsbekwaamheid, algemeen
Selectiecriteria (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen
Geschiktheid om beroepsactiviteit uit te oefenen (selectiecriteria overheidsopdrachten klassieke sectoren),
algemeen
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, selectiecriteria, economische en financiële draagkracht, algemeen

Art. 72 Rechtsopvolging van een natuurlijke persoon door een rechtspersoon in de loop
van de procedure

De Koning kan de gevolgen regelen van een door een natuurlijke persoon ingediende offerte in geval van diens
rechtsopvolging door een rechtspersoon in de loop van de plaatsingsprocedure. Hij kan aan deze personen een
hoofdelijke aansprakelijkheid opleggen.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)
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Trefwoorden:
Rechtsopvolging natuurlijke persoon door rechtspersoon (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten klassieke
sectoren)

Art. 73 Uniform Europees Aanbestedingsdocument, impliciete verklaring op erewoord
en bewijsmiddelen

§ 1
Op het ogenblik van de indiening van de aanvragen tot deelneming of de offertes, naargelang het geval, leggen de
kandidaten of inschrijvers, het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit
een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter
vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de
betrokken kandidaat of inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:
1° hij bevindt zich niet in een van de situaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69, waardoor kandidaten of

inschrijvers kunnen of moeten worden uitgesloten;

2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71;

3° hij voldoet, indien van toepassing, aan de objectieve regels en criteria voor de beperking van het aantal
kandidaten, als vastgesteld overeenkomstig artikel 79.

Indien de ondernemer overeenkomstig artikel 78 een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten bevat het
Uniform Europees Aanbestedingsdocument ook de in het eerste lid genoemde gegevens ten aanzien van die
entiteiten.
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bestaat uit een formele verklaring van de ondernemer dat de
betrokken grond tot uitsluiting niet van toepassing is en/of dat aan het selectiecriterium is voldaan en bevat de
relevante informatie die door de aanbestedende overheid wordt verlangd. Voorts vermeldt het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument welke overheidsinstantie of derde verantwoordelijk is voor het vaststellen van de
bewijsstukken en bevat zij een formele verklaring dat de ondernemer in staat zal zijn om op verzoek en onverwijld die
bewijsstukken te leveren.
Indien de aanbestedende overheid het bewijsstuk rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een databank
conform de vierde paragraaf, bevat het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ook de daartoe vereiste
informatie, zoals het internetadres van de databank, alle identificatiegegevens en, in voorkomend geval, de
benodigde verklaring van instemming.
Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte Uniform Europees
Aanbestedingsdocument opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds
correct zijn.
§ 2
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument wordt opgesteld op basis van het door de Europese Commissie vast
te stellen model en wordt uitsluitend in elektronische vorm verstrekt.
§ 3
De aanbestedende overheid kan kandidaten en inschrijvers tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste
ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop
van de procedure.
Behoudens voor opdrachten die zijn gebaseerd op overeenkomstig artikel 43, § 4 of § 5, 1°, geplaatste
raamovereenkomsten, verzoekt de aanbestedende overheid vóór de gunning van de opdracht, de inschrijver aan wie
zij heeft besloten de opdracht te gunnen, de actuele ondersteunende documenten over te leggen, als bedoeld in
artikel 75. De aanbestedende overheid kan ondernemers verzoeken de ontvangen certificaten aan te vullen of te
verduidelijken.
§ 4
Niettegenstaande paragraaf 3 zijn de ondernemers niet verplicht ondersteunende documenten of andere
bewijsstukken over te leggen indien en voor zover de aanbestedende overheid de certificaten of de relevante
informatie rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een gratis toegankelijke nationale databank in elke

ln182396 59/127© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 28/11/2019

M&D Seminars 183

https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b20115&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b20115&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-67&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-69&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-71&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-79&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-78&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-43&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-75&bron=doc


lidstaat, zoals een nationaal aanbestedingsregister, een digitaal bedrijfsdossier, een systeem voor digitale
documentopslag of een voorselectiesysteem.
Niettegenstaande paragraaf 3 zijn de ondernemers niet verplicht ondersteunende documenten over te leggen
wanneer de aanbestedende overheid deze documenten reeds in haar bezit heeft ten gevolge van een opdracht of
raamovereenkomst die eerder werd afgesloten. Dit op voorwaarde dat de betrokken ondernemers in hun aanvraag tot
deelneming of in hun offerte de procedure identificeren tijdens dewelke zij deze documenten reeds hebben
voorgelegd en voor zover de voormelde inlichtingen en documenten nog beantwoorden aan de gestelde vereisten.
Trefwoorden:
Impliciete verklaring op erewoord (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Corrigerende maatregelen bij uitsluiting (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (klassieke sectoren)

Art. 74 Machtiging aan de Koning tot instelling van een alternatieve regeling op het vlak
van het voorlopig bewijs

Voor de door Hem te bepalen opdrachten geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking kan de Koning, als voorlopig bewijs van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of
certificaten die bevestigen dat de betrokken kandidaat of inschrijver aan alle in artikel 73, § 1, eerste lid, vermelde
voorwaarden voldoet, voorzien in een alternatieve regeling waarvan Hij de toepassingsvoorwaarden en
vormvoorschriften bepaalt.
Hetzelfde geldt voor de door Hem te bepalen opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor
de Europese bekendmaking.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Corrigerende maatregelen bij uitsluiting (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 75 Machtiging aan de Koning omtrent het bewijs van het ontbreken van
uitsluitingsgronden en het vervuld zijn van selectiecriteria

De Koning bepaalt de in aanmerking komende certificaten, verklaringen, referenties en andere documenten en
inlichtingen, waarvan de aanbestedende overheid de overlegging kan verlangen met het oog op het bewijs van het
ontbreken van uitsluitingsgronden en het vervuld zijn van de selectiecriteria.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Corrigerende maatregelen bij uitsluiting (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 76 Onlinedatabank van certificaten – e-certis

Aanbestedende overheden maken gebruik van e-Certis en zij stellen hoofdzakelijk die typen van certificaten of
bewijsstukken verplicht die in e-Certis beschikbaar zijn.
Trefwoorden:
Online databank van certificaten (e-certis) (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
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Art. 77 Kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer

§ 1
Ingeval de aanbestedende overheid de overlegging eist van een door een onafhankelijke instantie opgestelde
verklaring dat de ondernemer voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen, met inbegrip van normen inzake
toegankelijkheid voor gehandicapten, verwijst zij naar regelingen voor kwaliteitsbewaking op basis van de
desbetreffende Europese normenreeks die door geaccrediteerde instanties overeenkomstig de Europese
normenreeks zijn gecertificeerd. Zij erkent gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instellingen.
Zij aanvaardt eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige kwaliteitsgaranties wanneer de betrokken ondernemer
die certificaten niet binnen de gestelde termijnen kan verkrijgen om redenen die niet aan hem toe te schrijven zijn,
mits de ondernemer het bewijs levert dat de voorgestelde maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking aan
de kwaliteitsnormen voldoen.
§ 2
Wanneer de aanbestedende overheid de overlegging eist van een door een onafhankelijke instantie opgestelde
verklaring dat de ondernemer voldoet aan bepaalde systemen of normen inzake milieubeheer, verwijst zij naar het
communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) van de Europese Unie of enig ander
milieubeheersysteem als erkend overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een
communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van
de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie, of andere normen inzake milieubeheer op basis
van de toepasselijke Europese of internationale normen die door geaccrediteerde instanties zijn gecertificeerd. Zij
erkent gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instellingen.
Indien een ondernemer, om redenen die hem niet aangerekend kunnen worden, aantoonbaar geen toegang had tot
de certificaten of niet de mogelijkheid had deze binnen de gestelde termijnen te verwerven, aanvaardt de
aanbestedende overheid andere passende bewijzen van gelijkwaardige maatregelen inzake milieubeheer, mits de
ondernemer aantoont dat deze maatregelen gelijkwaardig zijn aan die welke krachtens het toepasselijke
milieubeheersysteem of de norm vereist zijn.
Trefwoorden:
Kwaliteitsnorm (selectie van deelnemers overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Milieubeheersnorm (selectie van deelnemers overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 78 Beroep op de draagkracht van andere entiteiten

Een ondernemer kan, in voorkomend geval en voor een bepaalde opdracht, zich beroepen op de economische en
financiële draagkracht en de technische en beroepsbekwaamheid van andere entiteiten zoals bedoeld in artikel 71,
eerste lid, 2° en 3°.
Indien een ondernemer een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten voor het vervullen van de
economische en financiële criteria, kan de aanbestedende overheid eisen dat de ondernemer en die entiteiten
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, voor zover deze mogelijkheid om hoofdelijke
aansprakelijkheid te eisen niet werd uitgesloten in de opdrachtdocumenten. Om uitwerking te hebben dient de
hoofdelijke aansprakelijkheid evenwel schriftelijk aanvaard te worden door de entiteit op wiens draagkracht beroep
wordt gedaan. Indien de voormelde schriftelijke aanvaarding niet wordt gegeven, kan de kandidaat of inschrijver zich
niet op de draagkracht van die entiteit beroepen. Het onderhavig lid doet geen afbreuk aan krachtens andere wetten
ingestelde hoofdelijke aansprakelijkheidsregelingen, met name op het vlak van sociale, fiscale of loonschulden.
In het geval van overheidsopdrachten voor werken, diensten en plaatsings- of installatiewerkzaamheden in het kader
van een opdracht voor leveringen kan de aanbestedende overheid eisen dat bepaalde kritieke taken rechtstreeks
door de inschrijver zelf worden verricht, of wanneer de offerte door een combinatie van ondernemers als bedoeld in
artikel 8, § 2, is ingediend, door een deelnemer aan die combinatie.
De Koning kan de nadere materiële en procedurele regels bepalen.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Beroep op draagkracht andere entiteiten (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
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Art. 79 Beperking van het aantal kandidaten

§ 1
Bij niet-openbare procedures, mededingingsprocedures met onderhandeling, concurrentiegerichte dialogen en
innovatiepartnerschappen kan de aanbestedende overheid het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende
kandidaten die zij tot indiening van een offerte of tot een dialoog zal uitnodigen, beperken op voorwaarde dat het
overeenkomstig paragraaf 2 bepaalde minimumaantal gekwalificeerde kandidaten voorhanden is.
§ 2
De aanbestedende overheid vermeldt in de aankondiging van een opdracht de objectieve en niet-discriminerende
criteria of regels die zij voornemens is te hanteren, alsmede het minimum- en in voorkomend geval het
maximumaantal kandidaten dat zij voornemens is uit te nodigen.
Bij niet-openbare procedures bedraagt het minimumaantal kandidaten vijf. Bij mededingingsprocedures met
onderhandeling, concurrentiegerichte dialogen en innovatiepartnerschappen bedraagt het minimumaantal kandidaten
drie. Het aantal uitgenodigde kandidaten moet in elk geval volstaan om daadwerkelijke mededinging te waarborgen.
De aanbestedende overheid nodigt een aantal kandidaten uit dat ten minste gelijk is aan het vereiste minimumaantal.
Wanneer het aantal kandidaten dat aan de selectiecriteria en de minimumvoorschriften inzake bekwaamheid voldoet,
echter lager is dan het door de aanbestedende overheid vastgestelde minimumaantal, kan deze aanbestedende
overheid de procedure voortzetten door de kandidaten met de vereiste bekwaamheden uit te nodigen. De
aanbestedende overheid kan tot dezelfde procedure geen ondernemers toelaten die niet om deelneming hebben
verzocht, of kandidaten die niet over de vereiste bekwaamheden beschikken.
§ 3
Voor de opdrachten lager dan de drempels voor de Europese bekendmaking, is de in de tweede paragraaf, eerste lid,
bedoelde verplichting om het minimum- en in voorkomend geval het maximumaantal kandidaten te vermelden, niet
van toepassing.
Trefwoorden:
Beperking aantal kandidaten (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 80 Beperking van het aantal offertes en oplossingen

Wanneer de aanbestedende overheid gebruik maakt van de in artikel 38, § 7, en in artikel 41, § 5, bedoelde
mogelijkheid tot beperking van het aantal tot onderhandelingen toegelaten offertes of van de in artikel 39, § 4,
bedoelde mogelijkheid tot beperking van het aantal te bespreken oplossingen, passen zij de in de
opdrachtdocumenten vermelde gunningscriteria toe. In de slotfase moet het bereikte aantal een daadwerkelijke
mededinging kunnen waarborgen voor zover er voldoende offertes, oplossingen of kandidaten zijn die aan de
vereisten voldoen.
Trefwoorden:
Beperking aantal offertes en oplossingen (selectie van deelnemers overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Afdeling 4. Gunning van de opdracht

Trefwoorden:
Gunning van de overheidsopdracht (klassieke sectoren), algemeen

Art. 81 Gunningscriteria van de opdracht

§ 1
De aanbestedende overheid baseert de gunning van overheidsopdrachten op de economisch meest voordelige
offerte.
§ 2
De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt, naar keuze,
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vastgesteld:
1° op basis van de prijs;

2° op basis van de kosten, rekening houdend met de kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten,
overeenkomstig artikel 82;

3° rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding die bepaald wordt op basis van de prijs of de
kosten alsook criteria waaronder kwalitatieve, milieu- en/of sociale aspecten, die verband houden met het
voorwerp van de betrokken opdracht. Het kan onder meer gaan om de volgende criteria:
a) kwaliteit, waaronder technische verdienste, esthetische en functionele kenmerken, toegankelijkheid,

geschiktheid van het ontwerp voor alle gebruikers, sociale, milieu- en innovatieve kenmerken, de
handel en de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt;

b) de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de uitvoering van de opdracht,
wan neer de kwaliteit van dat personeel een aanzienlijke invloed kan hebben op het niveau van de
uitvoering van de opdracht;

c) klantenservice en technische bijstand, alsook leveringsvoorwaarden zoals de leveringsdatum, de
leveringswijze en de leverings- of uitvoeringstermijn.

Het kostenelement kan ook de vorm aannemen van een vaste prijs of vaste kosten op basis waarvan de
ondernemers zullen concurreren op kwaliteitscriteria alleen.
§ 3
Gunningscriteria worden geacht verband te houden met het voorwerp van de overheidsopdracht wanneer zij
betrekking hebben op de in het kader van die opdracht te verrichten werken, leveringen of diensten, in alle opzichten
en in elk stadium van de levenscyclus ervan, met inbegrip van factoren die te maken hebben met:
1° het specifieke productieproces, het aanbieden of de verhandeling van deze werken, leveringen of diensten, of

2° een specifiek proces voor een andere fase van de levenscyclus ervan, zelfs wanneer deze factoren geen deel
uitmaken van de materiële basis ervan.

Gunningscriteria mogen er niet toe leiden dat de aanbestedende overheid onbeperkte keuzevrijheid heeft. Ze
waarborgen de mogelijkheid van daadwerkelijke mededinging en gaan vergezeld van specificaties aan de hand
waarvan de door de inschrijvers verstrekte informatie daadwerkelijk kan worden getoetst om te beoordelen in welke
mate de offertes aan de gunningscriteria voldoen. In geval van twijfel controleert de aanbestedende overheid effectief
de juistheid van de door de inschrijvers verstrekte informatie en bewijsmiddelen.
Deze criteria moeten in de aankondiging van een opdracht of in een ander opdrachtdocument worden vermeld.
§ 4
Voor de overheidsopdrachten die gelijk zijn aan of hoger dan de voor de Europese bekendmaking bepaalde
bedragen, specificeert de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten het relatieve gewicht dat zij voor de
bepaling van de economisch meest voordelige offerte aan elk van de gekozen criteria toekent, behalve wanneer dit
uitsluitend op basis van de prijs wordt bepaald.
Dit relatieve gewicht kan worden uitgedrukt binnen een vork met een passend verschil tussen het minimum en het
maximum.
Wanneer weging om objectieve redenen niet mogelijk is, vermeldt de aanbestedende overheid de criteria in dalende
volgorde van belangrijkheid.
Voor de overheidsopdrachten lager dan de voormelde bedragen, specificeert de aanbestedende overheid ofwel het
relatieve gewicht dat zij voor de bepaling van de economisch meest voordelige offerte aan elk van de gekozen criteria
toekent, ofwel de dalende volgorde van belangrijkheid ervan. Zo niet hebben de gunningscriteria dezelfde waarde.
§ 5
De Koning kan nadere regels inzake de gunningscriteria bepalen.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)
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– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, offerteaanvraag, gunningscriteria, algemeen
Milieucriteria (gunningscriteria overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Sociale criteria (gunningscriteria, overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Ethische criteria (gunningscriteria overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Gewicht van gunningscriteria (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, gunningscriteria, economisch meest voordelige offerte, algemeen
Economisch meest voordelige offerte op basis van de prijs (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Economisch meest voordelige offerte op basis van de kosten (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Economisch meest voordelige offerte op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (overheidsopdrachten
klassieke sectoren), algemeen
Technische criteria (gunningscriteria overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 82 Levenscycluskosten

§ 1
Levenscycluskosten hebben, voor zover relevant, betrekking op alle of een deel van de volgende kosten gedurende
de levenscyclus van een product, dienst of werk:
1° de kosten gedragen door de aanbestedende overheid of andere gebruikers, zoals:

a) kosten in verband met de verwerving;

b) gebruikskosten, zoals kosten voor verbruik van energie en andere hulpbronnen;

c) onderhoudskosten;

d) kosten volgend uit het einde van de levenscyclus, zoals inzamelings- en recyclingkosten;

2° kosten toegeschreven aan externe milieueffecten, die verband houden met het product, de dienst of de
werken gedurende de levenscyclus, mits de geldwaarde ervan kan worden bepaald en gecontroleerd;
dergelijke kosten kunnen de kosten van broeikasgasemissies en andere verontreinigende emissies en andere
kosten voor de bestrijding van klimaatverandering omvatten.

§ 2
Wanneer de aanbestedende overheid de kosten aan de hand van een levenscyclusmethode raamt, vermeldt zij in de
opdrachtdocumenten de door de inschrijvers te verstrekken gegevens en de methode die de aanbestedende
overheid zal gebruiken om de levenscycluskosten op basis van deze gegevens te bepalen.
De methode die wordt gebruikt voor de raming van de aan externe milieueffecten toegeschreven kosten, dient aan
alle volgende voorwaarden te voldoen:
1° zij is gebaseerd op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria. Met name wanneer zij niet is

bedoeld voor herhaalde of voortdurende toepassing zal zij bepaalde ondernemers niet ten onrechte
bevoordelen of benadelen;

2° zij is toegankelijk voor alle betrokken partijen;

3° de vereiste gegevens kunnen met een redelijke inspanning worden verstrekt door normaal zorgvuldige
ondernemers, met inbegrip van ondernemers uit derde landen die partij zijn bij de Overeenkomst van de
Wereldhandelsorganisatie inzake overheids-opdrachten, hierna “GPA-overeenkomst” genoemd, of andere
internationale overeenkomsten waaraan de Europese Unie gebonden is.
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Wanneer een gemeenschappelijke methode voor de berekening van de levenscycluskosten verplicht is op grond van
een wetgevingshandeling van de Europese Unie, wordt die gemeenschappelijke methode toegepast voor de raming
van de levenscycluskosten.
Trefwoorden:
Levenscycluskosten (gunning van de overheidsopdracht klassieke sectoren)

Art. 83 Regelmatigheid van de offertes

De aanbestedende overheid onderzoekt de regelmatigheid van de offertes. Daartoe kan de Koning de bijkomende
nadere regels bepalen.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, regelmatigheid offerte, algemeen

Art. 84 Prijzen- of kostenonderzoek

De aanbestedende overheid voert een prijzen- of kostenonderzoek uit op de ingediende offertes, overeenkomstig de
door de Koning te bepalen nadere regels. De Koning kan in uitzonderingen voorzien op het prijzen of
kostenonderzoek voor de door Hem te bepalen opdrachten.
Op haar verzoek verstrekken de inschrijvers tijdens de plaatsingsprocedure alle nodige inlichtingen om dit onderzoek
mogelijk te maken.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Prijs- of kostenonderzoek (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen

Art. 85 Niet-gunning van een opdracht

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.
Trefwoorden:
Niet-gunning van een overheidsopdracht klassieke sectoren

Hoofdstuk 5. Uitvoering van de opdracht

Trefwoorden:
Bijzondere uitvoeringvoorwaarden van de overheidsopdracht klassieke sectoren, algemeen

Art. 86 Machtiging aan de Koning tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels

De Koning bepaalt de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten, met inbegrip van de regels inzake
onderaanneming en, voor de door Hem te bepalen opdrachten, het nazicht op het ontbreken van uitsluitingsgronden
in hoofde van de onderaannemers en de bepalingen omtrent het einde van de opdracht.
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Inzake onderaanneming kan de Koning, voor de door Hem te bepalen opdrachten, de keten van onderaannemers
beperken overeenkomstig de door Hem te bepalen nadere regels.
De Koning kan eveneens overeenkomstig de door Hem te bepalen nadere regels:
1° het in het eerste lid bedoelde nazicht op de afwezigheid van uitsluitingsgronden in hoofde van de

onderaannemers uitbreiden naar de plaatsingsprocedure;

2° voor de door Hem te bepalen opdrachten van werken, de erkenning als aannemer overeenkomstig de wet van
20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken en haar uitvoeringsbesluiten,
uitbreiden naar alle onderaannemers van de keten.

Trefwoorden:
Algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten, algemeen

Art. 87 Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

De aanbestedende overheid kan bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van een opdracht, mits zij
verband houden met het voorwerp van de opdracht in de zin van artikel 81, § 3, en vermeld zijn in de aankondiging
van een opdracht of in de opdrachtdocumenten. Deze voorwaarden kunnen verband houden met economische,
innovatie- of milieugerelateerde dan wel sociale of arbeidsgerelateerde overwegingen.
Trefwoorden:
Bijzondere uitvoeringvoorwaarden van de overheidsopdracht klassieke sectoren, algemeen
Sociale overwegingen (uitvoeringsvoorwaarden overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Milieuoverwegingen (uitvoeringsvoorwaarden overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Hoofdstuk 6. Sociale diensten en andere specifieke diensten

Trefwoorden:
Gunning juridische dienst (overheidsopdrachten klassieke sectoren)
Soorten plaatsingsprocedures (overheidsopdrachten klassieke sectoren), algemeen
Overheidsopdracht voor sociale en andere specifieke diensten (klassieke sectoren), algemeen

Art. 88 Sociale diensten en andere specifieke diensten – Toepassingsgebied

Onderhavig hoofdstuk is van toepassing op de overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
opgesomd in bijlage III, behalve wanneer deze, omwille van hun beperkte waarde, onder het toepassingsgebied
vallen van hoofdstuk 7.

Art. 89 Beginselen voor het plaatsen van sociale en andere specifieke diensten

§ 1
In functie van de aard en de kenmerken van de in te vullen behoefte kan de aanbestedende overheid, voor het
plaatsen van de in artikel 88 bedoelde opdrachten voor diensten:
1° een beroep doen op de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;

2° een beroep doen op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor zover het
geraamde bedrag van de opdracht lager ligt dan 750.000 euro of, wanneer het geraamde bedrag van de
opdracht gelijk is aan of hoger ligt dan deze drempel, in de toepassingsgevallen bedoeld in het artikel 42, § 1,
1°, b, c en d, 2°, 3°, 4° en 5°;

3° uitdrukkelijk verwijzen naar één van de in de hoofdstukken 2 en 3 bedoelde plaatsingsprocedures of
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aankooptechnieken, met uitzondering van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking en van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zonder dat
noodzakelijkerwijs voldaan moet zijn aan de toepassingsvoorwaarden van deze procedures;

4° een beroep doen op een procedure sui generis met voorafgaande bekendmaking waarvan zijzelf de nadere
regels bepaalt.

De procedures bedoeld in het eerste lid moeten in ieder geval de principes van transparantie, proportionaliteit en
gelijkheid van behandeling van de ondernemers eerbiedigen.
De aanbestedende overheid specificeert ofwel het relatieve gewicht dat zij voor de bepaling van de economisch
meest voordelige offerte aan elk van de gekozen criteria toekent, ofwel de dalende volgorde van belangrijkheid ervan.
Zo niet hebben de gunningscriteria dezelfde waarde.
§ 2
Indien de aanbestedende overheid, overeenkomstig de paragraaf 1, eerste lid, 1°, toepassing maakt van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, is zij ertoe gehouden om ten minste
de bepalingen na te leven vervat in titel 1, hoofdstuk 1 en de artikelen 41, §§ 2 tot 7, 51, 52, 59, 66, §§ 1 en 3, 67 tot
71, 73, 74, 78, 80 tot 82, 85 tot 87 van titel 2, titel 4, alsook hoofdstuk 1 van titel 5.
De overige bepalingen van de wet zijn niet van toepassing, behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten.
De aanbestedende overheid kan beslissen de offertes te onderzoeken voorafgaand aan de controle op enerzijds de
afwezigheid van gronden tot uitsluiting en anderzijds het voldoen aan de selectiecriteria, die zij vrij bepaalt. Wanneer
zij van deze mogelijkheid gebruikmaakt, ziet zij erop toe dat de verificatie van het ontbreken van redenen voor
uitsluiting en het voldoen aan de selectiecriteria op onpartijdige en transparante wijze plaatsvindt zodat er geen
opdracht wordt gegund aan een inschrijver die had moeten worden uitgesloten of die niet voldoet aan de
selectiecriteria opgelegd door de aanbestedende overheid.
§ 3
Indien de aanbestedende overheid, overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 2°, toepassing maakt van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, is zij ertoe gehouden om ten minste de bepalingen
na te leven vervat in titel 1, hoofdstuk 1 en de artikelen 42, § 2, 51, 52, 59, 66, §§ 1 en 3, 67, 68, 70, 73, 74, 78, 81, 82,
85 tot 87 van titel 2, titel 4 alsook hoofdstuk 1 van titel 5.
De aanbestedende overheid kan beslissen de offertes te onderzoeken voorafgaand aan de controle op de
afwezigheid van gronden tot uitsluiting. Wanneer zij van deze mogelijkheid gebruikmaakt, ziet zij erop toe dat de
verificatie van het ontbreken van redenen voor uitsluiting op onpartijdige en transparante wijze plaatsvindt zodat er
geen opdracht wordt gegund aan een inschrijver die had moeten worden uitgesloten.
De overige bepalingen van de wet zijn niet van toepassing, behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten.
§ 4
Indien de aanbestedende overheid ervoor kiest om toepassing te maken van paragraaf 1, eerste lid, 3°, is zij ertoe
gehouden de plaatsingsprocedure waarnaar zij verwijst integraal toe te passen en is zij onderworpen aan de
bepalingen van onderhavige wet.
§ 5
Indien de aanbestedende overheid ervoor kiest om toepassing te maken van paragraaf 1, eerste lid, 4°, is zij ertoe
gehouden om tenminste de bepalingen na te leven van titel 1, van hoofdstuk 1 van titel 2, hoofdstuk 1 van titel 5
alsook de artikels 67, 68 en 70.
De aanbestedende overheid kan beslissen de offertes te onderzoeken voorafgaand aan de controle op de
afwezigheid van gronden tot uitsluiting. Wanneer zij van deze mogelijkheid gebruikmaakt, ziet zij erop toe dat de
verificatie van het ontbreken van redenen voor uitsluiting op onpartijdige en transparante wijze plaatsvindt zodat er
geen opdracht wordt gegund aan een inschrijver die had moeten worden uitgesloten.
Zij is er eveneens toe gehouden de nadere regels toe te passen die zijzelf heeft bepaald. Voor de bepaling van deze
regels kan zij:
1° zich laten inspireren door de in deze titel bepaalde plaatsingsprocedures en aankooptechnieken; of

2° verwijzen naar bepaalde artikelen van de in deze titel bepaalde plaatsingsprocedures en aankooptechnieken
en, in voorkomend geval, in afwijkingen voorzien.
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Art. 90 Bekendmaking

§ 1
Behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
overeenkomstig artikel 89, § 1, eerste lid, 2°, gebruikt de aanbestedende overheid een aankondiging van de opdracht
of, in afwijking van artikel 60, tweede lid, een vooraankondiging als oproep tot mededinging en vermeldt hierin welke
van de in artikel 89, § 1, eerste lid, 1°, 3° of 4°, vermelde mogelijkheden wordt aangewend.
In het in artikel 89, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval, verduidelijkt de aanbestedende overheid, wanneer zij zich laat
inspireren door de in deze titel bepaalde plaatsingsprocedures en aankooptechnieken, de concrete regels van de
procedure op beknopte wijze in de aankondiging van een opdracht of in de vooraankondiging. Zij verduidelijkt deze
regels op meer gedetailleerde wijze in de opdrachtdocumenten.
In het in artikel 89, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval, verduidelijkt de aanbestedende overheid, wanneer zij
gedeeltelijk verwijst naar de in deze titel bepaalde plaatsingsprocedures en aankooptechnieken, de van toepassing
zijnde artikelen en, in voorkomend geval, de afwijkingen, in de aankondiging van een opdracht of in de
vooraankondiging.
In de in artikel 89, § 1, eerste lid, 1° of 3°, bedoelde gevallen, verwijst de aankondiging van een opdracht of de
vooraankondiging naar de benaming van de procedure in kwestie.
§ 2
In afwijking van artikel 60, derde lid, wordt de vooraankondiging op voortdurende wijze bekendgemaakt en kan deze
betrekking hebben op een periode van meer dan twaalf maanden. Deze aankondiging kan gebruikt worden in de niet-
openbare procedure of in de mededingingsprocedure met onderhandeling.
§ 3
De aanbestedende overheid die een opdracht gegund heeft voor de diensten bedoeld in artikel 88, maakt de
resultaten van de plaatsingsprocedure kenbaar door middel van een aankondiging van gegunde opdracht. De
aankondigingen van gegunde opdracht mogen worden gegroepeerd op trimestriële basis. In dat geval worden de
gegroepeerde aankondigingen binnen dertig dagen na het einde van elk kwartaal toegezonden.
Deze paragraaf is slechts van toepassing wanneer de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan
750.000 euro.
§ 4
De aankondigingen bedoeld in dit artikel worden bekendgemaakt overeenkomstig de regels bepaald door de Koning.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Art. 91 Voorbehouden opdrachten voor bepaalde diensten

De Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten, alsook de door hen bepaalde aanbestedende overheden,
kunnen de deelname aan hun respectieve plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten voor diensten die
uitsluitend betrekking hebben op diensten op het gebied van gezondheid, sociale en culturele diensten als bedoeld in
artikel 88 en die vallen onder de CPV-codes 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4,
79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, van
85000000-9 tot en met 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, aan bepaalde organisaties
voorbehouden.
Een organisatie als bedoeld in het eerste lid moet aan alle hierna volgende voorwaarden voldoen:
1° haar doel is het vervullen van een opdracht van algemeen belang die verband houdt met de in het eerste lid

bedoelde diensten;

2° winsten worden opnieuw geïnvesteerd met het oogmerk het doel van de organisatie te behartigen. Wanneer
winsten worden uitgekeerd of herverdeeld, dan moet dit op grond van participatieve overwegingen
geschieden;

3° de beheers- of eigendomsstructuren van de organisatie die de opdracht uitvoert, zijn gebaseerd op
werknemersaandeelhouderschap of beginselen van participatie, of vergen de actieve participatie van
werknemers, gebruikers of belanghebbenden, en
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4° door de betrokken aanbestedende overheid is uit hoofde van dit artikel in de laatste drie jaar aan de
organisatie geen opdracht voor de diensten in kwestie gegund.

De opdracht heeft een maximale looptijd van drie jaar.
In de aankondiging van een opdracht of de vooraankondiging wordt naar dit artikel verwezen.

Hoofdstuk 7. Overheidsopdrachten van beperkte waarde

Trefwoorden:
Overheidsopdracht van geringe waarde (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
klassieke sectoren)
Overheidsopdracht van beperkte waarde (klassieke sectoren)

Art. 92 Bepalingen die van toepassing zijn op overheidsopdrachten van beperkte
waarde – Aanvaarde factuur

De overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro zijn uitsluitend onderworpen aan:
1° de bepalingen van titel 1, met uitzondering van de artikelen 12 en 14;

2° de bepalingen inzake het personeel en materieel toepassingsgebied bedoeld in hoofdstuk 1 van titel 2.

Deze opdrachten kunnen tot stand komen via een aanvaarde factuur.

Titel 3. Overheidsopdrachten in de speciale sectoren

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten speciale sectoren, algemeen

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied

Afdeling 1. Toepassingsgebied ratione personae

Trefwoorden:
Personeel toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren, algemeen

Art. 93 Toepassingsgebied – Algemeen

De aanbestedende entiteiten bedoeld in artikel 2, 4°, zijn onderworpen aan de toepassing van deze titel, indien ze
één van de in de artikelen 96 tot 102 bedoelde activiteiten uitoefenen.
Een niet-limitatieve lijst van de overheidsbedrijven wordt opgesteld door de Koning.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten speciale sectoren, algemeen
Aanbestedende overheid (personeel toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren)
Overheidsbedrijf (personeel toepassingsgebied, overheidsopdrachten speciale sectoren)
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Persoon die geniet van bijzondere of exclusieve rechten (personeel toepassingsgebied overheidsopdrachten
speciale sectoren)

Art. 94 Toepassingsgebied in functie van de geraamde waarde van de opdracht

Deze titel is van toepassing op de in artikel 2, 17° tot 21°, omschreven overheidsopdrachten, alsook op de in artikel 2,
31°, omschreven prijsvragen en de in artikel 2, 35° bedoelde raamovereenkomsten, waarvan de geraamde waarden,
behoudens andersluidende bepaling:
1° lager liggen, gelijk zijn aan of hoger liggen dan de drempels voor de Europese bekendmaking voor:

a) de aanbestedende overheden bedoeld in artikel 2, 1°, behalve in het onder 2°, c, bedoelde geval;

b) de overheidsbedrijven bedoeld in artikel 2, 2°, voor de opdrachten die betrekking hebben op hun taken
van openbare dienst in de zin van een wet, decreet of ordonnantie;

2° gelijk zijn aan of hoger dan de drempels voor de Europese bekendmaking voor:
a) de overheidsbedrijven bedoeld in artikel 2, 2°, voor de opdrachten die geen betrekking hebben op hun

taken van openbare dienst in de zin van een wet, een decreet of een ordonnantie;

b) de personen die genieten van de speciale of exclusieve rechten bedoeld in artikel 2, 3°;

c) de aanbestedende overheden bedoeld in artikel 2, 1°, voor de opdrachten die betrekking hebben op de
productie van elektriciteit.

De Koning is gemachtigd om bepaalde bedragen in functie van de herzieningen voorzien in de Europese richtlijnen
en die de waarde aangeven van de drempels waarvan sprake in deze richtlijnen aan te passen.
De onderhavige titel heeft geen betrekking op de niet-economische diensten van algemeen belang.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk omvat het begrip overheidsopdrachten ook de raamovereenkomst en de
prijsvragen.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Afdeling 2. Toepassingsgebied wat de bedoelde activiteiten betreft

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten speciale sectoren, materieel toepassingsgebied, algemeen

Art. 95 Gemeenschappelijke bepalingen betreffende het toepassingsgebied – Bedoelde
activiteiten

Voor de toepassing van de artikelen 96, 97 en 98, omvat het begrip “toevoer” de productie en groothandel en
kleinhandel.
De productie van gas in de vorm van winning valt echter onder artikel 102.

Art. 96 Gas en warmte

§ 1
Met betrekking tot gas en warmte is de onderhavige titel van toepassing op de volgende activiteiten:
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1° de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied
van de productie, het vervoer of de distributie van gas of warmte;

2° de gas- of warmtetoevoer naar deze netten.

§ 2
De toevoer, door een andere aanbestedende entiteit dan een aanbestedende overheid, van gas of warmte naar vaste
netten bestemd voor openbare dienstverlening, wordt niet als een in paragraaf 1 bedoelde activiteit beschouwd
wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de productie van gas of warmte door die aanbestedende entiteit is het onvermijdelijke resultaat van de

uitoefening van een andere activiteit dan de in paragraaf 1 of in de artikelen 97 tot en met 99 bedoelde
activiteiten;

2° de toevoer aan het openbare net heeft uitsluitend tot doel deze productie op economisch verantwoorde wijze
te exploiteren en vormt ten hoogste 20 procent van de omzet van de aanbestedende entiteit berekend als het
gemiddelde over de laatste drie jaren, met inbegrip van het lopende jaar.

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten gas en warmte, algemeen
Beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten (overheidsopdrachten gas en warmte)
Gas- of warmtetoevoer naar vaste netten (overheidsopdrachten)

Art. 97 Elektriciteit

§ 1
Met betrekking tot elektriciteit is de onderhavige titel van toepassing op de volgende activiteiten:
1° de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied

van de productie, het vervoer of de distributie van elektriciteit;

2° de elektriciteitstoevoer naar deze netten.

§ 2
De toevoer, door een andere aanbestedende entiteit dan een aanbestedende overheid, van elektriciteit naar netten
bestemd voor openbare dienstverlening, wordt niet als een in paragraaf 1 bedoelde activiteit beschouwd wanneer aan
alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
1° de elektriciteitsproductie door die aanbestedende entiteit vindt plaats omdat het verbruik ervan noodzakelijk is

voor de uitoefening van een andere activiteit dan de in paragraaf 1 of artikel 96, 98 en 99 bedoelde activiteiten;

2° de toevoer aan het openbare net hangt slechts van het eigen verbruik van die aanbestedende entiteit af en
was nooit hoger dan 30 procent van de totale energieproductie van die aanbestedende entiteit berekend als
het gemiddelde over de laatste drie jaar, met inbegrip van het lopende jaar.

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten gas en warmte, algemeen
Overheidsopdrachten speciale sectoren, elektriciteit, uitsluiting toepassingsgebied, algemeen
Productie van elektriciteit (uitsluiting materieel toepassingsgebied overheidsopdrachten)
Overheidsopdrachten elektriciteit, algemeen
Beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten (overheidsopdrachten elektriciteit)
Elektriciteitstoevoer naar vaste netten (overheidsopdrachten)
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Art. 98 Water

§ 1
Wat het water betreft, is de onderhavige titel van toepassing op de volgende activiteiten:
1° de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied

van de productie, het vervoer of de distributie van drinkwater;

2° de drinkwatertoevoer naar deze netten.

§ 2
De onderhavige titel is tevens van toepassing op opdrachten die gegund worden of prijsvragen die georganiseerd
worden door aanbestedende entiteiten welke een activiteit in de zin van paragraaf 1 uitoefenen en welke verband
houden met één van de volgende activiteiten:
1° waterbouwtechnische projecten, bevloeiing of drainage voor zover de voor drinkwatervoorziening bestemde

hoeveelheid water groter is dan 20 procent van de totale hoeveelheid water die door middel van deze
projecten of deze bevloeiings- of drainage-installaties ter beschikking wordt gesteld;

2° de afvoer of behandeling van afvalwater.

§ 3
De toevoer, door een andere aanbestedende entiteit dan een aanbestedende overheid, van drinkwater naar vaste
netten bestemd voor openbare dienstverlening wordt niet als een in paragraaf 1 bedoelde activiteit beschouwd
wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
1° de productie van drinkwater door die aanbestedende entiteit vindt plaats omdat het verbruik ervan

noodzakelijk is voor de uitoefening van een andere activiteit dan de in de artikelen 96 tot en met 99 bedoelde
activiteiten;

2° de toevoer aan het openbare net hangt slechts af van het eigen verbruik van die aanbestedende entiteit en
was nooit hoger dan 30 procent van de totale drinkwaterproductie van die aanbestedende entiteit berekend
als het gemiddelde over de laatste drie jaar, met inbegrip van het lopende jaar.

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten gas en warmte, algemeen
Waterbouwtechnische projecten, bevloeiing of drainage (overheidsopdrachten)
Afvoer of behandeling van afvalwater (overheidsopdrachten) Overheidsopdrachten water, algemeen
Beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten (overheidsopdrachten water)
Drinkwatertoevoer naar vaste netten (overheidsopdrachten)

Art. 99 Vervoersdiensten

De onderhavige titel is van toepassing op activiteiten die het ter beschikking stellen of exploiteren van netten bestemd
voor openbare dienstverlening op het gebied van vervoer per trein, automatische systemen, tram, trolleybus, autobus
of kabelbaan beogen.
Ten aanzien van vervoersdiensten wordt een net geacht te bestaan wanneer de dienst wordt verleend onder door
een bevoegde instantie gestelde exploitatievoorwaarden, zoals de te volgen routes, de beschikbaar te stellen
capaciteit of de frequentie van de dienst.
Trefwoorden:
Overheidsopdrachten vervoersdienst
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Art. 100 Havens en luchthavens

De onderhavige titel is van toepassing op activiteiten die de exploitatie van een geografisch gebied beogen ten
behoeve van de terbeschikkingstelling aan lucht-, zee- of riviervervoerders van luchthaven-, zeehaven-, binnenhaven-
of andere terminalfaciliteiten.
Trefwoorden:
Overheidsopdrachten havens en luchthavens

Art. 101 Postdiensten

§ 1
De onderhavige titel is van toepassing op activiteiten met betrekking tot het aanbieden van:
1° postdiensten;

2° andere diensten dan postdiensten, op voorwaarde dat deze diensten worden aangeboden door een entiteit
die ook postdiensten in de zin van paragraaf 2, 2°, aanbiedt, en dat met betrekking tot de onder paragraaf 2,
2°, vallende diensten geen vrijstelling werd bekomen krachtens artikel 116.

§ 2
In dit artikel wordt verstaan onder:
1° “postzending”: geadresseerde zending in de definitieve vorm waarin zij moet worden verstuurd, ongeacht het

gewicht. Naast brievenpost worden bijvoorbeeld als postzending aangemerkt: boeken, catalogi, kranten,
tijdschriften en postpakketten die producten met of zonder handelswaarde bevatten, ongeacht het gewicht;

2° “postdiensten”: diensten die bestaan in het ophalen, sorteren, vervoeren en bestellen van postzendingen.
Deze diensten omvatten zowel diensten die binnen als diensten die buiten het toepassingsgebied van de
overeenkomstig artikel 144octies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven ingestelde universele dienst vallen;

3° “andere diensten dan postdiensten”: diensten die op de volgende gebieden worden geleverd:
a) beheer van postdiensten, waaronder de postdiensten worden begrepen die zowel voor als na de

zending worden verricht, inclusief mailroom management services;

b) diensten die betrekking hebben op niet onder 1° vallende postzendingen, zoals niet-geadresseerde
direct mail.

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten postdienst

Art. 102 Winning van aardolie en gas en exploratie of winning van steenkool of andere
vaste brandstoffen

De onderhavige titel is van toepassing op activiteiten die de exploitatie van een geografisch gebied beogen ten
behoeve van:
1° de winning van olie of gas;

2° de exploratie of winning van steenkool of andere vaste brandstoffen.
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Trefwoorden:
Winning van olie, gas of steenkool (overheidsopdrachten)

Afdeling 3. Gemengde opdrachten

Trefwoorden:
Gemengde overheidsopdracht klassieke sectoren Gemengde overheidsopdracht speciale sectoren

Onderafdeling 1. Gemengde opdrachten en opdrachten voor dezelfde activiteit

Art. 103 Gemengde opdrachten voor dezelfde activiteit die betrekking hebben op
verschillende soorten opdrachten waarop deze titel van toepassing is

Opdrachten voor dezelfde activiteit die betrekking hebben op verschillende soorten opdrachten waarop deze titel van
toepassing is worden geplaatst overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het type van opdracht dat
het hoofdvoorwerp van de opdracht in kwestie vormt.
Bij gemengde opdrachten die zowel betrekking hebben op diensten als op leveringen of bij gemengde opdrachten die
zowel betrekking hebben op de in hoofdstuk 6, bedoelde sociale en andere specifieke diensten als op andere
diensten, wordt het hoofdvoorwerp bepaald op basis van de hoogste waarde van de geraamde waarden van de
respectieve leveringen of diensten.
Een overheidsopdracht die betrekking heeft op het leveren van producten of het verrichten van diensten en in
bijkomende orde op plaatsings- en installatiewerkzaamheden, wordt als een overheidsopdracht voor leveringen,
respectievelijk een opdracht voor diensten beschouwd.

Art. 104 Gemengde opdrachten voor dezelfde activiteit die betrekking hebben op
opdrachten waarop deze titel van toepassing is, alsook op opdrachten die onder een
ander juridisch kader vallen

§ 1
Dit artikel is van toepassing op gemengde opdrachten voor dezelfde activiteit die zowel betrekking hebben op
opdrachten waarop deze titel van toepassing is, als op opdrachten die onder een ander juridisch kader vallen.
§ 2
Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht objectief gezien niet deelbaar zijn, wordt het
toepasselijke juridische kader bepaald door het hoofdvoorwerp van die opdracht.
§ 3
Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht objectief gezien deelbaar zijn, kan de
aanbestedende entiteit beslissen om voor de afzonderlijke onderdelen van de opdracht afzonderlijke opdrachten te
plaatsen of daarentegen één enkele opdracht te plaatsen.
Wanneer de aanbestedende entiteit beslist voor de afzonderlijke onderdelen afzonderlijke opdrachten te plaatsen,
wordt de beslissing over het juridisch kader dat voor elk van de afzonderlijke opdrachten moet gelden, genomen op
grond van de kenmerken van het afzonderlijke onderdeel in kwestie.
Wanneer de aanbestedende entiteit beslist één enkele opdracht te plaatsen en tenzij in artikel 106 anders is bepaald,
is deze titel van toepassing op de daaruit voortvloeiende gemengde opdracht, ongeacht de waarde van de
onderdelen die anders onder een ander juridisch kader zouden vallen en ongeacht het juridisch kader dat anders
voor die onderdelen had gegolden.
In het geval van een gemengde opdracht die elementen van opdrachten voor werken, leveringen of diensten die
onder deze titel vallen, alsook elementen van concessies omvat, wordt de gemengde opdracht geplaatst
overeenkomstig deze titel.
§ 4
Niettemin, wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht onderworpen is aan de titels 2 of 3 of aan titel 3/1 van
de wet defensie en veiligheid, is artikel 106 van toepassing.

ln182396 74/127© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 28/11/2019

M&D Seminars 198

https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b20456&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b19950&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b33315&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-106&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-106&bron=doc


Onderafdeling 2. Gemengde opdrachten voor verschillende activiteiten

Art. 105 Gemengde opdrachten – Verschillende activiteiten

§ 1
De aanbestedende entiteiten kunnen, in het geval van opdrachten die voor verschillende activiteiten moeten gelden,
besluiten per afzonderlijke activiteit afzonderlijke opdrachten te gunnen of één enkele opdracht te gunnen.
De keuze tussen de gunning van één opdracht of van verschillende afzonderlijke opdrachten mag echter niet tot doel
hebben de opdracht(en) buiten het toepassingsgebied van deze wet of, in voorkomend geval, van de wet betreffende
de concessieovereenkomsten te laten vallen.
§ 2
Wanneer de aanbestedende entiteiten besluiten afzonderlijke opdrachten te gunnen, wordt het besluit betreffende de
regels die voor elk van de afzonderlijke opdrachten moeten gelden, genomen op grond van de kenmerken van de
betrokken activiteit.
§ 3
In het geval dat de aanbestedende entiteiten beslissen een enige opdracht te plaatsen, zijn de regels voorzien in
deze paragraaf van toepassing, ongeacht artikel 104. Niettemin, wanneer één van de betrokken activiteiten onder de
titels 2, 3 of 3/1 van de wet defensie en veiligheid valt, is artikel 107 van toepassing.
Een opdracht voor meerdere activiteiten volgt de voorschriften die van toepassing zijn op de activiteit waarvoor de
opdracht in hoofdzaak is bestemd.
In het geval van opdrachten waarbij niet objectief vast te stellen is voor welke activiteit de opdracht in hoofdzaak
bedoeld is, worden de toepasselijke regels bepaald op de volgende wijze:
1° de opdracht wordt overeenkomstig titel 2 gegund, indien een van de activiteiten waarvoor de opdracht

bedoeld is, onder onderhavige titel valt en de andere activiteit onder titel 2;

2° de opdracht wordt overeenkomstig onderhavige titel gegund, indien een van de activiteiten waarvoor de
opdracht bedoeld is, onder de onderhavige titel valt en de andere activiteit onder de wet betreffende de
concessieovereenkomsten;

3° de opdracht wordt overeenkomstig de onderhavige titel gegund, indien een van de activiteiten waarvoor de
opdracht bedoeld is, onder de onderhavige titel valt en de andere activiteit noch onder de onderhavige titel,
noch onder titel 2, noch onder de wet betreffende de concessieovereenkomsten valt.

Onderafdeling 3. Gemengde opdrachten die betrekking hebben op defensie- of
veiligheidsaspecten

Art. 106 Gemengde opdrachten die op dezelfde activiteit betrekking hebben en waaraan
defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

§ 1
Dit artikel is van toepassing op gemengde opdrachten die zowel betrekking hebben op opdrachten waarop deze titel
van toepassing is, als op opdrachten die onderworpen zijn aan de titels 2 of 3 of aan de titel 3/1 van de wet defensie
en veiligheid.
§ 2
Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht objectief gezien niet deelbaar zijn, kan de opdracht
overeenkomstig titel 3/1 van de wet defensie en veiligheid worden geplaatst indien zij elementen bevat waarop
artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing is.
Wanneer de opdracht in datzelfde geval geen elementen bevat waarop artikel 346 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie van toepassing is, kan zij overeenkomstig de titels 2 en 3 van de wet defensie en
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veiligheid worden geplaatst.
§ 3
Wanneer de verschillende onderdelen van een bepaalde opdracht objectief gezien deelbaar zijn, kan de
aanbestedende entiteit beslissen om voor de afzonderlijke onderdelen van de opdracht afzonderlijke opdrachten te
plaatsen, of om één enkele opdracht te plaatsen.
Wanneer de aanbestedende entiteit beslist om voor afzonderlijke delen afzonderlijke opdrachten te plaatsen, wordt
de beslissing over het juridisch kader dat voor elk van de afzonderlijke opdrachten moet gelden, genomen op grond
van de kenmerken van het afzonderlijke deel in kwestie.
Wanneer de aanbestedende entiteit beslist één opdracht te plaatsen, gelden de volgende criteria om de toepasselijke
juridische regeling te bepalen:
1° wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht valt onder titel 3/1 van de wet defensie en veiligheid, kan

de opdracht worden geplaatst overeenkomstig de voormelde titel, mits het plaatsen van één enkele opdracht
objectief gerechtvaardigd is;

2° wanneer een bepaald onderdeel van een opdracht valt onder de titels 2 of 3 van de wet defensie en
veiligheid, kan de opdracht overeenkomstig de voormelde titels worden geplaatst, mits het plaatsen van één
enkele opdracht objectief gerechtvaardigd is. Deze bepaling geldt onverminderd de drempels en
uitzonderingen van die wet.

De beslissing om één enkele opdracht te plaatsen mag evenwel niet zijn ingegeven door het oogmerk opdrachten
aan de toepassing van de onderhavige wet of van de titels 2 of 3 van de wet defensie en veiligheid te onttrekken.
Wanneer bij de toepassing van het derde lid de voorwaarden van zowel 1° als 2° zijn vervuld, is de bepaling onder 1°
van toepassing.

Art. 107 Opdrachten die op verschillende activiteiten betrekking hebben en waaraan
defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

§ 1
In het geval van opdrachten waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn, die voor verschillende
activiteiten moeten gelden kunnen de aanbestedende entiteiten besluiten per afzonderlijke activiteit afzonderlijke
opdrachten te gunnen of één enkele opdracht te plaatsen.
De keuze tussen de plaatsing van één opdracht of van verschillende afzonderlijke opdrachten mag niet bedoeld zijn
om de opdracht(en) uit te sluiten van het toepassingsgebied van deze wet of van de titels 2 of 3 van de wet defensie
en veiligheid.
§ 2
Wanneer de aanbestedende entiteiten besluiten voor onderscheiden onderdelen afzonderlijke opdrachten te gunnen,
wordt het besluit welke wettelijke regeling op elk van deze afzonderlijke opdrachten van toepassing is, genomen op
grond van de kenmerken van de betrokken afzonderlijke activiteit.
§ 3
In het geval dat de aanbestedende entiteiten beslissen één enkel opdracht te plaatsen en dat de opdrachten die
bedoeld zijn voor een activiteit die valt onder deze titel en voor een andere die:
1° valt onder de titels 2 of 3 van de wet defensie en veiligheid; of

2° valt onder titel 3/1 van de wet defensie en veiligheid,
kan de opdracht worden geplaatst overeenkomstig de titels 2 of 3 van de wet defensie en veiligheid, in de in
de eerste alinea, onder 1°, genoemde gevallen, en kan de opdracht zonder toepassing van deze titel worden
gegund in de onder 2° genoemde gevallen. Deze alinea laat de drempels en uitzonderingen van de wet
defensie en veiligheid onverlet.

Opdrachten als bedoeld in de eerste alinea, 1°, die daarnaast aankopen of andere elementen bevatten waarop
titel 3/1 van de wet defensie en veiligheid van toepassing is, kunnen worden gegund zonder toepassing van
onderhavige titel.
Voor de toepassing van de eerste en de tweede alinea geldt evenwel als voorwaarde dat de plaatsing van één enkele
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opdracht objectief gerechtvaardigd moet zijn en het besluit om één enkele opdracht te gunnen niet tot doel heeft
opdrachten van de toepassing van de onderhavige wet uit te zonderen.

Afdeling 5. Uitsluitingen

Trefwoorden:
Uitsluiting materieel toepassingsgebied (overheidsopdrachten speciale sectoren), algemeen

Onderafdeling 1. Uitsluitingen die van toepassing zijn op alle aanbestedende entiteiten
en bijzondere uitsluitingen voor de sectoren water- en energievoorziening

Art. 108 Uitsluitingen die van toepassing zijn op alle aanbestedende entiteiten

Onderstaande uitsluitingen zijn van toepassing op de in de onderhavige titel bedoelde overheidsopdrachten:
1° artikel 27 met betrekking tot de overheidsopdrachten op grond van internationale voorschriften;

2° artikel 28 met betrekking tot bepaalde uitsluitingen voor opdrachten voor diensten;

3° artikel 29 met betrekking tot op basis van een alleenrecht geplaatste opdrachten voor diensten;

4° artikel 32 met betrekking tot onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten.

Echter is artikel 28, § 1, eerste lid, 10°, met betrekking tot opdrachten voor diensten inzake politieke campagnes, niet
van toepassing. De uitsluiting van artikel 28, § 1, eerste lid, 2°, is slechts van toepassing op de opdrachten
betreffende zendtijd of betreffende de levering van programma's die worden gegund aan aanbieders van audiovisuele
mediadiensten of radio-omroepdiensten.
Trefwoorden:
Opdracht op grond van internationale voorschriften (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale
sectoren)
Dienst inzake koop of huur van onroerende goederen of rechten (uitsluiting toepassingsgebied
overheidsopdrachten speciale sectoren)
Dienst inzake effecten of andere financiële instrumenten (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten
speciale sectoren)
Dienst van onderzoek en ontwikkeling (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren)
Arbitrage- en bemiddelingsdienst (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren)
Arbeidsovereenkomst (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren)
Audiovisuele mediadienst of radio-omroepdienst (uitsluiting materieel toepassinggebied overheidsopdrachten
speciale sectoren)
Alleenrecht aanbestedende overheid (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 109 Opdrachten geplaatst met het oog op doorverkoop of verhuur aan derden

De onderhavige titel is niet van toepassing op opdrachten geplaatst met het oog op doorverkoop of het verhuren aan
derden, indien de aanbestedende entiteit geen bijzondere of uitsluitende rechten bezit om het voorwerp van deze
opdrachten te verkopen of te verhuren en andere diensten vrij zijn om dit voorwerp te verkopen of te verhuren onder
dezelfde voorwaarden als de aanbestedende entiteit.
De aanbestedende entiteiten doen de Europese Commissie desgevraagd mededeling van alle categorieën producten
en activiteiten die zij ingevolge het eerste lid als uitgesloten beschouwen.
Het onderhavige artikel is niet van toepassing op de overheidsopdrachten die worden geplaatst door een
aankoopcentrale met het oog op het verrichten van gecentraliseerde aankoopactiviteiten.
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Trefwoorden:
Doorverkoop of verhuur aan derden (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 110 Overheidsopdrachten en prijsvragen voor andere doeleinden dan de
uitoefening van een betrokken activiteit of voor de uitoefening van een dergelijke
activiteit in een derde land

De onderhavige titel is niet van toepassing op overheidsopdrachten die de aanbestedende entiteiten plaatsten voor
andere doeleinden dan de uitoefening van hun activiteiten als bedoeld in de artikelen 96 tot 102 of voor de uitoefening
van deze activiteiten in een derde land, in omstandigheden waarbij er geen sprake is van materiële uitbating van een
netwerk of van een geografisch gebied binnen de Unie, en is evenmin van toepassing op prijsvragen die met dat doel
worden georganiseerd.
De aanbestedende entiteiten doen de Europese Commissie desgevraagd mededeling van alle categorieën producten
en activiteiten die zij ingevolge het eerste lid als uitgesloten beschouwen.
Trefwoorden:
Overheidsopdracht in een derde land buiten EU (overheidsopdrachten speciale sectoren)
Andere doeleinden dan uitoefening betrokken activiteit (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten
speciale sectoren)

Art. 111 Door bepaalde aanbestedende entiteiten gegunde opdrachten voor de aankoop
van water en voor de levering van energie of brandstoffen, bestemd voor de opwekking
van energie

De onderhavige titel is niet van toepassing op:
1° opdrachten voor de aankoop van water, geplaatst door aanbestedende entiteiten die betrokken zijn bij een of

beide van de activiteiten betreffende drinkwater als bedoeld in artikel 98, § 1;

2° opdrachten van aanbestedende entiteiten die zelf werkzaam zijn in de energiesector doordat zij betrokken zijn
bij een activiteit als bedoeld in artikel 96, § 1, artikel 97, § 1 of in artikel 102 voor de levering van:
a) energie;

b) brandstoffen voor de opwekking van energie.

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten speciale sectoren, elektriciteit, uitsluiting toepassingsgebied, algemeen
Aankoop van water (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren)
Levering van energie en brandstoffen (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren)

Onderafdeling 2. Uitsluiting in de defensie en veiligheidsdomeinen

Trefwoorden:
Defensie en veiligheid (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 112 Defensie en veiligheid, met inbegrip van opdrachten waaraan defensie- of
veiligheidsaspecten verbonden zijn die overeenkomstig internationale regels worden
geplaatst

De artikelen 33 en 34 zijn van toepassing op de in onderhavige titel bedoelde overheidsopdrachten.
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De artikelen 33 en 34 zijn van toepassing op de in onderhavige titel bedoelde overheidsopdrachten.

Onderafdeling 3. Samenwerking, verbonden ondernemingen en gezamenlijke
ondernemingen

Art. 113 Inhouse toezicht en niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking

De artikelen 30 en 31 zijn van toepassing op de in onderhavige titel bedoelde overheidsopdrachten.
Trefwoorden:
In-house-toezicht (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren)
Niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale
sectoren)

Art. 114 Opdrachten gegund aan een verbonden onderneming

§ 1
In dit artikel wordt onder “verbonden onderneming” verstaan elke onderneming waarvan de jaarrekening
geconsolideerd is met die van de aanbestedende entiteit overeenkomstig de voorschriften van richtlijn 2013/34/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten,
geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, hierna
richtlijn 2013/34/EU genoemd.
Indien het instanties betreft die volgens richtlijn 2013/34/EU niet onder die richtlijn vallen, wordt onder “verbonden
onderneming” verstaan, elke onderneming die:
1° al dan niet rechtstreeks onderworpen kan zijn aan een overheersende invloed van de aanbestedende

instantie;

2° die een overheersende invloed op de aanbestedende entiteit kan uitoefenen; of

3° die gezamenlijk met de aanbestedende entiteit aan de overheersende invloed van een andere onderneming is
onderworpen uit hoofde van eigendom, financiële deelname of de op de onderneming van toepassing zijnde
voorschriften.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt “overheersende invloed” vermoed in de in artikel 2, 2°, bedoelde
gevallen.
§ 2
Onverminderd de artikelen 30 en 31 en mits aan de voorwaarden van paragraaf 3 wordt voldaan, is de onderhavige
titel niet van toepassing op opdrachten:
1° die een aanbestedende entiteit plaatst bij een met hem verbonden onderneming;

2° die een gezamenlijke onderneming, uitsluitend bestaande uit meerdere aanbestedende entiteiten, voor de
uitoefening van de in de artikelen 96 tot 102 bedoelde activiteiten plaatst bij een met een van deze
aanbestedende entiteiten verbonden onderneming.

§ 3
Paragraaf 2 is van toepassing:
1° op opdrachten voor diensten, mits tenminste 80 procent van de gemiddelde totale omzet die de verbonden

onderneming heeft behaald, rekening houdend met alle diensten die zij de laatste drie jaar heeft verleend,
afkomstig is van het verlenen van diensten aan de aanbestedende entiteit of aan andere ondernemingen
waarmee zij verbonden is;
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2° op opdrachten voor leveringen, mits tenminste 80 procent van de gemiddelde totale omzet die de verbonden
onderneming heeft behaald, rekening houdend met alle leveringen die zij de laatste drie jaar heeft verricht,
afkomstig is van het verrichten van leveringen aan de aanbestedende entiteit of aan andere ondernemingen
waarmee zij verbonden is;

3° op opdrachten voor werken, mits tenminste 80 procent van de gemiddelde totale omzet die de verbonden
onderneming heeft behaald, rekening houdend met alle werken die zij de laatste drie jaar heeft verricht,
afkomstig is van het verrichten van werken voor de aanbestedende entiteit of aan andere ondernemingen
waarmee zij verbonden is.

§ 4
Wanneer in verband met de datum van oprichting of aanvang van de bedrijfsactiviteiten van de verbonden
onderneming de omzet over de afgelopen drie jaar niet beschikbaar is, volstaat het dat deze onderneming, met name
door bedrijfsprognoses, aantoont dat de in paragraaf 3, onder 1°, 2° of 3°, bedoelde omzet aannemelijk is.
§ 5
Wanneer dezelfde of soortgelijke werken, leveringen of diensten worden verricht door meer dan één onderneming die
is verbonden met de aanbestedende entiteit waarmee zij een economische groep vormen, wordt bij de berekening
van de bovengenoemde percentages rekening gehouden met de totale omzet die voortvloeit uit het verrichten van
respectievelijk diensten, leveringen of werken door deze verbonden ondernemingen.
Trefwoorden:
Verbonden onderneming (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 115 Opdrachten gegund aan een gezamenlijke onderneming of aan een
aanbestedende entiteit die deel uitmaakt van een gezamenlijke onderneming

Niettegenstaande de artikelen 30 en 31 en mits de gezamenlijke onderneming is opgericht om de betrokken activiteit
gedurende een periode van ten minste drie jaar uit te oefenen en het instrument tot oprichting van deze gezamenlijke
onderneming bepaalt dat de aanbestedende entiteiten waaruit zij bestaat, daar deel van uitmaken voor ten minste
dezelfde termijn, is de onderhavige titel niet van toepassing op opdrachten die:
1° door een gezamenlijke onderneming, uitsluitend bestaande uit een aantal aanbestedende entiteiten, voor de

uitoefening van de in de artikelen 96 tot 102 bedoelde activiteiten worden geplaatst bij een van die
aanbestedende entiteiten; of

2° door een aanbestedende entiteit worden geplaatst bij deze gezamenlijke onderneming waarvan zij deel
uitmaakt.

Trefwoorden:
Gezamenlijke onderneming (uitsluiting toepassingsgebied overheidsopdrachten speciale sectoren)

Onderafdeling 4. Activiteiten die rechtstreeks blootstaan aan concurrentie

Trefwoorden:
Activiteiten die rechtstreeks blootstaan aan concurrentie (uitsluiting toepassingsgebied, overheidsopdrachten
speciale sectoren)

Art. 116 Uitsluiting voor activiteiten die rechtstreeks blootstaan aan concurrentie –
Procedure vrijstellingsaanvragen

De onderhavige titel is niet van toepassing op de overheidsopdrachten die de aanbestedende entiteiten plaatsen met
het oog op de uitoefening van de in de artikelen 96 tot 102 bedoelde activiteiten, wanneer de uitgeoefende activiteiten
rechtstreeks blootstaan aan mededinging op een markt waar de toegang niet beperkt is. Deze uitsluiting is evenwel
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afhankelijk van een procedure inzake vrijstellingsaanvragen door de nationale bevoegde overheid en van een
beslissing van de Europese Commissie.
De Koning bepaalt de materiële en procedure bijkomende regels wat de vrijstellingsaanvraag betreft.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Activiteiten die rechtstreeks blootstaan aan concurrentie (uitsluiting toepassingsgebied, overheidsopdrachten
speciale sectoren)

Hoofdstuk 2. Plaatsingsprocedures

Trefwoorden:
Plaatsingsprocedure overheidsopdrachten speciale sectoren, algemeen
Soorten plaatsingsprocedures (overheidsopdrachten speciale sectoren), algemeen

Art. 117 Keuze van de procedure

§ 1
De plaatsing van de overheidsopdrachten gebeurt volgens een van de volgende procedures, mits een oproep tot
mededinging werd bekendgemaakt:
1° de openbare procedure;

2° de niet-openbare procedure;

3° de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging;

4° de concurrentiegerichte dialoog;

5° het innovatiepartnerschap, onder de in artikel 122 bepaalde voorwaarden;

6° de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging, onder de in
artikel 123 bepaalde voorwaarden.

In de in artikel 124 uitdrukkelijk vermelde gevallen en omstandigheden kunnen opdrachten worden geplaatst bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging.
§ 2
De in paragraaf 1 bedoelde oproep tot mededinging kan geschieden op een van de volgende wijzen:
1° een periodieke indicatieve aankondiging overeenkomstig artikel 139 wanneer de opdracht wordt geplaatst in

een niet-openbare procedure of een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging;

2° een aankondiging inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem overeenkomstig artikel 140 wanneer de
opdracht wordt geplaatst in een niet-openbare procedure of een onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging, of in een concurrentiegerichte dialoog of een innovatiepartnerschap;

3° een aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van geselecteerde kandidaten overeenkomstig
artikel 141, wanneer de opdracht, waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese
bekendmaking, wordt geplaatst in een niet-openbare procedure of een onderhandelingsprocedure met
voorafgaande oproep tot mededinging;

4° door middel van een aankondiging van opdracht overeenkomstig artikel 142.
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In het onder 1° bedoelde geval worden ondernemers die hun belangstelling na de bekendmaking van de periodieke
indicatieve aankondiging te kennen hebben gegeven, vervolgens uitgenodigd hun belangstelling schriftelijk te
bevestigen door middel van een uitnodiging tot bevestiging van belangstelling overeenkomstig artikel 146, § 1,
tweede lid.
Trefwoorden:
Soorten plaatsingsprocedures (overheidsopdrachten speciale sectoren), algemeen

Art. 118 Openbare procedure

§ 1
In een openbare procedure kan elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een
opdracht een offerte indienen.
De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten minste vijfendertig dagen vanaf de verzenddatum van de
aankondiging van de opdracht.
De offerte moet vergezeld gaan van de door de aanbestedende entiteit gevraagde informatie voor de selectie.
§ 2
Indien de aanbestedende entiteit een periodieke indicatieve aankondiging heeft bekendgemaakt die zelf niet als
oproep tot mededinging werd gebruikt, kan de minimale termijn voor ontvangst van de offertes als vastgesteld in
paragraaf 1, tweede alinea, worden verkort tot vijftien dagen, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
1° de periodieke indicatieve aankondiging bevatte alle door de Koning bepaalde informatie, voor zover

laatstbedoelde informatie bij de bekendmaking van de periodieke indicatieve aankondiging beschikbaar was;

2° de periodieke indicatieve aankondiging is tenminste 35 dagen en ten hoogste twaalf maanden vóór de
verzenddatum van de aankondiging van de opdracht ter bekendmaking verzonden.

§ 3
De aanbestedende entiteit kan, wanneer het in een urgente situatie welke door de aanbestedende entiteit naar
behoren is onderbouwd, niet haalbaar blijkt de in paragraaf 1, tweede alinea, bepaalde termijnen in acht te nemen,
een termijn vaststellen die niet minder bedraagt dan vijftien dagen te rekenen vanaf de verzenddatum van de
aankondiging van de opdracht, wanneer het geraamd bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger dan de drempels
bepaald voor de Europese bekendmaking en niet minder dan tien dagen, indien het geraamd bedrag lager ligt dan
deze drempel.
§ 4
De aanbestedende entiteit kan de in paragraaf 1, tweede lid, bepaalde termijn voor ontvangst van offertes met vijf
dagen verkorten indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de door en krachtens
artikel 14, § 1, tweede lid en §§ 5 tot 7, bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.
§ 5
De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die van toepassing zijn op de openbare procedure.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Openbare procedure (overheidsopdrachten speciale sectoren)
Openbare of niet openbare procedure (overheidsopdrachten speciale sectoren), algemeen

Art. 119 Niet-openbare procedure

§ 1
In een niet-openbare procedure kan elke ondernemer naar aanleiding van een oproep tot mededinging een aanvraag
tot deelneming indienen door verstrekking van de door de aanbestedende entiteit gevraagde informatie voor de
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selectie.
Voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag gelijk is aan of hoger ligt dan de drempels voor de Europese
bekendmaking, bedraagt de minimumtermijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming in het algemeen niet
minder dan dertig dagen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van opdracht of van het verzoek tot
bevestiging van belangstelling en bedraagt in geen geval minder dan vijftien dagen.
Voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag lager ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking,
bedraagt de termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming tenminste vijftien dagen vanaf de verzenddatum
van de aankondiging van opdracht, van het verzoek tot bevestiging van belangstelling of de aankondiging betreffende
het opstellen van een lijst van geselecteerde kandidaten. De aanbestedende entiteit kan echter een termijn
vaststellen die niet korter kan zijn dan tien dagen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van opdracht,
wanneer het in een urgente situatie die degelijk door haar werd onderbouwd, onmogelijk is de minimumtermijn die in
dit lid is voorzien te eerbiedigen.
§ 2
Alleen de ondernemers die na beoordeling van de verstrekte informatie door de aanbestedende entiteit daarom
worden verzocht, kunnen een offerte indienen. De aanbestedende entiteit kan in overeenstemming met artikel 149,
lid 2, het aantal kandidaten die tot deelneming aan de procedure worden uitgenodigd, beperken.
De termijn voor ontvangst van de offertes kan in onderling overleg tussen de aanbestedende entiteit en de
geselecteerde kandidaten worden vastgesteld, mits alle geselecteerde kandidaten evenveel tijd krijgen om hun
offertes voor te bereiden en in te dienen.
Wanneer er geen overeenstemming is over de termijn voor ontvangst van de offertes, bedraagt die termijn tenminste
tien dagen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot inschrijving.
§ 3
De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die van toepassing zijn op de niet-openbare procedure.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Niet-openbare procedure (overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 120 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

§ 1
In onderhandelingsprocedures met voorafgaande oproep tot mededinging kan elke ondernemer een aanvraag tot
deelneming indienen naar aanleiding van een oproep tot mededinging, door de aanbestedende entiteit gevraagde
informatie voor de selectie.
Voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag gelijk is aan of hoger ligt dan de drempels voor de Europese
bekendmaking, is de minimumtermijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming in het algemeen niet minder
dan dertig dagen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van opdracht of van het verzoek tot bevestiging van
belangstelling, of wanneer een periodieke indicatieve aankondiging als oproep tot mededinging wordt gebruikt, van
het verzoek tot bevestiging van belangstelling, en bedraagt in geen geval minder dan vijftien dagen.
Voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag lager ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking,
bedraagt de termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming niet minder dan vijftien dagen vanaf de
verzenddatum van de aankondiging van opdracht, van het verzoek tot bevestiging van belangstelling of van de
aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van geselecteerde kandidaten. De aanbestedende entiteit kan
echter een termijn vaststellen die niet korter kan zijn dan tien dagen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van
opdracht, wanneer het in een urgente situatie die degelijk door haar werd onderbouwd, onmogelijk is de
minimumtermijn die in dit lid is voorzien te eerbiedigen.
§ 2
Alleen de ondernemers die na beoordeling van de verstrekte informatie daartoe door de aanbestedende entiteit
worden uitgenodigd, kunnen aan de onderhandelingen deelnemen. De aanbestedende entiteit kan in
overeenstemming met artikel 149, lid 2, het aantal geschikte kandidaten die tot deelneming aan de procedure wordt
uitgenodigd, beperken.
De termijn voor ontvangst van de offertes kan in onderling overleg tussen de aanbestedende entiteit en de
geselecteerde kandidaten worden vastgesteld, mits alle geselecteerde kandidaten evenveel tijd krijgen om hun
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offertes voor te bereiden en in te dienen.
Wanneer er geen overeenstemming is over de termijn voor ontvangst van de offertes, bedraagt die termijn tenminste
tien dagen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot inschrijving.
§ 3
De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die van toepassing zijn op de onderhandelingsprocedure
met voorafgaande oproep tot mededinging.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten speciale sectoren, onderhandelingsprocedure, algemeen
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging (overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 121 Concurrentiegerichte dialoog

§ 1
In de concurrentiegerichte dialoog kan elke ondernemer naar aanleiding van een oproep tot mededinging een
aanvraag tot deelneming aan een concurrentiegerichte dialoog indienen door de door de aanbestedende entiteit
gevraagde informatie voor de selectie te verstrekken.
De minimumtermijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming bedraagt in het algemeen dertig dagen, te
rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht of, wanneer een periodieke indicatieve
aankondiging als oproep tot mededinging wordt gebruikt, van het verzoek tot bevestiging van belangstelling, en
bedraagt in geen geval minder dan vijftien dagen.
Alleen de ondernemers die na beoordeling van de verstrekte informatie daartoe door de aanbestedende entiteit
worden uitgenodigd, kunnen aan de dialoog deelnemen. Aanbestedende entiteiten kunnen in overeenstemming met
artikel 149, lid 2, het aantal geschikte kandidaten die tot deelneming aan de procedure worden uitgenodigd beperken.
De opdracht wordt uitsluitend gegund op grond van het gunningscriterium van de beste prijs-kwaliteitsverhouding,
overeenkomstig artikel 81, § 2, 3°.
§ 2
De aanbestedende entiteit maakt zijn behoeften en eisen bekend in de oproep tot mededinging en/of in een
beschrijvend document. Tevens worden in deze documenten de gekozen gunningscriteria aangegeven en nader
uitgewerkt, en wordt een indicatief tijdschema aangegeven.
§ 3
De aanbestedende entiteit treedt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de artikelen 147 tot 152 in dialoog
met de geselecteerde deelnemers, om na te gaan en te bepalen met welke middelen het best in haar behoeften kan
worden voorzien. Tijdens deze dialoog kunnen zij met de geselecteerde deelnemers alle aspecten van de opdracht
bespreken.
Tijdens de dialoog waarborgt de aanbestedende entiteit de gelijke behandeling van alle deelnemers. Daartoe
verstrekt ze geen informatie op een discriminerende wijze die bepaalde deelnemers kunnen bevoordelen.
Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende entiteit de voorgestelde oplossingen of andere vertrouwelijke
inlichtingen die een van de deelnemers heeft verstrekt, niet zonder diens schriftelijke en voorafgaande toestemming
aan de andere deelnemers bekend. Deze toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen
naar de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.
§ 4
De concurrentiegerichte dialoog kan in opeenvolgende fasen verlopen, zodat het aantal in de dialoogfase te
bespreken oplossingen wordt beperkt door toepassing van de gunningscriteria die in de oproep tot mededinging of in
het beschrijvende document zijn vermeld. De aanbestedende entiteit vermeldt in de oproep tot mededinging of in het
beschrijvende document of zij van die mogelijkheid gebruik zal maken.
§ 5
De aanbestedende entiteit zet de dialoog voort totdat zij kan aangeven met welke oplossing of oplossingen in haar
behoeften kan worden voorzien.
§ 6
Nadat de aanbestedende entiteit heeft verklaard dat de dialoog is afgesloten en de resterende deelnemers daarvan
op de hoogte heeft gesteld, verzoekt zij ieder van hen hun definitieve offerte op basis van de tijdens de dialoog
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voorgelegde en gespecificeerde oplossing of oplossingen in te dienen. Deze offertes bevatten alle vereiste en
noodzakelijke elementen voor de uitvoering van het project.
De aanbestedende entiteit kan verzoeken om de offertes te verduidelijken, te preciseren en nauwkeuriger te
omschrijven. Dit mag echter geen wijziging van de offerte of van de overheidsopdracht inhouden op essentiële
punten, daaronder begrepen de in de oproep tot mededinging of in het beschrijvend document vermelde behoeften
en eisen, indien daardoor de mededinging verstoord dreigt te worden of discriminatie dreigt te ontstaan.
§ 7
De aanbestedende entiteit beoordeelt de ontvangen offertes op basis van de in de oproep tot mededinging of het
beschrijvend document vastgestelde gunningscriteria.
Op verzoek van de aanbestedende entiteit kunnen met de inschrijver die de offerte met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding heeft ingediend overeenkomstig artikel 81, § 2, 3°, onderhandelingen worden gevoerd om de in
de offerte vervatte financiële toezeggingen of andere voorwaarden te bevestigen en de voorwaarden van de opdracht
af te ronden, mits dit de essentiële aspecten van de offerte of overheidsopdracht, met inbegrip van de in de oproep
tot mededinging of het beschrijvend document vermelde behoeften en voorschriften, materieel ongewijzigd laat en
niet tot vervalsing van de mededinging of discriminatie kan leiden.
§ 8
De aanbestedende entiteit kan voorzien in prijzengeld of vergoedingen voor de deelnemers aan de dialoog.
De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die van toepassing zijn op de concurrentiegerichte dialoog.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Concurrentiegerichte dialoog (overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 122 Innovatiepartnerschap

§ 1
Bij een innovatiepartnerschap kan elke ondernemer naar aanleiding van een oproep tot mededinging een verzoek tot
deelname indienen door verstrekking van de door de aanbestedende entiteit gevraagde informatie voor de selectie.
De aanbestedende entiteit geeft in de opdrachtdocumenten aan dat er behoefte is aan innovatieve producten,
diensten of werken, en dat met de aanschaf van reeds op de markt beschikbare producten, diensten of werken niet in
die behoefte kan worden voorzien. Ze geeft aan welke elementen van deze beschrijving de minimumeisen zijn
waaraan alle offertes moeten voldoen. Dit wordt voldoende duidelijk aangegeven zodat ondernemers kennis kunnen
nemen van de aard en de strekking van de gevraagde oplossing en kunnen besluiten al dan niet om deelneming aan
de procedure te verzoeken.
De aanbestedende entiteit kan beslissen het innovatiepartnerschap met één partner te sluiten, dan wel met
verschillende partners die afzonderlijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor hun rekening nemen.
De minimumtermijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming bedraagt in het algemeen niet minder dan
dertig dagen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht en bedraagt in geen geval minder dan
vijftien dagen. Alleen de ondernemers die na de beoordeling van de verstrekte informatie daartoe door de
aanbestedende entiteit worden uitgenodigd, kunnen aan de procedure deelnemen. De aanbestedende entiteit kan
overeenkomstig artikel 149, lid 2, het aantal kandidaten dat tot deelneming aan de procedure wordt uitgenodigd,
beperken. De opdracht wordt uitsluitend gegund op basis van het criterium van de beste prijs-kwaliteitsverhouding in
overeenstemming met artikel 81, § 2, 3°.
§ 2
Het innovatiepartnerschap dient te zijn gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of werken en
de daaropvolgende aankoop van de daaruit resulterende leveringen, diensten of werken, mits deze voldoen aan de
prestatieniveaus die tussen de aanbestedende entiteit en de deelnemers zijn afgesproken en onder de afgesproken
maximumkosten blijven.
Het innovatiepartnerschap wordt gestructureerd in opeenvolgende fasen die de reeks stappen in het onderzoeks- en
innovatieproces volgen, hetgeen de fabricage van goederen, de verlening van diensten of de voltooiing van werken
kan omvatten. In het innovatiepartnerschap worden tussentijdse, door de partners te bereiken doelen bepaald, en
wordt voorzien in betaling van de vergoeding in passende termijnen.
Op basis van deze streefdoelen kan de aanbestedende entiteit na elke fase besluiten het innovatiepartnerschap te
beëindigen of, bij een innovatiepartnerschap met meerdere partners, het aantal partners te verminderen door
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individuele opdrachten stop te zetten, mits de aanbestedende entiteit in de opdrachtdocumenten heeft aangegeven
dat en onder welke voorwaarden zij van die mogelijkheden gebruik kan maken.
§ 3
Tenzij in dit artikel anders bepaald, wordt door de aanbestedende entiteit met de inschrijver of inschrijvers over hun
oorspronkelijke offerte en over elke daaropvolgende offerte, met uitzondering van de definitieve offerte, onderhandeld
om de inhoud ervan te verbeteren.
Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet onderhandeld.
§ 4
Tijdens de onderhandelingen verzekert de aanbestedende entiteit de gelijke behandeling van alle inschrijvers. Hiertoe
verstrekt zij geen informatie op een discriminerende wijze die bepaalde inschrijvers zou bevoordelen. Zij stelt alle
inschrijvers wier offerte niet is afgewezen overeenkomstig paragraaf 5 schriftelijk in kennis van eventuele andere
wijzigingen in de technische specificaties of andere opdrachtdocumenten dan die waarbij de minimumeisen worden
vastgesteld. Na deze wijzigingen biedt de aanbestedende entiteit de inschrijvers voldoende tijd om hun offertes naar
aanleiding van deze wijzigingen, indien nodig, aan te passen en opnieuw in te dienen.
Overeenkomstig artikel 13 maakt de aanbestedende entiteit de vertrouwelijke inlichtingen die een aan de
onderhandelingen deelnemende kandidaat of inschrijver heeft verstrekt, niet zonder diens schriftelijke en
voorafgaande toestemming aan de andere deelnemers bekend. Deze instemming mag geen algemene strekking
hebben, maar moet verwijzen naar de beoogde bekendmaking van specifieke informatie.
§ 5
Er kunnen tijdens procedures voor innovatiepartnerschappen in opeenvolgende fasen onderhandelingen plaatsvinden
om het aantal offertes waarover moet worden onderhandeld te beperken door middel van het toepassen van de
gunningscriteria die in de aankondiging van de opdracht, de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling of de
opdrachtdocumenten zijn vermeld. De aanbestedende entiteit geeft in de aankondiging van de opdracht, de
uitnodiging tot bevestiging van belangstelling of in de opdrachtdocumenten aan of zij van deze mogelijkheid gebruik
zal maken.
Tijdens de selectie van de kandidaten past de aanbestedende entiteit in het bijzonder de criteria toe betreffende de
capaciteiten van de kandidaten in het domein van onderzoek en ontwikkeling, alsook van het ontwikkelen en
implementeren van innovatieve oplossingen.
Enkel de ondernemers die een uitnodiging ontvingen van de aanbestedende entiteit ingevolge de evaluatie van de
vereiste informatie, mogen hun projecten van onderzoek en ontwikkeling, die aan de door de aanbestedende entiteit
gestelde behoeften voldoen en die niet door bestaande oplossingen kunnen worden gedekt, indienen.
In de opdrachtdocumenten bepaalt de aanbestedende entiteit welke regelingen op de intellectuele-eigendomsrechten
van toepassing zijn. Bij innovatiepartnerschappen met meerdere partners mag de aanbestedende entiteit
voorgestelde oplossingen of andere door een partner in het kader van het partnerschap meegedeelde vertrouwelijke
inlichtingen, overeenkomstig artikel 13, niet aan de andere partners zonder de schriftelijke en voorafgaande
instemming van die partner bekendmaken. Deze toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar moet
verwijzen naar de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.
§ 6
De aanbestedende entiteit ziet erop toe dat de structuur van het partnerschap en in het bijzonder de duur en de
waarde van de verschillende fasen rekening houden met de innovatiegraad van de voorgestelde oplossing en van de
reeks van onderzoeks- en innovatieactiviteiten die vereist zijn voor de ontwikkeling van een innovatieve en nog niet
op de markt beschikbare oplossing. De geraamde waarde van de leveringen, diensten of werken moet in verhouding
staan tot de investering voor de ontwikkeling ervan.
§ 7
De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die van toepassing zijn op het innovatiepartnerschap.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Innovatiepartnerschap (overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 123 Gebruik van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging
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§ 1
Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande oproep tot mededinging voor opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan de drempel voor
de Europese bekendmaking.
§ 2
In een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging kan elke
belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een offerte indienen.
De termijn voor ontvangst van de offertes bedraagt ten minste tweeëntwintig dagen vanaf de verzenddatum van de
aankondiging van een opdracht. Artikel 118, § 4, is van toepassing.
Wanneer het in een urgente situatie die degelijk door de aanbestedende entiteit werd onderbouwd, onmogelijk is de
minimumtermijn die in het tweede lid is voorzien te eerbiedigen, kan zij een termijn vaststellen die niet lager ligt dan
tien dagen vanaf de datum van verzending van de aankondiging van de opdracht.
De offerte moet vergezeld gaan van de door de aanbestedende overheid gevraagde informatie voor de selectie.
§ 3
De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die van toepassing zijn op de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
Trefwoorden:
Overheidsopdracht van geringe waarde (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging,
speciale sectoren)
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging (overheidsopdrachten
speciale sectoren)

Art. 124 Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot
mededinging

§ 1
De aanbestedende entiteit kan in de volgende gevallen gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande oproep tot mededinging doch indien mogelijk, na raadpleging van meerdere ondernemers:
1° in geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer de goed te keuren uitgave

zonder belasting over de toegevoegde waarde, lager is dan de bedragen bepaald door de Koning;

2° wanneer in het kader van een procedure met voorafgaande oproep tot mededinging geen of geen geschikte
offertes en geen of geen geschikte aanvragen tot deelneming zijn ingediend, mits de oorspronkelijke
voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk zijn gewijzigd.
De offerte wordt ongeschikt bevonden als zij niet relevant is voor de opdracht, omdat zij, zonder ingrijpende
wijzigingen, kennelijk niet voorziet in de in de opdrachtdocumenten omschreven behoeften en eisen van de
aanbestedende entiteit. Een aanvraag tot deelneming wordt niet geschikt geacht wanneer de betrokken
ondernemer krachtens artikel 149, eerste lid, of artikel 151, § 1, moet of kan worden uitgesloten, of niet voldoet
aan de overeenkomstig artikel 149 of artikel 151 door de aanbestedende entiteit bepaalde selectiecriteria;

3° wanneer een opdracht uitsluitend ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling wordt
geplaatst en niet met het oogmerk winst op te leveren dan wel de kosten van onderzoek en ontwikkeling te
dekken en voor zover het plaatsen van een dergelijke opdracht niet verhindert dat een oproep tot
mededinging wordt gedaan voor latere opdrachten die dit doel in het bijzonder beogen;

4° indien de werken, leveringen of diensten alleen door een bepaalde ondernemer kunnen worden verricht, om
een van de volgende redenen:
a) de opdracht heeft als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van

een artistieke prestatie;

b) mededinging ontbreekt om technische redenen;

c) uitsluitende rechten moeten worden beschermd, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten.
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De onder b) en c) genoemde uitzonderingen gelden alleen als er geen redelijk alternatief of substituut bestaat
en het ontbreken van mededinging niet het gevolg is van kunstmatige beperking van de voorwaarden van de
opdracht;

5° voor zover dit strikt noodzakelijk is, de termijnen voor de openbare procedures, niet-openbare procedures en
onderhandelingsprocedures met voorafgaande oproep tot mededinging wegens dwingende spoed
voortvloeiend uit onvoorzienbare gebeurtenissen voor de aanbestedende entiteit, niet in acht kunnen worden
genomen. De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed ingeroepen omstandigheden mogen in geen geval
aan de aanbestedende entiteit te wijten zijn;

6° in het geval van opdrachten voor leveringen ten behoeve van aanvullende leveringen door de oorspronkelijke
leverancier, die ofwel bestemd zijn voor de gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of installaties, ofwel voor
de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties, wanneer een verandering van leverancier de
aanbestedende entiteit ertoe zou verplichten leveringen te verwerven met andere technische eigenschappen,
zodat onverenigbaarheid zou ontstaan of zich bij het gebruik en het onderhoud onevenredige technische
moeilijkheden zouden voordoen;

7° in het geval van een overheidsopdracht voor aanvullende leveringen van dezelfde aard en met dezelfde
kenmerken, die ingevolge onvoorziene omstandigheden, worden gegund aan de leverancier van de
oorspronkelijke opdracht, op voorwaarde dat het samengevoegde bedrag van de opdrachten gegund voor de
aanvullende leveringen niet hoger ligt dan vijftig percent van het bedrag van de oorspronkelijke opdracht en
het samengevoegde bedrag van alle opdrachten de bedragen voor de bekendmaking op Europese niveau
niet bereikt;

8° in geval van nieuwe werken of diensten bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken of diensten die
door dezelfde aanbestedende entiteiten aan de met een vroegere opdracht belaste ondernemer zijn
toevertrouwd, op voorwaarde dat deze werken of diensten overeenstemmen met een basisproject dat het
voorwerp uitmaakte van een oorspronkelijke opdracht die geplaatst werd bij een in artikel 117, § 1, eerste lid,
bedoelde procedure. Het basisproject dient de omvang van de aanvullende werken of diensten evenals de
voorwaarden waaronder deze zullen worden gegund, te vermelden. De mogelijkheid om deze procedure aan
te wenden dient evenwel bij het in mededinging stellen van de eerste opdracht vermeld te worden en het
geraamde totaalbedrag voor de daaropvolgende werken of diensten moet reeds vanaf dit ogenblik door de
aanbestedende entiteiten in aanmerking genomen worden voor het al dan niet bereiken van de drempels voor
de Europese bekendmaking;

9° het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen;

10° voor gelegenheidsaankopen, wanneer zich gedurende zeer korte tijd een bijzonder voordelige gelegenheid tot
aanschaffing van leveringen voordoet en waarvoor de te betalen prijs ver onder de normale marktprijs ligt;

11° wanneer het gaat om de aankoop van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij
een leverancier die zijn handelsactiviteiten stopzet, hetzij bij curatoren, de met een overdracht onder
gerechtelijk gezag gelaste mandatarissen of vereffenaars van een faillissement, een gerechtelijke
reorganisatie of een in de nationale wetgevingen of reglementeringen bestaande procedure van dezelfde
aard;

12° in geval van een overheidsopdracht voor diensten wanneer de betrokken opdracht op een prijsvraag volgt en
overeenkomstig de toepasselijke regels moet worden gegund aan de winnaar of aan een van de winnaars van
die prijsvraag. In dit laatste geval moeten alle winnaars worden uitgenodigd om aan de onderhandelingen deel
te nemen.

§ 2
Voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking, is
het artikel 149 omtrent de selectiecriteria niet van toepassing op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
oproep tot mededinging. Indien de aanbestedende entiteit echter een aanbestedende overheid is, zijn de artikelen 67
en 68 wel van toepassing.
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Bovendien is, behoudens tegengestelde bepaling in de opdrachtdocumenten, het artikel 81 betreffende de
gunningscriteria niet van toepassing op de opdrachten die worden geplaatst door middel van een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging waarvan de geraamde waarde lager is dan
het in paragraaf 1, 1°, bedoelde plafond. Dit is eveneens het geval wanneer gebruik wordt gemaakt van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging in de volgende gevallen:
1° de diverse gevallen waarin slechts één ondernemer kan worden geraadpleegd zoals bedoeld in paragraaf 1,

4°, 6° tot 8°, ongeacht het geraamde bedrag;

2° in het geval van dwingende spoed zoals bedoeld in paragraaf 1, 5°, voor de opdrachten waarvan het
geraamde bedrag lager ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking;

3° het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen zoals bedoeld in paragraaf 1,
9°, voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan de drempels voor de Europese
bekendmaking;

4° wanneer het gaat om gelegenheidsaankopen of aankopen onder bijzonder gunstige voorwaarden in de onder
paragraaf 1, 10° en 11°, bedoelde gevallen, voor de opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan
de drempels voor de Europese bekendmaking.

De voormelde versoepelingen beletten niet dat de bedoelde bepalingen in de opdrachtdocumenten toch zouden
opgelegd worden.
§ 3
De Koning kan de bijkomende procedurele regels bepalen die van toepassing zijn op de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande oproep tot mededinging.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging (overheidsopdrachten speciale
sectoren), algemeen
Overheidsopdracht van geringe waarde (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging,
speciale sectoren)
Dringende overheidsopdracht (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproeping tot mededinging,
speciale sectoren)
Geen geschikte aanvraag ingediend (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproeping tot mededinging,
overheidsopdrachten speciale sectoren)
Technische specificiteit (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproeping tot mededinging,
overheidsopdrachten speciale sectoren)
Artistieke uniciteit (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproeping tot mededinging,
overheidsopdrachten speciale sectoren)
Bescherming exclusieve rechten (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproeping tot mededinging,
overheidsopdrachten speciale sectoren)
Overheidsopdracht ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling (onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande oproeping tot mededinging, speciale sectoren)
Herhaling van soortgelijke werken of diensten (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproeping tot
mededinging, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Aanvullende levering (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging,
overheidsopdrachten speciale sectoren)
Levering aangekocht op grondstoffenmarkt (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot
mededinging, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Levering tegen gunstige voorwaarden (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproeping tot
mededinging, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Dienstenopdracht volgend op prijsvraag (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproeping tot
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mededinging, overheidsopdrachten speciale sectoren)

Hoofdstuk 3. Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde
opdrachten

Trefwoorden:
Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde opdrachten (overheidsopdrachten speciale
sectoren), algemeen

Art. 125 Raamovereenkomsten

§ 1
Een aanbestedende entiteit kan raamovereenkomsten sluiten, voor zover zij de in deze wet voorgeschreven
procedures toepast.
De looptijd van een raamovereenkomst, alsook van de opdrachten die erop gebaseerd zijn, mag niet langer zijn dan
acht jaar, behalve in deugdelijk gemotiveerde uitzonderingsgevallen, met name op grond van het voorwerp van de
raamovereenkomst.
§ 2
Opdrachten op basis van een raamovereenkomst worden gegund op basis van objectieve regels en criteria, waarbij
de mogelijkheid bestaat de ondernemers die partij zijn bij de gesloten raamovereenkomst opnieuw tot mededinging
op te roepen. Die regels en criteria dienen te worden bepaald in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst.
De objectieve regels en criteria, bedoeld in het eerste lid, garanderen de gelijke behandeling van de ondernemers die
partij zijn bij de overeenkomst. Bij een nieuwe oproep tot mededinging stelt de aanbestedende entiteit een voldoende
lange termijn vast voor de indiening van offertes voor elke specifieke opdracht, en gunt zij elke opdracht aan de
inschrijver die de beste offerte heeft ingediend, op grond van de in de opdrachtdocumenten van de
raamovereenkomst vastgestelde gunningscriteria.
De aanbestedende entiteit mag geen oneigenlijk gebruik van raamovereenkomsten maken en mag deze niet
gebruiken om de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen.
Trefwoorden:
Raamovereenkomst (overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 126 Dynamische aankoopsystemen

De aanbestedende entiteit kan, overeenkomstig de krachtens artikel 44 bepaalde voorwaarden, gebruik maken van
een dynamisch aankoopsysteem voor opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor courant gebruik die
algemeen beschikbaar zijn op de markt en waarvan de kenmerken voldoen aan haar behoeften. Niettegenstaande
artikel 119 gelden, in afwijking van artikel 44, § 2, tweede lid, niettemin de volgende termijnen:
1° de minimumtermijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming bedraagt in het algemeen dertig dagen,

te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht of, wanneer een periodieke
indicatieve aankondiging als oproep tot mededinging wordt gebruikt, van het verzoek tot bevestiging van
belangstelling, en bedraagt in geen geval minder dan vijftien dagen. Er zijn geen verdere termijnen voor de
ontvangst van de aanvragen tot deelneming wanneer de uitnodiging tot het indienen van een offerte voor de
eerste specifieke opdracht in het kader van het dynamische aankoopsysteem is verzonden;

2° de minimumtermijn voor de ontvangst van offertes bedraagt tenminste tien dagen, te rekenen vanaf de
verzenddatum van de uitnodiging tot indiening van een offerte. Artikel 119, § 2, tweede en derde lid, is van
toepassing.

De Koning bepaalt de bijkomende procedurele en materiële regels die van toepassing zijn op het dynamisch
aankoopsysteem.
Trefwoorden:
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Overheidsopdrachten speciale sectoren, dynamisch aankoopsysteem, algemeen

Art. 127 Elektronische veilingen

De aanbestedende entiteit kan, overeenkomstig de krachtens artikel 45 bepaalde voorwaarden, elektronische
veilingen gebruiken waarin nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de
offertes worden voorgesteld.
De Koning bepaalt de bijkomende procedurele en materiële regels die van toepassing zijn op de elektronische veiling.
Trefwoorden:
Opdracht beneden Europese bekendmakingsdrempel (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproeping
tot mededinging, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Overheidsopdrachten speciale sectoren, elektronische veiling, algemeen

Art. 128 Elektronische catalogi

Wanneer het gebruik van elektronische communicatiemiddelen verplicht is, kan de aanbestedende entiteit,
overeenkomstig de in artikel 46 bepaalde voorwaarden en regels, eisen dat de offertes in de vorm van een
elektronische catalogus worden ingediend of een elektronische catalogus bevatten.
De Koning bepaalt de bijkomende materiële en procedurele regels voor het gebruik van elektronische catalogi.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Elektronische catalogus (overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 129 Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrales

De aanbestedende entiteit kan, overeenkomstig de in artikel 47, §§ 2 tot 4 bepaalde voorwaarden en regels,
leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale die gecentraliseerde aankoopactiviteiten aanbiedt als
bedoeld in artikel 2, 7°, a).
Zij kan ook gebruik maken, wat de werken, leveringen en/of diensten betreft en mits naleving van de in artikel 47, §§ 2
tot 4, bedoelde voorwaarden, van de in artikel 2, 7°, b), bedoelde gecentraliseerde aankoopactiviteiten van een
aankoopcentrale:
1° door gebruik te maken van een door deze aankoopcentrale gesloten opdracht;

2° door gebruik te maken van een door een aankoopcentrale geëxploiteerd dynamisch aankoopsysteem; of

3° door gebruik te maken van een raamovereenkomst die gesloten is door deze aankoopcentrale.

Wanneer een door een aankoopcentrale geëxploiteerd dynamisch aankoopsysteem door andere aanbestedende
entiteiten mag worden gebruikt, wordt dit vermeld in de aankondiging van een opdracht voor het opzetten van het
dynamische aankoopsysteem.
De in artikel 47, §§ 2 tot 4 vermelde voorwaarden en regels zijn van toepassing, met uitzondering van artikel 47, § 2,
3°.
Overheidsopdrachten die door een aankoopcentrale worden geplaatst met het oog op het verrichten van
gecentraliseerde aankoopactiviteiten worden beschouwd als overheidsopdrachten voor de uitoefening van een
werkzaamheid als beschreven in de artikelen 96 tot en met 102.
Trefwoorden:
Gedecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrale (overheidsopdrachten speciale sectoren)
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Art. 130 Occasionele gezamenlijke opdrachten

Twee of meer aanbestedende entiteiten kunnen overeenkomen bepaalde specifieke opdrachten gezamenlijk te
plaatsen.
Wanneer een volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk wordt uitgevoerd namens en voor rekening van alle
betrokken aanbestedende entiteiten, zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen.
Dit geldt ook wanneer een aanbestedende entiteit de plaatsingsprocedure beheert en optreedt voor rekening van
zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende entiteiten.
Als de uitvoering van een plaatsingsprocedure niet in haar geheel gebeurt namens en voor rekening van de
betrokken aanbestedende entiteiten, zijn zij alleen gezamenlijk verantwoordelijk voor de gezamenlijk uitgevoerde
delen. Elke aanbestedende entiteit is als enige verantwoordelijk voor het nakomen van haar verplich-
tingen met betrekking tot de delen die zij in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert.
De Koning kan de bijkomende en procedurele regels bepalen voor de uitvoering van de gezamenlijke opdrachten.
Trefwoorden:
Occasionele gezamenlijke opdracht (overheidsopdracht klassieke sectoren)

Art. 131 Plaatsen van opdrachten door aanbestedende entiteiten van verschillende
lidstaten

Onverminderd de artikelen 113 en 114 kunnen aanbestedende entiteiten van verschillende lidstaten gezamenlijk een
overheidsopdracht plaatsen, gebruik maken van gecentraliseerde aankoopactiviteiten die door in een andere lidstaat
gevestigde aankoopcentrales worden aangeboden, een raamovereenkomst sluiten, een dynamisch aankoopsysteem
exploiteren of een gezamenlijke entiteit oprichten. Zij kunnen eveneens opdrachten plaatsen op basis van een
raamovereenkomst of een dynamisch aankoopsysteem.
De aanbestedende entiteit maakt geen gebruik van de in het eerste lid voorziene middelen om de toepassing te
vermijden van dwingende publiekrechtelijke bepalingen die in overeenstemming zijn met het Unierecht en waaraan zij
onderworpen is.
De in artikel 49, §§ 2 tot 4, bedoelde voorwaarden en regels zijn van toepassing, met uitzondering van artikel 49, § 2,
tweede lid, 3° en de verwijzing naar artikel 43, § 1, tweede lid.
Trefwoorden:
Gezamenlijke opdracht door aanbestedende overheden van verschillende lidstaten (overheidsopdrachten speciale
sectoren)

Art. 132 Prijsvragen

De aanbestedende entiteit kan een prijsvraag organiseren met toepassing van procedures die zijn aangepast aan de
bepalingen van titel 1 en titel 3, eerste hoofdstuk, en aan de door de Koning bepaalde bijkomende materiële en
procedurele regels.
De toelating van deelnemers tot prijsvragen mag niet worden beperkt:
1° tot het grondgebied van het Rijk of een deel daarvan;

2° op grond van het feit dat de deelnemers, ingevolge reglementaire bepalingen, hetzij natuurlijke personen
hetzij rechtspersonen moeten zijn.

Bij prijsvragen met een beperkt aantal deelnemers stelt de aanbestedende entiteit duidelijke en niet-discriminerende
selectiecriteria vast. In elk geval moet het aantal kandidaten die tot deelneming aan de prijsvraag worden
uitgenodigd, toereikend zijn om daadwerkelijke mededinging te waarborgen.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten speciale sectoren, prijsvraag, algemeen
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Hoofdstuk 4. Verloop van de procedure

Afdeling 1. Voorbereiding

Trefwoorden:
Voorbereiding plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren, algemeen

Art. 133 Marktconsultaties, voorafgaande betrokkenheid, technische specificaties,
keurmerken, testverslagen, certificatie en andere bewijsmiddelen

Onderstaande bepalingen omtrent de voorbereiding van de opdracht zijn van toepassing op de in de onderhavige titel
bedoelde overheidsopdrachten:
1° artikel 51 in verband met voorafgaande marktconsultaties;

2° artikel 52 met betrekking tot de voorafgaande betrokkenheid van kandidaten of inschrijvers;

3° artikel 53 met betrekking tot de opname van technische specificaties in de opdrachtdocumenten;

4° artikel 54, §§ 1 en 2 met betrekking tot keurmerken;

5° artikel 55 met betrekking tot testverslagen, certificatie en andere bewijsmiddelen.

Trefwoorden:
Voorafgaande betrokkenheid van kandidaten of inschrijvers (plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren)
Marktconsultatie (plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren)
Overheidsopdrachten speciale sectoren, plaatsingsprocedure, technische specificaties, algemeen
Gelijke toegang voor ondernemers (technische specificaties, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Verbod mededingingsbeperkende technische specificaties (overheidsopdrachten speciale sectoren)
Verwijzing naar technische specificaties in opdrachtdocumenten (overheidsopdrachten speciale sectoren),
algemeen
Keurmerk (plaatsingsprocedure overheidsopdrachten speciale sectoren)
Bewijs van overeenstemming (plaatsingsprocedure overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 134 Verstrekken van regelmatig aangewende technische specificaties

Op verzoek van ondernemers die belangstelling hebben voor een opdracht verstrekken de aanbestedende entiteiten
de technische specificaties die regelmatig in hun opdrachten voor werken, leveringen of diensten worden vermeld, of
de technische specificaties die zij voornemens zijn toe te passen in overheidsopdrachten waarvoor de oproep tot
mededinging een periodieke indicatieve aankondiging is. Deze specificaties worden met elektronische middelen
beschikbaar gesteld voor onbeperkte, volledige, rechtstreekse en kosteloze toegang.
De technische specificaties worden evenwel toegezonden met andere middelen dan langs elektronische weg
wanneer kosteloze, vrije, rechtstreekse en volledige toegang langs elektronische weg tot bepaalde
opdrachtdocumenten niet kan of moet worden geboden om één van de in artikel 14, § 2, vermelde redenen of omdat
de aanbestedende entiteit voornemens is artikel 13, § 3, toe te passen. Ook in dat geval is de toegang kosteloos.
Indien de technische specificaties gebaseerd zijn op documenten die met elektronische middelen vrij, rechtstreeks,
volledig en kosteloos beschikbaar zijn voor belangstellende ondernemers, kan worden volstaan met een verwijzing
naar deze documenten.
Trefwoorden:
Overheidsopdrachten speciale sectoren, plaatsingsprocedure, technische specificaties, algemeen
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Art. 135 Opdracht in vaste en voorwaardelijke gedeelten en verlengingsclausules

De aanbestedende entiteit kan een opdracht plaatsen die een of meer vaste gedeelten en een of meer
voorwaardelijke gedeelten omvat. Alhoewel de sluiting van de opdracht betrekking heeft op de volledige opdracht, is
de aanbestedende entiteit enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is
afhankelijk van een beslissing van de aanbestedende entiteit die aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld
overeenkomstig de in de initiële opdrachtdocumenten bepaalde nadere regels. De uitvoering van het voorwaardelijk
gedeelte mag de algemene aard van de opdracht niet wijzigen.
Een opdracht kan van bij de sluiting een of meer verlengingen omvatten, overeenkomstig de in de initiële
opdrachtdocumenten vermelde nadere regels. De volledige looptijd, met inbegrip van de verlengingen, moet over het
algemeen beperkt blijven tot acht jaar na het sluiten van de opdracht. De verlenging mag geen aanleiding geven tot
een wijziging van de algemene aard van de opdracht.
De in dit artikel bedoelde clausules moeten worden opgesteld in duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzin-nige
bewoordingen. Deze clausules omschrijven het toegangsgebied en de aard van de eventuele gevolgen die eruit voort
kunnen vloeien, alsmede de voorwaarden waaronder ze kunnen worden gebruikt.
De Koning kan de nadere regels bepalen voor het gebruik van de opdrachten in vaste en voorwaardelijke gedeelten
en verlengingsclausules.
Trefwoorden:
Overheidsopdracht in vaste en voorwaardelijke gedeelten (speciale sectoren)
Overheidsopdracht met verlengingen (speciale sectoren)

Art. 136 Varianten en opties

§ 1
De aanbestedende entiteit kan inschrijvers toestaan of van hen vereisen varianten of opties in te dienen die aan de
door de aanbestedende entiteiten gestelde minimumeisen voldoen. De aanbestedende entiteit vermeldt in de
opdrachtdocumenten of zij al dan niet varianten of opties toestaat of vereist en, indien dat het geval is, aan welke
minimumeisen deze moeten voldoen, alsmede elke specifieke voorwaarde voor hun indiening.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de inschrijvers, behoudens andersluidend beding in de opdrachtdocumenten,
voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking, toch
varianten of opties indienen, zelfs zonder vermelding dat dit toegestaan is in de opdrachtdocumenten. Deze varianten
of opties worden “vrije varianten” respectievelijk “vrije opties” genoemd.
De aanbestedende entiteit vermeldt in de opdrachtdocumenten of varianten slechts kunnen worden ingediend
wanneer ook een basisofferte is ingediend. Opties kunnen evenwel niet worden ingediend zonder basisofferte of, in
voorkomend geval, een variante. Van deze laatste verplichting moet melding worden gemaakt in de
opdrachtdocumenten.
De aanbestedende entiteit garandeert dat de gekozen gunningscriteria kunnen worden toegepast op de vereiste en
toegestane varianten die aan de minimumvoorschriften voldoen en op de basisoffertes.
§ 2
Bij plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten voor leveringen of diensten mag de aanbestedende entiteit een
variante of optie niet afwijzen uitsluitend omdat deze, mocht hij worden gekozen, tot een opdracht voor diensten in
plaats van een opdracht voor leveringen, dan wel tot een opdracht voor leveringen in plaats van een opdracht voor
diensten zou leiden.
§ 3
De aanbestedende entiteit is nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering
van de opdracht.
§ 4
De Koning kan, voor de door hem te bepalen procedures, de nadere materiële en procedurele regels vaststellen
inzake de varianten en opties.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
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Overheidsopdrachten speciale sectoren, plaatsingsprocedure, variante, algemeen
Vereiste variante (overheidsopdrachten speciale sectoren)
Toegestane variante (overheidsopdrachten speciale sectoren)
Vrije variante (overheidsopdrachten speciale sectoren) Vereiste optie (overheidsopdrachten speciale sectoren)
Vrije optie (overheidsopdrachten speciale sectoren) Toegestane optie (overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 137 Verdeling van opdrachten in percelen

De aanbestedende entiteit kan beslissen een opdracht te plaatsen in de vorm van afzonderlijke percelen waarvan zij
de omvang en het voorwerp bepaalt.
De aanbestedende entiteit vermeldt in de aankondiging van de opdracht, in het verzoek tot bevestiging van
belangstelling, of wanneer tot mededinging is opgeroepen in een aankondiging inzake het bestaan van een
kwalificatiesysteem, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling, of offerte kunnen worden ingediend voor
één, voor meer, dan wel voor alle percelen.
De voorwaarden en regels van artikel 58, § 2, zijn van toepassing. De verwijzing naar de aankondiging van een
opdracht moet evenwel gelezen worden als een verwijzing naar de aankondiging van de opdracht of de uitnodiging
tot bevestiging van belangstelling, tot inschrijving, of tot onderhandeling.
Trefwoorden:
Overheidsopdracht in percelen (speciale sectoren)

Art. 138 Vaststelling van termijnen

De vaststelling van de termijnen gebeurt overeenkomstig de in artikel 59 bedoelde voorwaarden en regels. De
verwijzingen naar de vastgestelde minimumtermijnen moeten gelezen worden als verwijzingen naar in de
artikelen 118 tot 124 vastgestelde minimumtermijnen. De verwijzing naar de versnelde procedure moet gelezen
worden als een verwijzing naar de in artikel 118, § 3, bedoelde situatie.
Trefwoorden:
Overheidsopdrachten speciale sectoren, plaatsingsprocedure, termijnen, algemeen
Termijn voor ontvangst van offertes (overheidsopdrachten speciale sectoren), algemeen
Open procedure (termijn voor ontvangst van offertes, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Niet-openbare procedure (termijn voor ontvangst van offertes, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Termijn voor mededeling aanvullende inlichtingen (plaatsingsprocedure overheidsopdrachten speciale sectoren)

Afdeling 2. Bekendmaking en transparantie

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten speciale sectoren, bekendmaking, algemeen
Bekendmaking en transparantie (overheidsopdrachten speciale sectoren), algemeen

Art. 139 Periodieke indicatieve aankondigingen

§ 1
De aanbestedende entiteit kan haar voornemens met betrekking tot het plaatsen van opdrachten te kennen geven
door middel van de bekendmaking van een periodieke indicatieve aankondiging.
§ 2
De aanbestedende entiteit kan eveneens een oproep tot mededinging doen door middel van een periodieke
indicatieve aankondiging voor niet-openbare procedures en onderhandelingsprocedures met voorafgaande oproep tot
mededinging.
De periode waarop de periodieke indicatieve aankondiging betrekking heeft, is ten hoogste twaalf maanden vanaf de
datum waarop de vooraankondiging ter bekendmaking is toegezonden.
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§ 3
De Koning bepaalt de vermeldingen die in de periodieke indicatieve aankondiging of via het kopersprofiel van de
aanbestedende entiteiten moeten opgenomen worden.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Periodieke indicatieve aankondiging (Europese bekendmaking overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 140 Aankondigingen inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem

Wanneer de aanbestedende entiteit een kwalificatiesysteem overeenkomstig artikel 148 wenst in te voeren, moet met
betrekking tot deze regeling de specifiek daartoe bestemde aankondiging worden opgesteld, waarin het doel van de
kwalificatiesysteem, de geldigheidstermijn en de wijze waarop inzage in de werking van de regeling kan worden
verkregen, worden aangegeven.
Indien deze aankondiging dient als oproep tot mededinging kan deze slechts aangewend worden wanneer de
opdracht wordt geplaatst volgens een niet-openbare procedure of een onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging of nog volgens een concurrentiegerichte dialoog of een innovatiepartnerschap.
De Koning bepaalt vermeldingen die in aankondigingen inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem moeten
opgenomen worden.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Kwalificatiesysteem (Europese bekendmaking overheidsopdrachten speciale sectoren)
Kwalificatiesysteem (Belgische bekendmaking overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 141 Aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van geselecteerde
kandidaten

Bij niet-openbare procedure of onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging, indien de
aanbestedende entiteit ervoor kiest om een lijst van geselecteerde kandidaten op te stellen, wordt de oproep tot
mededinging uitgevoerd door middel van een aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van geselecteerde
kandidaten.
De lijst van geselecteerde kandidaten is maximaal drie jaar geldig vanaf de datum van de selectiebeslissing.
Tijdens haar geldigheidsduur blijft de lijst gesloten voor nieuwe kandidaten en nodigt de aanbestedende entiteit, voor
elke te plaatsen opdracht, alle kandidaten op de lijst uit tot het indienen van een offerte. Het opstellen van een lijst
van geselecteerde kandidaten belet evenwel niet dat een afzonderlijke opdracht wordt geplaatst via de bekendmaking
van een aankondiging van opdracht.
De onderhavige bepaling is slechts van toepassing op de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de
drempels voor de Europese bekendmaking.
Trefwoorden:
Lijst van geselecteerden (Belgische bekendmaking overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 142 Aankondigingen van opdrachten

Aankondigingen van opdrachten kunnen voor alle procedures worden gebruikt als oproep tot mededinging.
De Koning bepaalt de vermeldingen die in de aankondiging van de opdracht moeten opgenomen worden.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)
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Art. 143 Aankondiging van gegunde opdracht

§ 1
Wat de opdrachten en raamovereenkomsten betreft waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de
voor de Europese bekendmaking vastgestelde drempels, stuurt de aanbestedende entiteit een aankondiging van
gegunde opdracht door met betrekking tot de resultaten van de plaatsingsprocedure. Deze aankondiging wordt
uiterlijk dertig dagen na de sluiting van de opdracht of de raamovereenkomst doorgestuurd.
§ 2
Wanneer de oproep tot mededinging voor de betrokken opdracht is verricht door middel van een periodieke
indicatieve aankondiging en de aanbestedende entiteit heeft besloten om geen verdere opdrachten te gunnen
gedurende de periode waarop de periodieke indicatieve aankondiging betrekking heeft, wordt dit specifiek vermeld in
de aankondiging van gegunde opdracht.
In het geval van overeenkomstig artikel 125 gesloten raamovereenkomsten is de aanbestedende entiteit niet verplicht
een aankondiging betreffende de resultaten van de aanbestedingsprocedure te versturen voor elke opdracht die op
deze overeenkomst is gebaseerd.
Voor de opdrachten die gebaseerd zijn op een dynamisch aankoopsysteem, is paragraaf 1 wel van toepassing, weze
het dat de aanbestedende entiteit er voor kan kiezen om de betreffende aankondigingen per kwartaal te bundelen. In
dat geval verstuurt de aanbestedende entiteit de gebundelde aankondigingen ten laatste dertig dagen na het einde
van elk kwartaal.
§ 3
Sommige informatie betreffende de gunning van een opdracht of de sluiting van een raamovereenkomst behoeft niet
voor bekendmaking te worden vrijgegeven indien de openbaarmaking van deze informatie de toepassing van de wet
in de weg zou staan, in strijd zou zijn met het openbaar belang, schade zou berokkenen aan de rechtmatige
commerciële belangen van bepaalde publieke of particuliere ondernemers, of afbreuk zou kunnen doen aan de
eerlijke mededinging tussen ondernemers.
Trefwoorden:
Aankondiging overheidsopdracht (Europese bekendmaking, speciale sectoren)
Kwalificatiesysteem (Belgische bekendmaking overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 144 Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen

De Koning bepaalt de regels wat de bekendmaking van aankondigingen betreft, en dit zowel op Europees als op
nationaal niveau.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten speciale sectoren, bekendmaking, algemeen

Art. 145 Elektronische beschikbaarheid van opdrachtdocumenten

§ 1
Tenzij in de in paragraaf 2 of 3 bedoelde gevallen biedt de aanbestedende entiteit met elektronische middelen
kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse toegang tot de opdrachtdocumenten vanaf de datum van bekendmaking
van een aankondiging overeenkom-
stig de krachtens artikel 144 bepaalde regels of vanaf de datum waarop een uitnodiging tot bevestiging van
belangstelling werd verzonden.
Wanneer tot mededinging is opgeroepen door middel van een aankondiging inzake het bestaan van een
kwalificatiesysteem, wordt deze toegang zo snel mogelijk geboden en uiterlijk vanaf het ogenblik waarop de
uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling is verzonden. De tekst van de aankondiging of van deze
uitnodigingen vermeldt het internetadres waar de opdrachtdocumenten toegankelijk zijn.
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§ 2
Wanneer geen kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse toegang langs elektronische weg tot bepaalde
opdrachtdocumenten kan of moet worden geboden om een van de in de in artikel 14, § 2, eerste lid, vermelde
redenen, kan de aanbestedende entiteit in de aankondiging of in de uitnodiging tot bevestiging van de belangstelling
aangeven dat de opdrachtdocumenten zullen worden toegezonden met andere middelen dan langs elektronische
weg overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, § 2, derde lid. Ook in dat geval is de toegang kosteloos.
In het in het vorige lid bedoelde geval wordt de termijn voor de indiening van de offertes met vijf dagen verlengd,
behalve in deugdelijk gemotiveerde dringende gevallen als bedoeld in artikel 118, § 3, en wanneer de termijn in
onderlinge overeenstemming is vastgesteld overeenkomstig artikel 119, § 2, tweede lid, of artikel 120, § 2, tweede lid.
§ 3
Wanneer geen kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse toegang langs elektronische weg tot bepaalde
opdrachtdocumenten kan worden geboden omdat de aanbestedende entiteit voornemens is artikel 13, § 3, toe te
passen, vermelden zij in de aankondiging of in de uitnodiging tot bevestiging van de belangstelling of, wanneer de
oproep tot mededinging de vorm heeft van een aankondiging inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem, in de
opdrachtdocumenten, welke maatregelen ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van de informatie zij eisen
en hoe toegang kan worden verkregen tot de betrokken documenten. In dat geval wordt de termijn voor de indiening
van de inschrijvingen met vijf dagen verlengd, behalve in deugdelijk gemotiveerde dringende gevallen als bedoeld in
artikel 118, § 3, en wanneer de termijn in onderlinge overeenstemming is vastgesteld overeenkomstig artikel 119, § 2,
eerste lid, of artikel 120, § 2, tweede lid.
§ 4
De aanbestedende entiteit verstrekt uiterlijk zes dagen vóór de uiterste datum van ontvangst van de offerte alle
inschrijvers die aan de plaatsingsprocedure deelnemen nadere inlichtingen over de specificaties en de
ondersteunende documenten, mits dit tijdig is aangevraagd. In het geval van de versnelde openbare procedure als
bedoeld in artikel 118, § 3, bedraagt deze termijn vier dagen.
Trefwoorden:
Overheidsopdrachten speciale sectoren, plaatsingsprocedure, termijnen, algemeen
Elektronische beschikbaarheid van documenten (overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 146 Uitnodigingen van kandidaten

§ 1
Bij niet-openbare procedures, concurrentiegerichte dialogen, innovatiepartnerschappen en
onderhandelingsprocedures met voorafgaande oproep tot mededinging nodigt de aanbestedende entiteit de daartoe
uitgekozen kandidaten gelijktijdig en schriftelijk uit om een offerte in te dienen, deel te nemen aan de dialoog of te
onderhandelen.
Wanneer overeenkomstig artikel 117, § 2, 1°, een periodieke indicatieve aankondiging als oproep tot mededinging
wordt gebruikt, nodigen de aanbestedende entiteiten de ondernemers die hun belangstelling kenbaar hebben
gemaakt, gelijktijdig en schriftelijk uit om hun onverminderde belangstelling te bevestigen.
§ 2
De uitnodigingen bedoeld in paragraaf 1 bevatten een verwijzing naar het elektronische adres waarop de
opdrachtdocumenten rechtstreeks langs elektronische weg toegankelijk zijn. De uitnodigingen gaan vergezeld van de
opdrachtdocumenten, wanneer deze documenten niet kosteloos, vrij, volledig en rechtstreeks toegankelijk zijn om de
in artikel 145, § § 2 of 3, genoemde redenen en nog niet anderszins beschikbaar zijn.
De Koning bepaalt de overige informatie die de uitnodiging moet bevatten, alsook de bijkomende regels.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Uitnodiging van kandidaten (overheidsopdrachten speciale sectoren)

Afdeling 3. Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten

Trefwoorden:

ln182396 98/127© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 28/11/2019

M&D Seminars 222

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-14&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-118&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-119&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-120&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-13&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-118&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-119&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-120&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-118&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b32911&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b36343&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-117&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-145&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln192062&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b32929&view=resultview


Selectie van deelnemers (overheidsopdrachten speciale sectoren), algemeen

Onderafdeling 1. Algemene beginselen

Art. 147 Beginselen voor selectie en gunning

§ 1
Voor de selectie van deelnemers aan plaatsingsprocedures zijn de volgende regels van toepassing:
1° de aanbestedende entiteit die overeenkomstig artikel 149, eerste lid, of artikel 151, § 1, regels en criteria voor

de uitsluiting van inschrijvers of kandidaten heeft vastgesteld, sluit ondernemers die aan deze criteria voldoen,
uit op basis van deze regels;

2° zij selecteert inschrijvers en kandidaten overeenkomstig de in de artikelen 149 en 151 vastgestelde objectieve
regels en criteria;

3° in niet-openbare procedures, onderhandelingsprocedures met oproep tot mededinging, concurrentiegerichte
dialogen, en innovatiepartnerschappen beperkt zij overeenkomstig artikel 149, tweede lid, in voorkomend
geval het aantal op grond van de bepalingen onder 1° en 2° van onderhavige paragraaf geselecteerde
kandidaten.

§ 2
Wanneer een oproep tot mededinging geschiedt door middel van een aankondiging inzake het bestaan van een
kwalificatiesysteem en met het oog op de selectie van deelnemers in plaatsingsprocedures voor de specifieke
opdrachten waarop de oproep tot mededinging betrekking heeft, volgt de aanbestedende entiteit de onderstaande
regels:
1° zij kwalificeert ondernemers overeenkomstig artikel 148;

2° zij past de bepalingen van paragraaf 1 die betrekking hebben op niet-openbare procedures,
onderhandelingsprocedures, concurrentiegerichte dialogen, of innovatiepartnerschappen, toe op die
gekwalificeerde ondernemers.

§ 3
De aanbestedende entiteit mag, wanneer zij de deelnemers aan een niet-openbare procedure, een
onderhandelingsprocedure, een concurrentiegerichte dialoog, of een innovatiepartnerschap selecteert, wanneer zij
besluit over kwalificatie of wanneer de kwalificatiecriteria en -regels worden bijgewerkt:
1° aan bepaalde ondernemers geen administratieve, technische of financiële voorwaarden opleggen die niet aan

andere zijn opgelegd;

2° geen proeven of bewijzen eisen die een doublure zouden vormen met reeds beschikbare objectieve bewijzen.

§ 4
Onverminderd artikel 121, § 6, tweede lid, kan de aanbestedende entiteit, wanneer de door de ondernemers in te
dienen informatie of documentatie onvolledig of onjuist is of lijkt te zijn of wanneer specifieke documenten ontbreken,
de betrokken kandidaat of inschrijver verzoeken die informatie of documentatie binnen een passende termijn in te
dienen, aan te vullen, te verduidelijken of te vervolledigen, mits dergelijke verzoeken worden gedaan met volledige
inachtneming van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie en, indien gebruik wordt gemaakt van de
openbare of de niet-openbare procedure, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de essentiële
elementen van de offerte.
Een wijziging van de samenstelling van het personeelsteam dat ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van
de opdracht, die het rechtstreeks gevolg is van maatregelen die gericht zijn op het oplossen van belangenconflicten
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of situaties van voorafgaande betrokkenheid, wordt geacht geen aanleiding te geven tot een wijziging van een
essentieel element van de offerte.
§ 5
De aanbestedende entiteit toetst de door de geselecteerde inschrijvers ingediende offerte aan de op de offertes
toepasselijke regels en voorschriften en gunt de opdracht op basis van een of meerdere gunningscriteria, vastgesteld
overeenkomstig de artikelen 81 en 153 en rekening houdend met artikel 136.
Onverminderd paragraaf 6 beslist de aanbestedende entiteit, indien ze vaststelt dat de economisch voordeligste
offerte niet voldoet aan de in artikel 7 bedoelde verplichtingen op het vlak van het milieu-, het sociaal of het
arbeidsrecht, evenwel om de opdracht niet te gunnen aan de inschrijver van hogervermelde offerte, tenminste
wanneer het een verplichting betreft waarvan de niet-naleving ook strafrechtelijk beteugeld wordt. In de overige
gevallen waarbij ze vaststelt dat deze offerte niet voldoet aan de voormelde verplichtingen, kan ze hetzelfde doen.
§ 6
In de openbare procedure en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot
mededinging kan de aanbestedende entiteit besluiten tot onderzoek van de offertes over te gaan voordat de
geschiktheid van de inschrijvers wordt beoordeeld, mits de desbetreffende bepalingen van de artikelen 147 tot 153
worden nageleefd, met inbegrip van de regel dat de opdracht niet wordt gegund aan een inschrijver die
overeenkomstig artikel 151 moet worden uitgesloten of die niet voldoet aan de overeenkomstig artikel 149, eerste lid,
en artikel 151 door de aanbestedende entiteit vastgestelde selectiecriteria.

Onderafdeling 2. Kwalificatie en kwalitatieve selectie

Art. 148 Kwalificatiesystemen

§ 1
De aanbestedende entiteit kan desgewenst een kwalificatiesysteem van ondernemers invoeren en beheren.
De aanbestedende entiteit die een kwalificatiesysteem invoert of beheert, zorgt ervoor dat ondernemers te allen tijde
kunnen aanvragen om gekwalificeerd te worden.
§ 2
Het in paragraaf 1 bedoelde systeem kan verschillende fasen van erkenning van geschiktheid omvatten.
De aanbestedende entiteiten voorzien in objectieve regels en criteria voor de uitsluiting en selectie van ondernemers
die aanvragen om gekwalificeerd te worden alsmede objectieve regels en criteria voor het beheer van het
kwalificatiesysteem met betrekking tot aangelegenheden als de inschrijving in het systeem, eventuele periodieke
bijwerking van de erkenningen en de looptijd van de regeling.
Wanneer deze criteria en regels technische specificaties bevatten, zijn de artikelen 53 tot 55 van toepassing. Deze
criteria en regels kunnen zo nodig worden bijgewerkt.
§ 3
De in paragraaf 2 bedoelde criteria en regels worden desgevraagd ter beschikking gesteld van ondernemers. Deze
bijgewerkte criteria en regels worden aan belangstellende ondernemers meegedeeld.
Wanneer de aanbestedende entiteit van oordeel is dat het kwalificatiesysteem van bepaalde andere diensten of
instanties aan de voorwaarden voldoet, deelt zij de belangstellende ondernemers de namen van deze andere
diensten of instanties mee.
§ 4
Er wordt een lijst van gekwalificeerde ondernemers bijgehouden; deze kan worden ingedeeld in categorieën
naargelang van de aard van de opdracht waarvoor de kwalificatie geldig is.
§ 5
Wanneer een oproep tot mededinging geschiedt door middel van een aankondiging inzake het bestaan van een
kwalificatiesysteem, worden specifieke opdrachten voor de werken, leveringen of diensten waarop het
kwalificatiesysteem betrekking heeft, gegund door niet-openbare procedures of onderhandelingsprocedures waarin
alle inschrijvers en deelnemers worden geselecteerd uit kandidaten die reeds gekwalificeerd zijn overeenkomstig dit
systeem.
§ 6
Alle bijdragen die in rekening worden gebracht met betrekking tot aanvragen om gekwalificeerd te worden of voor de
bijwerking of het behoud van een reeds volgens de regeling verkregen kwalificatie, moeten evenredig zijn met de
gemaakte kosten.
Trefwoorden:
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Kwalificatiesysteem van ondernemers (overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 149 Kwalitatieve selectiecriteria

De aanbestedende entiteit kan objectieve regels en criteria opstellen voor de uitsluiting en selectie van inschrijvers of
kandidaten; deze regels en criteria worden ter beschikking gesteld van belangstellende ondernemers.
Wanneer de aanbestedende entiteit een passend evenwicht tot stand moet brengen tussen de bijzondere kenmerken
van de plaatsingsprocedure en de daarvoor noodzakelijke middelen, kunnen zij in niet-openbare procedures,
onderhandelingsprocedures, concurrentiegerichte dialogen, of innovatiepartnerschappen objectieve regels en criteria
vaststellen om in deze behoefte te voorzien en kunnen zij het aantal kandidaten beperken dat tot de inschrijving of tot
onderhandelingen zal worden uitgenodigd. Bij de vaststelling van het aantal gegadigden wordt echter rekening
gehouden met de noodzaak voldoende mededinging te waarborgen.
Trefwoorden:
Beperking aantal kandidaten (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Kwalitatieve selectiecriteria (overheidsopdrachten speciale sectoren), algemeen

Art. 150 Beroep op de draagkracht van andere entiteiten

§ 1
Wanneer de objectieve criteria en regels voor uitsluiting en selectie van ondernemers die aanvragen om
gekwalificeerd te worden, voorschriften betreffende de economische en financiële draagkracht van de ondernemer of
zijn technische en beroepsbekwaamheid inhouden, kan deze zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht
van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten.
Wanneer dit nodig is kan een onderneming zich eveneens beroepen op de draagkracht van andere entiteiten voor
een bijzondere opdracht, wanneer de objectieve criteria en regels voor uitsluiting en selectie van kandidaten en
inschrijvers voorschriften betreffende de economische en financiële draagkracht van de ondernemer of zijn
technische en beroepsbekwaamheid inhouden.
Indien een ondernemer een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten voor het vervullen van de
economische en financiële criteria, kan de aanbestedende entiteit, voor zover deze mogelijkheid niet uitgesloten werd
door de opdrachtdocumenten, eisen dat de ondernemer en die entiteiten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de
uitvoering van de opdracht. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid dient evenwel schriftelijk aanvaard te worden door de
entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan, om uitwerking te hebben. Indien de voormelde schriftelijke
aanvaarding niet wordt gegeven, kan de kandidaat of inschrijver zich niet op een dergelijke draagkracht beroepen.
Het onderhavig lid doet geen afbreuk aan krachtens andere wetten ingestelde hoofdelijke
aansprakelijkheidsregelingen, met name op het vlak van sociale, fiscale of loonschulden.
§ 2
In het geval van overheidsopdrachten voor werken, diensten en plaatsings- of installatiewerkzaamheden in het kader
van een opdracht voor diensten kan de aanbestedende entiteit eisen dat bepaalde kritieke taken rechtstreeks door de
inschrijver zelf worden verricht, of wanneer de offerte door een combinatie van ondernemers als bedoeld in artikel 8,
§ 2, is ingediend, door een deelnemer aan die combinatie.
§ 3
De Koning kan de nadere materiële en procedurele regels bepalen omtrent het beroep op de draagkracht van andere
entiteiten.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Onderaanneming (selectie van deelnemers overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 151 Gebruik van uitsluitingsgronden en selectiecriteria als bedoeld in titel 2
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§ 1
De objectieve regels en criteria voor uitsluiting en selectie van ondernemers die aanvragen om de kwalificatie te
bekomen in het kader van een kwalificatiesysteem, en de objectieve regels en criteria voor uitsluiting en selectie van
kandidaten en inschrijvers in openbare of niet-openbare procedures, onderhandelingsprocedures,
concurrentiegerichte dialogen of innovatiepartnerschappen, kunnen de in artikelen 67 tot 69 bedoelde
uitsluitingsgronden inhouden volgens de krachtens deze bepalingen opgelegde voorwaarden.
Wanneer de aanbestedende entiteit een aanbestedende overheid is, omvatten deze regels en criteria de in
artikelen 67 tot 69 bedoelde uitsluitingsgronden volgens de in dat artikel bedoelde voorwaarden.
In voorkomend geval moet ook rekening worden gehouden met de in artikel 70 bedoelde corrigerende maatregelen.
§ 2
De in paragraaf 1 bedoelde regels en criteria kunnen de in artikel 71 bedoelde selectiecriteria inhouden volgens de
krachtens deze bepaling bepaalde voorwaarden.
§ 3
Voor de toepassing van de paragrafen 1 en 2 zijn de krachtens de artikelen 73 tot 76 bepaalde regels van toepassing.
De kandidaten of inschrijvers moeten, op het ogenblik van de indiening van de aanvragen tot deelneming of de
offerte, dan wel op het ogenblik van de aanvraag tot kwalificatie en voor de opdrachten gelijk aan of hoger dan de
drempel voor de Europese bekendmaking, het in artikel 73 bedoelde Uniform Europees Aanbestedingsdocument
voorleggen, tenzij wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep
tot mededinging in de in artikel 124, § 1, 4° tot 6° en 8° tot 11° bedoelde gevallen.
De Koning kan, voor opdrachten die lager zijn dan de drempel voor de Europese bekendmaking, de gevallen bepalen
waarbij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument eveneens moet worden voorgelegd overeenkomstig het
tweede lid.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Verplichte uitsluiting in verband met strafrechtelijke veroordeling (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten
speciale sectoren)
Facultatieve uitsluiting (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Corrigerende maatregelen bij uitsluiting (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (overheidsopdrachten speciale sectoren)
Uitsluiting in verband met sociale schulden (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Uitsluiting in verband met fiscale schulden (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Verplichte uitsluiting in verband met fiscale en sociale schulden (selectie van deelnemers overheidsopdrachten
speciale sectoren), algemeen

Art. 152 Kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer

Inzake kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer maakt de aanbestedende entiteit toepassing van de door en
krachtens artikel 77 bepaalde regels.
Trefwoorden:
Kwaliteitsnorm (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Milieubeheersnorm (selectie van deelnemers, overheidsopdrachten speciale sectoren)

Onderafdeling 3. Gunning van de opdracht

Trefwoorden:
Gunning van de overheidsopdracht (speciale sectoren), algemeen

Art. 153 Gunningscriteria, levenscycluskosten, prijs- en kostenonderzoek, abnormaal
hoge of lage offertes, niet-gunning van de opdracht
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Onderstaande bepalingen omtrent de gunning of, desgevallend, de niet-gunning van de opdracht zijn van toepassing
op de in de onderhavige titel bedoelde overheidsopdrachten:
1° artikel 81 met betrekking tot gunningscriteria;

2° artikel 82 met betrekking tot levenscycluskosten;

3° artikel 84, met betrekking tot het prijs- en kostenonderzoek en abnormaal hoge of lage offertes;

4° artikel 85 met betrekking tot de niet-gunning van een opdracht.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Trefwoorden:
Prijs- of kostenonderzoek (overheidsopdrachten speciale sectoren), algemeen
Gunningscriteria (overheidsopdrachten speciale sectoren), algemeen
Milieucriteria (gunningscriteria overheidsopdrachten speciale sectoren)
Sociale criteria (gunningscriteria, overheidsopdrachten speciale sectoren)
Ethische criteria (gunningscriteria overheidsopdrachten speciale sectoren)
Gewicht van gunningscriteria (overheidsopdrachten speciale sectoren)
Niet-gunning van een overheidsopdracht speciale sectoren
Overheidsopdrachten speciale sectoren, gunningscriteria, economisch meest voordelige offerte, algemeen
Economisch meest voordelige offerte op basis van de prijs (overheidsopdrachten speciale sectoren)
Economisch meest voordelige offerte op basis van de kosten (overheidsopdrachten speciale sectoren)
Economisch meest voordelige offerte op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (overheidsopdrachten
speciale sectoren), algemeen
Levenscycluskosten (gunning overheidsopdracht speciale sectoren)
Technische criteria (gunningscriteria overheidsopdrachten speciale sectoren)

Afdeling 4. Offertes die producten uit derde landen bevatten en betrekkingen met deze
landen

Trefwoorden:
Offerte die producten uit derde landen buiten EU bevat (overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 154 Offertes die producten uit derde landen bevatten

§ 1
Dit artikel is van toepassing op offertes die producten bevatten uit derde landen waarmee de Unie niet in multilateraal
of bilateraal kader een overeenkomst heeft gesloten die ondernemingen in de Unie op vergelijkbare wijze
daadwerkelijk toegang verschaft tot de markten van deze derde landen. Dit artikel laat de verplichtingen van de Unie
of haar lidstaten jegens derde landen onverlet.
§ 2
Iedere offerte die wordt ingediend met het oog op de gunning van een opdracht voor leveringen, kan worden
afgewezen wanneer het aandeel van de uit derde landen afkomstige producten, waarvan de oorsprong wordt
vastgesteld overeenkomstig Verordening nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013
tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie, meer dan vijftig procent uitmaakt van de totale waarde van de
producten waarop deze offerte betrekking heeft.
Voor de toepassing van dit artikel worden de programmatuurtoepassingen die in telecommunicatienetten worden
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gebruikt, als producten beschouwd.
§ 3
Behoudens de tweede alinea wordt, wanneer twee of meer offertes volgens de gunningcriteria van artikel 81
gelijkwaardig zijn, de voorkeur gegeven aan de offertes die niet krachtens paragraaf 2 kunnen worden afgewezen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt het bedrag van de inschrijving als gelijkwaardig beschouwd indien het
prijsverschil niet meer dan drie procent bedraagt.
Aan een offerte wordt echter niet op grond van de eerste alinea de voorkeur gegeven indien de aanbestedende
entiteit hierdoor genoodzaakt zou zijn apparatuur aan te schaffen met technische kenmerken die afwijken van de
bestaande apparatuur, en dit tot incompatibiliteit of tot technische moeilijkheden bij het gebruik of het onderhoud zou
leiden of buitensporige kosten zou meebrengen.
§ 4
Voor de toepassing van dit artikel worden voor de bepaling van het in paragraaf 2 bedoelde aandeel van uit derde
landen afkomstige producten de derde landen buiten beschouwing gelaten ten gunste waarvan de toepassing van
richtlijn 2014/25/EU bij een besluit van de Raad overeenkomstig paragraaf 1 is uitgebreid.
Trefwoorden:
Offerte die producten uit derde landen buiten EU bevat (overheidsopdrachten speciale sectoren)

Art. 155 Betrekkingen met derde landen op het gebied van opdrachten voor werken,
leveringen en diensten

De ondernemingen kunnen het in artikel 163, § 2, bedoelde aanspreekpunt in kennis stellen van:
1° moeilijkheden die zij feitelijk of rechtens hebben ondervonden bij het verkrijgen van opdrachten voor diensten

in derde landen;

2° moeilijkheden die zij feitelijk of rechtens hebben ondervonden die te wijten zijn aan het feit dat de in bijlage II
bedoelde internationale arbeidsnormen niet in acht zijn genomen toen deze ondernemingen trachtten in derde
landen opdrachten voor diensten toegewezen te krijgen.

Trefwoorden:
Betrekkingen met derde landen voor opdrachten van werken, leveringen en diensten (overheidsopdrachten
speciale sectoren)

Hoofdstuk 5. Uitvoering van de opdracht

Trefwoorden:
Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden van de overheidsopdracht speciale sectoren, algemeen

Art. 156 Machtiging aan de Koning tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels

§ 1
Voor de in artikel 94, eerste lid, 1°, bedoelde opdrachten bepaalt de Koning de algemene uitvoeringsregels, met
inbegrip van de regels inzake wijzigingen aan de opdracht, onderaanneming en de bepalingen omtrent het einde van
de opdracht. De Koning kan aldus, voor de door Hem te bepalen opdrachten, regels uitwerken voor het nazicht door
aanbestedende overheden op het ontbreken van uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers.
Voor de in artikel 94, eerste lid, 2°, bedoelde opdrachten bepaalt de Koning de regels inzake wijzigingen aan de
opdracht, onderaanneming en de bepalingen omtrent het beëindigen van de opdracht.
§ 2
Inzake onderaanneming kan de Koning in uitvoering van paragraaf 1, voor de door Hem te bepalen opdrachten, de
keten van onderaannemers beperken overeenkomstig de door Hem te bepalen nadere regels.
De Koning kan eveneens, in uitvoering van paragraaf 1, lid 1 en overeenkomstig de door Hem te bepalen nadere
regels:
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1° het nazicht door de aanbestedende overheden op de afwezigheid van uitsluitingsgronden in hoofde van de
onderaannemers uitbreiden naar de plaatsingsprocedure;

2° voor de door Hem te bepalen opdrachten van werken die worden geplaatst door aanbestedende overheden,
de erkenning als aannemer overeenkomstig de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning
van aannemers van werken en haar uitvoeringsbesluiten uitbreiden naar alle onderaannemers van de keten.

Trefwoorden:
Algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten, algemeen

Art. 157 Bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

De aanbestedende entiteit kan bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van een opdracht, mits zij
verband houden met het voorwerp van de opdracht in de zin van artikel 81, § 3, en vermeld zijn in de oproep tot
mededinging of in de opdrachtdocumenten. Deze voorwaarden kunnen verband houden met economische, innovatie-
of milieugerelateerde dan wel sociale of arbeidsgerelateerde overwegingen.
Trefwoorden:
Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden van de overheidsopdracht speciale sectoren, algemeen
Sociale doelstellingen (uitvoeringsvoorwaarden overheidsopdrachten speciale sectoren)
Milieudoelstellingen (uitvoeringsvoorwaarden overheidsopdrachten speciale sectoren)

Hoofdstuk 6. Sociale diensten en andere specifieke diensten

Trefwoorden:
Overheidsopdracht voor sociale diensten en andere specifieke diensten (speciale sectoren)

Art. 158 Sociale diensten en andere specifieke diensten – Toepassingsgebied

Onderhavig hoofdstuk is van toepassing op de overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
opgesomd in bijlage III, behalve wanneer deze, omwille van hun beperkte waarde, onder het toepassingsgebied
vallen van hoofdstuk 7.

Art. 159 Beginselen voor het plaatsen van sociale en andere specifieke diensten

§ 1
In functie van de aard en de kenmerken van de in te vullen behoefte kan de aanbestedende entiteit, voor het plaatsen
van de in artikel 158 bedoelde opdrachten voor diensten:
1° beroep doen op de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging;

2° beroep doen op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging voor zover het
geraamde bedrag van de opdracht lager ligt dan 1 000 000 euro of, wanneer het geraamde bedrag van de
opdracht gelijk is aan of hoger ligt dan deze drempel, in de toepassingsgevallen bedoeld in het artikel 124,
met uitzondering van de aldaar onder 1° en 7° bedoelde gevallen;

3° uitdrukkelijk verwijzen naar één van de in de hoofdstukken 2 en 3 bedoelde plaatsingsprocedures of
aankooptechnieken, met uitzondering van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
oproep tot mededinging en van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging,
zonder dat noodzakelijkerwijs voldaan moet zijn aan de toepassingsvoorwaarden van deze procedures;

4° beroep doen op een procedure sui generis met voorafgaande bekendmaking waarvan zijzelf de regels
bepaalt.
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De procedures bedoeld in het eerste lid moeten in ieder geval de principes van transparantie, proportionaliteit en
gelijkheid van behandeling van de ondernemers eerbiedigen.
De aanbestedende entiteit specificeert ofwel het relatieve gewicht dat zij voor de bepaling van de economisch meest
voordelige offerte aan elk van de gekozen criteria toekent, ofwel de dalende volgorde van belangrijkheid ervan. Zo
niet hebben de gunningscriteria dezelfde waarde.
§ 2
Indien de aanbestedende entiteit, overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 1°, toepassing maakt van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging, is zij ertoe gehouden om ten
minste de bepalingen na te leven vervat in titel 1, hoofdstuk 1 van titel 3, titel 4, hoofdstuk 1 van titel 5 alsook de
artikelen 51,52,81,82,85, 123 § 2,138,147,148,149,150, 156 en 157. Wanneer de aanbestedende entiteit een
aanbestedende overheid is zij er tevens toe gehouden de artikelen 67 tot 70 en 151, met uitzondering van
paragraaf 1, eerste lid, na te leven.
De overige bepalingen van de wet zijn niet van toepassing, behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten.
§ 3
Indien de aanbestedende entiteit, overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 2°, toepassing maakt van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging, is zij ertoe gehouden om ten minste de
bepalingen na te leven vervat in de bepalingen van titel 1, hoofdstuk 1 van titel 3, titel 4, hoofdstuk 1 van titel 5 alsook
de artikelen 51,52,81,82,85, 123 § 2,138,147,148,149,150, 156 en 157. Wanneer de aanbestedende entiteit een
aanbestedende overheid is zij er tevens toe gehouden de artikelen 67 tot 70 en 151, met uitzondering van
paragraaf 1, eerste lid, na te leven.
De overige bepalingen van de wet zijn niet van toepassing, behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten.
§ 4
Indien de aanbestedende entiteit ervoor kiest om toepassing te maken van paragraaf 1, eerste lid, 3°, is zij ertoe
gehouden de plaatsingsprocedure waarnaar zij verwijst integraal toe te passen en is zij onderworpen aan de
bepalingen van onderhavige wet.
§ 5
Indien de aanbestedende entiteit ervoor kiest om toepassing te maken van paragraaf 1, eerste lid, 4°, is zij ertoe
gehouden om tenminste de bepalingen na te leven van titel 1, van hoofdstuk 1 van titel 3, titel 4 en hoofdstuk 1 van
titel 5 na te leven. Wanneer de aanbestedende entiteit een aanbestedende overheid is zij er tevens toe gehouden de
artikelen 67 tot 70 en 151, met uitzondering van paragraaf 1, eerste lid, na te leven.
Zij is er eveneens toe gehouden de nadere regels toe te passen die zijzelf heeft bepaald. Voor de bepaling van deze
regels kan zij:
1° zich laten inspireren door de in deze titel bepaalde plaatsingsprocedures en aankooptechnieken; of

2° verwijzen naar bepaalde artikelen van de in deze titel bepaalde plaatsingsprocedures en aankooptechnieken
en, in voorkomend geval, in afwijkingen voorzien.

Art. 160 Bekendmaking

§ 1
Behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot
mededinging, overeenkomstig artikel 159, § 1, eerste lid, 2°, mag de aanbestedende entiteit gebruik maken van één
van de onderstaande aankondigingen als oproep tot mededinging en daarbij aangeven van welke in artikel 159
bedoelde keuzemogelijkheid gebruik wordt gemaakt:
1° een aankondiging van opdracht, voor alle procedures;

2° een periodieke indicatieve aankondiging wanneer de opdracht wordt geplaatst in een niet-openbare procedure
of een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging;

3°
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een aankondiging inzake het bestaan van een kwalificatiesysteem wanneer de opdracht wordt geplaatst in
een niet-openbare procedure of een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging, of
in een concurrentiegerichte dialoog of een innovatiepartnerschap;

4° een aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van geselecteerde kandidaten, wanneer de opdracht,
waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking, wordt geplaatst in
een niet-openbare procedure of een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.

In de in artikel 159, § 1, eerste lid, 1° of 3°, bedoelde gevallen, verwijst de gebruikte aankondiging naar de benaming
van de procedure in kwestie.
In het in artikel 159, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval, verduidelijkt de aanbestedende entiteit, wanneer zij zich laat
inspireren door de in deze titel bepaalde plaatsingsprocedures en aankooptechnieken, de concrete regels van de
procedure op beknopte wijze in de aankondiging die zij gekozen heeft. Zij verduidelijkt deze regels op meer
gedetailleerde wijze in de opdrachtdocumenten.
In het in artikel 159, § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval, verduidelijkt de aanbestedende entiteit, wanneer zij
gedeeltelijk verwijst naar de in deze titel voorziene plaatsingsprocedures en aankooptechnieken, de van toepassing
zijnde artikelen en, in voorkomend geval, de afwijkingen, in de aankondiging die zij gekozen heeft.
§ 2
In afwijking van artikel 139, derde lid, wordt de vooraankondiging op voortdurende wijze bekendgemaakt en kan deze
betrekking hebben op een periode van meer dan twaalf maanden. In afwijking van artikel 140 wordt de aankondiging
van het bestaan van een kwalificatiesysteem eveneens op voortdurende wijze bekendgemaakt.
§ 3
De aanbestedende entiteit die een opdracht gegund heeft voor de diensten bedoeld in artikel 158, maakt de
resultaten van de plaatsingsprocedure kenbaar door middel van een aankondiging van gegunde opdracht. De
aankondigingen van gegunde opdracht mogen worden gegroepeerd op trimestriële basis. In dat geval worden de
gegroepeerde aankondigingen binnen dertig dagen na het einde van elk kwartaal toegezonden.
Deze paragraaf is slechts van toepassing wanneer de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan
1.000.000 euro.
§ 4
De aankondigingen bedoeld in dit artikel worden bekendgemaakt en opgesteld overeenkomstig de regels bepaald
door de Koning.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Art. 161 Voorbehouden opdrachten voor bepaalde diensten

De Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook de door hen bepaalde instanties die tevens
aanbestedende overheid zijn, kunnen de deelname aan hun respectieve plaatsingsprocedures voor
overheidsopdrachten voor diensten die uitsluitend betrekking hebben op diensten op het gebied van gezondheid,
sociale en culturele diensten als bedoeld in artikel 158 en die vallen onder de CPV-codes 75121000-0, 75122000-7,
75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-
9, 80520000-5, 80590000-6, van 85000000-9 tot en met 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4,
98133110-8, aan bepaalde organisaties voorbehouden.
Een organisatie als bedoeld in het eerste lid moet aan alle hierna volgende voorwaarden voldoen:
1° haar doel is het vervullen van een opdracht van algemeen belang die verband houdt met de in het eerste lid

bedoelde diensten;

2° winsten worden opnieuw geïnvesteerd met het oogmerk het doel van de organisatie te behartigen.

Wanneerwinsten worden uitgekeerd of herverdeeld, dan moet dit op grond van participatieve overwegingen
geschieden;

3° de beheers- of eigendomsstructuren van de organisatie die de opdracht uitvoert, zijn gebaseerd op
werknemersaandeelhouderschap of beginselen van participatie, of vergen de actieve participatie van
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werknemers, gebruikers of belanghebbenden;

4° door de betrokken aanbestedende overheid is uit hoofde van dit artikel in de laatste drie jaar aan de
organisatie geen opdracht voor de diensten in kwestie gegund.

De opdracht heeft een maximale looptijd van drie jaar.
In de aankondiging van een opdracht of de vooraankondiging wordt naar dit artikel verwezen.

Hoofdstuk 7. Overheidsopdrachten van beperkte waarde

Trefwoorden:
Overheidsopdracht van geringe waarde (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging,
speciale sectoren)
Overheidsopdracht van beperkte waarde (speciale sectoren)

Art. 162 Van toepassing zijnde bepalingen op overheidsopdrachten van beperkte
waarde – Aanvaarde factuur

De in artikel 94, eerste lid, 1°, bedoelde overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro
zijn uitsluitend onderworpen aan:
1° de bepalingen van titel 1, met uitzondering van de artikelen 12 en 14;

2° de bepalingen inzake het personeel en materieel toepassingsgebied bedoeld in hoofdstuk 1 van titel 3.

Deze opdrachten kunnen tot stand komen via een aanvaarde factuur.

Titel 4. Bestuur

Trefwoorden:
Bestuur (overheidsopdrachten), algemeen

Art. 163 Handhaving

§ 1
Behoudens andersluidende bepaling is deze titel van toepassing op de plaatsing door de in artikel 2, 5°, bedoelde
aanbesteders van overheidsopdrachten waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de
Europese bekendmaking.
§ 2
De Koning stelt een aanspreekpunt in voor de samenwerking met de Europese Commissie wat betreft de toepassing
van deze titel en van de wetten en besluiten inzake overheidsopdrachten.
§ 3
Het aanspreekpunt is belast met het opstellen, uiterlijk op 18 april 2017 en vervolgens elke drie jaar, van een rapport
dat bestemd is voor de Europese Commissie. Dat rapport bevat de resultaten van steekproefsgewijze
monitoringactiviteiten inzake de toepassing van de regels betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en
informatie over:
1° de institutionele organisatie en de betrokken toezichthoudende instanties;

2° de preventie, opsporing en adequate melding van gevallen van fraude, corruptie, belangenvermenging en
andere ernstige onregelmatigheden in het kader van de plaatsing van overheidsopdrachten;
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3° in voorkomend geval, de meest voorkomende factoren die tot verkeerde toepassing of rechtsonzekerheid
leiden, met inbegrip van mogelijke structurele of terugkerende problemen bij de toepassing van de regels;

4° de mate van deelname van kleine en middelgrote ondernemingen, hierna “KMO's”, aan de
plaatsingsprocedures van de paragraaf 1 bedoelde opdrachten;

5° het ter beschikking stellen aan aanbesteders en ondernemers, in het bijzonder KMO's, van informatie over de
toepassing van wetten, besluiten en omzendbrieven inzake overheidsopdrachten, alsook over de interpretatie
ervan;

6° het ter beschikking stellen van ondersteuning of instrumenten zodat aanbesteders de plaatsingsprocedures
kunnen plannen en uitvoeren.

Voor de toepassing van het eerste lid geldt voor “KMO” de ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam
zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijdt.
Het eerste rapport heeft betrekking op de periode vanaf de inwerkingtreding van deze wet tot 31 december 2016 en
nadien op opeenvolgende periodes van drie jaar.
§ 4
De Koning bepaalt de types van steekproefsgewijze monitoringactiviteiten die in aanmerking worden genomen en
waarvan de resultaten kunnen worden opgevraagd door het in paragraaf 2 bedoelde aanspreekpunt bij de
aanbesteders die onder de federale overheid vallen.
De Koning kan eveneens de in paragraaf 2 bedoelde informatie verduidelijken die door dat aanspreekpunt kan
worden opgevraagd bij de in het eerste lid vermelde aanbesteders.
§ 5
De gemeenschaps- en gewestregeringen bezorgen het aanspreekpunt, uiterlijk op 15 maart 2017 en vervolgens elke
3 jaar, de resultaten van de steekproefsgewijze monitoringactiviteiten en de informatie, als bedoeld in paragraaf 3, die
op hen betrekking heeft.
Daartoe kunnen de gemeenschaps- en gewestregeringen, ieder wat hen betreft, alle nuttige inlichtingen en informatie
opvragen bij de aanbesteders die onder hun bevoegdheden vallen.
§ 6
Het aanspreekpunt is belast met de bekendmaking van de resultaten van de monitoringactiviteiten door middel van
passende informatiemiddelen.
§ 7
In voorkomend geval bezorgen de gemeenschaps- en gewestregeringen het aanspreekpunt informatie over de
praktische uitvoering van het strategische beleid inzake overheidsopdrachten.
§ 8
Onverminderd het bepaalde in wetten, decreten en ordonnanties inzake archieven, houden de aanbesteders, ten
minste gedurende tien jaar vanaf de datum van sluiting van de opdracht en in ieder geval zolang de waarborgtermijn
loopt, kopieën bij van alle gesloten overeenkomsten met een waarde van ten minste:
1° 1.000.000 euro voor overheidsopdrachten voor leveringen of diensten;

2° 10.000.000 euro voor overheidsopdrachten voor werken.

De aanbesteders verlenen toegang tot deze opdrachten; de toegang tot specifieke documenten of informatie kan
echter worden geweigerd voor zover en onder de voorwaarden bepaald in het toepasselijke recht van de Europese
Unie of de toepasselijke wetten, decreten en ordonnanties inzake toegang tot bestuursdocumenten en
gegevensbescherming.

Art. 164 Te bewaren informatie

§ 1
Voor elke opdracht, raamovereenkomst die of dynamisch aankoopsysteem dat onder het toepassingsgebied van
titel 2 valt en waarvan het bedrag gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking, bewaren
aanbestedende overheden schriftelijk ten minste de volgende informatie:
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1° de naam en het adres van de aanbestedende overheid, het voorwerp en het bedrag van de opdracht, de
raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem;

2° in voorkomend geval, de resultaten van de selectie en/of beperking van het aantal kandidaten, offertes of
oplossingen als bedoeld in de artikelen 79 en 80 namelijk:
a) de namen van de geselecteerde kandidaten of inschrijvers, met de juridische en feitelijke motivering

van hun selectie;

b) de namen van de uitgesloten kandidaten of inschrijvers, met de juridische en feitelijke motivering van
hun wering;

3° de juridische en feitelijke redenen voor de afwijzing van abnormaal laag bevonden offertes;

4° de naam van de geselecteerde inschrijver en de juridische en feitelijke motivering voor de keuze van deze
offerte, met inbegrip van de kenmerken en voordelen ervan, alsook, indien bekend, het gedeelte van de
opdracht of raamovereenkomst dat de geselecteerde inschrijver voornemens is in onderaanneming aan
derden te geven; en, indien deze op dat ogenblik bekend zijn, de namen van de onderaannemers van de
hoofdaannemer, in voorkomend geval;

5° bij mededingingsprocedures met onderhandeling en bij concurrentiegerichte dialogen, de juridische en
feitelijke motivering die het gebruik van deze procedures in de in de artikelen 38, § 1, en 39, § 1, bedoelde
omstandigheden rechtvaardigt of mogelijk maakt;

6° voor onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking, de juridische en feitelijke motivering
die het gebruik van deze procedure in de in artikel 42, § 1, bedoelde omstandigheden rechtvaardigt of
mogelijk maakt;

7° in voorkomend geval, de juridische en feitelijke redenen voor het besluit van de aanbestedende overheid om
een opdracht niet te gunnen, een raamovereenkomst niet te sluiten of een dynamisch aankoopsysteem niet in
te voeren;

8° in voorkomend geval, de redenen voor het gebruik van andere dan elektronische communicatiemiddelen bij
het indienen van offertes;

9° in voorkomend geval, vastgestelde belangenconflicten en de in dit verband genomen maatregelen;

10° in voorkomend geval, de in artikel 52, § 1, bedoelde passende maatregelen;

11° de redenen waarom de opdracht niet in percelen is verdeeld.

De in het eerste lid bedoelde informatie moet niet beschikbaar zijn voor opdrachten die zijn gebaseerd op
overeenkomstig artikel 43, § 4, of artikel 43, § 5, 2° gesloten raamovereenkomsten.
Voor zover de krachtens artikel 62 of artikel 90, § 3, opgestelde aankondiging van gegunde opdracht de in het eerste
lid vereiste informatie bevat, kunnen de aanbestedende overheden naar die aankondiging verwijzen.
§ 2
Voor elke opdracht of raamovereenkomst die onder het toepassingsgebied van titel 3 valt en waarvan het bedrag
gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking, en telkens wanneer een dynamisch
aankoopsysteem wordt ingevoerd, bewaren aanbestedende entiteiten schriftelijk voldoende informatie, met de
juridische en feitelijke motivering, die hen later in staat stelt hun beslissingen te rechtvaardigen met betrekking tot:
1° de kwalificatie of de selectie van de ondernemers en de gunning van de opdrachten;

2° het gebruik van onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande oproep tot mededinging overeenkomstig
artikel 124;

3° de niet-toepassing van het bepaalde in de hoofdstukken 3 tot 5 van titel 3 krachtens de afwijking bedoeld in
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het eerste hoofdstuk van deze titel;

4° in voorkomend geval, de redenen voor het gebruik van niet-elektronische communicatiemiddelen bij het
indienen van offertes;

5° in voorkomend geval, de in artikel 52, § 1, bedoelde passende maatregelen.

Indien de aankondiging van gegunde opdracht, opgesteld overeenkomstig artikel 143 of artikel 160, § 3, de in deze
paragraaf vereiste informatie bevat, mogen de aanbestedende entiteiten naar die aankondiging verwijzen.
§ 3
De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde informatie of de belangrijkste elementen daarvan worden desgevraagd aan het
in artikel 163, § 2, bedoelde aanspreekpunt, aan de gemeenschaps- of gewestregeringen of aan de betrokken
toezichthoudende instanties bezorgd.
§ 4
De aanbesteders documenteren het verloop van alle plaatsingsprocedures, ongeacht of deze al dan niet elektronisch
worden verricht. Daartoe zien zij erop toe dat zij voldoende documentatie bijhouden om de besluiten in alle stadia van
de plaatsingsprocedures te kunnen motiveren, zoals documentatie over de communicatie met ondernemers en
interne beraadslagingen, het opstellen van de opdrachtdocumenten, de eventuele dialoog of onderhandeling, en de
selectie en gunning van de opdracht. Deze documentatie wordt ten minste gedurende tien jaar bewaard vanaf de
datum van sluiting van de opdracht en in ieder geval tot het einde van de waarborgtermijn, onverminderd het
bepaalde in wetten, decreten en ordonnanties inzake archieven.
De onderhavige paragraaf is van toepassing op elke opdracht of raamovereenkomst die onder het toepassingsgebied
van titel 2 of 3 valt, ook op de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese
bekendmaking. De onderhavige paragraaf is echter niet van toepassing op de in de hoofdstuk 7 van titel 2 of in
hoofdstuk 7 van titel 3 bedoelde overheidsopdrachten van beperkte waarde.
Trefwoorden:
Te bewaren informatie (overheidsopdrachten)

Art. 165 Statistische verplichtingen

§ 1
De aanbesteders bezorgen het in artikel 163, § 2, bedoelde aanspreekpunt desgevraagd alle statistische inlichtingen
en gegevens die nodig zijn voor het opmaken van statistieken betreffende de overheidsopdrachten waarvan het
geraamde bedrag gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking.
§ 2
De aanbesteders bezorgen het in artikel 163, § 2, bedoelde aanspreekpunt, uiterlijk op 15 maart 2017 en vervolgens
elke drie jaar, de totale waarde van de opdrachten met een bedrag onder de drempels voor de Europese
bekendmaking. De totale waarde van deze opdrachten wordt opgesplitst naargelang het gaat om opdrachten voor
werken, leveringen of diensten.
De overgemaakte gegevens hebben betrekking op de drie voorafgaande jaren.
Trefwoorden:
Statistische verplichtingen (overheidsopdrachten)

Art. 166 Administratieve samenwerking

De bevoegde overheden verstrekken, ieder wat hem betreft, de inlichtingen die opgevraagd worden in het kader van
het informatiesysteem interne markt, hierna “IMI”, ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees
parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem
interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie, teneinde de informatie uit te wisselen
zoals bedoeld in de artikelen 53 tot 55, 67 tot 70,73,75, 77 en 84, voor de klassieke sectoren, en in de artikelen 133, 5°,
152 en 153, eerste lid, 3°, gelezen in samenhang met de artikelen 55, 77 en 84, voor de speciale sectoren.
Op vraag van een gemeenschaps- of gewestregering, of van het in artikel 163, § 2, bedoelde aanspreekpunt,
verstrekken de aanbesteders de in het eerste lid bedoelde inlichtingen.
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Trefwoorden:
Administratieve samenwerking inzake overheidsopdrachten

Titel 5. Slot-, wijzigings-, opheffings- en diverse bepalingen

Hoofdstuk 1. Diverse bepalingen

Art. 167 Berekening termijnen

Behoudens indien anders is bepaald gebeurt de berekening van de krachtens deze wet bepaalde termijnen
overeenkomstig de verordening 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van
toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

Trefwoorden:
Berekening van termijnen (overheidsopdrachten)

Art. 168 Energie-efficiëntieprestaties

§ 1
Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de overheidsopdrachten, prijsvragen en raamovereenkomsten die onder
het toepassingsgebied vallen van titel 2 van deze wet, alsook op de overheidsopdrachten, prijsvragen en
raamovereenkomsten die ingevolge de werking van de bepalingen van Onderafdeling 3 van Afdeling 2 van
Hoofdstuk I van titel 2, van het materieel toepassingsgebied van deze titel uitgesloten worden.
§ 2
De Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen verwerven wat de door de Koning vast te stellen producten,
diensten en gebouwen betreft, uitsluitend producten, diensten en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de publiekrechtelijke instellingen waarvan ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak
door een van de eerstgenoemde overheden gefinancierd wordt, ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht
van een van die overheden, ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht voor
meer dan de helft door een van die overheden zijn aangewezen. Wat de van de Gewesten of van de
Gemeenschappen afhangende publiekrechtelijke instellingen betreft is de verplichting echter slechts van toepassing
voor zover het bestuursinstellingen betreft waarvan de werkingssfeer overeenstemt met deze van het Gewest of van
de Gemeenschap.
De aanbestedende overheden onderworpen aan het in het eerste lid bedoelde verplichting worden, voor de
toepassing van dit artikel, “centrale overheden” genoemd.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “het verwerven van een gebouw” ook de huur en het verwerven van
zakelijke rechten op een gebouw verstaan.
De aanbestedende overheden waarop het eerste lid niet toepasselijk is, overwegen wat de door de Koning vast te
stellen producten, diensten en gebouwen betreft, de verwerving van producten, diensten en gebouwen met hoge
energie-efficiëntieprestaties.
Als voorwaarde voor de verwerving van producten, diensten en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties
geldt dat die in overeenstemming zijn met de kosteneffectiviteit, de economische haalbaarheid, de duurzaamheid in
een breder verband, de technische geschiktheid, alsmede met de aanwezigheid van voldoende concurrentie.
Alle aanbestedende overheden overwegen bij het plaatsen van opdrachten voor diensten de mogelijkheid
energieprestatiecontracten voor de lange termijn te sluiten die energiebesparingen op de lange termijn opleveren.
§ 3
De Koning stelt de nadere regels vast voor de toepassing van paragraaf 2. Daartoe bepaalt Hij onder meer de
minimumeisen inzake energie-efficiëntieprestatie voor de door Hem te bepalen producten, diensten en gebouwen.
Trefwoorden:
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Producten, diensten en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties (technische specificaties,
overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Art. 169 Bevoegdheden

Elke minister kan, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, de beslissingen nemen inzake de plaatsing en
uitvoering van opdrachten voor rekening van de federale overheid en van de instellingen die onder zijn hiërarchisch
gezag staan.
Voor de andere publiekrechtelijke personen dan deze bedoeld in het eerste lid worden de bevoegdheden voor het
plaatsen en uitvoeren van opdrachten uitgeoefend door de overheden en organen bevoegd krachtens de bepalingen
van een wet, decreet, ordonnantie, reglement of statuut.
De bevoegdheden toegekend krachtens het eerste en tweede lid kunnen, voor de bevoegde overheden en organen
bedoeld in deze leden, die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren, worden overgedragen binnen de
grenzen vastgesteld door de Koning, behalve wanneer een bijzondere wettelijke bepaling deze overdracht regelt.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het

federaal aankoopbeleid (BS 16 januari 2018)

Trefwoorden:
Bevoegde overheid (overheidsopdrachten), algemeen
Overdracht van bevoegdheid (bevoegde overheid, overheidsopdrachten)

Art. 170 Ministerraad

De koninklijke besluiten welke in uitvoering of met toepassing van deze wet worden vastgesteld, worden in
Ministerraad overlegd.

Art. 171 Machtigingen aan de Koning

De Koning kan de maatregelen nemen, met inbegrip van de opheffing, aanvulling, wijziging of vervanging van
wetsbepalingen, die nodig zijn om de omzetting te verzekeren van de verplichte bepalingen die voortvloeien uit het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de internationale akten die genomen werden krachtens dit
verdrag en die de overheidsopdrachten betreffen bedoeld in deze wet.
De maatregelen maken het voorwerp uit van een verslag dat aan de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt
voorgelegd.
De Koning kan tevens de bepalingen van deze wet opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen om te voorzien in de
omzetting van niet-verplichte bepalingen die voortvloeien uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie en de internationale akten die genomen werden krachtens dit Verdrag en die betrekking hebben op de
overheidsopdrachten en de opdrachten voor werken, leveringen en diensten bedoeld in deze wet.
De in het vorige lid vermelde maatregelen maken het voorwerp uit van een wettelijke bekrachtiging binnen de twee
jaar na hun inwerkingtreding.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (BS 9 mei 2017)

– Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren (BS 23 juni 2017)

Art. 172

De Koning kan de organieke en statutaire bepalingen in overeenstemming brengen met de bepalingen van deze wet
wat de in respectievelijk artikel 2, 1°, en 2°, bedoelde aanbestedende overheden en overheidsbedrijven betreft die,
krachtens een wet of besluit, onder het hiërarchische gezag of het toezicht van een federale minister staan.
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Hoofdstuk 2. Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties

Art. 173

In artikel 3 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2010 en bij de wet van 22 november 2013,
wordt het derde lid aangevuld met de woorden “, onder voorbehoud van de regelgeving inzake overheidsopdrachten
en concessies op het vlak van de verificatie- en betalingsregels zoals vervat in de algemene uitvoeringsregels”.

Opheffing van artikel 3/1 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van
de betalingsachterstand bij handelstransacties

Art. 174

Artikel 3/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 november 2013, wordt opgeheven.

Wijzigingen van de wet defensie en veiligheid

Trefwoorden:
Overheidsopdracht defensie en veiligheid, algemeen

Art. 175

In artikel 2 van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, worden de bepalingen onder 2° en 3° vervangen als volgt:
(...)

Art. 176

In de artikelen 2,4, en 37 van dezelfde wet worden de woorden “aanbestedende entiteit” vervangen door de woorden
“persoon die genieten van bijzondere of exclusieve rechten”, worden de woorden “aanbestedende entiteiten”
vervangen door de woorden “personen die genieten van bijzondere of exclusieve rechten” en worden de woorden
“aanbestedende entiteit(en)” vervangen door de woorden “persoon of personen die genieten van bijzondere of
exclusieve rechten”.

Art. 177

In dezelfde wet wordt het opschrift van titel 3 “Opdrachten afgesloten door aanbestedende entiteiten” vervangen door
onderstaand opschrift:
(...)

Art. 178

In dezelfde wet wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidende:
(...)
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Art. 179

In artikel 13 van dezelfde wet worden de woorden “als bedoeld in titel III van de wet van 15 juni 2006” vervangen door
de woorden “als bedoeld in artikel 94, 1°, b, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten”.

Art. 180

Artikel 15 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:
(...)

Art. 181

Artikel 16 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 182

In artikel 22, derde lid, van dezelfde wet wordt de zin “Hij kan specifieke gunningsregels toepasselijk maken op de
overheidsopdrachten waarop artikel 346, 1, b, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van
toepassing is.” opgeheven.

Art. 183

In artikel 25, 1°, van dezelfde wet wordt de bepaling onder b) opgeheven.

Art. 184

In artikel 35 van dezelfde wet wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 185

Artikel 40/1 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt:
(...)

Art. 186

In artikel 43 van dezelfde wet worden de woorden “aanbestedende entiteiten, alsook de aanbestedende overheden
en de overheidsbedrijven bedoeld in artikel 72 van de wet van 15 juni 2006” vervangen door de woorden “personen
die genieten van bijzondere of exclusieve rechten bedoeld in artikel 93, 2°, b, en de overheidsbedrijven en
aanbestedende overheden respectievelijk bedoeld in artikel 93, 2°, a, en c, voor de aldaar vermelde taken”.

Art. 187

In dezelfde wet wordt een titel 3/1 ingevoegd, luidende.
(...)

Art. 188

In titel 3/1, ingevoegd bij artikel 187, wordt een artikel 43/1 ingevoegd luidende:
(...)

Wijzigingen van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten van 15 juni 2006
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Trefwoorden:
Overheidsopdrachtenwet, algemeen

Art. 189

In artikel 41/1 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van
15 juni 2006, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het eerste lid van paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

(...)

2° tussen het eerste en tweede lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
(...)

3° het tweede lid van paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 190

De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 wordt
opgeheven, met uitzondering van artikel 3, 12° en titel II, Hoofdstuk IV, afdeling III, onderafdeling V, van de wet van
15 juni 2006.

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiëntie-
eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van
producten, diensten en gebouwen

Art. 191

In het koninklijk besluit, van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde
overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° in artikel 2, onder 8°, wordt de definitie voor het begrip “centrale overheden”, opgeheven;

2° in artikel 3 worden de woorden “laagst vermelde” opgeheven.

Coördinatie

Art. 192

De Koning kan de bepalingen van deze wet, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en de wet van 17 juni 2013
betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in zake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten en de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben
aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie, coördineren.
Te dien einde kan Hij:
1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;
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2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;

3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie
herschrijven, zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen.

De coördinatie krijgt het volgende opschrift: “Wetten met betrekking tot de overheidsopdrachten, gecoördineerd op
...”.
Ze treedt in werking op de dag van de bekrachtiging ervan bij de wet.

Hoofdstuk 2/1. Overgangsbepalingen

Wetshistoriek
Hoofdstuk 2/1 ingevoegd bij art. 8 Wet 7 april 2019 (BS 16 april 2019), met ingang van 26 april 2019 voor de overheidsopdrachten en
concessies die zijn bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt vanaf 26 april 2019, alsook voor de opdrachten en
concessies waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het
indienen van een offerte. Voor een overheidsopdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de
drempels bepaald voor de Europese bekendmaking, is de in aanmerking te nemen datum van bekendmaking deze van de
bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen (art. 26).

[Art. 192/1 Elektronische facturering

De ondernemers kunnen hun facturen elektronisch versturen naar de aanbesteders.
De aanbesteders ontvangen en verwerken de elektronische facturen die naar hen worden verstuurd.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 9 Wet 7 april 2019 (BS 16 april 2019), met ingang van 1 april 2019, voor alle overheidsopdrachten en concessies, met
inbegrip van de lopende overheidsopdrachten en concessies (art. 26).

Hoofdstuk 3. Inwerkingtreding

Art. 193 Inwerkingtreding

De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet, met uitzondering:
1° van dit artikel, dat in werking treedt de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt;

2° van de artikelen 185, 189 en 191, die in werking treden de tiende dag na de bekendmaking van deze wet in
het Belgisch Staatsblad, voor de overheidsopdrachten, prijsvragen en raamovereenkomsten die vanaf die
datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie of in het Bulletin der Aanbestedingen, alsook voor de overheidsopdrachten, prijsvragen en
raamovereenkomsten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf
die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of van een offerte.

Inwerkingtreding
Inwerkingtreding:
– voor de overheidsopdrachten die onder het toepassingsveld van titel 2 van de wet vallen, treden de artikelen van de wet die

nog niet in werking zijn getreden, met uitzondering van de in artikel 132 KB 18 april 2017 vermelde bepalingen, in werking
op 30 juni 2017, voor de opdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden
bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking,
vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte (art. 131 KB 18 april 2017 (BS 9 mei 2017));

– voor de overheidsopdrachten die onder het toepassingsveld van titel 2 van de wet vallen, treden de artikelen 14, § 1, eerste lid,
en 73, § 2, van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, in werking op een van de volgende data voor de
opdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de
opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf de desbetreffende datum
wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte:
1° 30 juni 2017, wanneer deze bepalingen worden toegepast door aankoopcentrales;
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2° 30 juni 2017 voor de opdrachten waarbij gebruik wordt gemaakt van dynamische aankoopsystemen, elektronische
veilingen of elektronische catalogi;

3° 18 oktober 2018 voor de opdrachten, andere dan onder 1° of 2°, waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger
is dan de drempel voor de Europese bekendmaking;

4° 1 januari 2020 voor de opdrachten, andere dan onder 1° of 2°, waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel
voor de Europese bekendmaking

(art. 132 KB 18 april 2017 (BS 9 mei 2017));

– voor de overheidsopdrachten die onder het toepassingsveld van titel 3 van de wet vallen, treden de artikelen van de wet die nog
niet in werking zijn getreden, met uitzondering van de in artikel 130 KB 18 juni 2017 vermelde bepalingen, in werking op
30 juni 2017, voor de opdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt,
alsook voor de opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum
wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte (art. 129 KB 18 juni 2017 (BS 23 juni 2017));

– voor de overheidsopdrachten die onder het toepassingsveld van titel 3 van de wet vallen, treden de artikelen 14, § 1, eerste lid,
en 73, § 2, samen te lezen met artikel 151, § 3, eerste en tweede lid, van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016,
in werking op een van de volgende data voor de opdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten
worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande
bekendmaking, vanaf de desbetreffende datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte:
1° 30 juni 2017, wanneer deze bepalingen worden toegepast door aankoopcentrales;

2° 30 juni 2017 voor de opdrachten waarbij gebruik wordt gemaakt van dynamische aankoopsystemen, elektronische
veilingen of elektronische catalogi;

3° 18 oktober 2018 voor de opdrachten, andere dan onder 1° of 2°, waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger
is dan de drempel voor de Europese bekendmaking;

4° 1 januari 2020 voor de opdrachten, andere dan onder 1° of 2°, waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel
voor de Europese bekendmaking

(art. 130 KB 18 juni 2017 (BS 23 juni 2017)).

Bijlage I Lijst van werkzaamheden in de zin van artikel 2, 18°, a)

Bij verschillen tussen CPV en NACE, is de CPV-nomenclatuur van toepassing.
NACE Rev. 1 CPV-code

SECTIE F BOUWNIJVERHEID
AfdelingGroepKlasse Benaming Opmerkingen
45 Bouwnijverheid Deze afdeling omvat:

- nieuwbouw,
restauratiewerk en gewone
reparaties.

45000000

45.1 Het bouwrijp maken
van terreinen

45100000

45.11 Slopen van
gebouwen;
grondverzet

Deze klasse omvat:
- het slopen van gebouwen
en andere bouwwerken;
- het ruimen van
bouwterreinen;
- grondverzet: graven,
ophogen, egaliseren en
nivelleren van
bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen,

45110000
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verwijderen van rotsen,
grondverzet met behulp
van explosieven enz.;
- het geschikt maken van
terreinen voor mijnbouw:
- verwijderen van deklagen
en overige werkzaamheden
in verband met de
ontsluiting van delfstoffen
en de voorbereiding van de
ontginning.
Deze klasse omvat voorts:
- de drainage van
bouwterreinen;
- de drainage van land- en
bosbouwgrond.

45.12 Proefboren en borenDeze klasse omvat:
- het proefboren en het
nemen van
bodemmonsters ten
behoeve van de bouw of
voor geofysische,
geologische of dergelijke
doeleinden.
Deze klasse omvat niet:
- het boren van putten voor
de aardolie- of
aardgaswinning, zie 11.20;
- het boren van
waterputten, zie 45.25;
- het delven van
mijnschachten, zie 45.25;
- de aardolie- en
aardgasexploratie en
geofysisch, geologisch en
seismisch onderzoek, zie
74.20.

45120000

45.2 Burgerlijke en
utiliteitsbouw; weg-
en waterbouw

45200000

45.21 Algemene
bouwkundige en
civieltechnische
werken

Deze klasse omvat:
- de bouw van alle soorten
gebouwen; de uitvoering
van civieltechnische
werken;
- bruggen, inclusief die voor
verhoogde wegen,
viaducten, tunnels en
ondergrondse doorgangen;
- pijpleidingen, kabels en
hoogspanningsleidingen
over lange afstanden,
- pijpleidingen, kabels en
hoogspanningsleidingen in
de bebouwde kom;
- bijkomende werken;
- het monteren en
optrekken van

45210000
met
uitzondering
van:
45213316
45220000
45231000
45232000
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geprefabriceerde
constructies ter plaatse.
Deze klasse omvat niet:
- diensten in verband met
aardolie- en de
aardgaswinning, zie 11.20;
- het optrekken van
volledige geprefabriceerde
constructies van
zelfvervaardigde
onderdelen, niet van beton,
zie 20, 26, 28;
- bouwwerkzaamheden aan
of in stadions, zwembaden,
sporthallen, tennisbanen,
golfterreinen en andere
sportaccommodaties,
andere dan het optrekken
van gebouwen, zie 45.23;
- allatiewerkzaamheden,
zie 45.3,
- de afwerking van
gebouwen, zie 45.4;
- architecten en ingenieurs,
zie 74.20;
- projectbeheer voor de
bouw, zie 74.20.

45.22 Dakbedekking en
bouw van
dakconstructies

Deze klasse omvat:
- de bouw van daken;
- dakbedekking;
- het waterdicht maken.

45261000

45.23 Bouw van
autowegen en
andere wegen,
vliegvelden en
sportfaciliteiten

Deze klasse omvat:
- de bouw van autowegen,
straten en andere wegen
en paden voor voertuigen
en voetgangers;
- de bouw van spoorwegen;
- de bouw van start- en
landingsbanen;
- bouwwerkzaamheden aan
of in stadions,
zwembaden, sporthallen,
tennisbanen, golfterreinen
en andere
sportaccommodaties,
andere dan het optrekken
van gebouwen;
- het schilderen van
markeringen op wegen en
parkeerplaatsen.
Deze klasse omvat niet:
- voorafgaand grondverzet,
zie 45.11.

45212212
en DA03
45230000
met
uitzondering
van:
45231000
45232000
45234115

45.24 Waterbouw Deze klasse omvat
- het verrichten of
aanleggen van:
- waterwegen, haven- en

45240000
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rivierwerken, jachthavens,
sluizen enz.;
- dammen en dijken;
- baggerwerken;
- werkzaamheden onder
water.

45.25 Overige
gespecialiseerde
werkzaamheden in
de bouw

Deze klasse omvat:
- gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden ten
behoeve van diverse
bouwwerken, waarvoor
specifieke ervaring of een
speciale uitrusting nodig is;
- bouw van funderingen,
inclusief heien;
- boren en aanleggen van
waterputten, delven van
mijnschachten;
- opbouw van niet-
zelfvervaardigde elementen
van staal;
- buigen van staal;
- metselen, inclusief zetten
van natuursteen;
- optrekken en afbreken
van steigers en
werkplatforms, inclusief
verhuur van steigers en
werkplatforms;
- bouw van schoorstenen
en industriële ovens.
Deze klasse omvat niet:
- de verhuur van steigers
zonder optrekken en
afbreken, zie 71.32.

45250000
45262000

45.3 Bouwinstallatie 45300000
45.31 Elektrische

installatie
Deze klasse omvat: de
installatie in gebouwen en
andere bouwwerken van:
- elektrische bedrading en
toebehoren;
-
telecommunicatiesystemen;
- elektrische
verwarmingssystemen;
- antennes;
- brandalarmsystemen;
- inbraakalarmsystemen;
- liften en roltrappen;
- bliksemafleiders enz.

45213316
45310000
met
uitzondering
van:
45316000

45.32 Isolatie Deze klasse omvat:
- het aanbrengen in
gebouwen en andere
bouwwerken van
isolatiemateriaal (warmte,
geluid, trillingen).
Deze klasse omvat niet:
- het waterdicht maken, zie

45320000
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45.22.
45.33 Loodgieterswerk Deze klasse omvat:

de installatie in gebouwen
en andere bouwwerken
van:
- waterleidingen en
artikelen voor sanitair
gebruik;
- gasaansluitingen;
- apparatuur en leidingen
voor verwarming, ventilatie,
koeling en klimaatregeling;
- sprinklerinstallaties.
Deze klasse omvat niet:
- de installatie en reparatie
van elektrische
verwarmingsinstallaties, zie
45.31.

45330000

45.34 Overige
bouwinstallatie

Deze klasse omvat:
- de installatie van
verlichtings- en
signaleringssystemen voor
wegen, spoorwegen,
luchthavens en havens;
- de installatie in en aan
gebouwen en andere
bouwwerken van
toebehoren, niet elders
geklasseerd.

45234115
45316000
45340000

45.4 Afwerking van
gebouwen

45400000

45.41 Stukadoorswerk Deze klasse omvat:
- het aanbrengen van
pleister- en stukadoorswerk
(inclusief het aanbrengen
van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde
van gebouwen en andere
bouwwerken.

45410000

45.42 Schrijnwerk Deze klasse omvat:
- het plaatsen van niet-
zelfvervaardigde deuren,
vensters, kozijnen,
inbouwkeukens, trappen,
winkelinrichtingen en
dergelijke, van hout of van
ander materiaal;
- de binnenafwerking, zoals
plafonds, wandbekleding
van hout, verplaatsbare
tussenwanden enz.
Deze klasse omvat niet:
- het leggen van parket of
andere houten
vloerbedekking, zie 45.43.

45420000

45.43 Vloer- en
wandafwerking

Deze klasse omvat:
het aanbrengen in

45430000
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gebouwen en andere
bouwwerken van:
- vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, beton
of gehouwen steen;
- parket en andere houten
vloerbedekking;
- tapijt en vloerbedekking
van linoleum, rubber of
kunststof;
- vloerbedekking en
wandbekleding van
terrazzo, marmer, graniet of
lei;
- behang.

45.44 Schilderen en
glaszetten

Deze klasse omvat:
- het schilderen van het
binnen- en buitenwerk van
gebouwen;
- het schilderen van wegen-
en waterbouwkundige
werken;
- het aanbrengen van glas,
spiegels enz. Deze klasse
omvat niet:
- de installatie van
vensters, zie 45.42.

45440000

45.45 Overige
werkzaamheden in
verband met de
afwerking van
gebouwen

Deze klasse omvat:
- de installatie van
particuliere zwembaden;
- gevelreiniging met behulp
van stoom, door middel van
zandstralen enz.;
- overige werkzaamheden
in verband met de
afwerking van gebouwen,
n.e.g.
Deze klasse omvat niet:
- het reinigen van het
interieur van gebouwen en
andere bouwwerken, zie
74.70.

45212212
en DA04
45450000

45.5 Verhuur van bouw-
of sloopmachines
met
bedieningspersoneel

45500000

45.50 Verhuur van bouw-
of sloopmachines
met
bedieningspersoneel

Deze klasse omvat niet:
- de verhuur van bouw- en
sloopmachines zonder
bedieningspersoneel, zie
71.32.

45500000

(1) 1
Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van
de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1).

Trefwoorden:
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Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten

Bijlage II Lijst van internationale sociale en milieuovereenkomsten, als bedoeld in
artikel 7, eerste lid

– IAO-Verdrag 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het
vakverenigingsrecht;

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

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

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

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

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

– IAO-Verdrag 100 betreffende gelijke beloning;

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

– Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag en het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de
ozonlaag afbreken;

– Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke
afvalstoffen en de verwijdering ervan (Verdrag van Bazel);

– Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP's-Verdrag van
Stockholm);

– Verdrag inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en
pesticiden in de internationale handel (UNEP/FAO) (PIC-Verdrag), Rotterdam, 10 september 1998, en de 3
regionale protocollen.

Trefwoorden:
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht, algemeen

Bijlage III Diensten bedoeld in de artikelen 88 en 158

CPV-code Omschrijving
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-
0; 79622000-0 [Diensten voor de
terbeschikkingstelling van huishoudelijke hulp];
79624000-4 [Diensten voor de
terbeschikkingstelling van verpleegkundig
personeel] en 79625000-1 [Diensten voor de
terbeschikkingstelling van medisch personeel] van
85000000-9 tot en met 85323000-9; 98133100-5,
98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Particuliere
huishoudens met personeel] en 98513000-2 tot en
met 98514000-9 [Personeelsdiensten voor

Gezondheidszorg,
maatschappelijke en
aanverwante
dienstverlening
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huishoudens, Uitzendkrachtdiensten voor
huishoudens, Kantoorpersoneelsdiensten voor
huishoudens, Tijdelijk personeel voor huishoudens,
Thuishulpdiensten en Huishoudelijke diensten]
85321000-5 en 85322000-2, 75000000-6 [Diensten
voor openbaar bestuur, defensie en sociale
verzekering], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-
1; van 79995000-5 tot en met 79995200-7; van
80000000-4 [Diensten voor onderwijs en opleiding]
tot en met 80660000-8; van 92000000-1 tot en met
92700000-8 79950000-8 [Organiseren van
tentoonstellingen, beurzen en congressen],
79951000-5 [Organiseren van seminars],
79952000-2 [Diensten voor het organiseren van
evenementen], 79952100-3 [Diensten voor het
organiseren van culturele evenementen],
79953000-9 [Diensten voor het organiseren van
festivals], 79954000-6 [Diensten voor het
organiseren van feesten], 79955000-3 [Diensten
voor het organiseren van modeshows], 79956000-0
[Diensten voor het organiseren van beurzen en
tentoonstellingen]

Administratieve sociale
diensten, administratieve
diensten voor onderwijs,
administratieve diensten
voor gezondheidszorg en
culturele diensten

75300000-9 Diensten voor verplichte
sociale verzekering

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-
3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5,
75330000-8, 75340000-1

Uitkeringsdiensten

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110/-
8 en 98130000/-3.

Overige gemeenschaps-,
sociale en persoonlijke
diensten, met name
diensten verleend door
vakbonden, door politieke
organisaties, door
jongerenverenigingen,
alsmede diverse diensten
door ledenverenigingen

98131000-0 Religieuze diensten
55100000-1 tot en met 55410000-7; 55521000-8
tot en met 55521200-0 [55521000-8
Cateringdiensten voor particulieren, 55521100-9
Warmemaaltijddiensten, 55521200-0
Maaltijdbezorgingsdiensten] 55520000-1
Cateringdiensten, 55522000-5 Catering voor
transportbedrijven, 55523000-2 Catering voor
ondernemingen of instellingen, uitgezonderd
transportbedrijven, 55524000-9 Catering voor
scholen 55510000-8 Kantinediensten, 55511000-5
Diensten voor kantines en andere niet-openbare
cafetaria's, 55512000-2 Kantinebeheer, 55523100-
3 Verstrekken van schoolmaaltijden

Hotels en restaurants

79100000-5 tot en met 79140000-7; 75231100-5; Juridische dienstverlening,
voor zover niet uitgesloten
op grond van artikel 28,
§ 1, eerste lid, 4° of 108,
§ 1, eerste lid, 2° samen
gelezen met van
artikel 28, § 1, eerste lid,
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4°
75100000-7 tot en met 75120000-3; 75123000-4;
75125000-8 tot en met 75131000-3

Andere administratieve
diensten en
overheidsdiensten

75200000-8 tot en met 75231000-4 Diensten ten behoeve van
de gemeenschap

75231210-9 tot en met 75231230-5; 75240000-0
tot en met 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Gevangenis- en
aanverwante diensten,
diensten voor openbare
orde en reddingsdiensten,
voor zover niet uitgesloten
krachtens artikel 28, § 1,
eerste lid, 8° of 108, § 1,
eerste lid, 2°
samengelezen met van
artikel 28, § 1, eerste lid,
8°

79700000-1 tot en met 79721000-4 [Opsporings-
en beveiligingsdiensten, Beveiligingsdiensten,
Diensten voor alarmbewaking, Bewakingsdiensten,
Surveillancediensten, Diensten voor
opsporingssysteem, Diensten voor het opsporen
van voortvluchtigen, Patrouillediensten, Diensten
voor het verstrekken van identificatiebadges,
Onderzoeksdiensten en Diensten van
detectivebureau] 79722000-1 [Grafologische
diensten], 79723000-8 [Diensten voor afvalanalyse]

Opsporings- en
beveiligingsdiensten

98900000-2 [Diensten verleend door
extraterritoriale organisaties en instanties] en
98910000-5 [Diensten specifiek voor internationale
organisaties]

Internationale diensten

64000000-6 [Post- en telecommunicatiediensten],
64100000-7 [Post- en koeriersdiensten], 64110000-
0 [Postdiensten], 64111000-7 [Postdiensten voor
kranten en tijdschriften], 64112000-4
[Brievenpostdienst], 64113000-1
[Pakketpostdienst], 64114000-8
[Postkantoordiensten], 64115000-5 [Verhuur van
postbussen], 64116000-2 [Poste-restantediensten],
64122000-7 [Interne kantoorbodediensten]

Postdiensten

50116510-9 [Coveren van banden], 71550000-8
[Smederijdiensten]

Diverse diensten

(1) 1
Deze diensten vallen niet onder deze richtlijn wanneer zij worden georganiseerd als niet-economische diensten
van algemeen belang. Het staat de lidstaten vrij de verlening van verplichte sociale diensten of van andere
diensten te organiseren als diensten van algemeen belang of als niet-economische diensten van algemeen
belang.

Bijlage IV Lijst van de in artikel 2, 3°, bedoelde “andere juridische handeling van de
Europese Unie”

Rechten die zijn verleend door middel van een procedure die voldoende bekendheid garandeert en waarbij de
verlening van die rechten gebaseerd was op objectieve criteria, vormen geen “bijzondere of uitsluitende rechten” in
de zin van artikel 2, 3° van deze richtlijn. Hieronder volgt een lijst van procedures, waarin passende voorafgaande
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transparantie wordt verzekerd, voor het verlenen van vergunningen op basis van andere rechtshandelingen van de
Unie die geen “bijzondere of uitsluitende rechten” in de zin van artikel 2, 3° van deze richtlijn vormen:
a) het verlenen van toestemming om aardgasinstallaties te exploiteren in overeenstemming met de procedures

vastgesteld in artikel 4 van Richtlijn 2009/73/EG;

b) een vergunning of uitnodiging tot inschrijving voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie
in overeenstemming met Richtlijn 2009/72/EG;

c) het verlenen van vergunningen met betrekking tot een postdienst die niet is voorbehouden en niet zal worden
voorbehouden, in overeenstemming met de procedures vastgesteld in artikel 9 van Richtlijn 97/67/EG;

d) een procedure voor het verlenen van een vergunning voor activiteiten die de exploitatie van koolwaterstoffen
inhouden, in overeenstemming met Richtlijn 94/22/EG;

e) openbaredienstcontracten in de zin van Verordening (EG) nr. 1370/2007 voor het verrichten van openbare
diensten inzake personenvervoer per bus, tram, trein of metro, die krachtens artikel 5, lid 3, daarvan op basis
van een aanbestedingsprocedure zijn verleend, mits de looptijd ervan in overeenstemming is met artikel 4,
lid 3, of artikel 4, lid 4, van die verordening.

Over deze akte

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Publicatiedatum 14/07/2016
Afkondigingsdatum 17/06/2016
Inwerkingtreding 30/06/2017
Kluwernummer 182396

Verkorte benaming overheidsopdrachtenwet; wet op de overheidsopdrachten; overheidsopdrachtenwet 2016; wet
overheidsopdrachten

Bron Belgisch Staatsblad
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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2013/203640]

17 JUNI 2013. — Wet betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrach-
ten voor werken, leveringen en diensten (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. — Algemene bepalingen en definities

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet.

Ze zorgt voor de omzetting van :

1o Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989
houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake
het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de
uitvoering van werken, gewijzigd door Richtlijn 2007/66/EG;

2o Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betref-
fende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de
procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die
werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en
telecommunicatie, gewijzigd door Richtlijn 2007/66/EG;

3o artikel 49 van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures
voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoor-
ziening, vervoer en postdiensten;

4o artikel 41 van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten;

5o de artikelen 35 en 55 tot 64 van Richtlijn 2009/81/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de
coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende
diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richt-
lijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG.

Art. 2. In de zin van deze wet wordt verstaan onder :

1o opdracht : de overheidsopdracht of de opdracht voor werken,
leveringen of diensten, de raamovereenkomst, de ontwerpenwedstrijd
en de concessie voor openbare werken als bedoeld in de wet van
15 juni 2006 of de wet van 13 augustus 2011, al naargelang;

2o aanbestedende instantie : de aanbestedende overheid, het over-
heidsbedrijf of de aanbestedende entiteit, als bedoeld in de wet van
15 juni 2006 of de wet van 13 augustus 2011, al naargelang;

3o betrokken kandidaat : volgens de definities van deze wet en van
de wet van 15 juni 2006 of de wet van 13 augustus 2011, al naargelang,
de kandidaat aan wie de aanbestedende instantie, naar aanleiding van
een opdracht, de motieven voor zijn niet-selectie niet heeft meegedeeld
voordat de betrokken inschrijvers in kennis werden gesteld van de
gunningsbeslissing;

4o betrokken deelnemer : volgens de definities van deze wet en van
de wet van 15 juni 2006 of de wet van 13 augustus 2011, al naargelang,

- in het geval van een dynamisch aankoopsysteem : de deelnemer aan
wie de aanbestedende instantie de motieven voor zijn niet-selectie of
voor de afwijzing van zijn indicatieve offerte niet heeft meegedeeld
voordat de betrokken inschrijvers in kennis werden gesteld van de
gunningsbeslissing;

- in het geval van een concurrentiedialoog : de deelnemer aan wie de
aanbestedende instantie de motieven voor het niet kiezen van zijn
oplossing niet heeft meegedeeld voordat de betrokken inschrijvers in
kennis werden gesteld van de gunningsbeslissing;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2013/203640]

17 JUIN 2013. — Loi relative à la motivation, à l’information et aux
voies de recours en matière de marchés publics et de certains
marchés de travaux, de fournitures et de services (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. — Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la
Constitution.

Elle transpose :

1o la Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et adminis-
tratives relatives à l’application des procédures de recours en matière
de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, modifiée
par la Directive 2007/66/CE;

2o la Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et adminis-
tratives relatives à l’application des règles communautaires sur les
procédures de passation des marchés des entités opérant dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunica-
tions, modifiée par la Directive 2007/66/CE;

3o l’article 49 de la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et
du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de
passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports et des services postaux;

4o l’article 41 de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et
du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de
passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

5o les articles 35 et 55 à 64 de la Directive 2009/81/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des
procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures
et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudica-
trices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les
Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par :

1o marché : le marché public ou le marché de travaux, de fournitures
ou de services, l’accord-cadre, le concours de projets et la concession de
travaux publics au sens de la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du
13 août 2011, selon le cas;

2o autorité adjudicatrice : le pouvoir adjudicateur, l’entreprise publi-
que ou l’entité adjudicatrice au sens de la loi du 15 juin 2006 ou de la
loi du 13 août 2011, selon le cas;

3o candidat concerné : selon les définitions de la présente loi et de la
loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 août 2011, selon le cas, le candidat
à qui l’autorité adjudicatrice, à l’occasion d’un marché, n’a pas notifié
les motifs de sa non-sélection avant que la décision d’attribution ne soit
notifiée aux soumissionnaires concernés;

4o participant concerné : selon les définitions de la présente loi et de
la loi du 15 juin 2006 ou de la loi du 13 août 2011, selon le cas,

- dans le cas d’un système d’acquisition dynamique : le participant à
qui l’autorité adjudicatrice n’a pas communiqué les motifs de sa non
sélection ou du refus de son offre indicative avant la décision
d’attribution n’ait été notifiée aux soumissionnaires concernés;

- dans le cas d’un dialogue compétitif : le participant à qui l’autorité
adjudicatrice n’a pas communiqué les motifs pour lesquels sa solution
n’a pas été choisie avant que la décision d’attribution n’ait été notifiée
aux soumissionnaires concernés;
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5o betrokken inschrijver : de inschrijver die niet definitief is uitgeslo-
ten van deelname aan de procedure ingevolge een gemotiveerde
beslissing waarvan hij in kennis is gesteld en waartegen geen verhaal
meer kan worden aangetekend bij de verhaalinstantie of die wettig is
bevonden door de verhaalinstantie;

6o verhaalinstantie : het volgens artikel 24 of artikel 56 bevoegde
rechtscollege;

7o de wet van 15 juni 2006 : de wet overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006;

8o de wet van 13 augustus 2011 : de wet van 13 augustus 2011 inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;

9o de klassieke sectoren : de sectoren onderworpen aan de bepalin-
gen van titels I en II van de wet van 15 juni 2006;

10o de speciale sectoren : de sectoren onderworpen aan de bepalin-
gen van titels I, III en IV van de wet van 15 juni 2006.

TITEL II. — De motivering, de informatie en de rechtsmiddelen voor
de overheidsopdrachten ressorterende onder de wet van 15 juni 2006

HOOFDSTUK 1. — Opdrachten die de Europese drempels bereiken

Afdeling 1. — Toepassingsgebied

Art. 3. Dit hoofdstuk is van toepassing op de opdrachten, kwalifi-
catiesystemen en dynamische aankoopsystemen die ressorteren onder
de wet van 15 juni 2006 en die het door de Koning vastgestelde bedrag
voor de Europese bekendmaking bereiken.

Afdeling 2. — Gemotiveerde beslissing

Art. 4. De aanbestedende instantie stelt een gemotiveerde beslissing
op :

1o wanneer ze beslist gebruik te maken van een onderhandelings-
procedure zonder bekendmaking;

2o wanneer ze beslist gebruik te maken van een onderhandelings-
procedure met bekendmaking in de klassieke sectoren;

3o wanneer ze beslist gebruik te maken van een concurrentiedialoog;

4o wanneer ze beslist over de kwalificatie of de intrekking van de
kwalificatie in het kader van een kwalificatiesysteem;

5o wanneer ze beslist over de selectie van de kandidaten ingeval de
procedure een eerste fase met de indiening van aanvragen tot
deelneming omvat;

6o wanneer ze, in het kader van de concurrentiedialoog, beslist de
dialoog gesloten te verklaren;

7o wanneer ze, in het kader van een dynamisch aankoopsysteem,
beslist een deelnemer niet te selecteren of een deelnemer af te wijzen
van wie de indicatieve offerte niet in overeenstemming is met de
opdrachtdocumenten;

8o wanneer ze een opdracht gunt, ongeacht de procedure;

9o wanneer ze afziet van het plaatsen van de opdracht en eventueel
beslist een nieuwe opdracht uit te schrijven.

Wat betreft de in het eerste lid, 1o tot 3o, vermelde beslissingen,
dienen de motieven van de beslissing te bestaan op het ogenblik van de
beslissing, maar kan de formele gemotiveerde beslissing a posteriori
worden opgesteld, door ze op te nemen in de eerstvolgende beslissing
bedoeld in het eerste lid, 4o, 5o, 6o, 8o of 9o, al naargelang.

In de onderstaande gevallen mag de in het eerste lid, 8o, bedoelde
gunningsbeslissing, voor zover dit niet onmiddellijk kan, a posteriori
worden opgesteld, uiterlijk de vijftiende dag na de beslissing :

1o in geval van dwingende spoed in het geval en onder de in
artikel 26, § 1, 1o, c), van de wet van 15 juni 2006 bepaalde voorwaarden;

2o indien het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en
aangekochte leveringen in het geval en onder de in artikel 26, § 1, 3o, d),
van de wet van 15 juni 2006 bepaalde voorwaarden;

3o indien het gaat om de aankoop van leveringen tegen bijzonder
gunstige voorwaarden, in het geval en onder de in artikel 26, § 1, 3o, e),
van de wet van 15 juni 2006 bepaalde voorwaarden.

Art. 5. De in artikel 4 bedoelde gemotiveerde beslissing bevat,
naargelang de procedure en het soort beslissing :

1o de naam en het adres van de aanbestedende instantie, het
voorwerp van de opdracht en het goed te keuren opdrachtbedrag;

2o in geval van onderhandelingsprocedure of concurrentiedialoog, de
juridische en feitelijke motieven die het gebruik van deze procedure
rechtvaardigen of mogelijk maken;

5o soumissionnaire concerné : le soumissionnaire non définitivement
exclu de la participation à la procédure, par une décision motivée qui
lui a été notifiée et qui n’est plus susceptible d’un recours devant
l’instance de recours ou a été jugée licite par l’instance de recours;

6o instance de recours : la juridiction compétente selon l’article 24 ou
l’article 56;

7o la loi du 15 juin 2006 : la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

8o la loi du 13 août 2011 : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
dans les domaines de la défense et de la sécurité;

9o les secteurs classiques : les secteurs visés par les dispositions des
titres Ier et II de la loi du 15 juin 2006;

10o les secteurs spéciaux : les secteurs visés par les dispositions des
titres Ier, III et IV de la loi du 15 juin 2006.

TITRE II. — La motivation, l’information et les voies de recours
pour les marchés publics relevant de la loi du 15 juin 2006

CHAPITRE 1er. — Marchés atteignant les seuils européens

Section 1re. — Champ d’application

Art. 3. Le présent chapitre s’applique aux marchés, aux systèmes de
qualification et aux systèmes d’acquisition dynamique qui relèvent de
la loi du 15 juin 2006 et atteignent le montant fixé par le Roi pour la
publicité européenne.

Section 2. — Décision motivée

Art. 4. L’autorité adjudicatrice rédige une décision motivée :

1o lorsqu’elle décide de recourir à une procédure négociée sans
publicité;

2o lorsqu’elle décide de recourir à une procédure négociée avec
publicité dans les secteurs classiques;

3o lorsqu’elle décide de recourir à un dialogue compétitif;

4o lorsqu’elle décide de la qualification ou du retrait de la qualifica-
tion dans le cadre d’un système de qualification;

5o lorsqu’elle décide de la sélection des candidats quand la procédure
comprend une première phase impliquant l’introduction de demandes
de participation;

6o lorsqu’elle décide, dans le cadre d’un dialogue compétitif, de
déclarer le dialogue conclu;

7o lorsqu’elle décide, dans le cadre d’un système d’acquisition
dynamique, de ne pas sélectionner un participant ou de rejeter un
participant dont l’offre indicative n’est pas conforme aux documents du
marché;

8o lorsqu’elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;

9o lorsqu’elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant,
décide de lancer un nouveau marché.

En ce qui concerne les décisions mentionnées à l’alinéa 1er, 1o à 3o, les
motifs de la décision doivent exister au moment où celle-ci est prise
mais la décision formelle motivée peut cependant être rédigée a
posteriori, lors de l’établissement de la prochaine décision visée à
l’alinéa 1er, 4o, 5o, 6o, 8o ou 9o, selon le cas.

Dans les cas suivants, si la décision d’attribution visée à l’alinéa 1er,
8o, ne peut être rédigée immédiatement, celle-ci est rédigée a posteriori,
et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la décision :

1o en cas d’urgence impérieuse dans le cas et dans les conditions
prévus par l’article 26, § 1er, 1o, c), de la loi du 15 juin 2006;

2o s’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières
premières dans le cas et dans les conditions prévus par l’article 26, § 1er,
3o, d), de la loi du 15 juin 2006;

3o lorsque des fournitures sont achetées à des conditions particuliè-
rement avantageuses, dans le cas et dans les conditions prévus par
l’article 26, § 1er, 3o, e), de la loi du 15 juin 2006.

Art. 5. La décision motivée visée à l’article 4 comporte, selon la
procédure et le type de décision :

1o le nom et l’adresse de l’autorité adjudicatrice, l’objet et le montant
du marché à approuver;

2o en cas de procédure négociée ou de dialogue compétitif, les motifs
de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure;
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3o de namen van de kandidaten of de inschrijvers;

4o in geval van een concurrentiedialoog of een dynamisch aankoop-
systeem, de namen van de deelnemers;

5o in geval van een kwalificatiesysteem :

- de namen van de gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde kandida-
ten en de juridische en feitelijke motieven voor de beslissingen die
daarop betrekking hebben en die gebaseerd zijn op de vooraf vastge-
stelde kwalificatiecriteria en -regels;

- de namen van de kandidaten waarvan de kwalificatie is ingetrok-
ken en de juridische en feitelijke motieven voor de beslissingen die
daarop betrekking hebben en die gebaseerd zijn op de vooraf vastge-
stelde kwalificatiecriteria en -regels;

6o de namen van de al dan niet geselecteerde kandidaten of
inschrijvers en de juridische en feitelijke motieven voor de beslissingen
die daarop betrekking hebben;

7o - in geval van een concurrentiedialoog, de namen van de
deelnemers van wie de oplossing al dan niet is gekozen na afloop van
de dialoog en de juridische en feitelijke motieven voor de beslissingen
die daarop betrekking hebben;

- in geval van een dynamisch aankoopsysteem, de namen van de al
dan niet geselecteerde deelnemers en van de deelnemers van wie de
indicatieve offerte is afgewezen om reden dat die niet in overeenstem-
ming is met de opdrachtdocumenten, en de juridische en feitelijke
motieven voor de beslissingen die daarop betrekking hebben;

8o de namen van de inschrijvers van wie de offerte onregelmatig is
bevonden en de juridische en feitelijke motieven voor hun wering. Deze
motieven hebben met name betrekking op het abnormale karakter van
de prijzen en, in voorkomend geval, op het bevinden van de niet
gelijkwaardigheid van de voorgestelde oplossingen aan de technische
specificaties of het niet voldoen aan de vastgestelde prestatie-eisen of
functionele eisen;

9o de namen van de gekozen inschrijver of de gekozen deelnemer of
deelnemers bij de raamovereenkomst en van de deelnemers en
inschrijvers van wie de regelmatige offerte niet werd gekozen en de
juridische en feitelijke motieven, waaronder de kenmerken en relatieve
voordelen van de gekozen offerte, voor de beslissingen die daarop
betrekking hebben;

10o de juridische en feitelijke motieven van de beslissing van de
aanbestedende instantie om af te zien van het plaatsen van de opdracht
en, in voorkomend geval, de vermelding van de nieuwe gunningspro-
cedure die wordt gevolgd.

Art. 6. De in artikel 5 bedoelde beslissing geldt als proces-verbaal en
wordt, op haar verzoek, overgezonden aan de Europese Commissie. In
de klassieke sectoren wordt dit proces-verbaal aangevuld met de
vermelding van het gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming
zal worden gegeven, voor zover dat gekend is.

Afdeling 3. — Informatie aan kandidaten,
deelnemers en inschrijvers

Art. 7. § 1. Wanneer de procedure een eerste fase met de indiening
van aanvragen tot deelneming omvat, deelt de aanbestedende instantie,
onmiddellijk na het nemen van de gemotiveerde selectiebeslissing, aan
elke niet-geselecteerde kandidaat het volgende mee :

1o de motieven voor zijn niet-selectie, in de vorm van een uittreksel
van deze beslissing;

2o in geval van een beperking van het aantal geselecteerde kandida-
ten op basis van een rangschikking, de gemotiveerde selectiebeslissing.

De uitnodiging tot het indienen van een offerte mag niet aan de
geselecteerde kandidaten worden gericht vóór de verzending van deze
informatie.

§ 2. In geval van het instellen en het beheer van een kwalificatie-
systeem deelt de aanbestedende instantie, onmiddellijk na het nemen
van de gemotiveerde kwalificatiebeslissing, aan elke niet-
gekwalificeerde kandidaat de motieven voor zijn niet-kwalificatie mee,
in de vorm van een uittreksel van deze beslissing. Deze mededeling
gebeurt onverwijld en uiterlijk binnen vijftien dagen vanaf de datum
van de beslissing.

Voorafgaand aan de intrekking van de kwalificatie van een aanne-
mer, leverancier of dienstverlener brengt de aanbestedende instantie
hem, ten minste vijftien dagen vóór de datum bepaald voor de
intrekking van de kwalificatie, schriftelijk op de hoogte van haar
voornemen en van de redenen die dit rechtvaardigen, alsook van de
mogelijkheid om zijn opmerkingen binnen dezelfde termijn te formu-
leren.

3o les noms des candidats ou des soumissionnaires;

4o en cas de dialogue compétitif ou de système d’acquisition
dynamique, les noms des participants;

5o en cas de système de qualification :

- les noms des candidats qualifiés et non qualifiés et les motifs de
droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critères et règles
de qualification établis au préalable;

- les noms des candidats dont la qualification est retirée et les motifs
de droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critères et
règles de qualification établis au préalable;

6o les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et
sélectionnés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;

7o - en cas de dialogue compétitif, les noms des participants dont la
solution a ou n’a pas été retenue au terme du dialogue et les motifs de
droit et de fait des décisions y afférentes;

- en cas de système d’acquisition dynamique, les noms des partici-
pants non sélectionnés et sélectionnés et des participants dont l’offre
indicative a été rejetée, en raison que celle-ci n’est pas conforme aux
documents du marché, et les motifs de droit et de fait des décisions y
afférentes;

8o les noms des soumissionnaires dont l’offre a été jugée irrégulière et
les motifs de droit et de fait de leur éviction. Ces motifs sont notamment
relatifs au caractère anormal des prix et, le cas échéant au constat de
non-équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications
techniques ou à leur non-satisfaction par rapport aux performances ou
aux exigences fonctionnelles prévues;

9o les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants
retenus dans l’accord-cadre et des participants et soumissionnaires
dont l’offre régulière n’a pas été choisie et les motifs de droit et de fait
des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les
avantages relatifs de l’offre retenue;

10o les motifs de droit et de fait pour lesquels l’autorité adjudicatrice
a éventuellement renoncé à passer le marché et, le cas échéant,
l’indication de la nouvelle procédure d’attribution suivie.

Art. 6. La décision visée à l’article 5 vaut procès-verbal et est
transmise, à sa demande, à la Commission européenne. Dans les
secteurs classiques, ce procès-verbal est complété par l’indication de la
part du marché qui sera sous-traitée, si celle-ci est connue.

Section 3. — Information des candidats,
des participants et des soumissionnaires

Art. 7. § 1er. Lorsque la procédure comprend une première phase
impliquant l’introduction de demandes de participation, dès qu’elle a
pris la décision motivée de sélection, l’autorité adjudicatrice communi-
que à tout candidat non sélectionné :

1o les motifs de sa non-sélection, extraits de cette décision;

2o en cas de limitation, sur la base d’un classement, du nombre des
candidats sélectionnés, la décision motivée de sélection.

L’invitation à présenter une offre ne peut être adressée aux candidats
sélectionnés avant l’envoi de ces informations.

§ 2. En cas d’établissement et de gestion d’un système de qualifica-
tion, dès qu’elle a pris la décision motivée de qualification, l’autorité
adjudicatrice communique à tout candidat non qualifié, les motifs de sa
non-qualification, extraits de cette décision. Cette communication a lieu
dans les moindres délais et au plus tard dans les quinze jours à compter
de la date de la décision.

Préalablement au retrait de la qualification d’un entrepreneur, d’un
fournisseur ou d’un prestataire de services, l’autorité adjudicatrice
informe celui-ci par écrit de cette intention et des raisons la justifiant au
moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la
qualification, ainsi que de la possibilité de faire part de ses observations
dans ce même délai.
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§ 3. In geval van een concurrentiedialoog deelt de aanbestedende
instantie, onmiddellijk na het nemen van de beslissing over de
oplossing of oplossingen die aan haar behoeften en eisen kan of kunnen
voldoen, de gemotiveerde beslissing voor deze keuze mee aan de
deelnemers van wie de oplossing niet is gekozen.

§ 4. In geval van een dynamisch aankoopsysteem doet de aanbested-
ende overheid, onmiddellijk na het nemen van de gemotiveerde
beslissing, kennisgeving van :

1o aan elke niet-geselecteerde deelnemer, de motieven voor zijn
niet-selectie, in de vorm van een uittreksel van de gemotiveerde
beslissing;

2o aan elke afgewezen deelnemer, de motieven voor de afwijzing van
zijn indicatieve offerte, in de vorm van een uittreksel van de gemoti-
veerde beslissing.

Art. 8. § 1. Onmiddellijk na het nemen van de gemotiveerde
gunningsbeslissing doet de aanbestedende instantie kennisgeving van :

1o aan elke niet-geselecteerde inschrijver, de motieven voor zijn
niet-selectie, in de vorm van een uittreksel van de gemotiveerde
beslissing;

2o aan elke inschrijver van wie de offerte onregelmatig is bevonden,
de motieven voor de wering, in de vorm van een uittreksel van de
gemotiveerde beslissing;

3o aan elke inschrijver van wie de offerte niet is gekozen en aan de
gekozen inschrijver, de gemotiveerde beslissing.

De kennisgeving omvat in voorkomend geval eveneens :

1o de nauwkeurige vermelding van de exacte duur van de termijn
bedoeld in artikel 11, eerste lid;

2o de aanbeveling om de aanbestedende instantie binnen diezelfde
termijn per fax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen
indien de belanghebbende een vordering tot schorsing indient overeen-
komstig artikel 15;

3o het faxnummer of het elektronisch adres waarnaar de in artikel 11,
derde lid, bedoelde verwittiging kan worden verzonden.

De aanbestedende instantie doet deze kennisgeving onverwijld per
fax, e-mail of een ander elektronisch middel, alsook, dezelfde dag, bij
aangetekende zending.

§ 2. De in § 1 bedoelde kennisgeving doet geen enkele contractuele
verbintenis ontstaan ten aanzien van de gekozen inschrijver en schorst
de termijn tijdens welke de inschrijvers gebonden blijven door hun
offerte, voor zover een dergelijke termijn en artikel 11 toepasselijk zijn.

Voor alle voor die opdracht ingediende offertes eindigt de schorsing
van de bedoelde termijn :

1o indien geen vordering tot schorsing is ingesteld als bedoeld in
artikel 11, tweede lid, de laatste dag van de termijn bedoeld in
artikel 11, eerste lid;

2o indien een vordering tot schorsing is ingesteld als bedoeld in
artikel 11, tweede lid, de dag waarop de in artikel 15 bedoelde
verhaalinstantie een beslissing heeft genomen;

3o in elk geval ten laatste 45 dagen na de in § 1 bedoelde
kennisgeving.

Art. 9. Onmiddellijk na het nemen van de beslissing om af te zien
van het plaatsen van de opdracht en, in voorkomend geval, een nieuwe
opdracht uit te schrijven, deelt de aanbestedende instantie de gemoti-
veerde beslissing mee aan de betrokken kandidaten, deelnemers en
inschrijvers.

Art. 10. § 1. Bepaalde gegevens mogen evenwel niet worden
meegedeeld indien de openbaarmaking ervan de toepassing van een
wet zou belemmeren, in strijd zou zijn met het openbaar belang,
nadelig zou zijn voor de rechtmatige commerciële belangen van
overheidsbedrijven of particuliere ondernemingen of de eerlijke mede-
dinging tussen ondernemingen zou kunnen schaden.

§ 2. De aanbestedende instantie en elke persoon die, in het kader van
zijn functie of van de hem toevertrouwde opdrachten, kennis heeft van
vertrouwelijke informatie over een opdracht of die hem, in het kader
van het plaatsen en de uitvoering van de opdracht, door de kandidaten,
inschrijvers, aannemers, leveranciers of dienstverleners werd verstrekt,
mogen die informatie niet bekendmaken. Deze informatie heeft meer
bepaald betrekking op de technische of commerciële geheimen en op de
vertrouwelijke aspecten van de offertes.

§ 3. En cas de dialogue compétitif, dès qu’elle a pris la décision
portant sur la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins et
à ses exigences, l’autorité adjudicatrice communique la décision
motivée relative à ce choix aux participants dont la solution n’est pas
retenue.

§ 4. En cas de système d’acquisition dynamique, dès qu’elle a pris la
décision motivée, l’autorité adjudicatrice communique :

1o à tout participant non sélectionné, les motifs de sa non sélection,
extraits de la décision motivée;

2o à tout participant rejeté, les motifs du rejet de son offre indicative,
extraits de la décision motivée.

Art. 8. § 1er. Dès qu’elle a pris la décision d’attribution motivée,
l’autorité adjudicatrice communique :

1o à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-
sélection, extraits de la décision motivée;

2o à tout soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière, les
motifs de son éviction, extraits de la décision motivée;

3o à tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été choisie et au
soumissionnaire retenu, la décision motivée.

La communication comprend également, le cas échéant :

1o la mention précise de la durée exacte du délai visé à l’article 11,
alinéa 1er;

2o la recommandation d’avertir l’autorité adjudicatrice dans ce même
délai, par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre moyen
électronique dans le cas où l’intéressé introduit une demande de
suspension conformément à l’article 15;

3o la mention du numéro de télécopieur ou l’adresse électronique à
laquelle l’avertissement visé à l’article 11, alinéa 3, peut être envoyée.

L’autorité adjudicatrice effectue immédiatement cette communica-
tion par télécopieur ou par un courrier électronique ou tout autre
moyen électronique et, le même jour, par envoi recommandé.

§ 2. La communication visée au § 1er ne crée aucun engagement
contractuel à l’égard du soumissionnaire retenu et suspend le délai
durant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur offre, pour
autant qu’un tel délai et l’article 11 soient applicables.

Pour l’ensemble des offres introduites pour ce marché, la suspension
de ce délai prend fin :

1o à défaut de demande de suspension visée à l’article 11, alinéa 2, à
l’issue du dernier jour de la période visée à l’article 11, alinéa 1er;

2o en cas de demande de suspension visée à l’article 11, alinéa 2, au
jour de la décision de l’instance de recours visée à l’article 15;

3o en tout cas au plus tard 45 jours après la communication visée au
§ 1er.

Art. 9. Dès qu’elle a pris la décision de renoncer à passer un marché
et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, l’autorité adjudicatrice
communique la décision motivée aux candidats, participants et sou-
missionnaires concernés.

Art. 10. § 1er. Certains renseignements peuvent ne pas être commu-
niqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application d’une loi,
serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait
nuire à une concurrence loyale entre entreprises.

§ 2. L’autorité adjudicatrice et toute personne qui, en raison de ses
fonctions ou des missions qui lui ont été confiées par celle-ci, a
connaissance de renseignements confidentiels relatifs à un marché ou
qui ont trait à la passation et à l’exécution du marché, communiqués
par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements.
Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou
commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
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Zolang de aanbestedende instantie geen beslissing heeft genomen
over, naargelang het geval, de selectie of kwalificatie van de kandidaten
of deelnemers, de regelmatigheid van de offertes, de gunning van de
opdracht of de beslissing om af te zien van het plaatsen van de
opdracht, hebben de kandidaten, deelnemers, inschrijvers en derden
geen toegang tot de documenten betreffende de procedure, met name
de aanvragen tot deelneming of kwalificatie, de offertes en de interne
documenten van de aanbestedende instantie.

Afdeling 4. — Wachttermijn

Art. 11. De sluiting van de opdracht die volgt op de gunningsbeslis-
sing, mag in geen geval plaatsvinden vóór het verstrijken van een
termijn van vijftien dagen die ingaat de dag nadat de gemotiveerde
beslissing aan de betrokken kandidaten, deelnemers en inschrijvers
overeenkomstig artikel 8, § 1, derde lid, is verzonden. Indien deze
verzendingen niet tegelijk gebeuren, gaat de termijn voor de betrokken
kandidaat, deelnemer of inschrijver in de dag na de laatste verzending.

Wanneer een in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing van de
uitvoering van de gunningsbeslissing wordt ingediend binnen de in het
eerste lid bedoelde termijn, mag de aanbestedende instantie de
opdracht niet sluiten voordat de verhaalinstantie, in voorkomend geval
van eerste aanleg, uitspraak heeft gedaan, hetzij over de vordering tot
voorlopige maatregelen, hetzij over de vordering tot schorsing.

Te dien einde wordt de indiener van de vordering verzocht om de
aanbestedende instantie binnen die termijn bij voorkeur per fax, e-mail
of een ander elektronisch middel over de indiening van die vordering
te verwittigen.

De opdracht mag worden gesloten na afloop van de in het eerste lid
bedoelde termijn, wanneer binnen de bedoelde termijn geen enkele
vordering tot schorsing is ingediend.

Het verbod om de opdracht te sluiten, strekt enkel tot voordeel van
de indiener van een vordering tot schorsing binnen de in het eerste lid
bedoelde termijn.

Art. 12. De opdracht mag worden gesloten zonder toepassing te
maken van artikel 11 in de volgende gevallen :

1o wanneer een voorafgaande Europese bekendmaking niet verplicht
is;

2o wanneer de enige betrokken inschrijver degene is aan wie de
opdracht wordt gegund en er geen betrokken kandidaten zijn;

3o wanneer het gaat om een opdracht gebaseerd op een raamover-
eenkomst.

Art. 13. De schorsing van de uitvoering van de gunningsbeslissing
door de verhaalinstantie leidt van rechtswege tot de schorsing van de
uitvoering van de opdracht die in strijd met artikel 11 zou zijn gesloten.

De aanbestedende instantie stelt de opdrachtnemer onverwijld van
deze schorsing in kennis en beveelt hem de uitvoering van de opdracht
niet te beginnen of stop te zetten, al naargelang.

Wanneer na de schorsing van rechtswege van de uitvoering van de
opdracht geen enkele vordering tot nietigverklaring van de gunnings-
beslissing of tot onverbindendverklaring van de opdracht wordt
ingediend binnen de in artikel 23 bepaalde toepasselijke termijnen,
wordt zowel de schorsing van de uitvoering van de gunningsbeslissing
als die van de opdracht door de verhaalinstantie opgeheven.

Afdeling 5. — Verhaalprocedures

Onderafdeling 1. — Vernietiging

Art. 14. Op verzoek van elke persoon die een belang heeft of heeft
gehad om een bepaalde opdracht te krijgen en die door de beweerde
schending is of dreigt te worden benadeeld, kan de verhaalinstantie de
beslissingen van de aanbestedende instanties vernietigen, waaronder
die welke berusten op discriminerende technische, economische en
financiële specificaties, omdat deze beslissingen een machtsafwending
inhouden of een inbreuk vormen op :

1o het op de betreffende opdracht toepasselijke Gemeenschapsrecht
inzake overheidsopdrachten, alsook op de wetgeving overheidsopdrach-
ten;

2o de grondwettelijke, wettelijke of reglementaire bepalingen, alsook
de algemene rechtsbeginselen die op de betreffende opdracht van
toepassing zijn;

3o de opdrachtdocumenten.

Aussi longtemps que l’autorité adjudicatrice n’a pas pris de décision,
selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats
ou participants, de la régularité des offres, de l’attribution du marché ou
de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les
participants, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux
documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de
participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes
de l’autorité adjudicatrice.

Section 4. — Délai d’attente

Art. 11. La conclusion du marché qui suit la décision d’attribution
ne peut en aucun cas avoir lieu avant l’expiration d’un délai de quinze
jours à compter du lendemain du jour où la décision motivée est
envoyée aux candidats, participants et soumissionnaires concernés
conformément à l’article 8, § 1er, alinéa 3. A défaut de simultanéité entre
ces envois, le délai prend cours, pour le candidat, participant ou
soumissionnaire concerné, le lendemain du jour du dernier envoi.

Lorsqu’une demande de suspension de l’exécution de la décision
d’attribution visée à l’article 15 est introduite dans le délai visé à
l’alinéa 1er, l’autorité adjudicatrice ne peut conclure le marché avant
que l’instance de recours, le cas échéant de premier degré, ne statue soit
sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de
suspension.

A cette fin, l’auteur de cette demande est invité à avertir l’autorité
adjudicatrice dans ce délai, de préférence par télécopieur ou courrier
électronique ou tout autre moyen électronique, de l’introduction d’une
telle demande.

La conclusion du marché peut avoir lieu au terme du délai visé à
l’alinéa 1er lorsqu’aucune demande de suspension n’est introduite dans
le délai précité.

L’interdiction de procéder à la conclusion du marché bénéficie au
seul auteur d’une demande de suspension introduite dans le délai visé
à l’alinéa 1er.

Art. 12. La conclusion du marché peut avoir lieu sans appliquer
l’article 11 dans les cas suivants :

1o lorsqu’une publicité européenne préalable n’est pas obligatoire;

2o lorsque le seul soumissionnaire concerné est celui à qui le marché
est attribué et en l’absence de candidats concernés;

3o lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre.

Art. 13. La suspension de l’exécution de la décision d’attribution par
l’instance de recours entraîne de plein droit la suspension de l’exécu-
tion du marché éventuellement conclu en violation de l’article 11.

L’autorité adjudicatrice informe l’adjudicataire sans délai de cette
suspension et lui ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou
d’arrêter l’exécution du marché.

Lorsqu’après la suspension de plein droit de l’exécution du marché,
aucune demande d’annulation de la décision d’attribution ou de
déclaration d’absence d’effets du marché n’est introduite dans les délais
applicables prévus à l’article 23, tant la suspension de l’exécution de la
décision d’attribution que celle du marché sont levées par l’instance de
recours.

Section 5. — Procédures de recours

Sous-section 1re. — Annulation

Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un
intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être
lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les
décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant
des spécifications techniques, économiques et financières discrimina-
toires, au motif que ces décisions constituent un détournement de
pouvoir ou violent :

1o le droit communautaire en matière de marchés publics applicable
au marché concerné, ainsi que la législation en matière de marchés
publics;

2o les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi
que les principes généraux du droit applicables au marché concerné;

3o les documents du marché.
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Onderafdeling 2. — Schorsing

Art. 15. Onder dezelfde voorwaarden als die bedoeld in artikel 14 en
zonder dat het bewijs van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is
vereist, kan de verhaalinstantie, in aanwezigheid van een ernstig
middel of een klaarblijkelijke onwettigheid, eventueel op straffe van
een dwangsom, de uitvoering van de in artikel 14 bedoelde beslissin-
gen schorsen en, wat betreft de Raad van State, zolang het vernieti-
gingsberoep bij hem aanhangig is :

1o de voorlopige maatregelen bevelen om de beweerde schending
ongedaan te maken of te voorkomen dat de betrokken belangen
worden geschaad;

2o de voorlopige maatregelen bevelen die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van haar uitspraak.

Naargelang de Raad van State dan wel de gewone rechter bevoegd is
overeenkomstig artikel 24, wordt de vordering tot schorsing alsook,
voor zover die afzonderlijk wordt ingediend, de vordering tot voorlo-
pige maatregelen, ingediend uitsluitend volgens een procedure bij
uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State, dan wel
uitsluitend in kort geding voor de gewone rechter.

De verhaalinstantie kan, ambtshalve of op verzoek van één van de
partijen, rekening houden met de vermoedelijke gevolgen van de
schorsing van de uitvoering en van de voorlopige maatregelen voor alle
belangen die kunnen worden geschaad, alsook met het openbaar
belang, en kan beslissen om de schorsing van de uitvoering of de
voorlopige maatregelen niet toe te staan wanneer de negatieve
gevolgen ervan groter zouden zijn dan de voordelen ervan.

De beslissing om de schorsing van de uitvoering of de voorlopige
maatregelen niet toe te staan, doet geen afbreuk aan de andere door de
indiener ingeroepen rechten.

De vordering tot voorlopige maatregelen kan samen met de in het
eerste lid bedoelde vordering tot schorsing of, wanneer de schorsing
van de uitvoering van de beslissing wordt bevolen, samen met de in
artikel 14 bedoelde vordering tot nietigverklaring of afzonderlijk
worden ingediend.

Onderafdeling 3. — Schadevergoeding

Art. 16. De verhaalinstantie kent een schadevergoeding toe aan de
personen die benadeeld zijn door een van de in artikel 14 bedoelde
schendingen die door de aanbestedende instantie zijn begaan en
voorafgaan aan de sluiting van de opdracht op voorwaarde dat de
verhaalinstantie zowel de schade als het oorzakelijk verband tussen de
schade en de beweerde schending bewezen acht.

Wanneer voor de opdrachten in de speciale sectoren een vordering
tot schadevergoeding wordt ingediend uit hoofde van de kosten voor
het opstellen van een offerte of van de deelname aan de procedure,
volstaat het dat de indiener aantoont dat er sprake is van een schending
van het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten of van de
wetgeving overheidsopdrachten en dat hij reële kansen had om de
opdracht te krijgen wanneer deze schending niet zou zijn gebeurd.

Onderafdeling 4. — Onverbindendverklaring

Art. 17. Op verzoek van elke belanghebbende verklaart de verhaal-
instantie de gesloten opdracht onverbindend in elk van de volgende
gevallen :

1o onverminderd artikel 18, wanneer de aanbestedende instantie een
opdracht heeft gesloten zonder voorafgaande Europese bekendmaking,
terwijl het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten of de
wetgeving overheidsopdrachten dit nochtans vereisen;

2o wanneer de aanbestedende instantie de opdracht heeft gesloten
zonder inachtneming van de in artikel 11, eerste lid, bedoelde termijn,
of zonder te wachten tot de verhaalinstantie, in voorkomend geval van
eerste aanleg, uitspraak heeft gedaan, hetzij over de vordering tot
schorsing, hetzij over de vordering tot voorlopige maatregelen, wan-
neer :

a) een inschrijver door deze schending geen verhaal tot schorsing
heeft kunnen instellen of voleindigen als bedoeld in artikel 11,
tweede lid, en

b) deze schending gepaard gaat met een schending van het Gemeen-
schapsrecht inzake overheidsopdrachten of de wetgeving overheidsop-
drachten die de kansen van een inschrijver om de opdracht te krijgen
nadelig heeft beïnvloed,

3o wanneer de aanbestedende instantie de opdracht heeft gesloten op
basis van een raamovereenkomst zonder dat alle voorwaarden reeds in
deze raamovereenkomst zijn bepaald, wanneer de ter zake door de
Koning bepaalde procedureregels niet worden nageleefd.

Sous-section 2. — Suspension

Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14,
l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une
apparente illégalité, sans que la preuve d’un risque de préjudice grave
difficilement réparable doive être apportée, le cas échéant sous peine
d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et,
en ce qui concerne le Conseil d’Etat, aussi longtemps qu’il demeure
saisi d’un recours en annulation :

1o ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la
violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts
concernés;

2o ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa
décision.

Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la
demande de suspension ainsi que, pour autant qu’elle soit introduite
séparément, la demande de mesures provisoires, est introduite, devant
le Conseil d’Etat, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence
et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.

L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des
parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de
l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts suscepti-
bles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas
accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires
lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs
avantages.

La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les
mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la
personne sollicitant ces mesures.

La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la
demande de suspension visée a l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de
l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation
visée à l’article 14 ou séparément.

Sous-section 3. — Dommages et intérêts

Art. 16. L’instance de recours accorde des dommages et intérêts aux
personnes lésées par une des violations visées à l’article 14 commise par
l’autorité adjudicatrice et précédant la conclusion du marché, à
condition que ladite instance considère comme établis tant le dommage
que le lien causal entre celui-ci et la violation alléguée.

Toutefois, pour les marchés dans les secteurs spéciaux, lorsqu’une
personne introduit une demande de dommages et intérêts au titre des
frais engagés pour la préparation d’une offre ou la participation à la
procédure, elle est uniquement tenue de prouver qu’il y a violation du
droit communautaire en matière de marchés publics ou de la législation
en matière de marchés publics et qu’elle avait une chance réelle de
remporter le marché, chance qui, à la suite de cette violation, a été
compromise.

Sous-section 4. — Déclaration d’absence d’effets

Art. 17. A la demande de toute personne intéressée, l’instance de
recours déclare dépourvu d’effets un marché conclu dans chacun des
cas suivants :

1o sous réserve de l’article 18, lorsque l’autorité adjudicatrice a conclu
un marché sans une publicité européenne préalable, alors que cela est
pourtant exigé par le droit communautaire en matière de marchés
publics ou par la législation en matière de marchés publics;

2o lorsque l’autorité adjudicatrice a conclu le marché sans respecter le
délai visé à l’article 11, alinéa 1er, ou sans attendre que l’instance de
recours, le cas échéant de premier degré, statue, soit sur la demande de
suspension, soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette
violation :

a) a privé un soumissionnaire de la possibilité d’engager ou de mener
à son terme le recours en suspension visé à l’article 11, alinéa 2, et

b) est accompagnée d’une violation du droit communautaire en
matière de marchés publics ou de la législation en matière de marchés
publics et si cette dernière violation a compromis les chances d’un
soumissionnaire d’obtenir le marché,

3o lorsque l’autorité adjudicatrice a conclu le marché sur la base d’un
accord-cadre sans que toutes les conditions soient fixées dans cet
accord-cadre, lorsqu’il y a violation des règles procédurales détermi-
nées par le Roi.
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De aanbestedende instantie en de opdrachtnemer worden betrokken
in deze verhaalprocedure. Te dien einde deelt de aanbestedende
instantie de identiteit van de opdrachtnemer mee zodra de indiener van
het verhaal daarom verzoekt.

De vordering tot onverbindendverklaring van de opdracht kan
samen met de in artikel 14 bedoelde vordering tot nietigverklaring of
afzonderlijk worden ingediend.

Art. 18. De in artikel 17, eerste lid, 1o, bedoelde onverbindendver-
klaring is niet toepasselijk indien de aanbestedende instantie, alhoewel
ze van oordeel is dat het plaatsen van de opdracht zonder vooraf-
gaande Europese bekendmaking toegestaan is op grond van de
bepalingen van het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en
de wetgeving overheidsopdrachten,

1o in het Publicatieblad van de Europese Unie vooraf een aankondiging
van vrijwillige transparantie ex ante heeft bekendgemaakt, overeenkom-
stig het door de Koning vastgestelde model, waarin ze te kennen geeft
de opdracht te willen sluiten en;

2o de opdracht niet heeft gesloten vóór het verstrijken van een
termijn van ten minste tien dagen die ingaat de dag na de bekendma-
king van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De in het eerste lid bedoelde aankondiging wordt eveneens bekend-
gemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen, zonder dat deze laatste
bekendmaking evenwel een toepassingsvoorwaarde vormt voor de in
dit artikel bedoelde uitzondering op de onverbindendverklaring.

De bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen is facultatief voor
de opdrachten in de speciale sectoren.

De in het eerste lid bedoelde aankondiging bevat de volgende
informatie :

1o de naam en de contactgegevens van de aanbestedende instantie;

2o een omschrijving van het voorwerp van de opdracht;

3o de rechtvaardiging van de beslissing van de aanbestedende
instantie om de opdracht te plaatsen zonder voorafgaande Europese
bekendmaking;

4o de naam en de contactgegevens van de inschrijver ten aanzien van
wie is beslist de opdracht te gunnen, en

5o in voorkomend geval, elke andere informatie die de aanbested-
ende instantie nuttig acht.

Alleen de aankondiging bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen geldt als officiële
bekendmaking.

Art. 19. Wanneer ze de opdracht onverbindend verklaart, beslist de
verhaalinstantie om :

1o alle contractuele verbintenissen met terugwerkende kracht te
vernietigen, of

2o de werking van de vernietiging te beperken tot de nog uit te
voeren verbintenissen.

In het in het eerste lid, 2o, bedoelde geval legt de verhaalinstantie
tevens een boete op als bedoeld in artikel 22.

Art. 20. De verhaalinstantie kan beslissen om een opdracht niet
onverbindend te verklaren, ook al is die onwettig gesloten om de in
artikel 17 genoemde redenen, indien ze, na alle relevante aspecten te
hebben onderzocht, van mening is dat dwingende redenen van
algemeen belang het noodzakelijk maken dat de opdracht verbindend
blijft.

In dat geval legt de verhaalinstantie in de plaats daarvan alternatieve
sancties op als bedoeld in artikel 22.

Wat het niet onverbindend verklaren van een opdracht betreft,
mogen economische belangen alleen als dwingende redenen worden
beschouwd indien, in uitzonderlijke omstandigheden, de onverbindend-
heid onevenredig grote gevolgen zou hebben.

Economische belangen die rechtstreeks verband houden met de
opdracht in kwestie, kunnen evenwel niet als dwingende redenen van
algemeen belang in aanmerking worden genomen. Economische
belangen die rechtstreeks verband houden met de opdracht omvatten
onder meer de kosten die voortvloeien uit de vertraging bij de
uitvoering van de opdracht, de kosten van een nieuwe procedure, de
kosten die veroorzaakt worden door het feit dat een andere onderne-
ming de opdracht moet uitvoeren, en de kosten van de juridische
verplichtingen die voortvloeien uit de onverbindendheid.

L’autorité adjudicatrice et l’adjudicataire sont appelés à la cause. A
cette fin, l’autorité adjudicatrice communique l’identité de l’adjudica-
taire dès qu’elle en est requise par l’auteur du recours.

La demande de déclaration d’absence d’effets du marché peut être
introduite avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou
séparément.

Art. 18. La déclaration d’absence d’effets visée à l’article 17,
alinéa 1er, 1o, ne s’applique pas si l’autorité adjudicatrice, bien
qu’estimant que la passation du marché sans une publicité européenne
préalable soit autorisée en vertu des dispositions du droit communau-
taire en matière de marchés publics et de la législation en matière de
marchés publics,

1o a publié préalablement au Journal officiel de l’Union européenne un
avis de transparence ex ante volontaire, conformément au modèle fixé
par le Roi, exprimant son intention de conclure le marché, et

2o n’a pas conclu le marché avant l’expiration d’un délai d’au moins
dix jours à compter du lendemain du jour de publication de cet avis au
Journal officiel de l’Union européenne.

L’avis visé à l’alinéa 1er est également publié au Bulletin des
Adjudications sans que cette dernière publication ne constitue cependant
une condition d’application de l’exception à la déclaration d’absence
d’effets visée au présent article.

La publication au Bulletin des Adjudications est facultative pour les
marchés dans les secteurs spéciaux.

L’avis visé à l’alinéa 1er contient les informations suivantes :

1o le nom et les coordonnées de l’autorité adjudicatrice;

2o la description de l’objet du marché;

3o la justification de la décision de l’autorité adjudicatrice de passer
le marché sans publicité européenne préalable;

4o le nom et les coordonnées du soumissionnaire auquel il a été
décidé d’attribuer le marché, et

5o le cas échéant, toute autre information jugée utile par l’autorité
adjudicatrice.

Seul l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin
des Adjudications a valeur de publication officielle.

Art. 19. Lorsqu’elle déclare un marché dépourvu d’effets, l’instance
de recours prononce :

1o l’annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles, ou

2o la limitation de la portée de l’annulation aux obligations qui
doivent encore être exécutées.

Dans le cas visé à l’alinéa 1er, 2o, l’instance de recours prononce
également une pénalité financière visée à l’article 22.

Art. 20. L’instance de recours a la faculté de ne pas considérer un
marché dépourvu d’effets, même s’il a été conclu illégalement pour des
motifs visés à l’article 17, si elle constate, après avoir examiné tous les
aspects pertinents, que des raisons impérieuses d’intérêt général
imposent que les effets du marché soient maintenus.

Dans ce cas, l’instance de recours prononce à titre de substitution des
sanctions visées à l’article 22.

En ce qui concerne la décision de ne pas déclarer un marché
dépourvu d’effets, l’intérêt économique à ce que le marché produise ses
effets ne peut être considéré comme une raison impérieuse que dans le
cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l’absence d’effets aurait
des conséquences disproportionnées.

Toutefois, l’intérêt économique directement lié au marché concerné
ne constitue pas une raison impérieuse d’intérêt général. L’intérêt
économique directement lié au marché comprend notamment les coûts
découlant d’un retard dans l’exécution du contrat, du lancement d’une
nouvelle procédure, du changement d’opérateur économique pour la
réalisation du contrat et d’obligations légales résultant de l’absence
d’effets.
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Art. 21. Behalve in de in de artikelen 13 en 17 tot 20 bepaalde
gevallen kan de opdracht, zodra die is gesloten, niet meer geschorst of
onverbindend worden verklaard door de verhaalinstantie, welke die
ook zij.

Onderafdeling 5. — Alternatieve sancties

Art. 22. § 1. Bij wijze van alternatieve sanctie kan de verhaalinstan-
tie, ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende, de looptijd van
de opdracht inkorten of de aanbestedende instantie een boete opleggen.

De aanbestedende instantie en de opdrachtnemer worden betrokken
in deze verhaalprocedure. Te dien einde deelt de aanbestedende
instantie de identiteit van de opdrachtnemer mee zodra de indiener van
het verhaal daarom verzoekt.

De opgelegde sanctie is doeltreffend, evenredig en afschrikkend.

Wanneer ze een sanctie oplegt, kan de verhaalinstantie alle relevante
factoren in aanmerking nemen, waaronder de ernst van de schending,
de houding van de aanbestedende instantie en de mate waarin de
overeenkomst van kracht blijft.

De boete bedraagt maximaal 15 % van het bedrag van de gegunde
opdracht zonder belasting over de toegevoegde waarde.

De toekenning van schadevergoeding vormt geen sanctie als bedoeld
in dit artikel.

§ 2. Op verzoek van elke belanghebbende en na alle relevante
aspecten te hebben onderzocht, legt de verhaalinstantie een alternatieve
sanctie op als bedoeld in § 1 wanneer de aanbestedende instantie de
opdracht heeft gesloten in strijd met artikel 11, eerste en tweede lid,
waarbij deze schending evenwel :

1o voor de inschrijver geen belemmering vormde om een vordering
tot schorsing in te stellen als bedoeld in artikel 11, tweede lid, en

2o niet gepaard ging met een schending van het Gemeenschapsrecht
inzake overheidsopdrachten of de wetgeving overheidsopdrachten,
waardoor de kansen van de inschrijver om de opdracht te krijgen
nadelig zouden zijn beïnvloed.

§ 3. De boetes die bij wijze van alternatieve sanctie worden
uitgesproken, worden gestort aan de Schatkist.

Onderafdeling 6. — Verhaaltermijnen

Art. 23. § 1. De verhaalprocedures worden, op straffe van niet-
ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in de §§ 2 tot 4, 5, eerste lid, en 6,
bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de
kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang.

§ 2. De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt
ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.

§ 3. De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld
binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing wordt
gemaakt van artikel 18 bedraagt de termijn tien dagen.

§ 4. De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt
ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.

§ 5. De in artikel 17 bedoelde vordering tot onverbindendverklaring
wordt ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag
nadat de aanbestedende instantie, hetzij :

1o de aankondiging van gegunde opdracht heeft bekendgemaakt
overeenkomstig de door de Koning vastgestelde bepalingen, wanneer
de aanbestedende instantie beslist heeft deze opdracht te plaatsen
zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging in het
Publicatieblad van de Europese Unie en het Bulletin der Aanbestedingen en
de aankondiging van gegunde opdracht de rechtvaardiging van deze
beslissing bevat, of

2o de betrokken kandidaten en inschrijvers ervan in kennis heeft
gesteld dat de opdracht werd gesloten en hen tegelijk de gemotiveerde
beslissing heeft meegedeeld die op hen betrekking heeft.

De verhaaltermijn bedraagt zes maanden vanaf de dag na de sluiting
van de opdracht wanneer de aanbestedende instantie de bepalingen
van het eerste lid niet naleeft.

§ 6. De in artikel 22 bedoelde vordering tot alternatieve sancties
wordt ingesteld binnen een termijn van zes maanden.

Art. 21. Sauf dans les cas prévus aux articles 13 et 17 à 20, le marché,
une fois conclu, ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d’effets par
l’instance de recours, quelle qu’elle soit.

Sous-section 5. — Sanctions de substitution

Art. 22. § 1er. A titre de sanction de substitution, l’instance de
recours peut, d’office ou à la demande d’une personne intéressée,
abréger la durée du marché ou imposer une pénalité financière à
l’autorité adjudicatrice.

L’autorité adjudicatrice et l’adjudicataire sont appelés à la cause. A
cette fin, l’autorité adjudicatrice communique l’identité de l’adjudica-
taire dès qu’elle en est requise par l’auteur du recours.

La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.

Lorsqu’elle prononce une sanction, l’instance de recours peut tenir
compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la
violation, le comportement de l’autorité adjudicatrice et la mesure dans
laquelle le contrat continue à produire des effets.

La pénalité financière s’élève au maximum à 15 % du montant hors
taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.

L’octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction au
sens du présent article.

§ 2. A la demande de toute personne intéressée et après avoir
apprécié tous les aspects pertinents, l’instance de recours prononce une
sanction de substitution visée au § 1er lorsque l’autorité adjudicatrice a
conclu le marché en méconnaissance de l’article 11, alinéas 1er et 2, sans
toutefois que cette violation :

1o ait privé le soumissionnaire de la possibilité d’introduire une
demande en suspension visée à l’article 11, alinéa 2, et

2o soit accompagnée d’une violation du droit communautaire en
matière de marchés publics ou de la législation en matière de marchés
publics, et que cette dernière violation ait pu compromettre les chances
du soumissionnaire d’obtenir le marché.

§ 3. Les pénalités financières prononcées comme sanctions de
substitution sont versées au Trésor.

Sous-section 6. — Délais de recours

Art. 23. § 1er. Les recours sont, à peine d’irrecevabilité, introduits
dans les délais visés aux §§ 2 à 4, 5, alinéa 1er, et 6, à compter de la
publication, de la communication ou de la prise de connaissance de
l’acte, selon le cas.

§ 2. Le recours en annulation visé à l’article 14 est introduit dans un
délai de soixante jours.

§ 3. La demande en suspension visée à l’article 15 est introduite dans
un délai de quinze jours. En cas d’application de l’article 18, le délai est
de dix jours.

§ 4. Le recours en dommages et intérêts visé à l’article 16 est introduit
dans un délai de cinq ans.

§ 5. Le recours en déclaration d’absence d’effets visé à l’article 17 est
introduit dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour
où l’autorité adjudicatrice, soit :

1o a publié l’avis d’attribution du marché conformément aux
dispositions arrêtées par le Roi, lorsque l’autorité adjudicatrice a décidé
de passer ce marché sans publicité préalable d’un avis au Journal officiel
de l’Union européenne et au Bulletin des Adjudications et que l’avis
d’attribution du marché contient la justification de cette décision, ou

2o a informé les candidats et soumissionnaires concernés de la
conclusion du contrat en leur communiquant simultanément la déci-
sion motivée les concernant.

Le délai de recours est fixé à six mois, à compter du lendemain du
jour de la conclusion du marché, lorsque l’autorité adjudicatrice ne
respecte pas les dispositions de l’alinéa 1er.

§ 6. Le recours relatif à des sanctions de substitution visées à
l’article 22 est introduit dans un délai de six mois.
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Onderafdeling 7. — Verhaalinstanties

Art. 24. Voor de verhaalprocedures bedoeld in de artikelen 14 en 15
is de verhaalinstantie :

1o de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wanneer
de aanbestedende instantie een overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

2o de gewone rechter wanneer de aanbestedende instantie geen
overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State.

Voor de verhaalprocedures bedoeld in de artikelen 16, 17 en 22 is de
verhaalinstantie de gewone rechter. Voor de onverbindendverklaring
en de alternatieve sancties zetelt de rechter zoals in kort geding.

Art. 25. Tenzij de bepalingen van deze wet hiervan afwijken,
worden de bevoegdheids- en procedurevoorschriften voor de verhaal-
instantie bepaald door de wetten en besluiten betreffende de verhaal-
instantie.

Wanneer de verhaalinstantie een vordering tot schorsing van de
uitvoering van de gunningsbeslissing ontvangt, deelt zij dit onmiddel-
lijk mee aan de aanbestedende instantie.

Met het oog op een mededeling aan de Europese Commissie legt de
verhaalinstantie aan de eerste minister de tekst over van alle uitspraken
die zij doet met toepassing van artikel 18. Zij legt aan de eerste minister
eveneens de andere gegevens over die de Europese Commissie
eventueel zou opvragen betreffende het verloop van de verhaalproce-
dures.

Art. 26. De verhaalinstantie moet de vertrouwelijkheid en het recht
op eerbiediging van zakengeheimen waarborgen met betrekking tot de
informatie die is vervat in door de betrokken partijen, in het bijzonder
door de aanbestedende instantie die het volledige dossier dient over te
leggen, aan haar overgelegde dossiers, ook al kan zijzelf van deze
informatie kennis nemen en deze in haar beschouwing betrekken. Het
komt deze instantie toe te oordelen in welke mate en op welke wijze de
vertrouwelijkheid en het geheime karakter van deze informatie moeten
worden gewaarborgd, rekening houdend met de vereisten van een
effectieve rechtsbescherming en van de eerbiediging van het recht van
verweer van de procespartijen en met het vereiste dat de procedure op
alle onderdelen het recht op een eerlijk proces eerbiedigt.

Art. 27. In geval van een tergende en roekeloze verhaalprocedure
kan de verhaalinstantie, op verzoek van de aanbestedende instantie of
de begunstigde van de beslissing, aan de aanbestedende instantie of
aan de begunstigde een passende schadevergoeding toekennen ten
laste van de verzoeker. Het totale bedrag van de eventuele schadever-
goedingen mag in geen geval 5 % van het bedrag van de gegunde
opdracht zonder belasting over de toegevoegde waarde overschrijden.

Het voornoemde percentage kan bij een koninklijk besluit vastge-
steld na overleg in de Ministerraad worden verhoogd. Dit koninklijk
besluit moet bij wet worden bekrachtigd binnen een termijn van twaalf
maanden vanaf de inwerkingtreding ervan.

HOOFDSTUK 2. — Opdrachten
die de Europese drempels niet bereiken

Afdeling 1. — Toepassingsgebied

Art. 28. Dit hoofdstuk is toepasselijk op de opdrachten die het door
de Koning vastgestelde bedrag voor de Europese bekendmaking niet
bereiken, en die onder de wet van 15 juni 2006 vallen.

In de zin van dit hoofdstuk wordt onder ″opdracht″ eveneens
verstaan, het opstellen van een lijst van gegadigden en het opstellen
van een kwalificatiesysteem.

Afdeling 2. — Gemotiveerde beslissing, informatie aan kandidaten,
deelnemers en inschrijvers en wachttermijn

Art. 29. § 1. Voor de opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave
zonder belasting over de toegevoegde waarde het bedrag van 85.000 euro
overschrijdt voor de klassieke sectoren, en 170.000 euro voor de speciale
sectoren, zijn alleen de artikelen 4, 5, 7, 8, § 1, eerste lid, 9 en 10 van
toepassing.

De Koning kan de voormelde bedragen aanpassen aan de overeen-
stemmende drempelwaarden voor het gebruik van de onderhandelings-
procedure zonder bekendmaking.

Sous-section 7. — Instances de recours

Art. 24. L’instance de recours pour les procédures de recours visées
aux articles 14 et 15 est :

1o la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat lorsque
l’autorité adjudicatrice est une autorité visée à l’article 14, § 1er, des lois
coordonnées sur le Conseil d’État;

2o le juge judiciaire lorsque l’autorité adjudicatrice n’est pas une
autorité visée à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil
d’État.

Pour les procédures de recours visées aux articles 16, 17 et 22,
l’instance de recours est le juge judiciaire. Pour la déclaration d’absence
d’effets et les sanctions alternatives, le juge siège comme en référé.

Art. 25. A moins que des dispositions de la présente loi n’y
dérogent, les règles de compétence et de procédure devant l’instance de
recours sont celles fixées par les lois et arrêtés relatifs à l’instance de
recours.

Lorsque l’instance de recours reçoit une demande de suspension de
l’exécution de la décision d’attribution, elle en informe immédiatement
l’autorité adjudicatrice.

L’instance de recours transmet au premier ministre, en vue d’une
communication à la Commission européenne, le texte de toutes les
décisions qu’elle prend en application de l’article 18. Elle transmet
également au premier ministre les autres informations sur le fonction-
nement des procédures de recours éventuellement demandées par la
Commission européenne.

Art. 26. L’instance de recours doit garantir la confidentialité et le
droit au respect des secrets d’affaires au regard des informations
contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à
la cause, notamment par l’autorité adjudicatrice qui est tenue de
déposer l’intégralité du dossier, tout en pouvant elle-même connaître
de telles informations et les prendre en considération. Il appartient à
cette instance de décider dans quelle mesure et selon quelles modalités
il convient de garantir la confidentialité et le secret de ces informations,
en vue des exigences d’une protection juridique effective et du respect
des droits de la défense des parties au litige afin que la procédure
respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable.

Art. 27. En cas de recours téméraire et vexatoire, à la demande de
l’autorité adjudicatrice ou du bénéficiaire de l’acte, l’instance de recours
peut octroyer une indemnisation adéquate à l’autorité adjudicatrice ou
au bénéficiaire à charge du requérant. Le montant total des éventuelles
indemnités ne peut en aucun cas dépasser 5 % du montant hors taxe sur
la valeur ajoutée du marché attribué.

Le pourcentage précité peut être majoré par un arrêté royal délibéré
en Conseil des ministres. Cet arrêté royal doit être confirmé par la loi
dans un délai de douze mois à partir de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 2. — Marchés n’atteignant pas les seuils européens

Section 1re. — Champ d’application

Art. 28. Le présent chapitre s’applique aux marchés n’atteignant pas
le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne et relevant de la
loi du 15 juin 2006.

Au sens du présent chapitre, on entend également par ″marché″,
l’établissement d’une liste de candidats sélectionnés et l’établissement
d’un système de qualification.

Section 2. — Décision motivée, information des candidats,
des participants et des soumissionnaires et délai d’attente

Art. 29. § 1er. Pour les marchés dont la dépense à approuver hors
taxe sur la valeur ajoutée dépasse 85.000 euros dans les secteurs
classiques, et 170.000 euros dans les secteurs spéciaux, seuls les
articles 4, 5, 7, 8, § 1er, alinéa 1er, 9 et 10 s’appliquent.

Le Roi peut adapter les montants précités aux montants des seuils
correspondants pour le recours à la procédure négociée sans publicité.
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§ 2. Voor de opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave zonder
belasting over de toegevoegde waarde de van toepassing zijnde in § 1
bedoelde drempelbedragen niet overschrijdt, stelt de aanbestedende
instantie een gemotiveerde beslissing op in onderstaande gevallen :

1o wanneer ze beslist over de selectie van de kandidaten ingeval de
procedure een eerste fase met de indiening van aanvragen tot
deelneming omvat;

2o wanneer ze de opdracht gunt, ongeacht de procedure;

3o wanneer ze afziet van het plaatsen van de opdracht en eventueel
beslist een nieuwe opdracht uit te schrijven.

Bovendien informeert de aanbestedende instantie schriftelijk :

1o wanneer de gunningsprocedure een eerste fase met de indiening
van aanvragen tot deelneming omvat en onmiddellijk na het nemen
van de gemotiveerde selectiebeslissing, elke niet-geselecteerde kandi-
daat dat hij niet is geselecteerd;

2o onmiddellijk na het nemen van de gunningsbeslissing, elke
niet-geselecteerde kandidaat of inschrijver dat hij niet is geselecteerd,
elke inschrijver met een geweerde of niet-gekozen offerte dat zijn offerte
is geweerd of niet is gekozen en de gekozen inschrijver dat hij is
gekozen.

Binnen een termijn van dertig dagen na de datum van verzending
van de in het tweede lid bedoelde informatie kan de betrokken
kandidaat of inschrijver schriftelijk verzoeken om hem volgende
aanvullende informatie mee te delen :

1o elke niet-geselecteerde kandidaat of inschrijver : de motieven voor
zijn niet-selectie, in de vorm van een uittreksel van de gemotiveerde
beslissing;

2o elke inschrijver van wie de offerte geweerd is : de motieven voor
de wering, onder de vorm van een uittreksel van de gemotiveerde
beslissing;

3o elke inschrijver van wie de offerte niet is gekozen en de
opdrachtnemer : de gemotiveerde beslissing.

De aanbestedende instantie deelt deze aanvullende informatie
schriftelijk mee binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de datum
van ontvangst van het verzoek daartoe.

De aanbestedende instantie kan evenwel gebruik maken van de
mogelijkheden waarin artikel 8, § 1, eerste lid, voorziet en, naargelang
het geval, de in het derde lid vermelde motieven bij de informatie
voegen. De gemotiveerde beslissing wordt bij de informatie gevoegd
wanneer de aanbestedende instantie artikel 11, eerste lid, toepasselijk
maakt, overeenkomstig artikel 30, tweede lid.

§ 3. Voor de in § 2, eerste lid, bedoelde opdrachten, informeert de
aanbestedende instantie schriftelijk, onmiddellijk na het nemen van de
beslissing om af te zien van het plaatsen van de opdracht en, in
voorkomend geval, een nieuwe opdracht uit te schrijven, elke betrok-
ken kandidaat of inschrijver over dit feit.

Binnen een termijn van dertig dagen na de datum van verzending
van deze informatie kan de betrokken kandidaat of inschrijver
schriftelijk verzoeken om hem de gemotiveerde beslissing mee te delen.

De aanbestedende instantie deelt de gemotiveerde beslissing schrif-
telijk mee binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de datum van
ontvangst van het verzoek daartoe.

§ 4. Wanneer de aanbestedende instantie, voor de in § 2, eerste lid,
bedoelde opdrachten, beslist over de kwalificatie of de intrekking van
de kwalificatie in het kader van een kwalificatiesysteem stelt ze een
gemotiveerde beslissing op. Onmiddellijk na het nemen van deze
beslissing informeert de aanbestedende instantie elke betrokken kan-
didaat over deze kwalificatie of intrekking.

Binnen een termijn van dertig dagen na de datum van verzending
van deze informatie kan de betrokken kandidaat schriftelijk verzoeken
om hem de motieven van deze beslissing mee te delen, onder de vorm
van een uittreksel van de gemotiveerde beslissing.

De aanbestedende instantie deelt het uittreksel van de gemotiveerde
beslissing schriftelijk mee binnen een termijn van vijftien dagen vanaf
de datum van ontvangst van het verzoek daartoe.

§ 5. Wanneer de aanbestedende instantie, voor de in § 2, eerste lid,
bedoelde opdrachten, beslist gebruik te maken van de concurrentiedia-
loog, stelt ze een gemotiveerde beslissing op.

Bovendien wordt een gemotiveerde beslissing opgesteld, voor de in
§ 2, eerste lid, bedoelde opdrachten, wanneer de aanbestedende
instantie beslist, in het kader van de concurrentiedialoog, over de
oplossing of de oplossingen die aan haar behoeften en eisen kan of
kunnen voldoen. Onmiddellijk na het nemen van deze beslissing
informeert de aanbestedende instantie elke betrokken deelnemer

§ 2. Pour les marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la
valeur ajoutée ne dépasse pas les seuils applicables visés au § 1er,
l’autorité adjudicatrice rédige une décision motivée dans les cas
suivants :

1o lorsqu’elle décide de la sélection des candidats quand la procédure
comprend une première phase impliquant l’introduction de demandes
de participation;

2o lorsqu’elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;

3o lorsqu’elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant,
décide de lancer un nouveau marché.

Par ailleurs, l’autorité adjudicatrice informe par écrit :

1o tout candidat non sélectionné de sa non-sélection, lorsque la
procédure d’attribution comprend une première phase impliquant
l’introduction de demandes de participation et ce dès qu’elle a pris la
décision motivée de sélection;

2o tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-
sélection, tout soumissionnaire dont l’offre a été rejetée ou n’a pas été
choisie, du rejet de son offre ou du fait qu’elle n’a pas été choisie, et le
soumissionnaire retenu, de la décision relative à son choix et ce dès
qu’elle a pris la décision d’attribution.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi des
informations visées à l’alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire
concerné peut demander par écrit à l’autorité adjudicatrice de lui
communiquer les informations complémentaires suivantes :

1o tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné : les motifs de sa
non-sélection, extraits de la décision motivée;

2o tout soumissionnaire dont l’offre a été rejetée : les motifs du rejet,
extraits de la décision motivée;

3o tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue et l’adjudica-
taire : la décision motivée.

L’autorité adjudicatrice communique par écrit ces informations
complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de
réception de la demande.

L’autorité adjudicatrice peut cependant utiliser les modalités de
l’article 8, § 1er, alinéa 1er, et joindre à l’information, selon le cas, les
motifs indiqués à l’alinéa 3. La décision motivée est jointe à l’informa-
tion lorsque l’autorité adjudicatrice rend applicable l’article 11,
alinéa 1er, conformément à l’article 30, alinéa 2.

§ 3. Pour les marchés visés au § 2, alinéa 1er, l’autorité adjudicatrice,
dès qu’elle a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le
cas échéant, de lancer un nouveau marché, en informe par écrit chaque
candidat ou soumissionnaire concerné.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de ces
informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander
par écrit à l’autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision
motivée.

L’autorité adjudicatrice communique par écrit la décision motivée
dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la
demande.

§ 4. Lorsque l’autorité adjudicatrice, pour les marchés visés au § 2,
alinéa 1er, décide de la qualification ou du retrait de la qualification
dans le cadre d’un système de qualification, elle rédige une décision
motivée. Dès qu’elle a pris cette décision, l’autorité adjudicatrice
informe chaque candidat concerné de cette qualification ou de ce retrait.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de ces
informations, le candidat concerné peut demander par écrit à l’autorité
adjudicatrice de lui communiquer les motifs de cette décision, extraits
de la décision motivée.

L’autorité adjudicatrice communique par écrit l’extrait de la décision
motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception
de la demande.

§ 5. Lorsque l’autorité adjudicatrice, pour les marchés visés au § 2,
alinéa 1er, décide de recourir à un dialogue compétitif, elle rédige une
décision motivée.

Par ailleurs, une décision motivée est rédigée, pour les marchés visés
au § 2, alinéa 1er, lorsque l’autorité adjudicatrice prend, dans le cadre
du dialogue compétitif, une décision portant sur la ou les solutions
susceptibles de répondre à ses besoins et à ses exigences. Dès qu’elle a
pris cette décision, l’autorité adjudicatrice en informe chaque partici-
pant concerné. Dans un délai de trente jours à compter de la date
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hierover. Binnen een termijn van dertig dagen na de datum van
verzending van deze informatie kan de betrokken deelnemer schrifte-
lijk verzoeken om hem de gemotiveerde beslissing mee te delen. De
aanbestedende instantie deelt de gemotiveerde beslissing schriftelijk
mee binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de datum van
ontvangst van het verzoek daartoe.

Wanneer de aanbestedende instantie beslist, voor de in § 2, eerste lid,
bedoelde opdrachten, eerste lid, in het kader van de concurrentiedia-
loog, de dialoog gesloten te verklaren, dan stelt ze ook hiervan een
gemotiveerde beslissing op. Onmiddellijk na het nemen van deze
beslissing informeert de aanbestedende instantie elke betrokken deel-
nemer hiervan. Onder dezelfde modaliteiten als in vorig lid vermeld,
kan de betrokken deelnemer vervolgens schriftelijk verzoeken om hem
de gemotiveerde beslissing mee te delen.

§ 6. Wanneer de aanbestedende instantie, voor de in § 2, eerste lid,
bedoelde opdrachten, in het kader van een dynamisch aankoopsysteem
beslist een deelnemer niet te selecteren of diens indicatieve offerte af te
wijzen, stelt ze een gemotiveerde beslissing op. Onmiddellijk na het
nemen van deze beslissing informeert de aanbestedende instantie elke
betrokken deelnemer hierover. Binnen een termijn van dertig dagen na
de datum van verzending van deze informatie kan de betrokken
deelnemer schriftelijk verzoeken om hem de motieven van deze
beslissing mee te delen, in de vorm van een uittreksel van de
gemotiveerde beslissing.

De aanbestedende instantie deelt het uittreksel van de gemotiveerde
beslissing schriftelijk mee binnen een termijn van vijftien dagen vanaf
de datum van ontvangst van het verzoek daartoe.

§ 7. De §§ 2 tot 6 zijn niet toepasselijk op de opdrachten die tot stand
komen met een aanvaarde factuur.

Art. 30. Artikel 11 is toepasselijk op de opdrachten voor werken die
verplicht onderworpen zijn aan de Belgische bekendmaking en waar-
van het bedrag van de goed te keuren offerte zonder belasting over de
toegevoegde waarde meer dan de helft bedraagt van het door de
Koning vastgestelde bedrag voor de Europese bekendmaking.

De aanbestedende instantie kan artikel 11, eerste lid, toepasselijk
maken op de opdrachten bedoeld in dit hoofdstuk die niet zijn
onderworpen aan het eerste lid.

Zodra de opdracht is gesloten, kan deze niet meer geschorst of
onverbindend worden verklaard door de verhaalinstantie, welke die
ook zij.

Afdeling 3. — Verhaalprocedures

Art. 31. De artikelen 14 tot 16 zijn toepasselijk op de opdrachten
onderworpen aan de bepalingen van dit hoofdstuk.

Art. 32. Wanneer artikel 30, eerste lid, toepasselijk is, zijn de
artikelen 12, 13, 17, 18, eerste en vierde lid, en 19 tot 22 eveneens
toepasselijk.

In dat geval worden de in die bepalingen vermelde woorden
″Europese bekendmaking″ en ″Publicatieblad van de Europese Unie″
vervangen door de woorden ″Belgische bekendmaking″, respectievelijk
″Bulletin der Aanbestedingen″.

Wanneer de aanbestedende instantie, overeenkomstig artikel 30,
tweede lid, artikel 11, eerste lid, vrijwillig toepasselijk maakt, zijn de
artikelen 13 en 17 tot 22 niet toepasselijk.

Art. 33. De artikelen 23, §§ 1 tot 4 en 24 tot 27, zijn toepasselijk op de
opdrachten bedoeld in dit hoofdstuk. Op de opdrachten bedoeld in
artikel 30, eerste lid, zijn eveneens de bepalingen van artikel 23, §§ 5
en 6, toepasselijk.

HOOFDSTUK 3. — Correctiemechanisme

Art. 34. § 1. De Europese Commissie kan de in §§ 2 tot 5 bedoelde
procedure hanteren wanneer zij, vóór de sluiting van de opdracht, van
oordeel is dat een ernstige schending van het Gemeenschapsrecht
inzake overheidsopdrachten is begaan tijdens een procedure die onder
het toepassingsgebied valt van hoofdstuk I van deze titel.

§ 2. De Europese Commissie stelt de Belgische Staat in kennis van de
redenen waarom zij tot de conclusie is gekomen dat een ernstige
schending is begaan en vraagt deze op passende wijze ongedaan te
maken.

§ 3. Binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de in § 2 bedoelde
kennisgeving, stelt de Belgische Staat de Commissie in kennis van :

a) de bevestiging dat de schending ongedaan is gemaakt;

b) een met redenen omkleed oordeel waarin toegelicht wordt
waarom geen corrigerende actie is ondernomen, of

d’envoi de ces informations, le participant concerné peut demander par
écrit à l’autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée.
L’autorité adjudicatrice communique par écrit la décision motivée dans
un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la
demande.

Lorsque l’autorité adjudicatrice décide, pour les marchés visés au § 2,
alinéa 1er, dans le cadre du dialogue compétitif, de déclarer le dialogue
conclu, elle rédige également une décision motivée. Dès qu’elle a pris
cette décision, l’autorité adjudicatrice en informe chaque participant
concerné. Selon les mêmes modalités que celles visées à l’alinéa
précédent, le participant concerné peut ensuite demander par écrit à
l’autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée.

§ 6. Lorsque l’autorité adjudicatrice décide, pour les marchés visés au
§ 2, alinéa 1er, dans le cadre du système d’acquisition dynamique, de ne
pas sélectionner un participant ou de rejeter son offre indicative, elle
rédige une décision motivée. Dès qu’elle a pris cette décision, l’autorité
adjudicatrice en informe chaque participant concerné. Dans un délai de
trente jours à compter de la date d’envoi de ces informations, le
participant concerné peut demander par écrit à l’autorité adjudicatrice
de lui communiquer les motifs de cette décision, extraits de la décision
motivée.

L’autorité adjudicatrice communique par écrit l’extrait de la décision
motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception
de la demande.

§ 7. Les §§ 2 à 6 ne s’appliquent pas aux marchés constatés par une
facture acceptée.

Art. 30. L’article 11 est applicable aux marchés de travaux soumis à
la publicité obligatoire au niveau belge dont le montant de l’offre à
approuver hors taxe sur la valeur ajoutée excède la moitié du montant
fixé par le Roi pour la publicité européenne.

L’autorité adjudicatrice peut rendre l’article 11, alinéa 1er, applicable
aux marchés visés au présent chapitre et qui ne sont pas visés à
l’alinéa 1er.

Une fois conclu, le marché ne peut être suspendu ou déclaré
dépourvu d’effets par l’instance de recours, quelle qu’elle soit.

Section 3. — Procédures de recours

Art. 31. Les articles 14 à 16 sont applicables aux marchés visés par le
présent chapitre.

Art. 32. Lorsque l’article 30, alinéa 1er, est applicable, les articles 12,
13, 17, 18, alinéas 1er et 4, et 19 à 22 sont également applicables.

Dans ce cas, les mots ″publicité européenne″ et ″Journal officiel de
l’Union européenne″, mentionnés dans ces dispositions, sont remplacés
par les mots ″publicité belge″ et ″Bulletin des Adjudications″.

Si l’autorité adjudicatrice, conformément à l’article 30, alinéa 2, fait
application volontaire de l’article 11, alinéa 1er, les articles 13 et 17 à 22
ne sont pas applicables.

Art. 33. Les articles 23, §§ 1er à 4 et 24 à 27, sont applicables aux
marchés visés par le présent chapitre. Les dispositions de l’article 23,
§§ 5 et 6, sont également applicables aux marchés visés à l’article 30,
alinéa 1er.

CHAPITRE 3. — Mécanisme correcteur

Art. 34. § 1er. La Commission européenne peut invoquer la procé-
dure prévue aux §§ 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un marché, elle
considère qu’une violation grave du droit communautaire en matière
de marchés publics a été commise au cours d’une procédure relevant
du champ d’application du chapitre Ier du présent titre.

§ 2. La Commission européenne notifie à l’Etat belge les raisons pour
lesquelles elle estime qu’une violation grave a été commise et en
demande la correction par des moyens appropriés.

§ 3. Dans les vingt et un jours de calendrier qui suivent la réception
de la notification visée au § 2, l’Etat belge communique à la
Commission :

a) la confirmation que la violation a été corrigée;

b) des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction
n’a été effectuée, ou
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c) een kennisgeving waarin staat dat de procedure is geschorst, hetzij
op initiatief van de aanbestedende instantie, hetzij in het kader van de
uitoefening van de in artikel 15 bepaalde bevoegdheden.

§ 4. Een met redenen omkleed oordeel meegedeeld volgens § 3, b),
kan onder meer gebaseerd zijn op het feit dat tegen de beweerde
inbreuk verhaal bij een rechter of een andere instantie is ingesteld. In
dat geval deelt de Belgische Staat de Europese Commissie het resultaat
van deze procedures mee, zodra dit bekend is.

§ 5. In geval van kennisgeving waarbij wordt meegedeeld dat een
procedure is geschorst overeenkomstig § 3, c), stelt de betrokken
lidstaat de Europese Commissie ervan in kennis dat de schorsing is
ingetrokken of dat een andere procedure is uitgeschreven die volledig
of gedeeltelijk verband houdt met de voorafgaande procedure. Deze
nieuwe kennisgeving moet bevestigen dat de beweerde schending
ongedaan is gemaakt of moet een met redenen omkleed oordeel
bevatten waarin toegelicht wordt waarom geen corrigerende actie heeft
plaatsgevonden.

§ 6. Wanneer de Europese Commissie de in §§ 2 tot 5 bedoelde
procedure hanteert, is de betrokken aanbestedende instantie verplicht
samen te werken met de overheden belast met het bezorgen van een
antwoord aan de Europese Commissie. De aanbestedende instantie is
met name verplicht de eerste minister langs de snelst mogelijke
kanalen, binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de
Europese Commissie, alle documenten en inlichtingen over te leggen
die noodzakelijk zijn voor een afdoend antwoord.

TITEL III. — De motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
voor de overheidsopdrachten ressorterende onder de wet van
13 augustus 2011

HOOFDSTUK 1. — Opdrachten die de Europese drempels bereiken

Afdeling 1. — Toepassingsgebied

Art. 35. Deze hoofdstuk is van toepassing op de opdrachten en
kwalificatiesystemen die het door de Koning vastgestelde bedrag voor
de Europese bekendmaking bereiken, en die ressorteren onder de wet
van 13 augustus 2011.

Wat betreft de in artikel 346, 1, b), van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie bedoelde defensieopdrachten, zijn
evenwel enkel de artikelen 36, 37, 39 tot 42, 46 tot 48 en 55 tot 59 van
toepassing.

Wanneer de oorspronkelijke raming van de opdracht lager is dan het
door de Koning vastgestelde bedrag voor de Europese bekendmaking,
maar het goed te keuren offertebedrag zonder belasting over de
toegevoegde waarde evenwel meer dan 20 % hoger is dan dit door de
Koning vastgestelde bedrag, is deze titel van toepassing, behalve de
uitzondering bedoeld in artikel 44, 1o.

Afdeling 2. — Gemotiveerde beslissing

Art. 36. De aanbestedende instantie stelt een gemotiveerde beslis-
sing op :

1o wanneer ze beslist gebruik te maken van een onderhandelings-
procedure zonder bekendmaking;

2o wanneer ze beslist gebruik te maken van een concurrentiedialoog;

3o wanneer ze beslist over de kwalificatie of de intrekking van de
kwalificatie in het kader van een kwalificatiesysteem;

4o wanneer ze beslist over de selectie van de kandidaten ingeval de
procedure een eerste fase met de indiening van aanvragen tot
deelneming omvat;

5o wanneer ze, in het kader van de concurrentiedialoog, beslist de
dialoog gesloten te verklaren;

6o wanneer ze een opdracht gunt, ongeacht de procedure;

7o wanneer ze afziet van het plaatsen van de opdracht en eventueel
beslist een nieuwe opdracht uit te schrijven.

Wat betreft de beslissingen vermeld in het eerste lid, 1o en 2o, dienen
de motieven van de beslissing op het ogenblik van de beslissing te
bestaan, maar kan de formele gemotiveerde beslissing a posteriori
worden opgesteld, door ze op te nemen in de eerstvolgende beslissing
bedoeld in het eerste lid, 3o, 4o, 5o, 6o of 7o, al naargelang.

In de onderstaande gevallen mag de in het eerste lid, 6o, bedoelde
gunningsbeslissing, voor zover dit niet onmiddellijk kan, a posteriori
worden opgesteld, uiterlijk de vijftiende dag na de beslissing :

1o in geval van urgentie als gevolg van een crisis in het geval en
onder de voorwaarden bepaald in artikel 25, 1o, e), van de wet van
13 augustus 2011;

c) une notification indiquant que la procédure en cause a été
suspendue, soit a l’initiative de l’autorité adjudicatrice, soit dans le
cadre de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 15.

§ 4. Des conclusions motivées communiquées conformément au § 3,
b), peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation alléguée fait
déjà l’objet d’un recours juridictionnel ou auprès d’une autre instance.
Dans ce cas, l’Etat belge informe la Commission européenne du résultat
de ces procédures dès que celui-ci est connu.

§ 5. En cas de notification indiquant qu’une procédure a été
suspendue conformément au § 3, c), l’Etat membre concerné notifie à la
Commission européenne la levée de la suspension ou l’ouverture d’une
autre procédure liée, entièrement ou partiellement, à la procédure
précédente. Cette nouvelle notification confirme que la violation
alléguée a été corrigée ou inclut des conclusions motivées expliquant
pourquoi aucune correction n’a été effectuée.

§ 6. Lorsque la Commission européenne invoque la procédure prévue
aux §§ 2 à 5, l’autorité adjudicatrice concernée est tenue de collaborer
avec les autorités chargées de communiquer une réponse à la Commis-
sion européenne. L’autorité adjudicatrice est notamment tenue de
produire par les voies les plus rapides au premier ministre, dans les dix
jours de la réception de la notification de la Commission européenne,
tous documents et renseignements nécessaires à assurer une réponse
satisfaisante.

TITRE III. — La motivation, l’information et les voies de recours
pour les marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011

CHAPITRE Ier. — Marchés atteignant les seuils européens

Section 1re. — Champ d’application

Art. 35. Le présent chapitre s’applique aux marchés et aux systèmes
de qualification atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité
européenne et relevant de la loi du 13 août 2011.

En ce qui concerne les marchés en matière de défense visés à
l’article 346, 1, b), du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, seuls les articles 36, 37, 39 à 42, 46 à 48 et 55 à 59 sont
cependant applicables.

Lorsque l’estimation initiale du marché est inférieure au montant fixé
par le Roi pour la publicité européenne, mais que le montant hors taxe
sur la valeur ajoutée de l’offre à approuver est cependant supérieur de
plus de 20 % à ce montant fixé par le Roi, le présent titre est applicable,
sauf l’exception prévue à l’article 44, 1o.

Section 2. — Décision motivée

Art. 36. L’autorité adjudicatrice rédige une décision motivée :

1o lorsqu’elle décide de recourir à une procédure négociée sans
publicité;

2o lorsqu’elle décide de recourir à un dialogue compétitif;

3o lorsqu’elle décide de la qualification ou du retrait de la qualifica-
tion dans le cadre d’un système de qualification;

4o lorsqu’elle décide de la sélection des candidats quand la procédure
comprend une première phase impliquant l’introduction de demandes
de participation;

5o lorsqu’elle décide, dans le cadre d’un dialogue compétitif, de
déclarer le dialogue conclu;

6o lorsqu’elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;

7o lorsqu’elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant,
décide de lancer un nouveau marché.

En ce qui concerne les décisions mentionnées à l’alinéa 1er, 1o et 2o,
les motifs de la décision doivent exister au moment où celle-ci est prise,
mais la décision formelle motivée peut cependant être rédigée a
posteriori, lors de l’établissement de la prochaine décision visée à
l’alinéa 1er, 3o, 4o, 5o, 6o ou 7o, selon le cas.

Dans les cas suivants, si la décision d’attribution visée à l’alinéa 1er,
6o, ne peut être rédigée immédiatement, celle-ci est rédigée a posteriori,
et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la décision :

1o en cas d’urgence résultant d’une crise dans le cas et dans les
conditions prévus par l’article 25, 1o, e), de la loi du 13 août 2011;
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2o in geval van dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die
niet konden worden voorzien, in het geval en onder de voorwaarden
bepaald in artikel 25, 1o, f), van de wet van 13 augustus 2011;

3o indien het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en
aangekochte leveringen, in het geval en onder de voorwaarden bepaald
in artikel 25, 3o, b), van de wet van 13 augustus 2011;

4o indien het gaat om de aankoop van leveringen tegen bijzonder
gunstige voorwaarden, in het geval en onder de voorwaarden bepaald
in artikel 25, 3o, c), van de wet van 13 augustus 2011;

5o voor opdrachten in verband met de levering van vervoersdiensten
in de lucht en ter zee voor de strijdkrachten of de veiligheidsdiensten
die in het buitenland zijn ingezet of zullen worden ingezet, in de
gevallen en onder de voorwaarden bepaald in artikel 25, 5o, van de wet
van 13 augustus 2011.

Art. 37. De in artikel 36 bedoelde gemotiveerde beslissing bevat,
naargelang de procedure en het soort beslissing :

1o de naam en het adres van de aanbestedende instantie, het
voorwerp van de opdracht, de gevolgde gunningswijze en het goed te
keuren opdrachtbedrag;

2o in geval van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking of
concurrentiedialoog, de juridische en feitelijke motieven die het gebruik
van deze procedure rechtvaardigen of mogelijk maken;

3o de namen van de kandidaten of inschrijvers;

4o in geval van een concurrentiedialoog, de namen van de deelne-
mers;

5o in geval van een kwalificatiesysteem :

- de namen van de gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde kandida-
ten en de juridische en feitelijke motieven voor de beslissingen die
daarop betrekking hebben en die gebaseerd zijn op de vooraf vastge-
stelde kwalificatiecriteria en -regels;

- de namen van de kandidaten van wie de kwalificatie is ingetrokken
en de juridische en feitelijke motieven voor de beslissingen die daarop
betrekking hebben en die gebaseerd zijn op de vooraf vastgestelde
kwalificatiecriteria en -regels;

6o de namen van de al dan niet geselecteerde kandidaten of
inschrijvers en de juridische en feitelijke motieven voor de beslissingen
die daarop betrekking hebben;

7o in geval van een concurrentiedialoog, de namen van de deelne-
mers van wie de oplossing al dan niet is gekozen na afloop van de
dialoog en de juridische en feitelijke motieven voor de beslissingen die
daarop betrekking hebben;

8o de namen van de inschrijvers van wie de offerte onregelmatig is
bevonden en de juridische en feitelijke motieven voor hun wering. Deze
motieven hebben met name betrekking op het abnormale karakter van
de prijzen, op het bevinden van de niet-gelijkwaardigheid van de
voorgestelde oplossingen aan de technische specificaties of het niet
voldoen aan de vastgestelde prestatie- of functionele eisen, alsook op
de beslissing dat niet aan de vereisten op het gebied van gegevensbe-
veiliging en bevoorradingszekerheid is voldaan;

9o de namen van de gekozen inschrijver of de gekozen deelnemer of
deelnemers bij de raamovereenkomst en van de deelnemers en
inschrijvers van wie de regelmatige offerte niet werd gekozen en de
juridische en feitelijke motieven, waaronder de kenmerken en relatieve
voordelen van de gekozen offerte, voor de beslissingen die daarop
betrekking hebben;

10o de juridische en feitelijke motieven van de beslissing van de
aanbestedende instantie om af te zien van het plaatsen van de opdracht
en, in voorkomend geval, de vermelding van de nieuwe gunnings-
procedure die wordt gevolgd.

Art. 38. De in artikel 37 bedoelde beslissing geldt als proces-verbaal
en wordt, op haar verzoek, overgezonden aan de Europese Commissie.
Dit proces-verbaal wordt in voorkomend geval aangevuld met :

1o de vermelding van het gedeelte van de opdracht of van de
raamovereenkomst dat de begunstigde voornemens of verplicht is in
onderaanneming te geven;

2o de rechtvaardiging, in geval van een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking, van de overschrijding van de looptijd van
vijf jaar voor de opdrachten betreffende aanvullende leveringen zoals
bedoeld in artikel 25, 3o, a), tweede lid, van de wet van 13 augustus 2011
of voor de opdrachten bestaande uit de herhaling van soortgelijke
werken of diensten zoals bedoeld in artikel 25, 4o, b), tweede lid, van
dezelfde wet;

2o en cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles
dans le cas et dans les conditions prévus par l’article 25, 1o, f), de la loi
du 13 août 2011;

3o s’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières
premières dans le cas et dans les conditions prévus par l’article 25, 3o,
b), de la loi du 13 août 2011;

4o lorsque des fournitures sont achetées à des conditions particuliè-
rement avantageuses, dans le cas et dans les conditions prévus par
l’article 25, 3o, c), de la loi du 13 août 2011;

5o pour les marchés liés à la fourniture de services de transport
maritime et aérien pour les forces armées ou les forces de sécurité, qui
sont ou vont être déployées à l’étranger, dans les cas et dans les
conditions prévus par l’article 25, 5o, de la loi du 13 août 2011.

Art. 37. La décision motivée visée à l’article 36 comporte, selon la
procédure et le type de décision :

1o le nom et l’adresse de l’autorité adjudicatrice, l’objet, le mode de
passation suivi et le montant du marché à approuver;

2o en cas de procédure négociée sans publicité ou de dialogue
compétitif, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le
recours à cette procédure;

3o les noms des candidats ou des soumissionnaires;

4o en cas de dialogue compétitif, les noms des participants;

5o en cas de système de qualification :

- les noms des candidats qualifiés et non qualifiés et les motifs de
droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critères et règles
de qualification établis au préalable;

- les noms des candidats dont la qualification est retirée et les motifs
de droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critères et
règles de qualification établis au préalable;

6o les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et
sélectionnés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;

7o en cas de dialogue compétitif, les noms des participants dont la
solution a ou n’a pas été retenue au terme du dialogue et les motifs de
droit et de fait des décisions y afférentes;

8o les noms des soumissionnaires dont l’offre a été jugée irrégulière et
les motifs de droit et de fait de leur éviction. Ces motifs sont notamment
relatifs au caractère anormal des prix, au constat de non-équivalence
des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques ou à
leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences
fonctionnelles prévues, ainsi qu’à la décision selon laquelle les exigen-
ces relatives à la sécurité de l’information et à la sécurité de
l’approvisionnement ne sont pas satisfaites;

9o les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants
retenus dans l’accord-cadre et des participants et soumissionnaires
dont l’offre régulière n’a pas été choisie et les motifs de droit et de fait
des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les
avantages relatifs de l’offre retenue;

10o les motifs de droit et de fait pour lesquels l’autorité adjudicatrice
a éventuellement renoncé à passer le marché et, le cas échéant,
l’indication de la nouvelle procédure d’attribution suivie.

Art. 38. La décision visée à l’article 37 vaut procès-verbal et est
transmise, à sa demande, à la Commission européenne. Ce procès-
verbal est, le cas échéant, complété par :

1o l’indication de la part du marché ou de l’accord-cadre que
l’adjudicataire a l’intention ou sera tenu de sous-traiter;

2o la justification, dans le cas d’une procédure négociée sans
publicité, du dépassement de la durée de cinq ans pour les marchés
portant sur des livraisons complémentaires, visés à l’article 25, 3o, a),
alinéa 2, de la loi du 13 août 2011, ou pour les marchés consistant dans
la répétition de travaux ou de services similaires, visés à l’article 25, 4o,
b), alinéa 2, de la même loi;
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3o de rechtvaardiging, in geval van een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking, van de overschrijding van het plafond van
50 % van het bedrag van de hoofdopdracht voor de aanvullende
werken of diensten als bedoeld in artikel 25, 4o, a), tweede lid, van de
wet van 13 augustus 2011;

4o de vermelding van de redenen waarom de looptijd van de
raamovereenkomst langer is dan zeven jaar.

Afdeling 3. — Informatie aan kandidaten,
deelnemers en inschrijvers

Art. 39. § 1. Wanneer de procedure een eerste fase met de indiening
van aanvragen tot deelneming omvat, deelt de aanbestedende instantie,
onmiddellijk na het nemen van de gemotiveerde selectiebeslissing, aan
elke niet-geselecteerde kandidaat het volgende mee :

1o de motieven voor zijn niet-selectie, in de vorm van een uittreksel
van deze beslissing;

2o in geval van een beperking van het aantal geselecteerde kandida-
ten op basis van een rangschikking, de gemotiveerde selectiebeslissing.

De uitnodiging tot het indienen van een offerte mag niet aan de
geselecteerde kandidaten worden gericht vóór de verzending van deze
informatie.

§ 2. In geval van het instellen en het beheer van een kwalificatiesys-
teem deelt de aanbestedende instantie, onmiddellijk na het nemen van
de gemotiveerde kwalificatiebeslissing, aan elke niet-gekwalificeerde
kandidaat de motieven voor zijn niet-kwalificatie mee, in de vorm van
een uittreksel van deze beslissing. Deze mededeling gebeurt onverwijld
en uiterlijk binnen vijftien dagen vanaf de datum van de beslissing.

Voorafgaand aan de intrekking van de kwalificatie van een aanne-
mer, leverancier of dienstverlener brengt de aanbestedende instantie
hem, ten minste vijftien dagen vóór de datum bepaald voor de
intrekking van de kwalificatie, schriftelijk op de hoogte van haar
voornemen en van de redenen die dit rechtvaardigen, alsook van de
mogelijkheid om zijn opmerkingen te formuleren binnen dezelfde
termijn.

§ 3. In geval van een concurrentiedialoog deelt de aanbestedende
instantie, onmiddellijk na het nemen van de beslissing over de
oplossing of de oplossingen die aan haar behoeften en eisen kan of
kunnen voldoen, de gemotiveerde beslissing voor deze keuze mee aan
de deelnemers van wie de oplossing niet is gekozen.

Art. 40. § 1. Onmiddellijk na het nemen van de gemotiveerde
gunningsbeslissing doet de aanbestedende instantie kennisgeving van :

1o aan elke niet-geselecteerde inschrijver, de motieven voor zijn
niet-selectie, in de vorm van een uittreksel van de gemotiveerde
beslissing;

2o aan elke inschrijver van wie de offerte onregelmatig is bevonden,
de motieven voor de wering, in de vorm van een uittreksel van de
gemotiveerde beslissing;

3o aan elke inschrijver van wie de offerte niet is gekozen en aan de
gekozen inschrijver, de gemotiveerde beslissing.

De in het eerste lid bedoelde kennisgeving omvat in voorkomend
geval eveneens :

1o de nauwkeurige vermelding van de exacte duur van de in artikel
43, eerste lid, bedoelde termijn;

2o de aanbeveling om de aanbestedende instantie binnen diezelfde
termijn per fax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen
indien de belanghebbende een vordering tot schorsing indient overeen-
komstig artikel 47;

3o het faxnummer of het elektronisch adres waarnaar de in artikel 43,
derde lid, bedoelde verwittiging kan worden verzonden.

De aanbestedende instantie doet deze kennisgeving onverwijld per
fax, e-mail of een ander elektronisch middel, alsook, dezelfde dag, bij
aangetekende zending.

§ 2. De in § 1 bedoelde kennisgeving doet geen enkele contractuele
verbintenis ontstaan ten aanzien van de gekozen inschrijver en schorst
de termijn tijdens dewelke de inschrijvers gebonden blijven door hun
offerte, voor zover een dergelijke termijn en artikel 43 toepasselijk zijn.

Voor alle voor die opdracht ingediende offertes eindigt de schorsing
van de bedoelde termijn :

1o indien geen vordering tot schorsing is ingesteld als bedoeld in
artikel 43, tweede lid, de laatste dag van de termijn bedoeld in
artikel 43, eerste lid;

2o indien een vordering tot schorsing is ingesteld als bedoeld in
artikel 43, tweede lid, de dag waarop de in artikel 47 bedoelde
verhaalinstantie een beslissing heeft genomen;

3o la justification, dans le cas d’une procédure négociée sans
publicité, du dépassement du plafond de 50 % du montant du marché
initial pour les travaux ou les services complémentaires visés à
l’article 25, 4o, a), alinéa 2, de la loi du 13 août 2011;

4o l’indication des motifs justifiant une durée de l’accord-cadre
dépassant sept ans.

Section 3. — Information des candidats,
des participants et des soumissionnaires

Art. 39. § 1er. Lorsque la procédure comprend une première phase
impliquant l’introduction de demandes de participation, dès qu’elle a
pris la décision motivée de sélection, l’autorité adjudicatrice communi-
que à tout candidat non sélectionné :

1o les motifs de sa non-sélection, extraits de cette décision;

2o en cas de limitation, sur la base d’un classement, du nombre des
candidats sélectionnés, la décision motivée de sélection.

L’invitation à présenter une offre ne peut être adressée aux candidats
sélectionnés avant l’envoi de ces informations.

§ 2. En cas d’établissement et de gestion d’un système de qualifica-
tion, dès qu’elle a pris la décision motivée de qualification, l’autorité
adjudicatrice communique à tout candidat non qualifié, les motifs de sa
non-qualification, extraits de cette décision. Cette communication a lieu
dans les moindres délais et au plus tard dans les quinze jours à compter
de la date de la décision.

Préalablement au retrait de la qualification d’un entrepreneur, d’un
fournisseur ou d’un prestataire de services, l’autorité adjudicatrice
informe celui-ci par écrit de cette intention et des raisons la justifiant au
moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la
qualification, ainsi que de la possibilité de faire part de ses observations
dans ce même délai.

§ 3. En cas de dialogue compétitif, dès qu’elle a pris la décision
portant sur la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins et
à ses exigences, l’autorité adjudicatrice communique la décision
motivée relative à ce choix aux participants dont la solution n’est pas
retenue.

Art. 40. § 1er. Dès qu’elle a pris la décision d’attribution motivée,
l’autorité adjudicatrice communique :

1o à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-
sélection, extraits de la décision motivée;

2o à tout soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière, les
motifs de son éviction, extraits de la décision motivée;

3o à tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été choisie et au
soumissionnaire retenu, la décision motivée.

La communication visée à l’alinéa 1er comprend également, le cas
échéant :

1o la mention précise de la durée exacte du délai visé à l’article 43,
alinéa 1er;

2o la recommandation d’avertir l’autorité adjudicatrice dans ce même
délai, par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre moyen
électronique dans le cas où l’intéressé introduit une demande de
suspension conformément à l’article 47;

3o la mention du numéro de télécopieur ou l’adresse électronique à
laquelle l’avertissement visé à l’article 43, alinéa 3, peut être envoyé.

L’autorité adjudicatrice effectue immédiatement cette communica-
tion par télécopieur ou par un courrier électronique ou tout autre
moyen électronique et, le même jour, par envoi recommandé.

§ 2. La communication visée au § 1er ne crée aucun engagement
contractuel à l’égard du soumissionnaire retenu et suspend le délai
durant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur offre, pour
autant qu’un tel délai et l’article 43 soient applicables.

Pour l’ensemble des offres introduites pour ce marché, la suspension
de ce délai prend fin :

1o à défaut de demande de suspension visée à l’article 43, alinéa 2, à
l’issue du dernier jour de la période visée à l’article 43, alinéa 1er;

2o en cas de demande de suspension visée à l’article 43, alinéa 2, au
jour de la décision de l’instance de recours visée à l’article 47;
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3o in elk geval ten laatste 45 dagen na de in § 1 bedoelde
kennisgeving.

Art. 41. Onmiddellijk na het nemen van de beslissing om af te zien
van het plaatsen van de opdracht en, in voorkomend geval, een nieuwe
opdracht uit te schrijven, deelt de aanbestedende instantie de gemoti-
veerde beslissing mee aan de betrokken kandidaten, deelnemers en
inschrijvers.

Art. 42. § 1. Onverminderd artikel 12 van de wet van 13 augus-
tus 2011, mogen bepaalde gegevens evenwel niet worden meegedeeld
indien de openbaarmaking ervan de toepassing van een wet zou
belemmeren, in strijd zou zijn met het openbaar belang, nadelig zou
zijn voor de rechtmatige commerciële belangen van overheidsbedrijven
of particuliere ondernemingen of de eerlijke mededinging tussen
ondernemingen zou kunnen schaden.

§ 2. De aanbestedende instantie en elke persoon die, in het kader van
zijn functie of van de hem toevertrouwde opdrachten, kennis heeft van
vertrouwelijke informatie over een opdracht of die hem, in het kader
van het plaatsen en de uitvoering van de opdracht, door de kandidaten,
inschrijvers, aannemers, leveranciers of dienstverleners werd verstrekt,
mogen die informatie niet bekendmaken. Deze informatie heeft meer
bepaald betrekking op de technische of commerciële geheimen en op de
vertrouwelijke aspecten van de offertes.

Zolang de aanbestedende instantie geen beslissing heeft genomen
over, naargelang het geval, de selectie of kwalificatie van de kandidaten
of deelnemers, de regelmatigheid van de offertes, de gunning van de
opdracht of de beslissing om af te zien van het plaatsen van de
opdracht, hebben de kandidaten, deelnemers en inschrijvers en derden
geen toegang tot de documenten betreffende de procedure, met name
de aanvragen tot deelneming of kwalificatie, de offertes en de interne
documenten van de aanbestedende instantie.

Afdeling 4. — Wachttermijn

Art. 43. De sluiting van de opdracht die volgt op de gunningsbe-
slissing, mag in geen geval plaatsvinden vóór het verstrijken van een
termijn van vijftien dagen die ingaat de dag nadat de gemotiveerde
beslissing aan de betrokken kandidaten, deelnemers en inschrijvers
overeenkomstig artikel 40, § 1, derde lid, is verzonden. Indien deze
verzendingen niet tegelijk gebeuren, gaat de termijn voor de betrokken
kandidaat, deelnemer of inschrijver in de dag na de laatste verzending.

Wanneer een in artikel 47 bedoelde vordering tot schorsing van de
uitvoering van de gunningsbeslissing wordt ingediend binnen de in het
eerste lid bedoelde termijn, mag de aanbestedende instantie de
opdracht niet sluiten voordat de verhaalinstantie, in voorkomend geval
van eerste aanleg, uitspraak heeft gedaan, hetzij over de vordering tot
voorlopige maatregelen, hetzij over de vordering tot schorsing.

Te dien einde wordt de indiener van de vordering verzocht om de
aanbestedende instantie binnen die termijn bij voorkeur per fax, e-mail
of een ander elektronisch middel over de indiening van die vordering
te verwittigen.

De opdracht mag worden gesloten na afloop van de in het eerste lid
bedoelde termijn, wanneer binnen de bedoelde termijn geen enkele
vordering tot schorsing is ingediend.

Het verbod om de opdracht te sluiten, strekt enkel tot voordeel van
de indiener van een vordering tot schorsing binnen de in het eerste lid
bedoelde termijn.

Art. 44. De opdracht mag worden gesloten zonder toepassing te
maken van artikel 43 in de volgende gevallen :

1o wanneer een voorafgaande Europese bekendmaking niet verplicht
is;

2o wanneer de enige betrokken inschrijver degene is aan wie de
opdracht wordt gegund en er geen betrokken kandidaten zijn;

3o wanneer het gaat om een opdracht gebaseerd op een raamover-
eenkomst.

Art. 45. De schorsing van de uitvoering van de gunningsbeslissing
door de verhaalinstantie leidt van rechtswege tot de schorsing van de
uitvoering van de opdracht die in strijd met artikel 43 zou zijn gesloten.

De aanbestedende instantie stelt de opdrachtnemer onverwijld van
deze schorsing in kennis en beveelt hem de uitvoering van de opdracht
niet te beginnen of stop te zetten, al naargelang.

Wanneer na de schorsing van rechtswege van de uitvoering van de
opdracht geen enkele vordering tot nietigverklaring van de gunnings-
beslissing of tot onverbindendverklaring van de opdracht wordt
ingediend binnen de in artikel 55 bepaalde toepasselijke termijnen,
wordt zowel de schorsing van de uitvoering van de gunningsbeslissing
als die van de opdracht door de verhaalinstantie opgeheven.

3o en tout cas au plus tard 45 jours après la communication visée au
§ 1er.

Art. 41. Dès qu’elle a pris la décision de renoncer à passer un marché
et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, l’autorité adjudicatrice
communique la décision motivée aux candidats, participants et sou-
missionnaires concernés.

Art. 42. § 1er. Sans préjudice de l’article 12 de la loi du 13 août 2011,
certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur
divulgation ferait obstacle à l’application d’une loi, serait contraire à
l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence
loyale entre entreprises.

§ 2. L’autorité adjudicatrice et toute personne qui, en raison de ses
fonctions ou des missions qui lui ont été confiées par celle-ci, a
connaissance de renseignements confidentiels relatifs à un marché ou
qui ont trait à la passation et à l’exécution du marché, communiqués
par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements.
Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou
commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Aussi longtemps que l’autorité adjudicatrice n’a pas pris de décision,
selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats
ou participants, de la régularité des offres, de l’attribution du marché ou
de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les
participants, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux
documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de
participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes
de l’autorité adjudicatrice.

Section 4. — Délai d’attente

Art. 43. La conclusion du marché qui suit la décision d’attribution
ne peut en aucun cas avoir lieu avant l’expiration d’un délai de quinze
jours à compter du lendemain du jour où la décision motivée est
envoyée aux candidats, participants et soumissionnaires concernés
conformément à l’article 40, § 1er, alinéa 3. À défaut de simultanéité
entre ces envois, le délai prend cours, pour le candidat, participant ou
le soumissionnaire concerné, le lendemain du jour du dernier envoi.

Lorsqu’une demande de suspension de l’exécution de la décision
d’attribution visée à l’article 47 est introduite dans le délai visé à
l’alinéa 1er, l’autorité adjudicatrice ne peut conclure le marché avant
que l’instance de recours, le cas échéant de premier degré, ne statue soit
sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de
suspension.

A cette fin, l’auteur de cette demande est invité à avertir l’autorité
adjudicatrice dans ce délai, de préférence par télécopieur ou courrier
électronique ou tout autre moyen électronique, de l’introduction d’une
telle demande.

La conclusion du marché peut avoir lieu au terme du délai visé à
l’alinéa 1er lorsqu’aucune demande de suspension n’est introduite dans
le délai précité.

L’interdiction de procéder à la conclusion du marché bénéficie au
seul auteur d’une demande de suspension introduite dans le délai visé
à l’alinéa 1er.

Art. 44. La conclusion du marché peut avoir lieu sans appliquer
l’article 43 dans les cas suivants :

1o lorsqu’une publicité européenne préalable n’est pas obligatoire;

2o lorsque le seul soumissionnaire concerné est celui à qui le marché
est attribué et en l’absence de candidats concernés;

3o lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre.

Art. 45. La suspension de l’exécution de la décision d’attribution par
l’instance de recours entraîne de plein droit la suspension de l’exécu-
tion du marché éventuellement conclu en violation de l’article 43.

L’autorité adjudicatrice informe l’adjudicataire sans délai de cette
suspension et lui ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou
d’arrêter l’exécution du marché.

Lorsqu’après la suspension de plein droit de l’exécution du marché,
aucune demande d’annulation de la décision d’attribution ou de
déclaration d’absence d’effets du marché n’est introduite dans les délais
applicables prévus à l’article 55, tant la suspension de l’exécution de la
décision d’attribution que celle du marché sont levées par l’instance de
recours.
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Afdeling 5. — Verhaalprocedures

Onderafdeling 1. — Vernietiging

Art. 46. Op verzoek van elke persoon die een belang heeft of heeft
gehad om een bepaalde opdracht te krijgen en die door de beweerde
schending is of dreigt te worden benadeeld, kan de verhaalinstantie de
beslissingen van de aanbestedende instanties vernietigen, waaronder
die welke berusten op discriminerende technische, economische en
financiële specificaties, omdat deze beslissingen een machtsafwending
inhouden of een inbreuk vormen op :

1o het op de betreffende opdracht toepasselijke Gemeenschapsrecht
inzake overheidsopdrachten, alsook op wetgeving overheidsopdrach-
ten;

2o de grondwettelijke, wettelijke of reglementaire bepalingen, alsook
de algemene rechtsbeginselen die op de betreffende opdracht van
toepassing zijn;

3o de opdrachtdocumenten.

Onderafdeling 2. —- Schorsing

Art. 47. Onder dezelfde voorwaarden als die bedoeld in artikel 46 en
zonder dat het bewijs van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is
vereist, kan de verhaalinstantie, in aanwezigheid van een ernstig
middel of een klaarblijkelijke onwettigheid, eventueel op straffe van
een dwangsom, de uitvoering van de in artikel 46 bedoelde beslissin-
gen schorsen en, wat betreft de Raad van State, zolang het vernieti-
gingsberoep bij hem aanhangig is :

1o de voorlopige maatregelen bevelen om de beweerde schending
ongedaan te maken of te voorkomen dat de betrokken belangen
worden geschaad;

2o de voorlopige maatregelen bevelen die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van haar uitspraak.

Al naargelang de Raad van State dan wel de gewone rechter bevoegd
is overeenkomstig artikel 56, wordt de vordering tot schorsing alsook,
voor zover die afzonderlijk wordt ingediend, de vordering tot voorlo-
pige maatregelen, ingediend uitsluitend volgens een procedure bij
uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State, dan wel
uitsluitend in kort geding voor de gewone rechter.

De verhaalinstantie kan, ambtshalve of op verzoek van één van de
partijen, rekening houden met de vermoedelijke gevolgen van de
schorsing van de uitvoering en van de voorlopige maatregelen voor alle
belangen die kunnen worden geschaad, alsook met het openbaar
belang, in het bijzonder inzake defensie en/of veiligheid, en kan
beslissen om de schorsing van de uitvoering of de voorlopige
maatregelen niet toe te staan wanneer de negatieve gevolgen ervan
groter zouden zijn dan de voordelen ervan.

De beslissing om de schorsing van de uitvoering of de voorlopige
maatregelen niet toe te staan, doet geen afbreuk aan de andere door de
indiener ingeroepen rechten.

De vordering tot voorlopige maatregelen kan samen met de in het
eerste lid bedoelde vordering tot schorsing of, wanneer de schorsing
van de uitvoering van de beslissing wordt bevolen, samen met de in
artikel 46 bedoelde vordering tot nietigverklaring of afzonderlijk
worden ingediend.

Onderafdeling 3. — Schadevergoeding

Art. 48. De verhaalinstantie kent een schadevergoeding toe aan de
personen die benadeeld zijn door een van de in artikel 46 bedoelde
schendingen die door de aanbestedende instantie zijn begaan en
voorafgaan aan de sluiting van de opdracht op voorwaarde dat de
verhaalinstantie zowel de schade als het oorzakelijk verband tussen de
schade en de beweerde schending bewezen acht.

Onderafdeling 4. — Onverbindendverklaring

Art. 49. Op verzoek van elke belanghebbende verklaart de verhaal-
instantie de gesloten opdracht onverbindend in elk van de volgende
gevallen :

1o onverminderd artikel 50, wanneer de aanbestedende instantie een
opdracht heeft gesloten zonder voorafgaande Europese bekendmaking,
terwijl het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten of de
wetgeving overheidsopdrachten dit nochtans vereisen;

Section 5. — Procédures de recours

Sous-section 1re. — Annulation

Art. 46. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un
intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être
lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les
décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant
des spécifications techniques, économiques et financières discrimina-
toires, au motif que ces décisions constituent un détournement de
pouvoir ou violent :

1o le droit communautaire en matière de marchés publics applicable
au marché concerné, ainsi que la législation en matière de marchés
publics;

2o les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi
que les principes généraux du droit applicables au marché concerné;

3o les documents du marché.

Sous-section 2. — Suspension

Art. 47. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 46,
l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une
apparente illégalité, sans que la preuve d’un risque de préjudice grave
difficilement réparable doive être apportée, le cas échéant sous peine
d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 46 et,
en ce qui concerne le Conseil d’Etat, aussi longtemps qu’il demeure
saisi d’un recours en annulation :

1o ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la
violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts
concernés;

2o ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa
décision.

Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 56, la
demande de suspension ainsi que, pour autant qu’elle soit introduite
séparément, la demande de mesures provisoires, est introduite, devant
le Conseil d’Etat, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence
et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.

L’instance de recours peut, d’office ou à la requête d’une des parties,
tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécu-
tion et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être
lésés, ainsi que de l’intérêt public, en particulier en matière de défense
et/ou de sécurité, et peut décider de ne pas accorder la suspension de
l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences
négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.

La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les
mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la
personne sollicitant ces mesures.

La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la
demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de
l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation
visée à l’article 46 ou séparément.

Sous-section 3. — Dommages et intérêts

Art. 48. L’instance de recours accorde des dommages et intérêts aux
personnes lésées par une des violations visées à l’article 46 commise par
l’autorité adjudicatrice et précédant la conclusion du marché, à
condition que ladite instance considère comme établis tant le dommage
que le lien causal entre celui-ci et la violation alléguée.

Sous-section 4. — Déclaration d’absence d’effets

Art. 49. A la demande de toute personne intéressée, l’instance de
recours déclare dépourvu d’effets un marché conclu dans chacun des
cas suivants :

1o sous réserve de l’article 50, lorsque l’autorité adjudicatrice a conclu
un marché sans une publicité européenne préalable, alors que cela est
pourtant exigé par le droit communautaire en matière de marchés
publics ou par la législation en matière de marchés publics;
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2o wanneer de aanbestedende instantie de opdracht heeft gesloten
zonder inachtneming van de in artikel 43, eerste lid, bedoelde termijn,
of zonder te wachten tot de verhaalinstantie, in voorkomend geval van
eerste aanleg, uitspraak heeft gedaan, hetzij over de vordering tot
schorsing, hetzij over de vordering tot voorlopige maatregelen, wan-
neer :

a) een inschrijver door deze schending geen verhaal tot schorsing
heeft kunnen instellen of voleindigen als bedoeld in artikel 43,
tweede lid, en

b) deze schending gepaard gaat met een schending van het Gemeen-
schapsrecht inzake overheidsopdrachten of de wetgeving overheidsop-
drachten die de kansen van een inschrijver om de opdracht te krijgen
nadelig heeft beïnvloed;

3o wanneer de aanbestedende instantie de opdracht heeft gesloten op
basis van een raamovereenkomst zonder dat alle voorwaarden reeds in
deze raamovereenkomst zijn bepaald, wanneer er een schending wordt
gemaakt van de procedureregels die ter zake door de Koning zijn
bepaald overeenkomstig de richtlijn.

De aanbestedende instantie en de opdrachtnemer worden betrokken
in deze verhaalprocedure. Te dien einde deelt de aanbestedende
instantie de identiteit van de opdrachtnemer mee zodra de indiener van
het verhaal daarom verzoekt.

De vordering tot onverbindendverklaring van de opdracht kan
samen met de in artikel 46 bedoelde vordering tot nietigverklaring of
afzonderlijk worden ingediend.

Art. 50. De in artikel 49, eerste lid, 1o, bedoelde onverbindendver-
klaring is niet toepasselijk indien de aanbestedende instantie, alhoewel
ze van oordeel is dat het plaatsen van de opdracht zonder vooraf-
gaande Europese bekendmaking toegestaan is op grond van de
bepalingen van het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten en
de wetgeving overheidsopdrachten,

1o in het Publicatieblad van de Europese Unie vooraf een aankondiging
van vrijwillige transparantie ex ante heeft bekendgemaakt, overeenkom-
stig het model opgenomen in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011
van de Commissie van 19 augustus 2011 tot vaststelling van standaard-
formulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied
van overheidsopdrachten en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 1564/2005, waarin ze te kennen geeft de opdracht te willen sluiten
en;

2o de opdracht niet heeft gesloten vóór het verstrijken van een
termijn van ten minste tien dagen die ingaat de dag na de bekendma-
king van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De in het eerste lid bedoelde aankondiging wordt eveneens bekend-
gemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen, zonder dat deze laatste
bekendmaking evenwel een toepassingsvoorwaarde vormt voor de in
dit artikel bedoelde uitzondering op de onverbindendverklaring.

De bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen is facultatief voor
de opdrachten onderworpen aan de bepalingen van titel 3 van de wet
van 13 augustus 2011.

De in het eerste lid, 1o, bedoelde aankondiging bevat de volgende
informatie :

1o de naam en de contactgegevens van de aanbestedende instantie;

2o een omschrijving van het voorwerp van de opdracht;

3o de rechtvaardiging van de beslissing van de aanbestedende
instantie om de opdracht te plaatsen zonder voorafgaande Europese
bekendmaking;

4o de naam en de contactgegevens van de inschrijver ten aanzien van
wie is beslist de opdracht te gunnen, en

5o in voorkomend geval, elke andere informatie die de aanbeste-
dende instantie nuttig acht.

Alleen de aankondiging bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen geldt als officiële
bekendmaking.

2o lorsque l’autorité adjudicatrice a conclu le marché sans respecter le
délai visé à l’article 43, alinéa 1er, ou sans attendre que l’instance de
recours, le cas échéant de premier degré, statue, soit sur la demande de
suspension, soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette
violation :

a) a privé un soumissionnaire de la possibilité d’engager ou de mener
à son terme le recours en suspension visé à l’article 43, alinéa 2, et

b) est accompagnée d’une violation du droit communautaire en
matière de marchés publics ou de la législation en matière de marchés
publics et si cette dernière violation a compromis les chances d’un
soumissionnaire d’obtenir le marché;

3o lorsque l’autorité adjudicatrice a conclu le marché sur la base d’un
accord-cadre sans que toutes les conditions soient fixées dans cet
accord-cadre, lorsqu’il y a violation des règles procédurales détermi-
nées par le Roi conformément à la directive.

L’autorité adjudicatrice et l’adjudicataire sont appelés à la cause. A
cette fin, l’autorité adjudicatrice communique l’identité de l’adjudica-
taire dès qu’elle en est requise par l’auteur du recours.

La demande de déclaration d’absence d’effets du marché peut être
introduite avec la demande d’annulation visée à l’article 46 ou
séparément.

Art. 50. La déclaration d’absence d’effets visée à l’article 49,
alinéa 1er, 1o, ne s’applique pas si l’autorité adjudicatrice, bien
qu’estimant que la passation du marché sans une publicité européenne
préalable soit autorisée en vertu des dispositions du droit communau-
taire en matière de marchés publics et de la législation en matière de
marchés publics,

1o a publié préalablement au Journal officiel de l’Union européenne un
avis de transparence ex ante volontaire, conformément au modèle
figurant dans le Règlement d’exécution (UE) no 842/2011 de la
Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour
la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics
et abrogeant le Règlement (CE) no 1564/2005, exprimant son intention
de conclure le marché et;

2o n’a pas conclu le marché avant l’expiration d’un délai d’au moins
dix jours à compter du lendemain du jour de publication de cet avis au
Journal officiel de l’Union européenne.

L’avis visé à l’alinéa 1er est également publié au Bulletin des
Adjudications sans que cette dernière publication ne constitue cependant
une condition d’application de l’exception à la déclaration d’absence
d’effets visée au présent article.

La publication au Bulletin des Adjudications est facultative pour les
marchés soumis aux dispositions du titre 3 de la loi du 13 août 2011.

L’avis visé à l’alinéa 1er, 1o, contient les informations suivantes :

1o le nom et les coordonnées de l’autorité adjudicatrice;

2o la description de l’objet du marché;

3o la justification de la décision de l’autorité adjudicatrice de passer
le marché sans publicité européenne préalable;

4o le nom et les coordonnées du soumissionnaire auquel il a été
décidé d’attribuer le marché, et

5o le cas échéant, toute autre information jugée utile par l’autorité
adjudicatrice.

Seul l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin
des Adjudications a valeur de publication officielle.
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Zolang de bekendmaking van de in dit artikel bedoelde aankondi-
ging van vrijwillige transparantie ex ante niet tegelijk kosteloos kan
gebeuren in het Publicatieblad van de Europese Unie en het Bulletin der
Aanbestedingen door een online invoering door elektronische gegevens-
opvang of door gegevensoverdracht tussen systemen die een automa-
tische en gestructureerde bekendmaking mogelijk maken conform het
toepasselijke model opgenomen in de voormelde Uitvoeringsverorde-
ning (EU) nr. 842/2011, kan de bekendmaking van de bedoelde
aankondiging geldig als volgt gebeuren :

1o in het Publicatieblad van de Europese Unie : door gebruik te maken
van het toepasselijke model dat op de webapplicatie eNotices van de
Europese Unie beschikbaar is voor een online bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie;

2o in het Bulletin de Aanbestedingen : door gebruik te maken van het
toepasselijke model dat voor de aankondiging van vrijwillige transpa-
rantie ex ante op de webapplicatie e-Notification van de federale
overheid of een andere, door het Bulletin der Aanbestedingen erkende
web applicatie beschikbaar is voor een online bekendmaking in het
Bulletin der Aanbestedingen voor de opdrachten die worden geplaatst
krachtens deze wet of de wet van 15 juni 2006, al naargelang.

Art. 51. Wanneer ze de opdracht onverbindend verklaart, beslist de
verhaalinstantie om :

1o alle contractuele verbintenissen met terugwerkende kracht te
vernietigen, of

2o de werking van de vernietiging te beperken tot de nog uit te
voeren verbintenissen.

In het in het eerste lid, 2o, bedoelde geval legt de verhaalinstantie
tevens een boete op als bedoeld in artikel 54.

Art. 52. § 1. De verhaalinstantie kan beslissen om een opdracht niet
onverbindend te verklaren, ook al is die onwettig gesloten om de in
artikel 49 genoemde redenen, indien ze, na alle relevante aspecten te
hebben onderzocht, van mening is dat dwingende redenen van
algemeen belang, die in de eerste plaats verband houden met defensie-
of veiligheidsbelangen, het noodzakelijk maken dat de opdracht
verbindend blijft.

In dat geval legt de verhaalinstantie in de plaats daarvan alternatieve
sancties op als bedoeld in artikel 54.

Wat het niet onverbindend verklaren van een opdracht betreft,
mogen economische belangen alleen als dwingende redenen worden
beschouwd indien, in uitzonderlijke omstandigheden, de onverbindend-
heid onevenredig grote gevolgen zou hebben.

Economische belangen die rechtstreeks verband houden met de
opdracht in kwestie, kunnen evenwel niet als dwingende redenen van
algemeen belang in aanmerking worden genomen. Economische
belangen die rechtstreeks verband houden met de opdracht omvatten
onder meer de kosten die voortvloeien uit de vertraging bij de
uitvoering van de opdracht, de kosten van een nieuwe procedure, de
kosten die veroorzaakt worden door het feit dat een andere onder-
neming de opdracht moet uitvoeren, en de kosten van de juridische
verplichtingen die voortvloeien uit de onverbindendheid.

In elk geval mag een overeenkomst niet als onverbindend worden
beschouwd, als de gevolgen van deze onverbindendheid ernstig gevaar
zouden opleveren voor het bestaan zelf van een ruimer defensie- of
veiligheidsprogramma dat essentieel is voor de veiligheidsbelangen
van een lidstaat.

§ 2. De in artikel 49, eerste lid, 3o, bedoelde onverbindendverklaring
is niet toepasselijk indien de aanbestedende instantie :

- van oordeel is dat de gunning van de opdracht in overeenstemming
is met artikel 138, tweede lid, 2o, van het koninklijk besluit plaatsing
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten op defensie- en veiligheidsgebied van 23 januari 2012 en;

- artikel 43 vrijwillig toepasselijk maakt;

- onmiddellijk na het nemen van de gunningsbeslissing overeenkom-
stig artikel 36, eerste lid, 6o, de bepalingen van artikel 40, § 1, heeft
nageleefd.

Art. 53. Behalve in de in de artikelen 45 en 49 tot 52 bepaalde
gevallen kan de opdracht, zodra die is gesloten, niet meer geschorst of
onverbindend worden verklaard door de verhaalinstantie, welke die
ook zij.

Aussi longtemps que l’avis de transparence ex ante volontaire visé
par le présent article ne peut être publié gratuitement et simultanément
au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin des Adjudications via
une introduction des données par des moyens de saisie électronique en
ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une
publication automatisée et structurée conformément aux modèles
figurant dans le Règlement d’exécution (UE) no 842/2011 précité, la
publication dudit avis peut être effectuée valablement comme suit :

1o au Journal officiel de l’Union européenne : en recourant au modèle
disponible sur l’application web eNotices de l’Union européenne en vue
d’une publication en ligne au Journal officiel de l’Union européenne;

2o au Bulletin des Adjudications : en recourant au modèle adéquat qui,
pour l’avis de transparence ex ante volontaire, est disponible sur
l’application web e-Notification de l’autorité fédérale ou sur une autre
application web reconnue par le Bulletin des Adjudications, en vue d’une
publication en ligne au Bulletin des Adjudications des marchés passés en
vertu de la présente loi ou de la loi du 15 juin 2006, selon le cas.

Art. 51. Lorsqu’elle déclare un marché dépourvu d’effets, l’instance
de recours prononce :

1o l’annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles, ou

2o la limitation de la portée de l’annulation aux obligations qui
doivent encore être exécutées.

Dans le cas visé à l’alinéa 1er, 2o, l’instance de recours prononce
également une pénalité financière visée à l’article 54.

Art. 52. § 1er. L’instance de recours a la faculté de ne pas considérer
un marché dépourvu d’effets, même s’il a été conclu illégalement pour
des motifs visés à l’article 49, si elle constate, après avoir examiné tous
les aspects pertinents, que des raisons impérieuses d’intérêt général, en
tout premier lieu liées à des intérêts en matière de défense et de
sécurité, imposent que les effets du marché soient maintenus.

Dans ce cas, l’instance de recours prononce à titre de substitution des
sanctions visées à l’article 54.

En ce qui concerne la décision de ne pas déclarer un marché
dépourvu d’effets, l’intérêt économique à ce que le marché produise ses
effets ne peut être considéré comme une raison impérieuse que dans le
cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l’absence d’effets aurait
des conséquences disproportionnées.

Toutefois, l’intérêt économique directement lié au marché concerné
ne constitue pas une raison impérieuse d’intérêt général. L’intérêt
économique directement lié au marché comprend notamment les coûts
découlant d’un retard dans l’exécution du contrat, du lancement d’une
nouvelle procédure, du changement d’opérateur économique pour la
réalisation du contrat et d’obligations légales résultant de l’absence
d’effets.

Dans tous les cas, un marché ne peut être considéré comme ne
produisant pas d’effet si les conséquences de cette absence d’effets
peuvent sérieusement menacer l’existence même d’un programme de
défense et de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts d’un
État membre en matière de sécurité.

§ 2. La déclaration d’absence d’effets visée à l’article 49, alinéa 1er, 3o,
ne s’applique pas si l’autorité adjudicatrice :

- estime que l’attribution du marché est conforme à l’article 138,
alinéa 2, 2o, de l’arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services dans les domaines de la défense et de la sécurité, et;

- a fait application volontaire de l’article 43;

- a respecté les dispositions de l’article 40, § 1er, dès qu’elle a pris la
décision d’attribution conformément à l’article 36, alinéa 1er, 6o.

Art. 53. Sauf dans les cas prévus aux articles 45 et 49 à 52, le marché,
une fois conclu, ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d’effets par
l’instance de recours, quelle qu’elle soit.
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Onderafdeling 5. — Alternatieve sancties

Art. 54. § 1. Bij wijze van alternatieve sanctie kan de verhaalinstan-
tie, ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende, de looptijd van
de opdracht inkorten of de aanbestedende instantie een boete opleggen.

De aanbestedende instantie en de opdrachtnemer worden betrokken
in deze verhaalprocedure. Te dien einde deelt de aanbestedende
instantie de identiteit van de opdrachtnemer mee zodra de indiener van
het verhaal daarom verzoekt.

De opgelegde sanctie is doeltreffend, evenredig en afschrikkend.

Wanneer ze een sanctie oplegt, kan de verhaalinstantie alle relevante
factoren in aanmerking nemen, waaronder de ernst van de schending,
de houding van de aanbestedende instantie en de mate waarin de
overeenkomst van kracht blijft.

De boete bedraagt maximaal 15 % van het gegunde opdrachtbedrag
zonder belasting over de toegevoegde waarde.

De toekenning van schadevergoeding vormt geen sanctie als bedoeld
in dit artikel.

§ 2. Op verzoek van elke belanghebbende en na alle relevante
aspecten te hebben onderzocht, legt de verhaalinstantie een alternatieve
sanctie op als bedoeld in § 1 wanneer de aanbestedende instantie de
opdracht heeft gesloten in strijd met artikel 43, eerste en tweede lid,
waarbij deze schending evenwel :

1o voor de inschrijver geen belemmering vormde om een vordering
tot schorsing in te stellen als bedoeld in artikel 43, tweede lid, en

2o niet gepaard ging met een schending van het Gemeenschapsrecht
inzake overheidsopdrachten of de wetgeving overheidsopdrachten,
waardoor de kansen van de inschrijver om de opdracht te krijgen
nadelig zouden zijn beïnvloed.

§ 3. De boetes die bij wijze van alternatieve sanctie worden
uitgesproken, worden gestort aan de Schatkist.

Onderafdeling 6. — Verhaaltermijnen

Art. 55. § 1. De verhaalprocedures worden, op straffe van niet-
ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in de §§ 2 tot 4, 5, eerste lid, en 6
bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de
kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang.

§ 2. De in artikel 46 bedoelde vordering tot vernietiging wordt
ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.

§ 3. De in artikel 47 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld
binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing wordt
gemaakt van artikel 50 bedraagt de termijn tien dagen.

§ 4. De in artikel 48 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt
ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.

§ 5. De in artikel 49 bedoelde vordering tot onverbindendverklaring
wordt ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag
nadat de aanbestedende instantie, hetzij :

1o de aankondiging van gegunde opdracht heeft bekendgemaakt
overeenkomstig de door de Koning vastgestelde bepalingen, wanneer
de aanbestedende instantie beslist heeft deze opdracht te plaatsen
zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging in het
Publicatieblad van de Europese Unie en het Bulletin der Aanbestedingen en
de aankondiging van gegunde opdracht de rechtvaardiging van deze
beslissing bevat, of

2o de betrokken kandidaten en inschrijvers ervan in kennis heeft
gesteld dat de opdracht werd gesloten en hen tegelijk de gemotiveerde
beslissing heeft meegedeeld die op hen betrekking heeft.

De verhaaltermijn bedraagt zes maanden vanaf de dag na de sluiting
van de opdracht wanneer de aanbestedende instantie de bepalingen
van het eerste lid niet naleeft.

§ 6. De in artikel 54 bedoelde vordering tot alternatieve sancties
wordt ingesteld binnen een termijn van zes maanden.

Sous-section 5. — Sanctions de substitution

Art. 54. § 1er. A titre de sanction de substitution, l’instance de
recours peut, d’office ou à la demande d’une personne intéressée,
abréger la durée du marché ou imposer une pénalité financière à
l’autorité adjudicatrice.

L’autorité adjudicatrice et l’adjudicataire sont appelés à la cause. A
cette fin, l’autorité adjudicatrice communique l’identité de l’adjudica-
taire dès qu’elle en est requise par l’auteur du recours.

La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.

Lorsqu’elle prononce une sanction, l’instance de recours peut tenir
compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la
violation, le comportement de l’autorité adjudicatrice et la mesure dans
laquelle le contrat continue à produire des effets.

La pénalité financière s’élève au maximum à 15 % du montant hors
taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.

L’octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction au
sens du présent article.

§ 2. A la demande de toute personne intéressée et après avoir
apprécié tous les aspects pertinents, l’instance de recours prononce une
sanction de substitution visée au § 1er lorsque l’autorité adjudicatrice a
conclu le marché en méconnaissance de l’article 43, alinéas 1er et 2, sans
toutefois que cette violation :

1o ait privé le soumissionnaire de la possibilité d’introduire une
demande en suspension visée à l’article 43, alinéa 2, et

2o soit accompagnée d’une violation du droit communautaire en
matière de marchés publics ou de la législation en matière de marchés
publics, et que cette dernière violation ait pu compromettre les chances
du soumissionnaire d’obtenir le marché.

§ 3. Les pénalités financières prononcées comme sanctions de
substitution sont versées au Trésor.

Sous-section 6. — Délais de recours

Art. 55. § 1er. Les recours sont, à peine d’irrecevabilité, introduits
dans les délais visés aux §§ 2 à 4, 5, alinéas 1er, et 6, à compter de la
publication, de la communication ou de la prise de connaissance de
l’acte, selon le cas.

§ 2. Le recours en annulation visé à l’article 46 est introduit dans un
délai de soixante jours.

§ 3. La demande en suspension visée à l’article 47 est introduite dans
un délai de quinze jours. En cas d’application de l’article 50, le délai est
de dix jours.

§ 4. Le recours en dommages et intérêts visé à l’article 48 est introduit
dans un délai de cinq ans.

§ 5. Le recours en déclaration d’absence d’effets visé à l’article 49 est
introduit dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour
où l’autorité adjudicatrice, soit :

1o a publié l’avis d’attribution du marché conformément aux
dispositions arrêtées par le Roi, lorsque l’autorité adjudicatrice a décidé
de passer ce marché sans publicité préalable d’un avis au Journal officiel
de l’Union européenne et au Bulletin des Adjudications et que l’avis
d’attribution du marché contient la justification de cette décision, ou

2o a informé les candidats et soumissionnaires concernés de la
conclusion du contrat en leur communiquant simultanément la déci-
sion motivée les concernant.

Le délai de recours est fixé à six mois, à compter du lendemain du
jour de la conclusion du marché, lorsque l’autorité adjudicatrice ne
respecte pas les dispositions de l’alinéa 1er.

§ 6. Le recours relatif à des sanctions de substitution visées à
l’article 54 est introduit dans un délai de six mois.
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Onderafdeling 7. — Verhaalinstanties

Art. 56. Voor de verhaalprocedures bedoeld in de artikelen 46 en 47
is de verhaalinstantie :

1o de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wanneer
de aanbestedende instantie een overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

2o de gewone rechter wanneer de aanbestedende instantie geen
overheid is als bedoeld in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State.

Voor de verhaalprocedures bedoeld in de artikelen 48, 49 en 54 is de
verhaalinstantie de gewone rechter. Voor de onverbindendverklaring
en de alternatieve sancties zetelt de rechter zoals in kort geding.

Art. 57. Tenzij de bepalingen van deze wet hiervan afwijken,
worden de bevoegdheids- en procedurevoorschriften voor de verhaal-
instantie bepaald door de wetten en besluiten betreffende de verhaal-
instantie.

Wanneer de verhaalinstantie een vordering tot schorsing van de
uitvoering van de gunningsbeslissing ontvangt, deelt zij dit onmiddel-
lijk mee aan de aanbestedende instantie.

Met het oog op een mededeling aan de Europese Commissie, zendt
de verhaalinstantie aan de eerste minister de tekst over van alle
uitspraken die zij doet met toepassing van artikel 50. Zij zendt aan de
eerste minister eveneens de andere gegevens over die de Europese
Commissie eventueel zou opvragen betreffende het verloop van de
verhaalprocedures.

Art. 58. De verhaalinstantie moet een adequaat niveau van vertrou-
welijkheid en het recht op eerbiediging van zakengeheimen waarbor-
gen met betrekking tot de in voorkomend geval geclassificeerde
gegevens, die vervat zijn in de door de betrokken partijen, in het
bijzonder door de aanbestedende instantie die het volledige dossier
dient over te leggen, aan haar toegezonden dossiers. De verhaalinstan-
tie kan evenwel van deze gegevens kennis nemen en deze in
aanmerking nemen. Ze eerbiedigt bij haar optreden gedurende de hele
procedure de defensie- of veiligheidsbelangen. Ze oordeelt in welke
mate en op welke wijze de vertrouwelijkheid en het geheime karakter
van deze gegevens moeten worden verzoend met de eerbiediging van
het recht van verweer en ervoor wordt gezorgd dat de procedure als
geheel het recht op een eerlijk proces eerbiedigt.

Art. 59. In geval van een tergende en roekeloze verhaalprocedure
kan de verhaalinstantie, op verzoek van de aanbestedende instantie of
de begunstigde van de beslissing, aan de aanbestedende instantie of
aan de begunstigde een passende schadevergoeding toekennen ten
laste van de verzoeker. Het totale bedrag van de eventuele schadever-
goedingen mag in geen geval 5 % van het bedrag van de gegunde
opdracht zonder belasting over de toegevoegde waarde overschrijden.

Het voornoemde percentage kan bij een koninklijk besluit vastge-
steld na overleg in de Ministerraad worden verhoogd. Dit koninklijk
besluit moet bij wet worden bekrachtigd binnen een termijn van twaalf
maanden vanaf de inwerkingtreding ervan.

HOOFDSTUK 2. — Opdrachten die de Europese drempels niet bereiken

Afdeling 1. — Toepassingsgebied

Art. 60. Behoudens indien anders bepaald, is dit hoofdstuk toepas-
selijk op alle opdrachten die het door de Koning vastgestelde bedrag
voor de Europese bekendmaking niet bereiken, en die ressorteren
onder de wet van 13 augustus 2011.

In de zin van dit hoofdstuk wordt onder ″opdracht″ eveneens
verstaan het opstellen van een lijst van gegadigden en van een
kwalificatiesysteem.

Afdeling 2. — Gemotiveerde beslissing,
informatie aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers en wachttermijn

Art. 61. De artikelen 36, 37, 39, 40, § 1, eerste lid, 41 en 42 zijn
toepasselijk op de opdrachten bedoeld in dit hoofdstuk waarvan het
goed te keuren bedrag hoger is dan 8.500 euro zonder belasting op de
toegevoegde waarde.

De Koning kan het voormelde bedrag aanpassen volgens de
eventuele aanpassing van de overeenstemmende drempelwaarde voor
de opdrachten gesloten met een aanvaarde factuur.

Sous-section 7. — Instances de recours

Art. 56. L’instance de recours pour les procédures de recours visées
aux articles 46 et 47 est :

1o la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat lorsque
l’autorité adjudicatrice est une autorité visée à l’article 14, § 1er, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat;

2o le juge judiciaire lorsque l’autorité adjudicatrice n’est pas une
autorité visée à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil
d’État.

Pour les procédures de recours visées aux articles 48, 49 et 54,
l’instance de recours est le juge judiciaire. Pour la déclaration d’absence
d’effets et les sanctions alternatives, le juge siège comme en référé.

Art. 57. A moins que des dispositions de la présente loi n’y
dérogent, les règles de compétence et de procédure devant l’instance de
recours sont celles fixées par les lois et arrêtés relatifs à l’instance de
recours.

Lorsque l’instance de recours reçoit une demande de suspension de
l’exécution de la décision d’attribution, elle en informe immédiatement
l’autorité adjudicatrice.

L’instance de recours transmet au premier ministre, en vue d’une
communication à la Commission européenne, le texte de toutes les
décisions qu’elle prend en application de l’article 50. Elle transmet
également au premier ministre les autres informations sur le fonction-
nement des procédures de recours éventuellement demandées par la
Commission européenne.

Art. 58. L’instance de recours doit garantir un niveau de confiden-
tialité approprié et le droit au respect des secrets d’affaires au regard
des informations, le cas échéant classifiées, contenues dans les dossiers
qui lui sont communiqués par les parties à la cause, notamment par
l’autorité adjudicatrice qui est tenue de déposer l’intégralité du dossier.
L’instance de recours peut cependant connaître de telles informations et
les prendre en considération. Elle agit dans le respect des intérêts en
matière de défense ou de sécurité tout au long de la procédure. Elle
décide dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de
concilier la confidentialité et le secret de ces informations avec le respect
des droits de la défense et de veiller à ce que la procédure respecte, dans
son ensemble, le droit à un procès équitable.

Art. 59. En cas de procédure téméraire et vexatoire, à la demande de
l’autorité adjudicatrice ou du bénéficiaire de l’acte, l’instance de recours
peut octroyer une indemnisation adéquate à l’autorité adjudicatrice ou
au bénéficiaire à charge du requérant. Le montant total des éventuelles
indemnités ne peut en aucun cas dépasser 5 % du montant hors taxe sur
la valeur ajoutée du marché attribué.

Le pourcentage précité peut être majoré par un arrêté royal délibéré
en Conseil des ministres. Cet arrêté royal doit être confirmé par la loi
dans un délai de douze mois à partir de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 2. — Marchés n’atteignant pas les seuils européens

Section 1re. — Champ d’application

Art. 60. Sauf disposition contraire, le présent chapitre s’applique à
tous les marchés n’atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la
publicité européenne et relevant de la loi du 13 août 2011.

Au sens du présent chapitre, on entend également par ″marché″,
l’établissement d’une liste de candidats sélectionnés et l’établissement
d’un système de qualification.

Section 2. — Décision motivée, information des candidats,
des participants et des soumissionnaires et délai d’attente

Art. 61. Les articles 36, 37, 39, 40, § 1er, alinéa 1er, 41 et 42 sont
applicables aux marchés visés au présent chapitre dont le montant à
approuver excède 8.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.

Le Roi peut adapter le montant précité en fonction de l’adaptation
éventuelle au montant du seuil correspondant pour les marchés
constatés par une facture acceptée.
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Art. 62. Artikel 43 is toepasselijk op de opdrachten voor werken die
verplicht onderworpen zijn aan de Belgische bekendmaking en waar-
van het bedrag van de goed te keuren offerte zonder belasting over de
toegevoegde waarde meer dan de helft bedraagt van het door de
Koning vastgestelde bedrag voor de Europese bekendmaking. Het
onderhavige lid is evenwel niet toepasselijk op de opdrachten voor
werken inzake defensie als bedoeld in artikel 346, 1, b), van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie.

De aanbestedende instantie kan artikel 43, eerste lid, toepasselijk
maken op de opdrachten bedoeld in dit hoofdstuk die niet zijn
onderworpen aan het eerste lid.

Zodra de opdracht is gesloten, kan deze niet meer geschorst of
onverbindend worden verklaard door de verhaalinstantie, welke die
ook zij.

Afdeling 3. — Verhaalprocedures

Art. 63. De artikelen 46 tot 48 zijn toepasselijk op de opdrachten
onderworpen aan de bepalingen van dit hoofdstuk.

Art. 64. Wanneer artikel 62, eerste lid, toepasselijk is, zijn de
artikelen 44, 45, 49, 50, eerste en vierde lid, en 51 tot 54 eveneens
toepasselijk.

In dat geval worden de in die bepalingen vermelde woorden
″Europese bekendmaking″ en ″Publicatieblad van de Europese Unie″
vervangen door de woorden ″Belgische bekendmaking″, respectievelijk
″Bulletin der Aanbestedingen″.

Wanneer de aanbestedende instantie, overeenkomstig artikel 62,
tweede lid, artikel 43, eerste lid, vrijwillig toepasselijk maakt, zijn de
artikelen 45 en 49 tot 54 niet toepasselijk.

Art. 65. De artikelen 55, §§ 1 tot 4, en 56 tot 59 zijn toepasselijk op de
opdrachten bedoeld in dit hoofdstuk. Op de opdrachten bedoeld in
artikel 62, eerste lid, zijn eveneens de bepalingen van artikel 55, §§ 5
en 6, toepasselijk.

HOOFDSTUK 3. — Correctiemechanisme

Art. 66. § 1. De Europese Commissie kan de in §§ 2 tot 5 bedoelde
procedure hanteren wanneer zij, vóór de sluiting van de opdracht, van
oordeel is dat een ernstige schending van het Gemeenschapsrecht
inzake overheidsopdrachten is begaan tijdens een procedure die onder
het toepassingsgebied valt van hoofdstuk I van deze titel.

§ 2. De Europese Commissie stelt de Belgische Staat in kennis van de
redenen waarom zij tot de conclusie is gekomen dat een ernstige
schending is begaan en vraagt deze op passende wijze ongedaan te
maken.

§ 3. Binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de in § 2 bedoelde
kennisgeving, stelt de Belgische Staat de Commissie in kennis van :

a) de bevestiging dat de schending ongedaan is gemaakt;

b) een met redenen omkleed oordeel waarin toegelicht wordt
waarom geen corrigerende actie is ondernomen, of

c) een kennisgeving waarin staat dat de procedure is geschorst, hetzij
op initiatief van de aanbestedende instantie, hetzij in het kader van de
uitoefening van de in artikel 47 bepaalde bevoegdheden.

§ 4. Een met redenen omkleed oordeel meegedeeld volgens § 3, b),
kan onder meer gebaseerd zijn op het feit dat tegen de beweerde
inbreuk verhaal bij een rechter of een andere instantie is ingesteld. In
dat geval deelt de Belgische Staat de Europese Commissie het resultaat
van deze procedures mee, zodra dit bekend is.

§ 5. In geval van kennisgeving waarbij wordt meegedeeld dat een
procedure is geschorst overeenkomstig § 3, c), stelt de betrokken
lidstaat de Europese Commissie ervan in kennis dat de schorsing is
ingetrokken of dat een andere procedure is uitgeschreven die volledig
of gedeeltelijk verband houdt met de voorafgaande procedure. Deze
nieuwe kennisgeving moet bevestigen dat de beweerde schending
ongedaan is gemaakt of moet een met redenen omkleed oordeel
bevatten waarin toegelicht wordt waarom geen corrigerende actie heeft
plaatsgevonden.

§ 6. Wanneer de Europese Commissie de in §§ 2 tot 5 bedoelde
procedure hanteert, is de betrokken aanbestedende instantie verplicht
samen te werken met de overheden belast met het bezorgen van een
antwoord aan de Europese Commissie. De aanbestedende instantie is
met name verplicht de eerste minister langs de snelst mogelijke
kanalen, binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de
Europese Commissie, alle documenten en inlichtingen over te leggen
die noodzakelijk zijn voor een afdoend antwoord.

Art. 62. L’article 43 est applicable aux marchés de travaux soumis à
la publicité obligatoire au niveau belge dont le montant de l’offre à
approuver hors taxe sur la valeur ajoutée excède la moitié du montant
fixé par le Roi pour la publicité européenne. Le présent alinéa ne
s’applique cependant pas aux marchés de travaux en matière de
défense visés à l’article 346, 1, b), du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne.

L’autorité adjudicatrice peut rendre l’article 43, alinéa 1er, applicable
aux marchés visés au présent chapitre et qui ne sont pas visés à
l’alinéa 1er.

Une fois conclu, le marché ne peut être suspendu ou déclaré
dépourvu d’effets par l’instance de recours, quelle qu’elle soit.

Section 3. — Procédures de recours

Art. 63. Les articles 46 à 48 sont applicables aux marchés visés par le
présent chapitre.

Art. 64. Lorsque l’article 62, alinéa 1er, est applicable, les articles 44,
45, 49, 50, alinéas 1er et 4, et 51 à 54 sont également applicables.

Dans ce cas, les mots ″publicité européenne″ et ″Journal officiel de
l’Union européenne″, mentionnés dans ces dispositions, sont remplacés
par les mots ″publicité belge″ et ″Bulletin des Adjudications″.

Si l’autorité adjudicatrice, conformément à l’article 62, alinéa 2, fait
application volontaire de l’article 43, alinéa 1er, les articles 45 et 49 à 54
ne sont pas applicables.

Art. 65. Les articles 55, §§ 1er à 4, et 56 à 59 sont applicables aux
marchés visés par le présent chapitre. Les dispositions de l’article 55,
§§ 5 et 6, sont également applicables aux marchés visés à l’article 62,
alinéa 1er.

CHAPITRE 3. — Mécanisme correcteur

Art. 66. § 1er. La Commission européenne peut invoquer la procé-
dure prévue aux §§ 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un marché, elle
considère qu’une violation grave du droit communautaire en matière
de marchés publics a été commise au cours d’une procédure relevant
du champ d’application du chapitre Ier du présent titre.

§ 2. La Commission européenne notifie à l’Etat belge les raisons pour
lesquelles elle estime qu’une violation grave a été commise et en
demande la correction par des moyens appropriés.

§ 3. Dans les vingt et un jours de calendrier qui suivent la réception
de la notification visée au § 2, l’Etat belge communique à la
Commission :

a) la confirmation que la violation a été corrigée;

b) des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction
n’a été effectuée, ou

c) une notification indiquant que la procédure en cause a été
suspendue, soit à l’initiative de l’autorité adjudicatrice, soit dans le
cadre de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 47.

§ 4. Des conclusions motivées communiquées conformément au § 3,
b), peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation alléguée fait
déjà l’objet d’un recours juridictionnel ou auprès d’une autre instance.
Dans ce cas, l’Etat belge informe la Commission européenne du résultat
de ces procédures dès que celui-ci est connu.

§ 5. En cas de notification indiquant qu’une procédure a été
suspendue conformément au § 3, c), l’État membre concerné notifie à la
Commission européenne la levée de la suspension ou l’ouverture d’une
autre procédure liée, entièrement ou partiellement, à la procédure
précédente. Cette nouvelle notification confirme que la violation
alléguée a été corrigée ou inclut des conclusions motivées expliquant
pourquoi aucune correction n’a été effectuée.

§ 6. Lorsque la Commission européenne invoque la procédure prévue
aux §§ 2 à 5, l’autorité adjudicatrice concernée est tenue de collaborer
avec les autorités chargées de communiquer une réponse à la Commis-
sion européenne. L’autorité adjudicatrice est notamment tenue de
produire par les voies les plus rapides au premier ministre, dans les dix
jours de la réception de la notification de la Commission européenne,
tous documents et renseignements nécessaires à assurer une réponse
satisfaisante.
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TITEL IV

ENIG HOOFDSTUK. — Slotbepalingen

Art. 67. De wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie
aan kandidaten, en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsop-
drachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten,
gewijzigd bij de wet van 12 januari 2007, wordt opgeheven.

Art. 68. De berekening van de in deze wet bepaalde termijnen
gebeurt overeenkomstig Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van
de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van
toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden in het
Gemeenschapsrecht.

Art. 69. Deze wet treedt in werking op 1 juli 2013.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2013.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
E. DI RUPO

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET

De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Met ’s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Nota

(1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :

53-2752 - 2012/2013 :

001 : Wetsvoorstel.

002 : Amendementen.

003 : Verslag.

004 : Tekst aangenomen door de commissie.

005 : Amendement.

006 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden
aan de Senaat.

Integraal verslag : 29 en 30 mei 2013.

Stukken van de Senaat :

5 -2128 - 2012/2013 :

Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegen-
woordigers.

Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning
ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen van de Senaat : 13 juni 2013.

TITRE IV

CHAPITRE UNIQUE. — Dispositions finales

Art. 67. La loi du 16 juin 2006 relative à l’attribution, à l’information
aux candidats et soumissionnaires et au délai d’attente concernant les
marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de
services, modifiée par la loi du 12 janvier 2007, est abrogée.

Art. 68. Le calcul des délais fixés dans la présente loi s’opère
conformément au Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du
3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux
dates et aux termes dans le droit communautaire.

Art. 69. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
E. DI RUPO

La Ministre de l’Intérieur,
Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l’Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

Note

(1) Documents de la Chambre des représentants :

53-2752 -2012/2013 :

No 001 : Proposition de loi.

No 002 : Amendements.

No 003 : Rapport.

No 004 : Texte adopté par la commission.

No 005 : Amendement.

No 006 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 29 et 30 mai 2013.

Documents du Sénat :

5-2128 - 2012/2013 :

No 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

No 2 : Rapport.

No 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 13 juin 2013.
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RICHTLIJNEN

RICHTLIJN 2007/66/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 december 2007

tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de
verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van

overheidsopdrachten

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s (2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december
1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en be-
stuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van
de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheids-
opdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van
werken (4) en Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van
25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing
van de communautaire voorschriften inzake de procedu-
res voor het plaatsen van opdrachten door diensten die

werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorzie-
ning, vervoer en telecommunicatie (5) hebben betrekking
op de beroepsprocedures bij opdrachten die worden ge-
plaatst door aanbestedende diensten als bedoeld in arti-
kel 1, lid 9, van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en dien-
sten (6) en in artikel 2 van Richtlijn 2004/17/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 31 maart
2004 houdende coördinatie van de procedures voor het
plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energie-
voorziening, vervoer en postdiensten (7). De Richtlijnen
89/665/EEG en 92/13/EEG hebben tot doel de daadwer-
kelijke toepassing te waarborgen van de Richtlijnen
2004/18/EG en 2004/17/EG.

(2) De Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG zijn derhalve
alleen van toepassing op opdrachten binnen de werkings-
sfeer van de Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG,
zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen, ongeacht welke inschrijvingsprocedure
wordt gevolgd of welke middelen voor de oproep tot
mededinging worden gebruikt, daaronder begrepen prijs-
vragen voor ontwerpen, kwalificatieregelingen en dyna-
mische aankoopsystemen. Overeenkomstig de arresten
van het Hof van Justitie dienen de lidstaten ervoor te
zorgen dat doeltreffende en snelle rechtsmiddelen ter be-
schikking staan tegen de besluiten van de aanbestedende
diensten over de vraag of een bepaalde opdracht binnen
de personele of materiële werkingssfeer van de Richtlij-
nen 2004/18/EG en 2004/17/EG valt.

(3) Uit de raadplegingen van belanghebbende partijen en de
rechtspraak van het Hof van Justitie is een aantal zwakke
punten gebleken ten aanzien van de bestaande beroeps-
mechanismen in de lidstaten. Als gevolg van deze

NL20.12.2007 Publicatieblad van de Europese Unie L 335/31

(1) PB C 93 van 27.4.2007, blz. 16.
(2) PB C 146 van 30.6.2007, blz. 69.
(3) Advies van het Europees Parlement van 21 juni 2007 (nog niet

bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
15 november 2007.

(4) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 33. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
92/50/EEG (PB L 209 van 24.7.1992, blz. 1).

(5) PB L 76 van 23.3.1992, blz. 14. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/97/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 107).

(6) PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/97/EG.

(7) PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/97/EG.
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zwakke punten maken de bij de Richtlijnen 89/665/EEG
en 92/13/EEG ingestelde mechanismen het niet altijd
mogelijk de naleving te verzekeren van de communau-
taire wetgeving, in het bijzonder in een stadium waarin
de inbreuken nog ongedaan kunnen worden gemaakt. De
door middel van die richtlijnen beoogde garanties inzake
doorzichtigheid en niet-discriminatie moeten derhalve
worden versterkt om ervoor te zorgen dat de Gemeen-
schap als geheel volledig profiteert van de positieve ge-
volgen van de bij de Richtlijnen 2004/18/EG en
2004/17/EG tot stand gebrachte modernisering en ver-
eenvoudiging van de regels inzake het plaatsen van over-
heidsopdrachten. In de Richtlijnen 89/665/EEG en
92/13/EEG dienen bijgevolg de noodzakelijke verduidelij-
kingen te worden aangebracht om de door de commu-
nautaire wetgever beoogde resultaten te bereiken.

(4) Een van de gebleken zwakke punten is het ontbreken van
een termijn om een doeltreffend beroep in te stellen
tussen het besluit tot gunning van een opdracht en het
sluiten van de desbetreffende overeenkomst. Dat leidt
soms tot een zeer snelle ondertekening van de overeen-
komst door aanbestedende diensten die de gevolgen van
het betwiste gunningsbesluit onomkeerbaar willen ma-
ken. Om deze tekortkoming, die een ernstige belemme-
ring vormt voor een doeltreffende rechtsbescherming van
de betrokken inschrijvers — te weten, de inschrijvers die
niet definitief zijn uitgesloten —, te verhelpen, dient te
worden voorzien in een opschortende minimumtermijn
gedurende welke de sluiting van de desbetreffende over-
eenkomst wordt opgeschort, ongeacht of die sluiting al
dan niet geschiedt ten tijde van de ondertekening van de
overeenkomst.

(5) Bij het bepalen van de duur van de opschortende mini-
mumtermijn moet rekening worden gehouden met ver-
schillende soorten communicatiemiddelen. Wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van snelle communicatiemiddelen,
kan in een kortere termijn worden voorzien dan wanneer
andere communicatiemiddelen worden gebruikt. Deze
richtlijn voorziet alleen in opschortende minimumtermij-
nen. Het staat de lidstaten vrij termijnen op te leggen of
te handhaven die langer zijn dan bedoelde minimumter-
mijnen. Het staat de lidstaten ook vrij te besluiten welke
termijn van toepassing is in het geval dat verschillende
communicatiemiddelen cumulatief worden gebruikt.

(6) De opschortende termijn moet de betrokken inschrijvers
voldoende tijd bieden om het besluit tot gunning van een
opdracht te onderzoeken en te beoordelen of het aange-
wezen is een beroepsprocedure in te leiden. Wanneer de
betrokken inschrijvers in kennis worden gesteld van het
besluit tot gunning van een opdracht, moeten hen de
relevante inlichtingen worden verschaft die zij nodig heb-
ben om een doeltreffend beroep te kunnen instellen. Het-
zelfde geldt voor de gegadigden, voor zover de aanbeste-
dende dienst hen niet tijdig inlichtingen ter beschikking
heeft gesteld over de afwijzing van hun aanvraag.

(7) Die relevante inlichtingen omvatten, met name, een sa-
menvattende beschrijving van de relevante redenen zoals

die in artikel 41 van Richtlijn 2004/18/EG en in arti-
kel 49 van Richtlijn 2004/17/EG zijn beschreven. Aan-
gezien de duur van de opschortende termijn van lidstaat
tot lidstaat verschilt, is het tevens van belang dat de
betrokken inschrijvers en gegadigden worden ingelicht
over de termijn waarover zij daadwerkelijk beschikken
om een beroepsprocedure in te stellen.

(8) Het is niet de bedoeling dat een dergelijke opschortende
minimumtermijn wordt toegepast indien overeenkomstig
Richtlijn 2004/17/EG of Richtlijn 2004/18/EG geen
voorafgaande bekendmaking van de aankondiging van
de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie is
vereist, met name in gevallen van dwingende spoed als
bedoeld in artikel 31, punt 1, onder c), van Richtlijn
2004/18/EG of artikel 40, lid 3, onder d), van Richtlijn
2004/17/EG. In die gevallen volstaat het dat in doeltref-
fende beroepsprocedures wordt voorzien na de sluiting
van de overeenkomst. Een opschortende termijn is even-
min vereist indien alleen de inschrijver aan wie de op-
dracht is gegund, betrokken is en er geen betrokken ge-
gadigden zijn. In dat geval zijn er in de inschrijvings-
procedure geen andere betrokkenen meer die belang heb-
ben bij het ontvangen van de kennisgeving en bij het
gebruikmaken van een opschortende termijn die een
doeltreffend beroep mogelijk maakt.

(9) Ten slotte zou, in het geval van opdrachten op grond van
een raamovereenkomst of een dynamisch aankoopsys-
teem, een verplichte opschortende termijn invloed kun-
nen hebben op de beoogde efficiëntievoordelen van der-
gelijke inschrijvingsprocedures. In plaats van in een ver-
plichte opschortende termijn te voorzien, kunnen de lid-
staten derhalve overeenkomstig artikel 2 quinquies van
beide Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG voorzien in
onverbindendheid als een doeltreffende sanctie voor in-
breuken op het tweede streepje van de tweede alinea van
artikel 32, lid 4, op artikel 33, leden 5 en 6, van Richtlijn
2004/18/EG, en op artikel 15, leden 5 en 6, van Richtlijn
2004/17/EG.

(10) In de gevallen bedoeld in artikel 40, lid 3, onder i), van
Richtlijn 2004/17/EG, is voor opdrachten op grond van
een raamovereenkomst geen voorafgaande bekendmaking
van een aankondiging van de opdracht in het Publicatie-
blad van de Europese Unie vereist. In die gevallen dient een
opschortende termijn niet verplicht te zijn.

(11) Wanneer een lidstaat verlangt dat degene die van een
beroepsprocedure gebruik wil maken, de aanbestedende
dienst daarvan in kennis stelt, moet duidelijk worden
gemaakt dat zulks geen invloed mag hebben op de op-
schortende termijn of andere termijnen voor het instellen
van beroep. Wanneer een lidstaat verlangt dat de betrok-
kene eerst beroep instelt bij de aanbestedende dienst,
dient die betrokkene over een redelijke minimumtermijn
te beschikken om de zaak bij de bevoegde beroepsinstan-
tie aanhangig te maken vóór het sluiten van de overeen-
komst, ingeval hij het antwoord of het uitblijven van een
antwoord van de aanbestedende dienst zou willen aan-
vechten.

NLL 335/32 Publicatieblad van de Europese Unie 20.12.2007
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(12) Het instellen van beroep kort vóór het verstrijken van de
opschortende minimumtermijn dient niet tot gevolg te
hebben dat de voor de beroepsprocedures verantwoorde-
lijke instantie niet meer over de minimale benodigde tijd
beschikt om op te treden, met name om de termijn te
verlengen voor opschorting van het sluiten van de over-
eenkomst. Bijgevolg moet in een autonome opschortende
minimumtermijn worden voorzien, die niet eindigt voor-
dat de beroepsinstantie een besluit over het verzoek heeft
genomen. Dit belet niet dat de beroepsinstantie eerst
nagaat of het beroep als dusdanig ontvankelijk is. De
lidstaten kunnen bepalen dat deze periode eindigt hetzij
wanneer de beroepsinstantie een besluit heeft genomen
over een verzoek tot voorlopige maatregelen, inclusief
een besluit over een verdere opschorting van de sluiting
van de overeenkomst, hetzij wanneer de beroepsinstantie
een besluit ten gronde over de zaak heeft genomen, met
name over het verzoek tot nietigverklaring van een on-
wettig besluit.

(13) Ter bestrijding van de onwettige onderhandse gunning
van opdrachten, die het Hof van Justitie als een zeer
ernstige schending van het communautaire aanbeste-
dingsrecht door een aanbestedende dienst heeft gekwali-
ficeerd, dient in doeltreffende, evenredige en afschrikwek-
kende sancties te worden voorzien. Door onwettige on-
derhandse gunning tot stand gekomen overeenkomsten
moeten derhalve in beginsel als onverbindend worden
beschouwd. Een overeenkomst behoort niet automatisch
onverbindend te worden, doch dient door een onafhan-
kelijke beroepsinstantie onverbindend te worden ver-
klaard of het gevolg te zijn van een besluit van een
onafhankelijke beroepsinstantie.

(14) Onverbindendheid is de meest doeltreffende manier om
de mededinging te herstellen en nieuwe zakelijke kansen
te creëren voor bedrijven waaraan op een onwettige ma-
nier de mogelijkheid tot mededinging is ontnomen. On-
derhandse gunning in de zin van deze richtlijn dient alle
gunningen te omvatten van opdrachten zonder vooraf-
gaande bekendmaking van een aankondiging van de op-
dracht in het Publicatieblad van de Europese Unie in de zin
van Richtlijn 2004/18/EG. Dit komt overeen met een
procedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
in de zin van Richtlijn 2004/17/EG.

(15) Mogelijke rechtvaardigingen voor onderhandse gunning
in de zin van deze richtlijn kunnen omvatten: de uitzon-
deringen in de artikelen 10 tot en met 18 van Richtlijn
2004/18/EG, de toepassing van de artikelen 31, 61 of 68
van Richtlijn 2004/18/EG, de gunning van een opdracht
voor diensten overeenkomstig artikel 21 van Richtlijn
2004/18/EG of een wettige „interne” gunning van een
opdracht zoals uitgelegd door het Hof van Justitie.

(16) Dit geldt ook voor opdrachten die voldoen aan de voor-
waarden voor uitsluiting of bijzondere regelingen over-
eenkomstig artikel 5, lid 2, de artikelen 18 tot en met
26, de artikelen 29 en 30, of artikel 62 van Richtlijn
2004/17/EG, voor gevallen waarin artikel 40, lid 3, van
Richtlijn 2004/17/EG van toepassing is of voor de

gunning van opdrachten voor diensten overeenkomstig
artikel 32 van Richtlijn 2004/17/EG.

(17) Een beroepsprocedure dient op zijn minst toegankelijk te
zijn voor eenieder die belang heeft of heeft gehad bij de
gunning van een bepaalde opdracht en die door een
beweerde inbreuk is of dreigt te worden geschaad.

(18) Ter voorkoming van ernstige inbreuken op de opschor-
tingsverplichting en de automatische opschorting, welke
voorwaarden zijn voor een doeltreffend beroep, moeten
doeltreffende sancties worden toegepast. Overeenkomsten
die in strijd met de opschortende termijn of de automa-
tische opschorting zijn gesloten, moeten derhalve in be-
ginsel als onverbindend worden beschouwd, indien zij
gepaard gaan met inbreuken op Richtlijn 2004/18/EG
of Richtlijn 2004/17/EG, voor zover deze inbreuken de
kansen om de opdracht te krijgen hebben beïnvloed van
de inschrijver die beroep instelt.

(19) In het geval van andere inbreuken op formele vereisten
zouden de lidstaten kunnen oordelen dat het niet pas-
send is het beginsel van onverbindendheid toe te passen.
Voor die gevallen moeten de lidstaten de mogelijkheid
hebben alternatieve sancties op te leggen. Alternatieve
sancties dienen beperkt te blijven tot het opleggen van
boetes die betaald moeten worden aan een instantie die
onafhankelijk is van de aanbestedende dienst, of tot een
verkorting van de looptijd van de overeenkomst. Het is
aan de lidstaten de details van de alternatieve sancties en
de regels voor de toepassing ervan te bepalen.

(20) Deze richtlijn mag de toepassing van strengere sancties
overeenkomstig het nationaal recht niet uitsluiten.

(21) Doel is dat, indien een lidstaat voorschriften vastlegt die
ervoor zorgen dat een overeenkomst als onverbindend
wordt beschouwd, de rechten en verplichtingen van de
partijen bij de overeenkomst niet langer worden uitge-
voerd en uitgeoefend. De gevolgen van onverbindendver-
klaring van een overeenkomst dienen te worden bepaald
door het nationaal recht. Het nationaal recht kan dus
bijvoorbeeld voorzien in de vernietiging met terugwer-
kende kracht van alle contractuele verbintenissen (ex
tunc) of daarentegen de werking van de nietigverklaring
beperken tot verbintenissen die nog uitgevoerd moeten
worden (ex nunc). Dit mag niet ertoe leiden dat geen
krachtdadige sancties worden getroffen indien de uit
een overeenkomst voortvloeiende verbintenissen reeds
volledig of nagenoeg volledig zijn uitgevoerd. In derge-
lijke gevallen moeten de lidstaten ook in alternatieve
sancties voorzien, rekening houdend met de mate waarin
een overeenkomst van kracht blijft overeenkomstig het
nationaal recht. Evenzo moeten de gevolgen wat betreft
de eventuele terugvordering van bedragen die zouden
zijn betaald en alle andere vormen van eventuele restitu-
tie — met inbegrip van restitutie in geld indien restitutie
in natura niet mogelijk is — worden bepaald door het
nationaal recht.
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(22) Ter verzekering van de evenredigheid van de toegepaste
sancties kunnen de lidstaten de voor de beroepsprocedu-
res verantwoordelijke instantie evenwel in staat stellen de
overeenkomst in stand te laten dan wel sommige of het
geheel van de gevolgen ervan in de tijd te erkennen,
indien de uitzonderlijke omstandigheden van het betrok-
ken geval de naleving van bepaalde dwingende eisen met
betrekking tot een algemeen belang noodzakelijk maken.
In deze gevallen moeten in plaats daarvan alternatieve
sancties worden toegepast. De beroepsinstantie, die onaf-
hankelijk is van de aanbestedende dienst, moet alle rele-
vante aspecten onderzoeken teneinde vast te stellen of
dwingende eisen betreffende een algemeen belang het
noodzakelijk maken dat de overeenkomst verbindend
blijft.

(23) In uitzonderlijke gevallen moet, onmiddellijk na de ver-
nietiging van de overeenkomst, gebruik kunnen gemaakt
worden van de procedure van gunning door onderhan-
delingen zonder bekendmaking van een aankondiging
van de opdracht in de zin van artikel 31 van Richtlijn
2004/18/EG of artikel 40, lid 3, van Richtlijn
2004/17/EG. Indien in die gevallen de resterende con-
tractuele verplichtingen om technische of andere dwin-
gende redenen alleen zouden kunnen worden nageleefd
door de ondernemer aan wie de opdracht is gegund, zou
de toepassing van dwingende redenen gerechtvaardigd
kunnen zijn.

(24) Wat de verbindendheid van een overeenkomst betreft,
mogen economische belangen alleen als dwingende eisen
worden beschouwd indien onverbindendheid in uitzon-
derlijke omstandigheden onevenredig grote gevolgen zou
hebben. Economische belangen die rechtstreeks verband
houden met de betrokken overeenkomst, vormen echter
geen dwingende eisen.

(25) Voorts verlangt de noodzaak de rechtszekerheid van door
de aanbestedende diensten genomen besluiten in de tijd
te verzekeren, dat een redelijke minimale verjaringster-
mijn wordt vastgesteld voor beroepen die beogen vast
te stellen dat de overeenkomst onverbindend is.

(26) Ter voorkoming van eventuele rechtsonzekerheid als ge-
volg van onverbindendheid, moeten de lidstaten in een
uitzondering op de vaststelling van onverbindendheid
voorzien in gevallen waarin de aanbestedende dienst
van mening is dat de onderhandse gunning van een op-
dracht zonder voorafgaande bekendmaking van de aan-
kondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de
Europese Unie is toegestaan overeenkomstig de Richtlijnen
2004/18/EG en 2004/17/EG en zij een opschortende
minimumtermijn heeft toegepast die een doeltreffende
beroepsprocedure mogelijk maakt. De vrijwillige bekend-
making die deze opschortende termijn doet ingaan,
houdt geen enkele verruiming in van een uit Richtlijn
2004/18/EG of Richtlijn 2004/17/EG voortvloeiende ver-
plichting.

(27) Aangezien deze richtlijn nationale beroepsprocedures
aanscherpt, met name in gevallen van een onwettige

onderhandse gunning van opdrachten, dienen de bedrij-
ven te worden aangemoedigd van deze nieuwe mecha-
nismen gebruik te maken. Om redenen van rechtszeker-
heid kan de onverbindendheid van een overeenkomst
slechts gedurende een bepaalde termijn ingeroepen wor-
den. Het bindend karakter van deze termijnen moet in
acht worden genomen.

(28) De verhoging van de doeltreffendheid van de nationale
beroepsprocedures moet de betrokkenen ertoe aanzetten,
meer gebruik te maken van de beroepen in kort geding
vóór het sluiten van een overeenkomst. Daarom moet
het correctiemechanisme worden toegespitst op gevallen
van ernstige inbreuken op de communautaire wetgeving
inzake overheidsopdrachten.

(29) De in Richtlijn 92/13/EEG neergelegde vrijwillige verifica-
tieregeling, waarmee de aanbestedende diensten door
middel van regelmatige controles de conformiteit van
hun aanbestedingsprocedures kunnen laten vaststellen,
is vrijwel niet gebruikt. Het kan bijgevolg zijn doel, een
aanzienlijk aantal inbreuken op het Gemeenschapsrecht
inzake overheidsopdrachten te voorkomen, niet bereiken.
De bij Richtlijn 92/13/EEG aan de lidstaten opgelegde
verplichting voor de permanente terbeschikkingstelling
te zorgen van daartoe gemachtigde instanties, kan ander-
zijds administratieve onderhoudskosten meebrengen die
niet langer gerechtvaardigd zijn doordat van de aanbe-
stedende diensten geen werkelijke vraag uitgaat. Om die
redenen dient het verificatiestelsel te worden geschrapt.

(30) Ook het in Richtlijn 92/13/EEG neergelegde bemidde-
lingsmechanisme heeft niet op werkelijke belangstelling
van de ondernemers kunnen rekenen. Dat komt zowel
omdat het op zich niet volstaat om bindende voorlopige
maatregelen te verkrijgen die het onwettige sluiten van
een overeenkomst tijdig kunnen verhinderen, als omdat
de aard ervan moeilijk te verenigen is met de inachtne-
ming van de bijzonder korte termijnen voor het instellen
van beroepsprocedures strekkende tot voorlopige maat-
regelen en tot nietigverklaring van onwettige besluiten.
Bovendien is de potentiële doeltreffendheid van het be-
middelingsmechanisme nog afgezwakt door de moeilijk-
heden in iedere lidstaat een volledige en voldoende lange
lijst op te stellen van onafhankelijke bemiddelaars die op
ieder tijdstip beschikbaar zijn en de bemiddelingsverzoe-
ken op zeer korte termijn kunnen behandelen. Om die
redenen dient het bemiddelingsmechanisme te worden
geschrapt.

(31) De Commissie dient het recht te hebben lidstaten te
verzoeken haar informatie over de werking van de natio-
nale beroepsprocedures te verstrekken die in verhouding
staat tot de beoogde doelstelling. Het raadgevend comité
inzake overheidsopdrachten moet worden betrokken bij
de vaststelling van de aard en de omvang van die infor-
matie. Alleen de terbeschikkingstelling van die informatie
kan het immers mogelijk maken, na een voldoende lange
toepassingsperiode de gevolgen van de door deze richtlijn
ingevoerde veranderingen juist te beoordelen.
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(32) De Commissie moet uiterlijk drie jaar na de termijn voor
uitvoering van deze richtlijn de in de lidstaten geboekte
vooruitgang toetsen en aan het Europees Parlement en de
Raad verslag uitbrengen over de doeltreffendheid ervan.

(33) De voor de uitvoering van Richtlijnen 89/665/EEG en
92/13/EEG vereiste maatregelen moeten worden vastge-
steld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad
van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden (1).

(34) Daar de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk de
verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsproce-
dures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten die
onder het toepassingsgebied van Richtlijnen
2004/18/EG en 2004/17/EG vallen, om de genoemde
redenen niet voldoende door de lidstaten kunnen worden
verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap
kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap,
overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neerge-
legde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Over-
eenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredig-
heidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is
om die doelstellingen te verwezenlijken, onder eerbiedi-
ging van het beginsel van de procedurele autonomie van
de lidstaten.

(35) In overeenstemming met punt 34 van het Interinstitutio-
neel Akkoord inzake beter wetgeven (2) dienen de lidsta-
ten voor zichzelf en in het belang van de Gemeenschap
hun eigen tabellen op te stellen, die het verband weerge-
ven tussen deze richtlijn en de omzettingsmaatregelen, en
deze openbaar te maken.

(36) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de
beginselen in acht die met name in het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend.
Deze richtlijn beoogt met name de volledige eerbiediging
te waarborgen van het recht op een doeltreffende voor-
ziening in rechte en op toegang tot een onpartijdig ge-
recht, overeenkomstig artikel 47, eerste en tweede alinea,
van het Handvest.

(37) De Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG moeten der-
halve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Richtlijn 89/665/EEG

Richtlijn 89/665/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. De artikelen 1 en 2 worden vervangen door:

„Artikel 1

Toepassingsgebied en beschikbaarheid van
beroepsprocedures

1. Deze richtlijn is van toepassing op opdrachten als be-
doeld in Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrach-
ten voor werken, leveringen en diensten (*), tenzij deze op-
drachten overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 18 van
die richtlijn worden uitgesloten.

Tot de opdrachten in de zin van deze richtlijn behoren
overheidsopdrachten, raamovereenkomsten, concessieover-
eenkomsten voor openbare werken en dynamische aankoop-
systemen.

De lidstaten nemen met betrekking tot opdrachten die bin-
nen de werkingssfeer van Richtlijn 2004/18/EG vallen, de
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat tegen door
de aanbestedende diensten genomen besluiten op doeltref-
fende wijze en vooral zo snel mogelijk beroep kan worden
ingesteld overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 2 septies
van deze richtlijn, op grond van het feit dat door die beslui-
ten het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten of
de nationale voorschriften waarin dat Gemeenschapsrecht
is omgezet, geschonden zijn.

2. De lidstaten zien erop toe dat ondernemingen die een
vordering wegens in het kader van een gunningsprocedure
geleden schade willen indienen, niet worden gediscrimineerd
op grond van het in deze richtlijn gemaakte onderscheid
tussen nationale voorschriften waarin het Gemeenschaps-
recht is omgezet, en andere nationale voorschriften.

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat beroepsprocedu-
res, volgens modaliteiten die de lidstaten kunnen bepalen, op
zijn minst toegankelijk zijn voor een ieder die belang heeft
of heeft gehad bij de gunning van een bepaalde opdracht en
die door een beweerde inbreuk is of dreigt te worden ge-
schaad.
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4. De lidstaten kunnen verlangen dat degene die van een
beroepsprocedure gebruik wenst te maken, de aanbestedende
dienst in kennis heeft gesteld van de beweerde inbreuk en
van zijn voornemen beroep in te stellen, mits zulks geen
afbreuk doet aan de opschortende termijn overeenkomstig
artikel 2 bis, lid 2, of aan enige andere termijnen voor het
instellen van beroep overeenkomstig artikel 2 quater.

5. De lidstaten kunnen verlangen dat de betrokkene eerst
beroep instelt bij de aanbestedende dienst. In dat geval zor-
gen de lidstaten ervoor dat de instelling van dit beroep
resulteert in de onmiddellijke opschorting van de mogelijk-
heid om de overeenkomst te sluiten.

De lidstaten nemen een besluit over welke communicatie-
middelen, met inbegrip van faxberichten of elektronische
middelen, geschikt zijn voor het instellen van beroep waarin
de eerste alinea voorziet.

De in de eerste alinea bedoelde opschorting eindigt niet vóór
het verstrijken van een termijn van ten minste 10 kalender-
dagen, ingaande op de dag na de datum waarop de aanbe-
stedende dienst per faxbericht of langs elektronische weg een
antwoord heeft verzonden, of, indien andere communicatie-
middelen worden gebruikt, voor het verstrijken van een ter-
mijn van hetzij ten minste 15 kalenderdagen, ingaande op de
dag na de datum waarop de aanbestedende dienst een ant-
woord heeft verzonden, hetzij ten minste 10 kalenderdagen,
ingaande op de dag na de datum waarop een antwoord is
ontvangen.

Artikel 2

Voorschriften voor beroepsprocedures

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de maatregelen betref-
fende de in artikel 1 bedoelde beroepsprocedures voorzien in
de nodige bevoegdheden om:

a) zo snel mogelijk en in kort geding voorlopige maatrege-
len te nemen om de beweerde inbreuk ongedaan te ma-
ken of te voorkomen dat de betrokken belangen verder
worden geschaad, met inbegrip van maatregelen om de
gunningsprocedure voor een overheidsopdracht of de ten-
uitvoerlegging van enig door de aanbestedende diensten
genomen besluit, op te schorten dan wel te doen op-
schorten;

b) onwettig genomen besluiten nietig te verklaren dan wel
nietig te doen verklaren, met inbegrip van het verwijderen
van discriminerende technische, economische of financi-
ele specificaties in oproepen tot inschrijving, bestekken
dan wel in enig ander stuk dat verband houdt met de
gunningsprocedure;

c) schadevergoeding toe te kennen aan degenen die door
een inbreuk schade hebben geleden.

2. De in lid 1 en in de artikelen 2 quinquies en 2 sexies
bedoelde bevoegdheden kunnen worden opgedragen aan af-
zonderlijke instanties die verantwoordelijk zijn voor verschil-
lende aspecten van de beroepsprocedures.

3. Wanneer bij een instantie in eerste aanleg, die onaf-
hankelijk is van de aanbestedende dienst, een beroep wordt
ingesteld aangaande een besluit tot gunning van een op-
dracht, zorgen de lidstaten ervoor dat de aanbestedende
dienst de overeenkomst niet kan sluiten voordat de beroeps-
instantie een besluit heeft genomen over het verzoek tot
voorlopige maatregelen of het beroep. De opschorting ein-
digt niet voordat de in artikel 2 bis, lid 2, en artikel 2
quinquies, leden 4 en 5, bedoelde opschortende termijn is
verstreken.

4. Behalve zoals bepaald in lid 3 en in artikel 1, lid 5,
behoeven de beroepsprocedures niet noodzakelijk een auto-
matische opschortende werking te hebben voor de gunnings-
procedures waarop zij betrekking hebben.

5. De lidstaten kunnen bepalen dat de voor de beroeps-
procedures verantwoordelijke instantie rekening kan houden
met de vermoedelijke gevolgen van voorlopige maatregelen
voor alle belangen die kunnen worden geschaad, alsmede
met het openbaar belang, en kan besluiten deze maatregelen
niet toe te staan wanneer hun negatieve gevolgen groter
zouden kunnen zijn dan hun voordelen.

Een besluit om geen voorlopige maatregelen te nemen laat
andere door de verzoeker ingeroepen rechten onverlet.

6. De lidstaten kunnen bepalen dat, wanneer schadever-
goeding wordt gevorderd omdat het besluit onwettig is ge-
nomen, het aangevochten besluit eerst nietig moet worden
verklaard door een instantie die daartoe bevoegd is.

7. Behalve de gevallen waarin de artikelen 2 quinquies tot
en met 2 septies voorzien, worden de gevolgen van de uit-
oefening van de in lid 1 van het dit artikel bedoelde be-
voegdheden voor een na de gunning van een opdracht ge-
sloten overeenkomst, door het nationale recht bepaald.

Voorts mag, behalve in gevallen waarin een besluit moet
worden nietig verklaard voordat schadevergoeding wordt
toegekend, een lidstaat bepalen dat na de overeenkomstig
artikel 1, lid 5, lid 3 van dit artikel of de artikelen 2 bis
tot en met 2 septies tot stand gekomen sluiting van de
overeenkomst de bevoegdheden van de voor de beroepspro-
cedures verantwoordelijke instantie zich beperken tot het
toekennen van schadevergoeding aan eenieder die door een
inbreuk schade heeft geleden.
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8. De lidstaten zorgen ervoor dat de besluiten van de
instanties die verantwoordelijk zijn voor de beroepsprocedu-
res, op doeltreffende wijze kunnen worden gehandhaafd.

9. Wanneer de voor de beroepsprocedures verantwoorde-
lijke instanties geen rechterlijke instanties zijn, worden hun
beslissingen steeds schriftelijk met redenen worden omkleed.
Voorts moet in dat geval worden voorzien in procedures
waarmee tegen de door de bevoegde beroepsinstantie geno-
men vermoedelijk onwettige maatregelen of vermoede te-
kortkomingen bij de uitoefening van de haar opgedragen
bevoegdheden, beroep kan worden ingesteld bij een andere
instantie die een rechterlijke instantie is in de zin van arti-
kel 234 van het Verdrag en onafhankelijk is van de aanbe-
stedende dienst en de beroepsinstantie.

Voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van
de leden van deze onafhankelijke instantie gelden dezelfde
voorwaarden als voor rechters, wat betreft de voor de benoe-
ming bevoegde autoriteit, de duur van hun mandaat en hun
afzetbaarheid. Ten minste de voorzitter van deze onafhanke-
lijke instantie heeft dezelfde juridische en beroepskwalifica-
ties als een rechter. De onafhankelijke instantie neemt haar
besluiten na een procedure op tegenspraak en deze besluiten
zijn, met middelen die door elke lidstaat worden vastgesteld,
juridisch bindend.

___________
(*) PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114. Richtlijn laatstelijk

gewijzigd bij Richtlijn 2006/97/EG van de Raad (PB
L 363 van 20.12.2006, blz. 107).”.

2. De volgende artikelen worden toegevoegd:

„Artikel 2 bis

Opschortende termijn

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de in artikel 1, lid
3, bedoelde personen over voldoende tijd beschikken om op
doeltreffende wijze beroep in te stellen tegen de door de
aanbestedende diensten genomen besluiten tot gunning van
een opdracht, door de noodzakelijke bepalingen vast te stel-
len die voldoen aan de in lid 2 van het dit artikel en in
artikel 2 quater bepaalde minimumvoorwaarden.

2. Het sluiten van de overeenkomst volgende op het be-
sluit tot gunning van een onder Richtlijn 2004/18/EG val-
lende opdracht kan niet geschieden vóór het verstrijken van
een termijn van ten minste 10 kalenderdagen, ingaande op
de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de
opdracht per faxbericht of langs elektronische weg aan de
betrokken inschrijvers en gegadigden is gezonden of, indien
andere communicatiemiddelen worden gebruikt, vóór het
verstrijken van een termijn van hetzij ten minste 15 kalen-
derdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het be-
sluit tot gunning van de opdracht aan de betrokken
inschrijvers en gegadigden is gezonden, of, hetzij van ten

minste 10 kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum
waarop het besluit tot gunning van de opdracht is ontvan-
gen.

Inschrijvers worden geacht bij de procedure betrokken te zijn
zolang zij niet definitief zijn uitgesloten. De uitsluiting is
definitief wanneer de betrokken inschrijvers daarvan in ken-
nis zijn gesteld en wanneer de uitsluiting wettig is bevonden
door een onafhankelijke beroepsinstantie, dan wel er niet
langer beroep tegen de uitsluiting kan worden ingesteld.

Gegadigden worden geacht bij de procedure betrokken te
zijn indien de aanbestedende dienst geen informatie over
de afwijzing van hun verzoek ter beschikking heeft gesteld
voordat de betrokken inschrijvers in kennis werden gesteld
van het besluit tot gunning van de opdracht.

De kennisgeving van het gunningsbesluit aan iedere betrok-
ken inschrijver en gegadigde gaat vergezeld van:

— een samenvattende beschrijving van de relevante redenen
uiteengezet in artikel 41, lid 2, van Richtlijn
2004/18/EG, onder voorbehoud van de bepalingen van
artikel 41, lid 3, van die richtlijn, en

— een nauwkeurige omschrijving van de precieze opschor-
tende termijn die overeenkomstig de bepalingen van na-
tionaal recht ter uitvoering van dit lid van toepassing is.

Artikel 2 ter

Afwijkingen van de opschortende termijn

De lidstaten mogen bepalen dat de in artikel 2 bis, lid 2, van
deze richtlijn bedoelde termijnen in de volgende gevallen niet
van toepassing zijn:

a) wanneer Richtlijn 2004/18/EG geen voorafgaande
bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in
het Publicatieblad van de Europese Unie vereist;

b) wanneer de enige betrokken inschrijver in de zin van
artikel 2 bis, lid 2, van deze richtlijn degene is aan wie
de opdracht wordt gegund en er geen betrokken gegadig-
den zijn;

c) wanneer het gaat om opdrachten op grond van een raam-
overeenkomst, als bepaald in artikel 32 van Richtlijn
2004/18/EG, en wanneer het gaat om specifieke opdrach-
ten op grond van een dynamisch aankoopsysteem, als
bepaald in artikel 33 van die richtlijn.
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Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze afwijking, zorgen
de lidstaten er overeenkomstig de artikelen 2 quinquies en 2
septies van deze richtlijn voor dat de overeenkomst onver-
bindend is, indien:

— het een inbreuk op artikel 32, lid 4, tweede alinea,
tweede streepje, of op artikel 33, leden 5 of 6, van Richt-
lijn 2004/18/EG betreft, en

— de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of
groter is dan de in artikel 7 van Richtlijn 2004/18/EG
beschreven drempelbedragen.

Artikel 2 quater

Termijnen voor het instellen van beroep

Wanneer een lidstaat bepaalt dat beroep tegen een besluit
van een aanbestedende dienst dat is genomen in het kader
van of met betrekking tot een onder Richtlijn 2004/18/EG
vallende gunningsprocedure, binnen een bepaalde termijn
moet worden ingesteld, bedraagt deze termijn ten minste
10 kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop
het besluit van de aanbestedende dienst per faxbericht of
langs elektronische weg aan de inschrijver of gegadigde is
gezonden of, indien van andere communicatiemiddelen ge-
bruik wordt gemaakt, bedraagt deze termijn hetzij ten minste
15 kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop
het besluit van de aanbestedende dienst aan de inschrijver of
gegadigde is gezonden, hetzij ten minste 10 kalenderdagen,
ingaande op de dag na de datum van ontvangst van het
besluit van de aanbestedende dienst. De kennisgeving van
dat besluit van de aanbestedende dienst aan iedere inschrijver
of gegadigde gaat vergezeld van een samenvattende beschrij-
ving van de relevante redenen. In het geval dat beroep wordt
ingesteld tegen besluiten bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b),
van deze richtlijn waarvoor geen specifieke kennisgeving is
gedaan, bedraagt de termijn ten minste 10 kalenderdagen,
ingaande vanaf de datum van bekendmaking van het betref-
fende besluit.

Artikel 2 quinquies

Onverbindendheid

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een overeenkomst door
een beroepsinstantie die onafhankelijk is van de aanbeste-
dende dienst onverbindend wordt verklaard of dat de onver-
bindendheid van de overeenkomst het gevolg is van een
besluit van zulke onafhankelijke beroepsinstantie, in de vol-
gende gevallen:

a) indien de aanbestedende dienst een opdracht heeft ge-
gund zonder voorafgaande bekendmaking van een aan-
kondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de
Europese Unie, zonder dat dit op grond van Richtlijn
2004/18/EG is toegestaan;

b) in het geval van een inbreuk op artikel 1, lid 5, artikel 2,
lid 3, of artikel 2 bis, lid 2, van deze richtlijn indien de
inschrijver die beroep instelt, door deze inbreuk geen
precontractuele rechtsmiddelen heeft kunnen doen gel-
den, zulks in combinatie met een inbreuk op Richtlijn
2004/18/EG, indien deze laatste inbreuk de kansen heeft
beïnvloed van de inschrijver die beroep instelt, om de
opdracht te krijgen;

c) in de gevallen als bedoeld in de tweede alinea van arti-
kel 2 ter, onder c), indien de lidstaten gebruik hebben
gemaakt van de afwijking van de opschortende termijn
voor opdrachten op grond van een raamovereenkomst of
een dynamisch aankoopsysteem.

2. De gevolgen van de onverbindendheid van een over-
eenkomst worden bepaald door het nationaal recht.

Het nationaal recht kan voorzien in vernietiging met terug-
werkende kracht van alle contractuele verbintenissen of in
een beperking van de werking van de nietigverklaring tot de
verbintenissen die nog moeten uitgevoerd worden. In dat
laatste geval voorzien de lidstaten in de toepassing van an-
dere sancties in de zin van artikel 2 sexies, lid 2.

3. De lidstaten kunnen bepalen dat de van de aanbeste-
dende dienst onafhankelijke beroepsinstantie kan besluiten
een overeenkomst niet onverbindend te verklaren, ook al is
die overeenkomst onwettig gegund om de in lid 1 genoemde
redenen, indien de beroepsinstantie van mening is, nadat zij
alle relevante aspecten heeft onderzocht, dat dwingende re-
denen van algemeen belang het noodzakelijk maken dat de
overeenkomst verbindend blijft. In dat geval voorzien de
lidstaten in alternatieve sancties in de zin van artikel 2 sexies,
lid 2, die in de plaats daarvan van toepassing zijn.

Wat de verbindendheid van een overeenkomst betreft, mo-
gen economische belangen alleen als dwingende redenen
worden beschouwd indien onverbindendheid in uitzonder-
lijke omstandigheden onevenredig grote gevolgen zou
hebben.

Economische belangen die rechtstreeks verband houden met
de betrokken overeenkomst, mogen evenwel geen dwin-
gende redenen van algemeen belang vormen. Economische
belangen die rechtstreeks verband houden met de overeen-
komst, omvatten onder meer de kosten die voortvloeien uit
vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst, de kosten
van een nieuwe aanbestedingsprocedure, de kosten die ver-
oorzaakt worden door het feit dat een andere onderneming
de overeenkomst uitvoert, en de kosten van de juridische
verplichtingen die voortvloeien uit de onverbindendheid.
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4. De lidstaten bepalen dat lid 1, onder a), van dit artikel
niet van toepassing is indien:

— de aanbestedende dienst van mening is dat de gunning
van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking
van een aankondiging van de opdracht in het Publicatie-
blad van de Europese Unie op grond van Richtlijn
2004/18/EG is toegestaan,

— de aanbestedende dienst de in artikel 3 bis bedoelde
aankondiging van zijn voornemen om tot sluiting van
de overeenkomst over te gaan in het Publicatieblad van de
Europese Unie heeft bekendgemaakt, en

— de overeenkomst niet is gesloten voor het verstrijken van
een termijn van ten minste 10 kalenderdagen, ingaande
op de dag na de datum van bekendmaking van bedoelde
aankondiging.

5. De lidstaten bepalen dat lid 1, onder c), van dit artikel
niet van toepassing is indien:

— de aanbestedende dienst van oordeel is dat de gunning
van een opdracht in overeenstemming is met artikel 32,
lid 4, tweede alinea, tweede streepje, of artikel 33, leden
5 en 6, van Richtlijn 2004/18/EG,

— de aanbestedende dienst het besluit tot gunning van de
opdracht, tezamen met een samenvattende beschrijving
van redenen als bedoeld in het eerste streepje van de
vierde alinea van artikel 2 bis, lid 2, van deze richtlijn
aan de betrokken inschrijvers heeft gezonden, en

— de overeenkomst niet is gesloten vóór het verstrijken van
een termijn van ten minste 10 kalenderdagen, ingaande
op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning
van de opdracht per faxbericht of langs elektronische
weg aan de betrokken inschrijvers is gezonden of, indien
andere communicatiemiddelen worden gebruikt, vóór het
verstrijken van een termijn van hetzij ten minste
15 kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum
waarop het besluit tot gunning van de opdracht aan de
betrokken inschrijvers is gezonden, hetzij ten minste 10
kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop
het besluit tot gunning van de opdracht is ontvangen.

Artikel 2 sexies

Inbreuken op deze richtlijn en alternatieve sancties

1. In het geval van een inbreuk op artikel 1, lid 5, arti-
kel 2, lid 3, of artikel 2 bis, lid 2, die niet onder artikel 2
quinquies, lid 1, onder b), valt, voorzien de lidstaten in on-
verbindendheid van de overeenkomst overeenkomstig arti-
kel 2 quinquies, leden 1 tot en met 3, of in alternatieve
sancties. De lidstaten kunnen bepalen dat een van de aanbe-
stedende dienst onafhankelijke beroepsinstantie, nadat zij alle

relevante aspecten heeft onderzocht, besluit of de overeen-
komst als onverbindend moet worden beschouwd, dan wel
of alternatieve sancties moeten worden opgelegd.

2. Alternatieve sancties moeten doeltreffend, evenredig en
afschrikkend zijn. Alternatieve sancties zijn:

— het opleggen van boetes aan de aanbestedende dienst, of

— het verkorten van de looptijd van de overeenkomst.

De lidstaten kunnen de beroepsinstantie een ruime beslis-
singsbevoegdheid geven om alle relevante factoren in aan-
merking te nemen, waaronder de ernst van de inbreuk, het
gedrag van de aanbestedende dienst en, in de gevallen be-
doeld in artikel 2 quinquies, lid 2, de mate waarin de over-
eenkomst van kracht blijft.

Het toekennen van schadevergoeding vormt geen passende
sanctie met het oog op de toepassing van dit lid.

Artikel 2 septies

Termijnen

1. De lidstaten kunnen bepalen dat het in artikel 2 quin-
quies, lid 1, bedoelde beroep moet worden ingesteld:

a) voor het verstrijken van ten minste 30 kalenderdagen,
ingaande op de dag na de datum waarop

— de aanbestedende dienst de aankondiging van de ge-
gunde opdracht bekendmaakte overeenkomstig artikel
35, lid 4, en artikelen 36 en 37 van Richtlijn
2004/18/EG, op voorwaarde dat deze aankondiging
ook de rechtvaardiging bevat van de beslissing van de
aanbestedende dienst om de opdracht te gunnen zon-
der voorafgaande bekendmaking van een aankondi-
ging van de opdracht in het Publicatieblad van de Eu-
ropese Unie; of

— de aanbestedende dienst de betrokken inschrijvers en
gegadigden in kennis stelde van de sluiting van de
overeenkomst, op voorwaarde dat die kennisgeving
vergezeld gaat van een samenvattende beschrijving
van de relevante redenen beschreven in artikel 41,
lid 2, van Richtlijn 2004/18/EG, onder voorbehoud
van artikel 41, lid 3, van die richtlijn. Deze optie is
ook van toepassing op de in artikel 2 ter, onder c),
van deze richtlijn bedoelde gevallen;

b) en in elk geval vóór het verstrijken van een periode van
ten minste zes maanden, ingaande op de dag na de da-
tum waarop de overeenkomst is gesloten.
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2. In alle andere gevallen, daaronder begrepen het instel-
len van beroep overeenkomstig artikel 2 sexies, lid 1, wor-
den de termijnen voor het instellen van beroep volgens het
nationaal recht bepaald, onder voorbehoud van artikel 2
quater.”.

3. Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

Correctiemechanisme

1. De Commissie kan de procedure van de leden 2 tot en
met 5 hanteren, wanneer zij, vóór de sluiting van een over-
eenkomst, van oordeel is dat er een ernstige inbreuk op de
communautaire wetgeving inzake overheidsopdrachten is ge-
pleegd tijdens een gunningsprocedure die binnen de wer-
kingssfeer van Richtlijn 2004/18/EG valt.

2. De Commissie stelt de betrokken lidstaat in kennis van
de redenen waarom zij tot de conclusie is gekomen dat een
ernstige inbreuk is gepleegd en vraagt om deze met passende
middelen ongedaan te maken.

3. Binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de in lid 2
bedoelde kennisgeving deelt de betrokken lidstaat aan de
Commissie mee:

a) zijn bevestiging dat de inbreuk ongedaan is gemaakt;

b) een met redenen omkleed oordeel waarin toegelicht
wordt waarom geen corrigerende actie is ondernomen; of

c) een kennisgeving waarin wordt medegedeeld dat de gun-
ningsprocedure is opgeschort hetzij op initiatief van de
aanbestedende dienst hetzij in het kader van de uitoefe-
ning van de in artikel 2, lid 1, onder a), vermelde be-
voegdheden.

4. Een met redenen omkleed oordeel medegedeeld vol-
gens lid 3, onder b), kan onder meer worden gebaseerd op
het feit dat tegen de beweerde inbreuk beroep bij een rechter
of een beroep als bedoeld in artikel 2, lid 9, is ingesteld. In
dat geval deelt de lidstaat de Commissie het resultaat van
deze procedures mee, zodra dit bekend is.

5. In geval van kennisgeving waarbij wordt medegedeeld
dat een gunningsprocedure is opgeschort overeenkomstig lid
3, onder c), stelt de lidstaat de Commissie ervan in kennis
dat de opschorting is ingetrokken of dat een andere gun-
ningsprocedure is ingeleid die geheel of gedeeltelijk verband
houdt met de voorafgaande procedure. Deze nieuwe kennis-
geving moet bevestigen dat de beweerde inbreuk ongedaan is
gemaakt, of moet een met redenen omkleed oordeel bevatten

waarin toegelicht wordt waarom geen corrigerende actie
heeft plaatsgevonden.”.

4. De volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 3 bis

Inhoud van de aankondiging in het geval van vrijwillige
transparantie vooraf

De in het tweede streepje van artikel 2 quinquies, lid 4,
bedoelde aankondiging, waarvan de opmaak door de Com-
missie zal worden vastgesteld volgens de raadgevingsproce-
dure van artikel 3 ter, lid 2, bevat de volgende informatie:

a) de benaming en contactgegevens van de aanbestedende
dienst;

b) een beschrijving van het onderwerp van de opdracht;

c) een rechtvaardiging van de beslissing van de aanbeste-
dende dienst om de opdracht te gunnen zonder vooraf-
gaande bekendmaking van een aankondiging van de op-
dracht in het Publicatieblad van de Europese Unie;

d) de benaming en contactgegevens van de onderneming ten
gunste van wie de beslissing om een opdracht te gunnen,
is genomen; en

e) voor zover van toepassing, alle andere informatie die de
aanbestedende dienst nuttig acht.

Artikel 3 ter

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 1
van Besluit 71/306/EEG van de Raad van 26 juli 1971 in-
gestelde Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten (*),
hierna „het Comité” genoemd.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de arti-
kelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van
28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-
bevoegdheden (**) van toepassing, met inachtneming van de
bepalingen van artikel 8 van dat besluit.

___________
(*) PB L 185 van 16.8.1971, blz. 15. Besluit gewijzigd bij

Besluit 77/63/EEG (PB L 13 van 15.1.1977, blz. 15).
(**) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij

Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006,
blz. 11).”.
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5. Artikel 4 wordt vervangen door:

„Artikel 4

Uitvoering

1. De Commissie kan de lidstaten, in overleg met het
Comité, verzoeken haar gegevens over de werking van na-
tionale beroepsprocedures te verstrekken.

2. De lidstaten delen de Commissie jaarlijks de tekst mede
van alle besluiten die hun beroepsinstanties overeenkomstig
artikel 2 quinquies, lid 3, hebben genomen, en de redenen
daarvoor.”.

6. Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 4 bis

Evaluatie

Uiterlijk op 20 december 2012 evalueert de Commissie de
toepassing van deze richtlijn en brengt zij aan het Europees
Parlement en de Raad verslag uit over de doeltreffendheid
ervan, en met name van de alternatieve sancties en
termijnen.”.

Artikel 2

Wijzigingen van Richtlijn 92/13/EEG

Richtlijn 92/13/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

Toepassingsgebied en beschikbaarheid van
beroepsprocedures

1. Deze richtlijn is van toepassing op opdrachten als be-
doeld in Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de
procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren
water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (*),
tenzij deze opdrachten overeenkomstig artikel 5, lid 2, arti-
kelen 18 tot en met 26, artikelen 29 en 30, of artikel 62 van
die richtlijn zijn uitgesloten.

Tot de opdrachten in de zin van deze richtlijn behoren op-
drachten voor leveringen, werken en diensten, raamovereen-
komsten en dynamische aankoopsystemen.

De lidstaten nemen met betrekking tot opdrachten die bin-
nen de werkingssfeer van Richtlijn 2004/17/EG vallen, de
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat tegen door
aanbestedende diensten genomen besluiten op doeltreffende

wijze en vooral zo snel mogelijk beroep kan worden inge-
steld overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 2 septies van
deze richtlijn, op grond van het feit dat door die besluiten
het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten of de
nationale voorschriften waarin dat Gemeenschapsrecht is
omgezet, geschonden zijn.

2. De lidstaten zien erop toe dat ondernemingen die een
vordering wegens in het kader van een gunningsprocedure
geleden schade willen indienen, niet worden gediscrimineerd
op grond van het in deze richtlijn gemaakte onderscheid
tussen nationale voorschriften waarin het Gemeenschaps-
recht is omgezet, en andere nationale voorschriften.

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat beroepsprocedu-
res, volgens modaliteiten die de lidstaten kunnen bepalen, op
zijn minst toegankelijk zijn voor een ieder die belang heeft
of heeft gehad bij de gunning van een bepaalde opdracht en
die door een beweerde inbreuk is of dreigt te worden ge-
schaad.

4. De lidstaten kunnen verlangen dat degene die van een
beroepsprocedure gebruik wenst te maken, de aanbestedende
dienst in kennis heeft gesteld van de beweerde inbreuk en
van zijn voornemen beroep in te stellen, mits zulks geen
afbreuk doet aan de opschortende termijn overeenkomstig
artikel 2 bis, lid 2, of aan enige andere termijnen voor het
instellen van beroep overeenkomstig artikel 2 quater.

5. De lidstaten kunnen verlangen dat de betrokkene eerst
beroep instelt bij de aanbestedende dienst. In dat geval zor-
gen de lidstaten ervoor dat de instelling van dit beroep
resulteert in de onmiddellijke opschorting van de mogelijk-
heid om de overeenkomst te sluiten.

De lidstaten nemen een besluit over welke communicatie-
middelen, met inbegrip van faxberichten of elektronische
middelen, geschikt zijn voor het instellen van beroep over-
eenkomstig de eerste alinea.

De in de eerste alinea bedoelde opschorting eindigt niet vóór
het verstrijken van een termijn van ten minste 10 kalender-
dagen, ingaande op de dag na de datum waarop de aanbe-
stedende dienst per faxbericht of langs elektronische weg een
antwoord heeft verzonden, of, indien andere communicatie-
middelen worden gebruikt, voor het verstrijken van een ter-
mijn van hetzij ten minste 15 kalenderdagen, ingaande op de
dag na de datum waarop de aanbestedende dienst een ant-
woord heeft verzonden, hetzij ten minste 10 kalenderdagen,
ingaande op de dag na de datum waarop een antwoord is
ontvangen.

___________
(*) PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1. Richtlijn laatstelijk ge-

wijzigd bij Richtlijn 2006/97/EG van de Raad (PB L 363
van 20.12.2006, blz. 107).”.
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2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) de titel „Voorschriften voor de beroepsprocedures” wordt
ingevoegd;

b) leden 2 tot 4 worden vervangen door:

„2. De in lid 1 en in de artikelen 2 quinquies en 2
sexies bedoelde bevoegdheden kunnen worden opgedra-
gen aan afzonderlijke instanties die verantwoordelijk zijn
voor verschillende aspecten van de beroepsprocedures.

3. Wanneer bij een instantie in eerste aanleg, die on-
afhankelijk is van de aanbestedende dienst, een beroep
wordt ingesteld aangaande een besluit tot gunning van
een opdracht, zorgen de lidstaten ervoor dat de aanbe-
stedende dienst de overeenkomst niet kan sluiten voordat
de beroepsinstantie een besluit heeft genomen over het
verzoek tot voorlopige maatregelen of het beroep. De
opschorting eindigt niet voordat de in artikel 2 bis, lid
2, en artikel 2 quinquies, leden 4 en 5, bedoelde opschor-
tende termijn is verstreken.

3 bis. Behalve in de gevallen bedoeld in lid 3 en in
artikel 1, lid 5, behoeven de beroepsprocedures niet
noodzakelijk een automatische opschortende werking te
hebben voor de gunningsprocedures waarop zij betrek-
king hebben.

4. De lidstaten kunnen bepalen dat de voor de be-
roepsprocedures verantwoordelijke instantie rekening
kan houden met de vermoedelijke gevolgen van voorlo-
pige maatregelen voor alle belangen die kunnen worden
geschaad, alsmede met het openbaar belang, en kan be-
sluiten deze maatregelen niet toe te staan wanneer hun
negatieve gevolgen groter zouden kunnen zijn dan hun
voordelen.

Een besluit geen voorlopige maatregelen toe te staan, laat
andere door de verzoeker ingeroepen rechten onverlet.”;

c) lid 6 wordt vervangen door:

„6. Behalve in de artikelen 2 quinquies tot en met 2
septies bedoelde gevallen, worden de gevolgen van de
uitoefening van de in lid 1 van dit artikel bedoelde be-
voegdheden voor een na de gunning van een opdracht
gesloten overeenkomst, door het nationale recht bepaald.

Voorts mag, behalve in gevallen waarin een besluit moet
worden nietig verklaard voordat schadevergoeding wordt
toegekend, een lidstaat bepalen dat na de overeenkomstig

artikel 1, lid 5, of lid 3 van dit artikel dan wel de arti-
kelen 2 bis tot en met 2 septies tot stand gekomen
sluiting van de overeenkomst de bevoegdheden van de
voor de beroepsprocedures verantwoordelijke instantie
zich beperken tot het toekennen van schadevergoeding
aan eenieder die door een inbreuk schade heeft geleden.”;

d) in lid 9, eerste alinea, worden de woorden „die een ge-
recht is in de zin van artikel 177 van het Verdrag” ver-
vangen door de woorden „die een gerecht is in de zin van
artikel 234 van het Verdrag”.

3. De volgende artikelen worden ingevoegd:

„Artikel 2 bis

Opschortende termijn

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de in artikel 1, lid
3, bedoelde personen over termijnen beschikken die lang
genoeg zijn om op doeltreffende wijze beroep in te stellen
tegen de door de aanbestedende diensten genomen besluiten
tot gunning van een opdracht, door de noodzakelijke bepa-
lingen vast te stellen die voldoen aan de in lid 2 van dit
artikel en in artikel 2 quater bepaalde minimumvoor-
waarden.

2. Het sluiten van de overeenkomst volgende op het be-
sluit tot gunning van een onder Richtlijn 2004/17/EG val-
lende opdracht kan niet geschieden vóór het verstrijken van
een termijn van ten minste 10 kalenderdagen, ingaande op
de dag na de datum waarop het besluit tot gunning van de
opdracht per faxbericht of langs elektronische weg aan de
betrokken inschrijvers en gegadigden is gezonden of, indien
andere communicatiemiddelen worden gebruikt, vóór het
verstrijken van een termijn van hetzij ten minste 15 kalen-
derdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het be-
sluit tot gunning van de opdracht aan de betrokken inschrij-
vers en gegadigden is gezonden, hetzij van ten minste 10
kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het
besluit tot gunning van de opdracht is ontvangen.

Inschrijvers worden geacht bij de procedure betrokken te zijn
zolang zij niet definitief zijn uitgesloten. De uitsluiting is
definitief wanneer de betrokken inschrijvers daarvan in ken-
nis zijn gesteld en wanneer de uitsluiting wettig is bevonden
door een onafhankelijke beroepsinstantie, dan wel er niet
langer beroep tegen de uitsluiting kan worden ingesteld.

Gegadigden worden geacht bij de procedure betrokken te
zijn indien de aanbestedende dienst geen informatie over
de afwijzing van hun verzoek ter beschikking heeft gesteld
voordat de betrokken inschrijvers in kennis werden gesteld
van het besluit tot gunning van de opdracht.
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De kennisgeving van het gunningsbesluit aan iedere betrok-
ken inschrijver en gegadigde gaat vergezeld van:

— een samenvattende beschrijving van de relevante redenen
als bedoeld in artikel 49, lid 2, van Richtlijn 2004/17/EG,
en

— een nauwkeurige omschrijving van de precieze opschor-
tende termijn die overeenkomstig de bepalingen van na-
tionaal recht ter uitvoering van dit lid van toepassing is.

Artikel 2 ter

Afwijkingen van de opschortende termijn

De lidstaten mogen bepalen dat de in artikel 2 bis, lid 2, van
deze richtlijn bedoelde termijnen in de volgende gevallen niet
van toepassing zijn:

a) wanneer Richtlijn 2004/17/EG geen voorafgaande
bekendmaking van een aankondiging in het Publicatieblad
van de Europese Unie vereist;

b) wanneer de enige betrokken inschrijver in de zin van
artikel 2 bis, lid 2, van deze richtlijn degene is aan wie
de opdracht wordt gegund en er geen betrokken gegadig-
den zijn;

c) wanneer het gaat om specifieke opdrachten op grond van
een dynamisch aankoopsysteem overeenkomstig arti-
kel 15 van Richtlijn 2004/17/EG.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze afwijking, zorgen
de lidstaten er overeenkomstig de artikelen 2 quinquies en 2
septies van deze richtlijn voor dat de overeenkomst onver-
bindend is, indien:

— er een inbreuk is op artikel 15, lid 5 of lid 6, van Richt-
lijn 2004/17/EG, en

— de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of
groter is dan de in artikel 16 van Richtlijn 2004/17/EG
beschreven drempelbedragen.

Artikel 2 quater

Termijnen voor het instellen van beroep

Wanneer een lidstaat bepaalt dat beroep tegen een besluit
van een aanbestedende dienst dat is genomen in het kader
van of met betrekking tot een onder Richtlijn 2004/17/EG
vallende gunningsprocedure, binnen een bepaalde termijn
moet worden ingesteld, bedraagt deze termijn ten minste
10 kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop
het besluit van de aanbestedende dienst per faxbericht of

langs elektronische weg aan de inschrijver of gegadigde is
gezonden of, indien van andere communicatiemiddelen ge-
bruik wordt gemaakt, bedraagt deze termijn, hetzij ten
minste 15 kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum
waarop het besluit van de aanbestedende dienst aan de in-
schrijver of gegadigde is gezonden, hetzij ten minste 10
kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop
het besluit tot gunning van de opdracht is ontvangen. De
kennisgeving van dat besluit van de aanbestedende dienst
aan iedere inschrijver of gegadigde gaat vergezeld van een
samenvattende beschrijving van de relevante redenen. In het
geval dat beroep wordt ingesteld tegen besluiten, bedoeld in
artikel 2, lid 1, onder b), van deze richtlijn waarvoor geen
specifieke kennisgeving is gegeven, bedraagt de termijn ten
minste 10 kalenderdagen, ingaande vanaf de datum van
bekendmaking van het betreffende besluit.

Artikel 2 quinquies

Onverbindendheid

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een overeenkomst door
een beroepsinstantie die onafhankelijk is van de aanbeste-
dende dienst onverbindend wordt verklaard of dat de onver-
bindendheid van de overeenkomst het gevolg is van een
besluit van een onafhankelijke beroepsinstantie, in de vol-
gende gevallen:

a) indien de aanbestedende dienst een opdracht heeft ge-
gund zonder voorafgaande bekendmaking van een aan-
kondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie, zon-
der dat dit op grond van Richtlijn 2004/17/EG is
toegestaan;

b) in het geval van een inbreuk op artikel 1, lid 5, artikel 2,
lid 3, of artikel 2 bis, lid 2, van deze richtlijn indien de
inschrijver die beroep instelt, door deze inbreuk geen
precontractuele rechtsmiddelen heeft kunnen doen gel-
den, zulks in combinatie met een inbreuk op Richtlijn
2004/17/EG, indien deze laatste inbreuk de kansen heeft
beïnvloed om de opdracht te krijgen van de inschrijver
die beroep instelt;

c) in gevallen als bedoeld in de tweede alinea van artikel 2
ter, onder c), indien de lidstaten gebruik hebben gemaakt
van de afwijking van de opschortende termijn voor op-
drachten op grond van een dynamisch aankoopsysteem.

2. De gevolgen van de onverbindendheid van een over-
eenkomst worden bepaald door het nationaal recht.

Het nationaal recht kan voorzien in de vernietiging met
terugwerkende kracht van alle contractuele verbintenissen
of in een beperking van de werking van de nietigverklaring
tot verbintenissen die nog uitgevoerd moeten worden. In dat
laatste geval voorzien de lidstaten in de toepassing van an-
dere sancties in de zin van artikel 2 sexies, lid 2.
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3. De lidstaten kunnen bepalen dat de van de aanbeste-
dende dienst onafhankelijke beroepsinstantie kan besluiten
een overeenkomst niet onverbindend te verklaren, ook al is
die overeenkomst onwettig gegund om de in lid 1 genoemde
redenen, indien de beroepsinstantie van mening is, nadat zij
alle relevante aspecten heeft onderzocht, dat dwingende re-
denen van algemeen belang het noodzakelijk maken dat de
overeenkomst verbindend blijft. In dat geval voorzien de
lidstaten in alternatieve sancties in de zin van artikel 2 sexies,
lid 2, die in de plaats daarvan van toepassing zijn.

Wat de verbindendheid van een overeenkomst betreft, mo-
gen economische belangen alleen als dwingende redenen
worden beschouwd indien onverbindendheid in uitzonder-
lijke omstandigheden onevenredig grote gevolgen zou
hebben.

Economische belangen die rechtstreeks verband houden met
de betrokken overeenkomst, mogen evenwel geen dwin-
gende redenen van algemeen belang vormen. Economische
belangen die rechtstreeks verband houden met de overeen-
komst, omvatten onder meer de kosten die voortvloeien uit
vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst, de kosten
van een nieuwe aanbestedingsprocedure, de kosten die ver-
oorzaakt worden door het feit dat een andere onderneming
de overeenkomst uitvoert, en de kosten van de juridische
verplichtingen die voortvloeien uit de onverbindendheid.

4. De lidstaten bepalen dat lid 1, onder a), van dit artikel
niet van toepassing is indien:

— de aanbestedende dienst van mening is dat de gunning
van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking
van een aankondiging in het Publicatieblad van de Europese
Unie op grond van Richtlijn 2004/17/EG is toegestaan,

— de aanbestedende dienst de in artikel 3 bis bedoelde
aankondiging van haar voornemen om tot sluiting van
de overeenkomst over te gaan, in het Publicatieblad van de
Europese Unie heeft bekendgemaakt, en

— de overeenkomst niet is gesloten vóór het verstrijken van
een termijn van ten minste tien kalenderdagen, ingaande
op de dag na de datum van de bekendmaking van be-
doelde aankondiging.

5. De lidstaten bepalen dat lid 1, onder c), van dit artikel
niet van toepassing is indien:

— de aanbestedende dienst van oordeel is dat de gunning
van een opdracht in overeenstemming is met artikel 15,
leden 5 en 6, van Richtlijn 2004/17/EG,

— de aanbestedende dienst het besluit tot gunning van de
opdracht tezamen met een samenvattende beschrijving
van redenen als bedoeld in het eerste streepje van de
vierde alinea van artikel 2 bis, lid 2, van deze richtlijn
aan de betrokken inschrijvers heeft gezonden, en

— de overeenkomst niet is gesloten vóór het verstrijken van
een termijn van ten minste 10 kalenderdagen, ingaande
op de dag na de datum waarop het besluit tot gunning
van de opdracht per faxbericht of langs elektronische
weg aan de betrokken inschrijvers is gezonden of, indien
andere communicatiemiddelen worden gebruikt, vóór het
verstrijken van een termijn van hetzij ten minste 15
kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum waarop
het besluit tot gunning van de opdracht aan de betrok-
ken inschrijvers is gezonden, hetzij ten minste 10 kalen-
derdagen, ingaande op de dag na de datum waarop het
besluit tot gunning van de opdracht is ontvangen.

Artikel 2 sexies

Inbreuken op deze richtlijn en alternatieve sancties

1. In het geval van een inbreuk op artikel 1, lid 5, arti-
kel 2, lid 3, of artikel 2 bis, lid 2, die niet onder artikel 2
quinquies, lid 1, onder b), valt, voorzien de lidstaten in on-
verbindendheid van de overeenkomst overeenkomstig arti-
kel 2 quinquies, leden 1 tot en met 3, of in alternatieve
sancties. De lidstaten kunnen bepalen dat een van de aanbe-
stedende dienst onafhankelijke beroepsinstantie, nadat zij alle
relevante aspecten heeft onderzocht, besluit of de overeen-
komst als onverbindend moet worden beschouwd, dan wel
of alternatieve sancties moeten worden opgelegd.

2. Alternatieve sancties moeten doeltreffend, evenredig en
afschrikkend zijn. Alternatieve sancties zijn:

— het opleggen van boetes aan de aanbestedende dienst; of

— het verkorten van de looptijd van de overeenkomst.

De lidstaten kunnen de beroepsinstantie een ruime beslis-
singsbevoegdheid geven om alle relevante factoren in aan-
merking te nemen, waaronder de ernst van de inbreuk, het
gedrag van de aanbestedende dienst en, in de gevallen be-
doeld in artikel 2 quinquies, lid 2, de mate waarin de over-
eenkomst van kracht blijft.

Het toekennen van schadevergoeding vormt geen passende
sanctie met het oog op de toepassing van dit lid.
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Artikel 2 septies

Termijnen

1. De lidstaten kunnen bepalen dat het in artikel 2 quin-
quies, lid 1, bedoelde beroep moet worden ingesteld

a) vóór het verstrijken van ten minste 30 kalenderdagen,
ingaande op de dag na de datum waarop

— de aanbestedende dienst de aankondiging van de ge-
gunde opdracht bekendmaakte overeenkomstig de ar-
tikelen 43 en 44 van Richtlijn 2004/17/EG, op voor-
waarde dat deze aankondiging ook de rechtvaardiging
bevat van de beslissing van de aanbestedende dienst
om de opdracht te gunnen zonder voorafgaande
bekendmaking van een aankondiging in het Publicatie-
blad van de Europese Unie; of

— de aanbestedende dienst de betrokken inschrijvers en
gegadigden in kennis stelde van de sluiting van de
overeenkomst, op voorwaarde dat die kennisgeving
vergezeld gaat van een samenvattende beschrijving
van de relevante redenen bedoeld in artikel 49, lid
2, van Richtlijn 2004/17/EG. Deze optie is ook van
toepassing op de in artikel 2 ter, onder c), bedoelde
gevallen;

b) en in elk geval vóór het verstrijken van een periode van
ten minste zes maanden, ingaande op de dag na de da-
tum waarop de overeenkomst is gesloten.

2. In alle andere gevallen, daaronder begrepen het instel-
len van beroep overeenkomstig artikel 2 sexies, lid 1, wor-
den de termijnen voor het instellen van beroep volgens het
nationaal recht bepaald, onder voorbehoud van het bepaalde
in artikel 2 quater.”.

4. De artikelen 3 tot en met 7 worden vervangen door:

„Artikel 3 bis

Inhoud van de aankondiging in het geval van vrijwillige
transparantie vooraf

De in het tweede streepje van artikel 2 quinquies, lid 4,
bedoelde aankondiging, waarvan de opmaak door de Com-
missie zal worden vastgesteld volgens de raadgevingsproce-
dure van artikel 3 ter, lid 2, bevat de volgende informatie:

a) de benaming en contactgegevens van de aanbestedende
dienst;

b) een beschrijving van het onderwerp van de opdracht;

c) een verantwoording van de beslissing van de aanbeste-
dende dienst om de opdracht te gunnen zonder

voorafgaande bekendmaking van een aankondiging in
het Publicatieblad van de Europese Unie;

d) de benaming en contactgegevens van de onderneming ten
gunste van wie een besluit tot gunning van een opdracht
is genomen; en

e) voor zover van toepassing, alle andere informatie die de
aanbestedende dienst nuttig acht.

Artikel 3 ter

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 1
van Besluit 71/306/EEG van de Raad van 26 juli 1971 in-
gestelde Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten (*),
hierna „Comité” genoemd.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de arti-
kelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van
28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-
bevoegdheden (**) van toepassing, met inachtneming van de
bepalingen van artikel 8 van dat besluit.
___________
(*) PB L 185 van 16.8.1971, blz. 15. Besluit gewijzigd bij

Besluit 77/63/EEG (PB L 13 van 15.1.1977, blz. 15).
(**) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij

Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006,
blz. 11).”.

5. Artikel 8 wordt vervangen door:

„Artikel 8

Correctiemechanisme

1. De Commissie kan de procedure van de leden 2 tot en
met 5 hanteren wanneer zij, vóór de sluiting van een over-
eenkomst, van oordeel is dat er een ernstige inbreuk op de
communautaire wetgeving inzake overheidsopdrachten is ge-
pleegd tijdens een gunningsprocedure die binnen de wer-
kingssfeer van Richtlijn 2004/17/EG valt, dan wel met be-
trekking tot artikel 27, onder a), van die richtlijn voor de
aanbestedende diensten waarop die bepaling van toepassing
is.

2. De Commissie stelt de betrokken lidstaat in kennis van
de redenen waarom zij tot de conclusie is gekomen dat een
ernstige inbreuk is gepleegd en vraagt deze op passende
wijze ongedaan te maken.

3. Binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de in lid 2
bedoelde kennisgeving deelt de betrokken lidstaat aan de
Commissie het volgende mee:

a) de bevestiging dat de inbreuk ongedaan is gemaakt;
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b) een met redenen omkleed oordeel waarin toegelicht
wordt waarom geen corrigerende actie is ondernomen; of

c) een kennisgeving waarin wordt medegedeeld dat de gun-
ningsprocedure is opgeschort hetzij op initiatief van de
aanbestedende dienst, hetzij in het kader van de uitoefe-
ning van de in artikel 2, lid 1, onder a), vermelde be-
voegdheden.

4. Een met redenen omkleed oordeel, medegedeeld vol-
gens lid 3, onder b), kan onder meer worden gebaseerd op
het feit dat tegen de beweerde inbreuk beroep bij een rechter
of een beroep als bedoeld in artikel 2, lid 9, is ingesteld. In
dat geval deelt de lidstaat de Commissie het resultaat van
deze procedures mee, zodra dit bekend is.

5. In geval van kennisgeving waarbij wordt medegedeeld
dat een gunningsprocedure is opgeschort overeenkomstig lid
3, onder c), stelt de lidstaat de Commissie ervan in kennis
dat de opschorting is ingetrokken of dat een andere gun-
ningsprocedure is ingeleid die geheel of gedeeltelijk verband
houdt met de voorafgaande procedure. Die nieuwe kennis-
geving moet bevestigen dat de beweerde inbreuk ongedaan is
gemaakt, of een met redenen omkleed oordeel bevatten
waarin wordt toegelicht waarom geen corrigerende actie
heeft plaatsgevonden.”.

6. De artikelen 9 tot en met 12 worden vervangen door:

„Artikel 12

Uitvoering

1. De Commissie kan de lidstaten, in overleg met het
Comité, verzoeken haar gegevens over de werking van na-
tionale beroepsprocedures te verstrekken.

2. De lidstaten delen de Commissie jaarlijks de tekst mede
van alle besluiten die hun beroepsinstanties overeenkomstig
artikel 2 quinquies, lid 3, hebben genomen, en de redenen
daarvoor.

Artikel 12 bis

Evaluatie

Uiterlijk op 20 december 2012 evalueert de Commissie de
uitvoering van deze richtlijn en brengt zij aan het Europees

Parlement en de Raad verslag uit over de doeltreffendheid
ervan, en met name van de alternatieve sancties en de ter-
mijnen.”.

7. De bijlage wordt geschrapt.

Artikel 3

Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte-
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 20 december
2009 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de
tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Wanneer lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de be-
palingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze
richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastge-
steld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang-
rijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Artikel 5

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 11 december 2007.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad
De voorzitter

M. LOBO ANTUNES
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RICHTLIJN VAN DE RAAD van 21 december 1989 houdende de cooerdinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken ( 89/665/EEG ) 

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,  

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 
A,  

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),  

In samenwerking met het Europese Parlement ( 2 ),  

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ),  

Overwegende dat de communautaire richtlijnen inzake overheidsopdrachten, met name Richtlijn 71/305/EEG 
van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de cooerdinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 89/440/EEG ( 5 ), 
en Richtlijn 77/62/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de cooerdinatie van de procedures 
voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen ( 6 ), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 88/295/EEG 
( 7 ), geen specifieke bepalingen bevatten op grond waarvan een daadwerkelijke naleving van die richtlijnen 
kan worden gewaarborgd;  

Overwegende dat de zowel op nationaal als op Gemeenschapsniveau bestaande voorzieningen die de 
toepassing van deze richtlijnen moeten waarborgen, het niet altijd mogelijk maken te waken over de naleving 
van de communautaire voorschriften, in het bijzonder in een stadium waarin de schendingen nog ongedaan 
kunnen worden gemaakt;  

Overwegende dat de openstelling van aanbestedingen voor mededinging uit de gehele Gemeenschap een 
aanzienlijke uitbreiding van de garanties inzake doorzichtigheid en non-discriminatie vereist en dat, wil deze 
openstelling tot concrete resultaten leiden, er doeltreffende en snelle beroepsprocedures moeten bestaan 
ingeval van schending van het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten of van nationale voorschriften 
waarin dit recht is omgezet;  

Overwegende dat in een aantal Lid-Staten geen doeltreffende of onvoldoende beroepsmogelijkheden ter 
beschikking 

staan, hetgeen ondernemingen in de Gemeenschap ervan weerhoudt hun kans te wagen in de Staat waar de 
aanbestedende dienst is gevestigd; dat bijgevolg de betrokken Lid-Staten hierin verandering dienen te 
brengen;  

Overwegende dat de bevoegde beroepsinstanties, gelet op de korte duur van aanbestedingsprocedures, met 
name gerechtigd dienen te zijn om voorlopige maatregelen te nemen om de aanbestedingsprocedure of de 
uitvoering van besluiten die door de aanbestedende dienst zijn genomen, op te schorten; dat de korte duur 
van de aanbestedingsprocedures een spoedbehandeling van de hierboven bedoelde inbreuken noodzakelijk 
maakt;  

Overwegende dat in alle Lid-Staten moet worden gezorgd voor adequate procedures om onwettige besluiten 
nietig te kunnen verklaren en een schadevergoeding te kunnen toekennen aan degenen die door schending 
van bovenbedoelde voorschriften zijn gelaedeerd;  

Overwegende dat wanneer ondernemingen geen beroep instellen, bepaalde schendingen niet ongedaan 
kunnen worden gemaakt, tenzij er een specifieke voorziening in het leven wordt geroepen;  

Overwegende dat de Commissie, wanneer zij van oordeel is dat tijdens een aanbestedingsprocedure een 
duidelijke en kennelijke schending heeft plaatsgevonden, derhalve de aandacht van de bevoegde autoriteiten 
van de betrokken Lid-Staat en van de betrokken aanbestedende dienst daarop moet kunnen vestigen ten 
einde passende maatregelen te nemen om te bewerkstelligen dat elke beweerde schending snel ongedaan 
wordt gemaakt;  
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Overwegende dat de toepassing in de praktijk van de bepalingen van deze richtlijn opnieuw moet worden 
onderzocht vóór het verstrijken van een periode van vier jaar volgend op het in toepassing brengen van de 
richtlijn, zulks op basis van door de Lid-Staten te verstrekken gegevens over het functioneren van hun 
nationale beroepsprocedures,  

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :  

Artikel 1  

1 . De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat, voor wat betreft de procedures 
voor het plaatsen van overheidsopdrachten die vallen onder de werkingssfeer van de Richtlijnen 71/305/EEG 
en 77/62/EEG, tegen de door de aanbestedende diensten genomen besluiten doeltreffend en vooral zo snel 
mogelijk beroep kan worden ingesteld overeenkomstig het bepaalde in de volgende artikelen, met name 
artikel 2, lid 7, op grond van het feit dat door die besluiten het Gemeenschapsrecht inzake 
overheidsopdrachten of de nationale voorschriften waarin dat Gemeenschapsrecht is omgezet, geschonden 
zijn .  

2 . De Lid-Staten zien erop toe dat ondernemingen die een eis wegens in het kader van een 
gunningsprocedure geleden schade willen indienen, niet worden gediscrimineerd op grond van het in deze 
richtlijn gemaakte onderscheid tussen nationale voorschriften waarin het Gemeenschapsrecht is omgezet, en 
andere nationale voorschriften .  

3 . De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de beroepsprocedures, volgens modaliteiten die de Lid-Staten 
kunnen bepalen, althans toegankelijk zijn voor een ieder die belang heeft of heeft gehad bij de gunning van 
een bepaalde overheidsopdracht voor leveringen of voor de uitvoering van werken en die door een beweerde 
schending is of dreigt te worden gelaedeerd . Met name kunnen de Lid-Staten verlangen dat degene die van 
deze procedure gebruik wenst te maken, de aanbestedende dienst vooraf in kennis heeft gesteld van de 
beweerde schending en van zijn voornemen om beroep in te stellen .  

Artikel 2  

1 . De Lid-Staten zorgen ervoor dat de maatregelen betreffende het in artikel 1 bedoelde beroep de nodige 
bevoegdheden behelzen om :  

a ) zo snel mogelijk in kort geding voorlopige maatregelen te nemen om de beweerde schending ongedaan te 
maken of te voorkomen dat de betrokken belangen verder worden geschaad, met inbegrip van maatregelen 
om de aanbestedingsprocedure of de tenuitvoerlegging van enig door de aanbestedende diensten genomen 
besluit, op te schorten c.q . te doen opschorten;  

b ) onwettige besluiten nietig te verklaren c.q . nietig te doen verklaren, met inbegrip van het verwijderen 
van discriminerende technische, economische of financiële specificaties in oproepen tot inschrijving, 
bestekken dan wel in enig ander stuk dat verband houdt met de aanbestedingsprocedure;  

c ) schadevergoeding toe te kennen aan degenen die door een schending zijn gelaedeerd .  

2 . De in lid 1 bedoelde bevoegdheden kunnen worden opgedragen aan afzonderlijke instanties die 
verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten van de beroepsprocedures .  

3 . De beroepsprocedures behoeven niet per sé een automatische opschortende werking te hebben voor de 
aanbestedingsprocedures waarop zij betrekking hebben .  

4 . De Lid-Staten kunnen bepalen dat de verantwoordelijke instantie, wanneer deze beziet of het dienstig is 
voorlopige maatregelen te treffen, rekening kan houden met de vermoedelijke gevolgen van deze 
maatregelen voor alle belangen die kunnen zijn geschaad, alsmede met het algemeen belang, en kan 
besluiten deze maatregelen niet toe te staan wanneer hun 

negatieve gevolgen groter zouden kunnen zijn dan hun voordelen . Een besluit om geen voorlopige 
maatregelen toe te staan laat de andere rechten die worden opgeëist door degene die om deze maatregelen 
verzoekt, onverlet .  

5 . De Lid-Staten kunnen bepalen dat, wanneer schadevergoeding wordt gevorderd omdat het besluit 
onwettig is genomen, het aangevochten besluit eerst moet worden vernietigd door een instantie die daartoe 
bevoegd is .  

6 . De gevolgen van de uitoefening van de in lid 1 bedoelde bevoegdheden voor een overeenkomst die na de 
gunning van een opdracht is gesloten, worden door het nationale recht bepaald .  

Behalve indien vóór de toekenning van schadevergoeding een besluit vernietigd moet worden, kan een Lid-
Staat bepalen dat na de sluiting van een overeenkomst ingevolge de gunning van een opdracht, de 
bevoegdheden van de voor beroepsprocedures verantwoordelijke instantie beperkt blijven tot het toekennen 
van schadevergoeding aan een ieder die door een schending werd gelaedeerd .  

7 . De Lid-Staten zorgen ervoor dat de besluiten van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de 
beroepsprocedures, op doeltreffende wijze ten uitvoer kunnen worden gelegd .  

M&D Seminars 298



8 . Wanneer de voor de beroepsprocedures verantwoordelijke instanties geen gerechten zijn, moeten hun 
beslissingen steeds schriftelijk met redenen worden omkleed . Bovendien moeten in dat geval procedures 
worden gewaarborgd waarmee tegen de door de bevoegde basisinstantie genomen vermoede onwettige 
maatregelen of vermoede tekortkomingen bij de uitoefening van de haar opgedragen bevoegdheden, beroep 
kan worden ingesteld bij een rechter of bij een andere instantie die een gerecht is in de zin van artikel 177 
van het Verdrag en onafhankelijk is van de aanbestedende diensten en de basisinstantie .  

Voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de leden van deze onafhankelijke instantie 
gelden dezelfde voorwaarden als voor rechters, voor wat betreft de voor de benoeming bevoegde autoriteit, 
de duur van hun mandaat en hun afzetbaarheid . Ten minste de voorzitter van deze onafhankelijke instantie 
moet dezelfde juridische en beroepskwalificaties hebben als een rechter . De onafhankelijke instantie neemt 
haar besluiten na een procedure op tegenspraak en deze besluiten zijn, met middelen die door elke Lid-Staat 
worden vastgesteld, juridisch bindend .  

Artikel 3  

1 . De Commissie kan de procedure van dit artikel hanteren, wanneer zij vóór de sluiting van een 
overeenkomst van oordeel is dat er tijdens de aanbestedingsprocedure die valt onder de werkingssfeer van 
de Richtlijnen 71/305/EEG en 77 /62/EEG, een duidelijke en kennelijke schending van de communautaire 
voorschriften inzake overheidsopdrachten heeft plaatsgevonden .  

2 . De Commissie geeft de betrokken Lid-Staat en de betrokken aanbestedende dienst kennis van de redenen 
waarom zij meent dat er een duidelijke en kennelijke schending heeft plaatsgevonden en zij vraagt om deze 
ongedaan te maken .  

3 . Binnen 21 dagen na ontvangst van de in lid 2 bedoelde kennisgeving, deelt de betrokken Lid-Staat aan de 
Commissie mee :  

a ) de bevestiging dat de schending ongedaan is gemaakt; of 

b ) een met redenen omklede conclusie waarin toegelicht wordt waarom geen corrigerende actie is 
ondernomen; of 

c ) een kennisgeving waarin wordt meegedeeld dat de aanbestedingsprocedure hetzij op initiatief van de 
aanbestedende dienst hetzij in het kader van de uitoefening van de in artikel 2, lid 1, onder a ), vermelde 
bevoegdheden is opgeschort .  

4 . Een met redenen omklede conclusie in de zin van lid 3, onder b ), kan met name worden gebaseerd op 
het feit dat tegen de beweerde schending beroep bij een rechter of een beroep als bedoeld in artikel 2, lid 8, 
is ingesteld . In dat geval deelt de Lid-Staat de Commissie het resultaat van deze procedures mee, zodra dit 
bekend is .  

5 . In geval van kennisgeving waarbij wordt meegedeeld dat een aanbestedingsprocedure is opgeschort 
overeenkomstig lid 3, onder c ), stelt de Lid-Staat de Commissie ervan in kennis dat de opschorting is 
ingetrokken of dat een andere aanbestedingsprocedure is ingeleid die geheel of gedeeltelijk verband houdt 
met de voorafgaande procedure . Deze nieuwe kennisgeving moet bevestigen dat de beweerde schending 
ongedaan is gemaakt, of moet een met redenen omklede conclusie bevatten waarin toegelicht wordt waarom 
geen corrigerende actie heeft plaatsgevonden .  

Artikel 4  

1 . Vóór het verstrijken van een periode van vier jaar volgend op het in toepassing brengen van deze richtlijn,  

onderzoekt de Commissie in overleg met het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten opnieuw de 
toepassing van de bepalingen van deze richtlijn en stelt zij in voorkomend geval de noodzakelijk geachte 
wijzigingen voor .  

2 . De Lid-Staten delen ieder jaar aan de Commissie vóór 

1 maart gegevens mee over het functioneren van de nationale beroepsprocedures gedurende het 
voorafgaande jaar . De Commissie stelt, in overleg met het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten, 
de aard van deze gegevens vast .  

Artikel 5  

De Lid-Staten doen de nodige maatregelen in werking treden om vóór 21 december 1991 aan deze richtlijn te 
voldoen . Zij delen de Commissie de tekst van alle belangrijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van 
intern recht mede, die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen .  

Artikel 6  

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .  

Gedaan te Brussel, 21 december 1989 .  
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Voor de Raad 

De Voorzitter 

E . CRESSON 

( 1 ) PB nr . C 230 van 28 . 8 . 1987, blz . 6, en PB nr . C 15 van 19 . 1 . 1989, blz . 8 . 

( 2 ) PB nr . C 167 van 27 . 6 . 1988, blz . 77, en PB nr. C 323 van 27 . 12 . 1989 . 

( 3 ) PB nr . C 347 van 22 . 12 . 1987, blz . 23 . 

( 4 ) PB nr . L 185 van 16 . 8 . 1971, blz . 5 . 

( 5 ) PB nr . L 210 van 21 . 7 . 1989, blz . 1 . 

( 6 ) PB nr . L 13 van 15 . 1 . 1977, blz . 1 . 

( 7 ) PB nr . L 127 van 20 . 5 . 1988, blz . 1 .  
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Art. 11bis Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de                   
Raad van State (RvS-Wet) 
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Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State

[Art. 11bis

Elke verzoekende of tussenkomende partij die de nietigverklaring van een akte, een reglement, of een stilzwijgend
afwijzende beslissing vordert met toepassing van artikel 14, § 1 of § 3, 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.
Het verzoek tot schadevergoeding wordt uiterlijk ingediend zestig dagen na de kennisgeving van het arrest waarbij de
onwettigheid werd vastgesteld. Er wordt een uitspraak gedaan over het verzoek tot schadevergoeding binnen de
twaalf maanden na de kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld.
Bij toepassing van artikel 38, moet het verzoek tot schadevergoeding uiterlijk worden ingediend zestig dagen na de
kennisgeving van het arrest waarbij de beroepsprocedure wordt afgesloten. Er wordt een uitspraak gedaan over het
verzoek tot schadevergoeding binnen de twaalf maanden na de kennisgeving van het arrest waarbij de
beroepsprocedure wordt afgesloten.
De partij die het verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, kan geen burgerlijke aansprakelijkheidsvordering
meer instellen om het herstel van hetzelfde nadeel te bekomen.
Elke partij die een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering instelt of heeft ingesteld, kan aan de afdeling
bestuursrechtspraak geen vergoeding voor hetzelfde nadeel meer vragen.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 6 Wet 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2014 (art. 73).
Overgangsbepaling(en)
Overgangsbepaling: art. 40 Wet 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014 (ed. 1)).
Verwerping van beroep/niet-schending
Artikel 11bis schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet (GwH nr. 70/2019, 23 mei 2019 (prejudiciële vraag) (BS 13 december
2019 (ed. 2))).
Artikel 11bis schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet (GwH nr. 68/2020, 14 mei 2020 (prejudiciële vraag) (Website
Grondwettelijk Hof)).

Trefwoorden:
Schadevergoeding tot herstel (Raad van State)

Over deze akte

Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State

Publicatiedatum 21/03/1973
Afkondigingsdatum 12/01/1973
Inwerkingtreding 31/03/1973
Kluwernummer 1413
Verkorte benaming RvS-wet; R.v.St.-wet; wet Raad van State
Bron Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Raad van State, algemeen

ln1413 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 13/06/2021
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RvS nr. 251.071 van 25 juni 2021 
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RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 
 

XIIe KAMER 
  
 A R R E S T 
 
 nr. 251.071 van 25 juni 2021 
 in de zaak A. 227.851/XII-8720 
 
In zake : 1. de BVBA WILLER 

2. de NV A.B.O.G. 
samen vormend een tijdelijke vereniging 
bijgestaan en vertegenwoordigd door 
advocaat Rika Heijse 
kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde 
Dorpsstraat 1 
bij wie woonplaats wordt gekozen 
 
tegen: 

 
de CVBA TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER  
VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING (TMVW) 
bijgestaan en vertegenwoordigd door 
advocaten Frederik Vandendriessche en Alexandre Peytchev 
kantoor houdend te 1000 Brussel 
Loksumstraat 25 
bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
Tussenkomende partijen: 
 

1. de OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING INTRADURA 
bijgestaan en vertegenwoordigd door  
advocaat Isabelle Cooreman 
kantoor houdend te 1082 Brussel 
Keizer Karellaan 586/9 
bij wie woonplaats wordt gekozen. 
2. de NV VDV CLEANING 
bijgestaan en vertegenwoordigd door 
advocaat Joris Wouters 
kantoor houdend te 2018 Antwerpen 
Mechelsesteenweg 27 
bij wie woonplaats wordt gekozen 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I. Voorwerp van het beroep 

 

1. Het beroep, ingesteld op 24 mei 2019, strekt tot de 

nietigverklaring van: 
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“- de beslissing van de raad van bestuur van de bv o.v.v. cvba Tussen-
gemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening 
[…] van 25 oktober 2018, houdende de selectie van de kandidaat 
‘opdrachthoudende vereniging Intradura’ voor verdere deelname aan de 
fase 2 van de overheidsopdracht voor de raamovereenkomst voor 
ruimen van straatkolken, met referentie DOM-ALL-18-A01-Z; 

 - de gunningsbeslissing van de raad van bestuur van de bv o.v.v. cvba 
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Water-
voorziening […] van 28 februari 2019, inzake de overheidsopdracht 
voor de raamovereenkomst voor ruimen van straatkolken, met referentie 
DOM-ALL-18-A01-Z, waarbij de offerte van [de bvba Willer en de 
nv ABOG] niet gekozen is voor de percelen 1 Affligem, 2 Asse, 
5 Brakel, 10 Destelbergen, 13 Erpe-Mere, 16 Halle, 20 Lede, 
21 Liedekerke, 25 Maarkedal, 29 Oosterzele, 30 Ronse, 
32 Sint-Lievens-Houtem, 34 Ternat, 35 Wemmel, 36 Wichelen, 
38 Zaventem, 42 Zwalm; 

 - de gunningsbeslissing van de raad van bestuur van de bv o.v.v. cvba 
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Water-
voorziening […] van 28 februari 2019, inzake de overheidsopdracht 
voor de raamovereenkomst voor ruimen van straatkolken, met referentie 
DOM-ALL-18-A01-Z, waarbij de offerte van de opdrachthoudende 
vereniging Intradura als enige inschrijver gekozen is voor de percelen 11 
Dilbeek, 12 Drogenbos, 23 Linkebeek, 26 Machelen 

 - de impliciete beslissing om de voormelde percelen van deze 
raamovereenkomst voor ruimen van straatkolken, met referentie 
DOM-ALL-18-A01-Z niet aan TV Willer bvba – ABO[G] nv te 
gunnen.” 

 

II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. Bij arrest nr. 244.455 van 9 mei 2019 is de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing verworpen. 

 

 De verwerende partij heeft een memorie van antwoord 

ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord 

ingediend.  

 

 De eerste tussenkomende partij heeft een memorie ingediend 

 

Eerste auditeur Inge Vos heeft een verslag opgesteld. 
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De verzoekende partijen hebben een verzoek tot voortzetting 

van het geding en een laatste memorie ingediend. De verwerende partij en de eerste 

tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend. 

 

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 4 mei 2021. 

 

Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht. 

 

Advocaat Rika Heijse, die verschijnt voor de verzoekende partij, 

advocaat Alexandre Peytchev, die verschijnt voor de verwerende partij, en 

advocaat Maxim Lecomte, die loco advocaat Isabelle Cooreman verschijnt voor de 

eerste tussenkomende partij, zijn gehoord. 

 

 Eerste auditeur Inge Vos heeft een met dit arrest eensluidend 

advies gegeven. 

 

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Feiten 

 

3.1.  De verwerende partij, de TMVW, schrijft een overheidsopdracht 

voor diensten in de speciale sectoren uit met als omschrijving “Raamovereenkomst 

voor het ruimen van straatkolken”. 

 

 De plaatsingswijze is de onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande oproep tot mededinging. 

 

 De selectieleidraad en het bestek omschrijven het voorwerp van 

de opdracht als volgt: 
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“Teneinde een efficiënte afvoer van hemelwater te verzekeren en zodoende 
problemen door wateroverlast te vermijden, dienen steden / gemeenten de 
straatkolken op hun grondgebied op regelmatige basis te (laten) ruimen. 
Om de steden / gemeenten in haar werkingsgebied hierin bij te staan, wil 
TMVW voor elk van de hierna vermelde percelen een raamovereenkomst 
voor het ruimen van straatkolken sluiten.” 

 

 De opdracht bestaat uit 42 percelen, overeenstemmend met 

zoveel gemeenten, waarvoor de TMVW een raamovereenkomst wenst te sluiten: 

perceel 1: Affligem, perceel 2: Asse, perceel 3: Beersel, perceel 4: Blankenberge, 

perceel 5: Brakel, perceel 6: Buggenhout, perceel 7: De Haan, perceel 8: De Pinte, 

perceel 9: Deinze (Deinze / Nevele), perceel 10: Destelbergen, perceel 11: Dilbeek, 

perceel 12: Drogenbos, perceel 13: Erpe-Mere, perceel 14: Gavere, perceel 15: 

Gent, perceel 16: Halle, perceel 17: Knesselare, perceel 18: Kruishoutem, 

perceel 19: Lebbeke, perceel 20: Lede, perceel 21: Liedekerke, perceel 22: Lierde, 

perceel 23: Linkebeek, perceel 24: Lovendegem, perceel 25: Maarkedal, 

perceel 26: Machelen, perceel 27: Middelkerke, perceel 28: Oostende, perceel 29: 

Oosterzele, perceel 30: Ronse, perceel 31: Ruiselede, perceel 32: 

Sint-Lievens-Houtem, perceel 33: Sint-Martens-Latem, perceel 34: Ternat, perceel 

35: Wemmel, perceel 36: Wichelen, perceel 37: Wortegem-Petegem, perceel 38: 

Zaventem, perceel 39: Zelzate, perceel 40: Zomergem, perceel 41: Zuienkerke en 

perceel 42: Zwalm. 

 

 De totale kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op 

7.200.000 euro, btw niet inbegrepen, dit is 1.800.000, btw niet inbegrepen, per jaar. 

 

3.2. De opdracht wordt op 14 juni 2018 bekendgemaakt in het 

Bulletin der Aanbestedingen en op 16 juni 2018 in het Supplement op het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

3.3. De selectieleidraad omschrijft op welke wijze de aanvraag tot 

deelneming dient te worden opgemaakt en welke selectiecriteria in acht zullen 

worden genomen. 

 

 De raad van bestuur van de TMVW beslist op 25 oktober 2018 

om tien kandidaten, waaronder de verzoekende partijen en de tussenkomende 

partijen te selecteren. 
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 Met een brief en een e-mailbericht van 26 oktober 2018 worden 

de kandidaten hiervan in kennis gesteld. 

 

3.4. Volgens het bestek worden de offertes voor alle percelen 

beoordeeld in het licht van de volgende drie gunningscriteria: prijs op 70 %, 

kwaliteit van de dienstverlening op 22,5 % en maatregelen maatschappelijk 

verantwoord ondernemen op 7,5 %. 

 

3.5. De tien geselecteerde kandidaten dienen voor meerdere percelen 

een offerte in. 

 

 De verzoekende partijen dienen een offerte in voor de percelen 1, 

2, 5, 10, 13, 16, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38 en 42. 

 

 De eerste tussenkomende partij, de ov Intradura (hierna: 

Intradura), dient een offerte in voor de percelen 1, 2, 3, 11, 12, 16, 21, 23, 26, 34, 

35 en 38. 

 

3.6. Bij nader onderzoek stelt de TMVW een algemene stijging van 

de ingediende prijzen vast in vergelijking met die van de in 2015 gegunde 

raamovereenkomst. Zij nodigt daarop de inschrijvers met een e-mailbericht van 

13 december 2018 uit voor een onderhandelingsgesprek om een beter zicht te 

krijgen op de door hen gehanteerde prijszetting. Voorafgaandelijk aan deze 

onderhandelingen, die op 14 en 15 januari 2019 plaatsvinden, worden de 

inschrijvers uitgenodigd om hun prijszetting voor post 1: “Ruimen van straatkolk 

volgens 12.2.25 (incl. slibverwerkingskost)” toe te lichten. 

 

3.7. Met een e-mailbericht van 15 januari 2019 verzoekt de TMVW 

de inschrijvers om hun offerte tegen uiterlijk 21 januari 2019 waar nodig aan te 

passen of aan te vullen. De verzoekende partijen en de eerste tussenkomende partij 

hebben een aangepaste offerte ingediend. 

 

3.8. Met een e-mailbericht van 22 januari 2019 worden de 

inschrijvers uitgenodigd om uiterlijk op 28 januari 2019 een BAFO in te dienen. 
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3.9. In het gunningsverslag wordt onder hoofding 6.3 “Abnormale 

(eenheids)prijzen” opgemerkt dat “[n]a onderzoek op het niveau van de totale 

inschrijvingsprijzen en de eenheidsprijzen […] geen anomalieën [werden] 

vastgesteld”. 

 

 Vervolgens wordt geconstateerd dat voor de percelen 7, 11, 12, 

15, 22, 23, 26, 27 en 41 slechts één inschrijver een offerte heeft ingediend. Daarbij 

wordt opgemerkt dat de voor de betrokken percelen ingediende offertes als 

marktconform mogen worden beschouwd. 

 

 Voor de overige percelen worden de BAFO-offertes getoetst aan 

de gunningscriteria en dienovereenkomstig gerangschikt. 

 

3.10. Op 28 februari 2019 beslist de raad van bestuur van de TMVW, 

in overeenstemming met het gunningsverslag, de percelen 1, 2, 3, 11, 12, 16, 21, 

23, 26, 34, 35 en 38 te gunnen aan Intradura terwijl de andere percelen, met 

uitzondering van perceel 6, dat niet wordt gegund, aan andere inschrijvers worden 

gegund. Aan de verzoekende partijen wordt geen perceel gegund. 

 

3.11. Bij arrest nr. 244.455 van 9 mei 2019 wordt de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissingen, ingesteld door de verzoekende partijen, verworpen. 

 

IV. Regelmatigheid van de rechtspleging – verzoek tot heropening van het debat 

 

4.1.1. De verzoekende partijen hebben na de neerlegging van hun 

laatste memorie en de indiening van de laatste memories van de overige partijen, 

nog een stuk neergelegd bij brief van 1 december 2020. De verwerende partij 

verzet zich hiertegen wegens niet tijdige indiening. 

 

4.1.2. Na de sluiting van het debat, vragen de verzoekende partijen met 

een “verzoek” van 22 juni 2021 om het debat te heropenen wegens “een nieuw 

feit”. Zij verwijzen naar een tussenvonnis van de Nederlandstalige 

ondernemingsrechtbank van Brussel van 11 mei 2021 waarbij, alvorens recht te 

doen, met toepassing van artikel 871bis van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
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bevolen dat Intradura en de TMVW hun voor die rechtbank vertrouwelijk 

neergelegde stukken op de griffie ter inzage leggen voor nominatim aangewezen 

personen. 

 

 De verzoekende partijen betogen in hun verzoek tot heropening 

van het debat dat het voormelde artikel 871bis de omzetting is van artikel 9 van de 

richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 

‘betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en 

bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, 

gebruiken en openbaar maken daarvan’ en dat de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende 

de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies’ “geen 

rekening houdt met de verplichtingen die voor[t]vloeien uit artikel 9 van de 

Richtlijn 2016/943 ten aanzien van de rechtscolleges om het recht op tegenspraak 

op een eerlijk proces te garanderen, wanneer een partij in een gerechtelijke 

procedure de vertrouwelijkheid van haar bewijstukken inroept”. 

 

 Zij besluiten als volgt: 

 

“Doordat verzoekende partijen op geen enkele wijze kennis hebben kunnen 
nemen van de bewijsstukken die Intradura en TMVW vertrouwelijk 
hebben neergelegd, is het recht op tegenspraak van verzoekende partijen 
geschonden. Dit kan alsnog hersteld worden door een verzoek tot 
heropening van de debatten in te willigen, door de inzage, onder 
voorwaarden conform artikel 871 bis Ger W, te verlenen in de 
bewijsstukken die vertrouwelijk zijn neergelegd door TMVW en Intradura 
en door navolgens het recht op tegenspraak te verlenen door aan alle 
partijen bijkomende termijnen te verlenen om verweer te voeren.” 

 

 Beoordeling 

 

4.2.1. Het bijkomend stuk, neergelegd met de brief van 1 december 

2020, is niet tijdig in het debat gebracht en wordt derhalve geweerd. 

 

4.2.2. Evenmin is er reden om in te gaan op het verzoek tot heropening 

van het debat. 
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 In wezen vragen de verzoekende partijen dat de 

vertrouwelijkheid van de door de verwerende partij en de eerste tussenkomende 

partij neergelegde stukken wordt opgeheven nadat zij, na het sluiten van het debat 

in de procedure voor de Raad, kennis hebben genomen van de rechtsgrond waarop 

de ondernemingsrechtbank zich in haar tussenvonnis steunt om de verzoekende 

partijen inzage te geven in de door de wederpartijen vertrouwelijk neergelegde 

stukken. 

 

 De verzoekende partijen hebben echter vóór het sluiten van het 

debat nooit om de opheffing van de vertrouwelijkheid van de bedoelde stukken 

gevraagd. Thans doen zij dit op grond van een rechtsgrond, namelijk het 

voornoemde artikel 9 van de voornoemde richtlijn 2016/943/EU en artikel 871bis 

van het Gerechtelijk Wetboek, die zij zelf tijdig in het debat hadden kunnen 

brengen, maar wat zij hebben nagelaten te doen. Het feit dat in het tussenvonnis 

van de ondernemingsrechtbank de aandacht van de verzoekende partijen op deze 

rechtsgrond wordt gevestigd, mag in de voornoemde omstandigheid niet worden 

beschouwd als een nieuw feit dat zou nopen tot de heropening van het debat. 

 

 Het verzoek wordt verworpen. 

 

V. Ontvankelijkheid van het beroep 

 

A. Ten opzichte van de derde bestreden beslissing 

 

 Standpunt van de partijen 

 

5. Zowel de TMVW als Intradura werpt een exceptie van 

onontvankelijkheid op in de mate dat het beroep gericht is tegen de derde bestreden 

beslissing, zijnde de gunningsbeslissing van 28 februari 2019 waarbij de offerte 

van Intradura als enige inschrijver gekozen is voor de percelen 11, 12, 23 en 26. 

Niettegenstaande zij hiertoe de mogelijkheid hadden, hebben de verzoekende 

partijen immers geen offerte ingediend voor deze percelen waardoor zij niet over 

het rechtens vereiste belang beschikken om de vernietiging te vorderen van de 

derde bestreden beslissing. 
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6. De verzoekende partijen voeren in hun verzoekschrift aan dat zij 

ook belang hebben bij aanvechting van de percelen waarvoor alleen Intradura een 

offerte heeft ingediend omdat zij aldus een kans behouden om bij een 

heraanbesteding van die percelen alsnog een offerte te kunnen indienen en alsnog 

de opdracht te verkrijgen. 

 

 In hun memorie van wederantwoord betogen zij nog dat zij 

belang hebben bij hun beroep, wat de voormelde percelen betreft, gelet op de 

inhoud van de drie middelen die van aard zijn om ten opzichte van Intradura de 

meest ruime vernietiging van de bestreden beslissingen tot gevolg te hebben. Ten 

onrechte stelt de TMVW volgens hen ook dat een vernietigingsbeslissing geen 

afbreuk zou doen aan de wettigheid van de intussen met Intradura gesloten 

overeenkomst. Wanneer de gunningsbeslissing is vernietigd, verdwijnt immers de 

rechtsgrond en de oorzaak van de contractsluiting. 

 

 In hun laatste memorie wijzen zij nog op het arrest van het Hof 

van Justitie van de Europese Unie van 28 november 2018, zaak C-328/17 inzake 

Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e.a., waarin wordt gesteld dat de nationale 

rechter – rekening houdend met de concrete elementen van de zaak – moet nagaan 

of de nationale regeling inzake ontvankelijkheid er niet toe leidt dat afbreuk wordt 

gedaan aan het effectieve recht op rechterlijke bescherming. 

 

 Beoordeling 

 

7. In beginsel heeft een verzoekende partij die niet zelf aan de 

gunningsprocedure heeft deelgenomen geen belang bij het beroep tegen een 

beslissing die met het oog op de gunning van deze opdracht wordt genomen, tenzij 

onder meer wanneer de gevolgde gunningswijze de verzoekende partij heeft belet 

een offerte in te dienen, wanneer een gebrek in de bekendmaking wordt 

aangevoerd of wanneer de verzoekende partij een beroep heeft ingesteld tegen de 

selectie- of besteksvoorwaarden die haar verhinderen om deel te nemen aan de 

opdracht. 
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 In de voornoemde zaak C-328/17 bevestigt het Hof van Justitie 

dat de deelname aan een aanbestedingsprocedure in beginsel, gelet op artikel 1, 

lid 3, van de richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 ‘houdende 

de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de 

toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten 

voor leveringen en voor de uitvoering van werken’, een voorwaarde kan vormen 

die vervuld moet zijn om aan te tonen dat de betrokken persoon belang heeft bij de 

gunning van de betrokken opdracht of door de beweerde onrechtmatigheid van het 

besluit tot gunning van die opdracht, is of dreigt te worden geschaad. 

 

8. Te dezen hebben de verzoekende partijen geen offerte ingediend 

voor de betrokken percelen ook al blijken zij de kans daartoe te hebben gehad. Dit 

laatste wordt ook niet door de verzoekende partijen betwist. 

 

 De exceptie van gebrek aan belang is dan ook gegrond. Het 

beroep is niet ontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de derde bestreden 

beslissing. 

 

B. Ten opzichte van de vierde bestreden beslissing 

 

 Standpunt van de partijen 

 

9. De TMVW werpt een exceptie van onontvankelijkheid op in de 

mate dat het beroep gericht is tegen de vierde bestreden beslissing. Volgens de 

TMVW maken de verzoekende partijen in hun verzoekschrift geenszins in 

concreto aannemelijk dat er te dezen bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden 

voorliggen op grond waarvan de TMVW alle 17 percelen waarvoor de 

verzoekende partijen een offerte hebben ingediend, in elk geval aan hen – en niet 

aan een andere inschrijver – had dienen te gunnen. 

 

10. De verzoekende partijen betogen in hun verzoekschrift en 

memorie van wederantwoord dat indien hun grieven gegrond worden bevonden, de 

inhoudelijke beoordeling van de aanvragen tot deelneming en van de offertes dient 

te worden overgedaan en zij een nieuwe kans krijgen op het verkrijgen van de 
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opdracht. Voor de percelen waar zij als enige inschrijver naast Intradura hebben 

meegedongen, menen zij te beschikken over een vaststaand recht op het verkrijgen 

van het perceel wanneer blijkt dat de offerte van Intradura onwettig is op grond van 

één van de drie ingeroepen middelen. In hun laatste memorie komen zij niet terug 

op deze problematiek. 

 

 Beoordeling 

 

11. Het onderzoek naar de ontvankelijkheid van het beroep in de 

mate dat het gericht is tegen de impliciete weigeringsbeslissing om de opdracht 

voor bepaalde percelen aan de verzoekende partijen te gunnen, hangt te dezen 

samen met het onderzoek van de middelen. 

 

 Wel valt hier reeds op te merken dat dit beroep geenszins 

beperkt is tot de percelen waarin de verzoekende partijen als enige inschrijver 

naast Intradura hebben deelgenomen, doch alle percelen omvat waarvoor de 

verzoekende partijen een offerte hebben ingediend. Zo blijkt onder meer dat de 

offerte van de verzoekende partijen voor de percelen 16 en 21 pas als derde is 

gerangschikt. 

 

C. Ten opzichte van de tweede bestreden beslissing 

 

12. Zoals opgemerkt in het auditoraatsverslag en niet weersproken 

in de laatste memorie door de verzoekende partijen, dient te worden vastgesteld dat 

de aangevoerde middelen enkel betrekking hebben op de onwettige selectie van en 

de gunning aan Intradura en dat, voor zover ze gegrond worden bevonden, ze 

slechts tot nietigverklaring kunnen leiden van de tweede bestreden beslissing in de 

mate dat deze beslissing betrekking heeft op percelen die aan Intradura werden 

gegund. 

 

 Wat de percelen 5, 10, 13, 20, 25, 29, 30, 32, 36 en 42 betreft, 

waarvoor Intradura geen offerte heeft ingediend, worden geen middelen 

aangevoerd die de onwettigheid van de gunningsbeslissing inroepen. Het beroep is 
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dan ook niet ontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de beslissing tot 

gunning van deze percelen. 

 

VI. Onderzoek van de middelen 

 

A. Eerste middel 

 

 Uiteenzetting van het middel 

 

13.1. De verzoekende partijen voeren de schending aan van de 

artikelen 2, 17°, 4, 30 en 31, van de wet van 17 juni 2016 ‘inzake 

overheidsopdrachten’ (hierna: wet overheidsopdrachten 2016), van artikel 74 van 

het koninklijk besluit van 18 juni 2017 ‘plaatsing overheidsopdrachten in de 

speciale sectoren’ (hierna: koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren), samen 

genomen met artikel 41 en 162 van de Grondwet en met de artikelen 2, §§ 1 en 2, 

396, § 1, 397, tweede lid, en 398, §§ 1 en 2, 3°, van het decreet van 22 december 

2017 ‘over het lokaal bestuur’ (hierna: DLB). 

 

13.2. In een eerste middelonderdeel voeren zij in essentie aan dat de 

bestreden beslissingen de kandidatuurstelling en de offerte van Intradura ten 

onrechte niet hebben geweerd als substantieel onregelmatig. Immers, de deelname 

en de offerte van Intradura is onrechtmatig en niet bindend omdat haar decretale en 

statutaire handelingsbevoegdheid beperkt is tot het territorium van haar vennoten. 

 

 Een gemeente mag overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet 

en artikel 2, §§ 1 en 2, van het DLB enkel het belang van haar burgers behartigen 

binnen het grondgebied van haar eigen gemeente. De artikelen 396, § 1, en 

398, § 1, van het DLB verlenen aan de gemeenten de mogelijkheid om zich te 

verenigen in een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 

rechtspersoonlijkheid om doelstellingen te verwezenlijken die behoren tot één of 

meerdere beleidsdomeinen van de gemeente en daarbij de beheersbevoegdheid 

over te dragen. De verzoekende partijen betogen dat dergelijke vereniging van 

gemeenten enkel mag optreden met het oog op de gezamenlijke behartiging van 

aangelegenheden van gemeentelijk belang. Zij verwijzen daarbij onder meer naar 

het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State, nr. 42.186/AV van 
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6 februari 2007 en naar artikel 3, eerste lid, van het Europees Handvest inzake 

lokale autonomie. Aangezien gemeenten in het belang van de plaatselijke 

bevolking hun aangelegenheden moeten regelen en beheren, zijn 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en dus ook Intradura, gebonden en 

beperkt door de beheersoverdracht die zij hebben verkregen van de gemeenten. 

Wanneer de oprichting van een dergelijk samenwerkingsverband gepaard gaat met 

een beheersoverdracht voor een bepaald beleidsdomein aan het 

samenwerkingsverband, impliceert dit volgens de verzoekende partijen dat de 

deelnemende gemeente de uitvoeringsbevoegdheid van dat bepaalde 

beleidsdomein aan het samenwerkingsverband toevertrouwt. In de mate dat de 

beslissingsbevoegdheid van de gemeente beperkt is tot haar territorium, spreekt het 

volgens de verzoekende partijen voor zich dat de aan het samenwerkingsverband 

overgedragen uitvoeringsbevoegdheid zich ook beperkt tot het territorium van de 

deelnemende gemeenten. Elke statutaire bepaling van een opdrachthoudende 

vereniging die strijdig is met artikel 41 van de Grondwet is volgens hen onwettig 

en niet bindend. De aanvraag tot deelname en de offerte van een opdrachthoudende 

vereniging die betrekking hebben op uitvoeringshandelingen die buiten de grenzen 

van het territorium van de deelnemende gemeenten reiken, is volgens de 

verzoekende partijen bijgevolg onwettig en niet bindend. 

 

 Voorts merken de verzoekende partijen op dat Intradura 

inschrijft als intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging op een 

overheidsopdracht buiten haar eigen werkingsterritorium. Zij handelt dan ook niet 

binnen het kader van de haar verleende grondwettelijke en decretale 

bevoegdheden. Statutair is er volgens de verzoekende partijen bovendien bepaald 

dat de vennoten een limitatief aantal opdrachten met beheersoverdrachten aan de 

vereniging mogen toevertrouwen. 

 

 Volgens de verzoekende partijen omzeilt de TMVW bovendien 

door een overheidsopdracht te gunnen aan een intergemeentelijke 

opdrachthoudende vereniging eveneens de regels inzake toetreding tot een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

 

 Er is volgens hen ook sprake van een schending van het 

gelijkheidsbeginsel indien de artikelen 396, § 1, juncto 397 juncto 398 van het 

DLB en artikel 41 van de Grondwet zouden mogen worden geïnterpreteerd en 
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toegepast in de zin dat ze de ruimte zouden laten aan het samenwerkingsverband 

om handelingen te stellen buiten het grondgebied van haar leden en aldus eveneens 

andere belangen zou kunnen nastreven dan de belangen van de burgers die op haar 

grondgebied leven en op die manier een ongelijkheid tot stand brengen tussen, 

enerzijds, de bewoners van gemeenten die tot het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband behoren en belastingen betalen waarmee het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband deels wordt gefinancierd en, anderzijds, 

de bewoners van niet-leden met wiens belastinggeld het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband aldus niet wordt gefinancierd terwijl het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband op hun beide grondgebieden dezelfde diensten aanbieden. 

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband gaat niet alleen op reglementaire 

grond diensten verlenen aan de eigen bewoners, maar gaat vervolgens tegen 

loutere kostprijs dezelfde diensten op contractuele grond verlenen aan bewoners 

van gemeenten die geen deel uitmaken van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband. Indien de bewoners van een lidgemeente en een 

niet-lidgemeente hetzelfde tarief genieten, creëert dit een ongelijkheid nu de 

bewoners van het niet-lid geen bijdragen via belastingen hebben moeten leveren en 

de bewoners van het lid wel. Het louter kostendekkend karakter van de prijszetting 

zorgt dus voor een ongelijkheid. 

 

 Het intergemeentelijk samenwerkingsverband, dat functioneert 

bij gratie van het uitzonderingsregime van het in-house-toezicht, omzeilt dit 

uitzonderingsregime, door met het operationeel en financieel voordeel dat het op 

die manier genereert, buiten zijn grondgebied en buiten dat toezichtkader, deel te 

nemen aan een overheidsopdracht voor andere territoriale overheden die geen 

zeggenschap hebben over Intradura. Een contractuele samenwerking zou voor 

Intradura hoogstens mogelijk zijn onder de vorm van een 

niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking voor activiteiten binnen haar 

eigen territorium in samenwerking met een ander intergemeentelijk 

samenwerkingsverband, waarbij beide intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden hun middelen aanwenden om het openbaar belang te 

dienen via verlening van openbare diensten in het kader van een 

gemeenschappelijke doelstelling en dit elk voor hun eigen territorium. 

 

 In ondergeschikte orde betogen de verzoekende partijen dat, 

indien zou moeten worden aangenomen dat voor een horizontale samenwerking 
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het toegestaan zou zijn om zelf buiten het eigen werkingsgebied diensten te 

verlenen, dan nog blijkt dat artikel 31 van de wet overheidsopdrachten 2016 is 

geschonden, nu overeenkomstig deze bepaling de niet-geïnstitutionaliseerde 

horizontale samenwerking beperkt in omvang moet zijn. De samenwerkende 

aanbesteders mogen op de open markt niet meer dan 20 % van de onder die 

samenwerking vallende activiteiten voor hun rekening nemen. In casu heeft 

Intradura binnen de activiteiten die de TMVW in de markt heeft gezet meer dan 

een derde van de percelen gegund gekregen. Ook vanuit deze invalshoek is de 

samenwerking dus onwettig. 

 

13.3. In een tweede middelonderdeel voeren de verzoekende partijen 

in essentie aan dat de bestreden beslissingen de kandidatuurstelling en de offerte 

van Intradura ten onrechte niet hebben uitgesloten als substantieel onregelmatig, 

aangezien deze deelname en offerte onrechtmatig en dus niet bindend zijn, gelet op 

haar decretale en statutaire doel waarbij wordt gestipuleerd dat haar verbintenissen 

geen handelskarakter mogen hebben zodat Intradura door haar deelname aan de 

overheidsopdracht het algemeen belang van de burgers van de deelnemende 

gemeenten niet nastreeft doch dat zij blijkbaar uit is op winstmaximalisatie. 

 

 Volgens de verzoekende partijen heeft “het inschrijven op de 

overheidsopdracht” wel degelijk een handelskarakter. Immers de inschrijvers 

hebben de verplichting om in een winstmarge te voorzien. Artikel 26 van het 

koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren schrijft volgens de verzoekende 

partijen duidelijk voor dat alle algemene en financiële kosten alsmede de winst, in 

verhouding tot hun belangrijkheid, worden verdeeld over de onderscheiden posten. 

Deze verplichting om realistische en normale prijzen in te dienen, beoogt volgens 

de verzoekende partijen het voorkomen van speculatie en het garanderen van een 

goede en besteksconforme uitvoering van de overheidsopdracht. Wanneer er niet 

in een winstmarge is voorzien, kan een onderneming die meedingt naar een 

overheidsopdracht niet op behoorlijke wijze haar werking financieren en komt de 

goede uitvoering van de overheidsopdracht in het gedrang. 

 

 In de mate dat Intradura volgens de verzoekende partijen geen 

verbintenis met handelskarakter mag aangaan, mag zij ook geen offerte indienen 

voor een overheidsopdracht. Door de offerte te aanvaarden, creëert de TMVW 

volgens hen een ongelijke behandeling omdat zij rekening houdt met een onwettig 
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aanbod van Intradura. Immers, zo vervolgen de verzoekende partijen, is het 

discriminerend en doet het afbreuk aan de gelijkheid onder de inschrijvers indien 

de verzoekende partijen wel als handelaar of ondernemer worden beschouwd, 

bijgevolg ook als onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek Economisch 

Recht (hierna: WER) en als ondernemer in de zin van artikel 2, 10°, van de wet 

overheidsopdrachten 2016 worden aangemerkt, terwijl Intradura wel een 

ondernemer zou zijn in de zin van de voormelde wet maar geen handelaar of 

ondernemer in de zin van het WER. 

 

 Bovendien is Intradura als publiekrechtelijke rechtspersoon er 

volgens de verzoekende partijen toe gehouden om taken van algemeen belang uit 

te oefenen, wat precies de ontstentenis van winstbejag veronderstelt. Het 

ontplooien van commerciële activiteiten, zelfs indien deze verband houden met het 

doel van Intradura, is een handelwijze die strijdig is met het verbod op 

verbintenissen met een handelskarakter zoals voorzien in het DLB. 

 

14.1. In hun memorie van wederantwoord betwisten de verzoekende 

partijen, wat het eerste middelonderdeel betreft, dat zij verkeerde juridische en 

feitelijke uitgangspunten zouden hanteren in hun betoog. 

 

 De vraag of de te leveren diensten al dan niet tot de 

beheersoverdracht behoren, is volgens hen totaal niet relevant omdat het 

territorialiteitsbeginsel van artikel 41 van de Grondwet daar evenmin gewag van 

maakt of een onderscheiden gevolg aan koppelt. Een verwijzing naar de inhoud 

van de statuten is volgens hen zonder overtuigingskracht omdat ze de facto niet 

mogen afwijken van het grondwettelijk territorialiteitsbeginsel op straffe van 

onwettigheid van de desbetreffende bepaling. 

 

 Ook stellen zij vast dat de verwerende partij voor de 

aangevoerde ongelijke behandeling in haar memorie van antwoord geen 

geoorloofd doel aanreikt, noch het verschil in behandeling concreet verantwoordt. 

 

 In de mate dat de verwerende partij betoogt dat een gebeurlijke 

statutaire bevoegdheidsoverschrijding niet tot de onwettigheid van de 

gunningsbeslissing moet leiden, gaat zij er volgens hen aan voorbij dat een 

M&D Seminars 324



 XII-8720-17/48 

schending van de grondwettelijke territoriale bevoegdheidsbepalingen wordt 

aangevoerd. 

14.2. Aangaande het tweede middelonderdeel menen de verzoekende 

partijen dat de verwerende partij een tegenstrijdig verweer voert. Het is volgens 

hen van twee zaken één: 

- Ofwel gaat Intradura verbintenissen aan met een burgerlijk karakter, die louter 

kostendekkend zijn, en kan zij dus niet deelnemen aan een overheidsopdracht die 

per definitie marktspelers met een handelskarakter in mededinging stelt. 

Deelnemen zou een schending van de gelijkheid onder de inschrijvers tot gevolg 

hebben.  

- Ofwel mag Intradura verbintenissen met een handelskarakter aangaan waarin dan 

per definitie een winstcomponent moet vervat zitten zodat zij dan kan deelnemen 

aan een overheidsopdracht, samen met andere marktspelers. Immers, opdat 

Intradura als publiekrechtelijk orgaan zich op de markt zou mogen begeven, moet 

zij zich gedragen zoals elke andere marktspeler en mag zij (op straffe van 

onwettige staatsteun) geen voordeel genieten dat een normale marktspeler niet zou 

genieten, zoals bijvoorbeeld het onbeperkt aanbieden van diensten tegen loutere 

kostprijs of verlieslatende prijs wat momenteel uit de jaarrekening van 2017 en 

2018 blijkt. 

 

15.1. In de laatste memorie blijven de verzoekende partijen er 

aangaande het eerste middelonderdeel bij dat zij wel degelijk aantonen dat de 

rechtspraak van de Raad van State niet kan worden gehandhaafd. 

 

 Ook al neemt een intergemeentelijk samenwerkingsverband 

autonoom beslissingen in naam van de publiekrechtelijke rechtspersoon zelf, en 

niet in naam van de gemeenten-leden, is dit volgens hen geen verklaring waarom 

die publiekrechtelijke rechtspersonen op grond van die vaststelling buiten het 

territorium van de oprichtende gemeenten, diensten zouden mogen verlenen 

zonder het territorialiteitsbeginsel te schenden. “In de mate dat er een overdracht 

van bevoegdheid is, vermag de begunstigde rechtspersoon geen verregaander 

bevoegdheid hebben dan deze die haar is verleend. De vaststelling dat andere 

opdrachthoudende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ook lid zijn van 

Intradura (zoals Ecowerf, Interrand, Incovo en Interza) doet daar evenmin afbreuk 
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aan. Ecowerf, Interrand, Incovo en Interza zijn zelf elk intergemeentelijke 

verenigingen met een beheersbevoegdheid zoals Intradura en zijn dus ook 

onderhevig aan dezelfde territoriale beperking wat hun actieradius betreft”. 

 De verzoekende partijen benadrukken voorts dat “[h]et 

deelnemen aan een overheidsopdracht van TMVW […] geen ‘samenwerking’ [is] 

in de zin van een horizontale samenwerking tussen publiekrechtelijke 

rechtspersonen die door de statuten wordt geviseerd, waarbij TMVW en Intradura 

op gelijke voet en gezamenlijk een activiteit ontplooien. Het gaat daarentegen om 

een contractuele transactie waarbij er een duidelijk hiërarchisch verschil is tussen 

TMVW die in de hoedanigheid van opdrachtgever optreedt en Intradura in de 

hoedanigheid van opdrachtnemer optreedt en daarvoor in mededinging is gesteld 

met privaatrechtelijke entiteiten”. 

 

 Daarenboven stellen zij vast dat de kolkenruiming wel degelijk 

als een toegestane materie voor “beheersoverdracht” wordt beschouwd en in die 

zin niet als een “bijkomstige activiteit” kan worden beschouwd, maar dus kadert 

binnen de hoofdactiviteit van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

 

 De verzoekende partijen betwisten ook nog dat kolkenruiming 

buiten het grondgebied van Intradura zou toelaten om de exploitatiekosten te 

drukken. Nu Intradura zelf heeft verklaard dat haar prijs gesteund is op slechts een 

deel van de exploitatiekosten die verband houden met de dienstverlening en 

exploitatiekosten enkel kunnen worden gedrukt als de naakte kost van de prestatie 

zelf volledig wordt doorgerekend en er een extra marge wordt verrekend voor de 

overheadkosten en onvoorziene omstandigheden, is er per definitie sprake van een 

verlieslatende activiteit. Zij menen dan ook dat Intradura enkel op wettige wijze 

haar exploitatiekosten kan drukken door “kolkenruiming en slibverwerking” te 

verrichten voor haar leden binnen het territorium van haar leden. “De vraag of dit 

al dan niet via beheersoverdracht gebeurt, is niet relevant. Het gaat in wezen om 

het grondgebied waarop deze dienst wordt verricht”. 

 

 De verzoekende partijen vragen ten slotte dat de Raad de 

volgende prejudiciële vraag stelt aan het Grondwettelijk Hof teneinde de 

draagwijdte van het gemeentelijk territorialiteitsbeginsel te bepalen: 
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“Schenden de artikelen 2, §§1 en 2, 396 § 1, 397 tweede lid en 398 §§ 1 en 
2, 3° van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest 
over het lokaal bestuur van 22 december 2017, de artikelen 41 en 162 van 
de Grondwet, in de interpretatie dat deze aangehaalde artikelen van het 
Decreet Lokaal Bestuur zouden toelaten dat een intergemeentelijke 
vereniging die met een gemeentelijke beheersbevoegdheid is belast, als een 
onderneming in de zin van het WER, diensten verleent buiten het 
grondgebied van de leden van de intergemeentelijke vereniging zelf?” 

 

 De verzoekende partijen menen dat deze pas in de laatste 

memorie gestelde vraag wel degelijk nog ontvankelijk is, nu er geen wettelijk of 

reglementair procedurevoorschrift bestaat dat voorschrijft dat een dergelijk 

verzoek in limine litis moet worden geformuleerd op straffe van 

onontvankelijkheid. Ook is er volgens hen geen sprake van een schending van de 

wapengelijkheid nu de verwerende partij en de eerste tussenkomende partij nog de 

mogelijkheid hebben om hun verweer te voeren in het kader van hun laatste 

memorie. Zij wijzen er tevens op dat de Raad steeds de mogelijkheid heeft om het 

debat te heropenen, teneinde de partijen in staat te stellen om standpunt in te nemen 

over een juridische vraagstelling, teneinde de wapengelijkheid te waarborgen. Zij 

benadrukken ten slotte nog dat de Raad zelfs de plicht heeft om ambtshalve een 

prejudiciële vraag te stellen wanneer de vraag noodzakelijk of minstens nuttig is 

voor de beslechting van het geschil, wat te dezen het geval is omdat de vraag 

betrekking heeft op de kern van het middelonderdeel. 

 

15.2. Betreffende het tweede middelonderdeel beperken de 

verzoekende partijen er zich in hun laatste memorie toe mee te delen dat zij in hun 

grief zoals verwoord in het verzoekschrift tot nietigverklaring en de memorie van 

wederantwoord volharden. 

 

 Beoordeling 

 

Eerste onderdeel 

 

16. Voor zover de verwerende partij en de eerste tussenkomende 

partij ten aanzien van dit onderdeel bepaalde excepties van onontvankelijkheid 
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opwerpen, mogen deze hier onbesproken blijven nu, zoals hierna zal blijken, het 

middel niet gegrond is.  

 

 Hiervoor werd reeds besloten dat het beroep slechts ontvankelijk 

is in de mate dat het gericht is tegen de gunningsbeslissing voor de percelen 1, 2, 

16, 21, 34, 35 en 38, dit zijn percelen waarvoor de verzoekende partijen een offerte 

hebben ingediend en die aan Intradura werden gegund. 

 

 Daarnaast kan worden vastgesteld dat het middelonderdeel 

waarin de verzoekende partijen aanklagen dat Intradura ten onrechte buiten haar 

eigen territoriale werkingssfeer zou treden, feitelijke grondslag mist, voor zover 

het gericht is tegen percelen die wel deel uitmaken van de territoriale 

werkingssfeer van Intradura. 

 

17. Artikel 41, eerste lid, eerste zin, van de Grondwet waarborgt de 

bevoegdheid van de gemeenten voor alles wat tot het gemeentelijk belang behoort. 

De bepaling verankert het beginsel van de lokale autonomie, dat veronderstelt dat 

de lokale overheden zich elke aangelegenheid kunnen toe-eigenen waarvan zij 

menen dat ze tot hun belang behoort en ze kunnen regelen zoals zij dat opportuun 

achten. 

 

 Artikel 162 van de Grondwet bepaalt onder meer dat, ter 

uitvoering van een wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde 

meerderheid, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel de voorwaarden regelt 

waaronder en de wijze waarop verscheidene provincies, verscheidene 

bovengemeentelijke besturen of verscheidene gemeenten zich met elkaar kunnen 

verstaan of zich kunnen verenigen. 

 

 Overeenkomstig artikel 396, § 1, van het DLB, kunnen twee of 

meer gemeenten een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid tot stand 

brengen om doelstellingen te verwezenlijken die behoren tot een of meer 

beleidsdomeinen. Artikel 398, § 2, 3°,van het DLB omschrijft een 

opdrachthoudende vereniging als een samenwerkingsverband met 

beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of 
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meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer 

beleidsdomeinen toevertrouwen. 

 

18. De argumentatie van de verzoekende partijen, waarbij zij op 

algemene wijze betogen dat een opdrachthoudende vereniging geen verbintenissen 

mag aangaan die buiten de territoriale grenzen van de vennoten van de 

opdrachthoudende vereniging ligt, kan om de volgende redenen niet worden 

gevolgd. 

 

 Zo heeft de Raad onder meer in het arrest nr. 190.341 van 

10 februari 2009 inzake de nv Van Gansewinkel reeds vastgesteld dat “geen enkele 

bepaling op algemene wijze een intercommunale vereniging verbiedt om diensten 

te verstrekken op het grondgebied van gemeenten die er geen deel van uitmaken, 

net zoals in het verleden werd toegestaan dat een gemeente water levert op het 

grondgebied van een buurgemeente, met dien verstande evenwel dat de relaties 

met de gebruikers in dat geval van contractuele aard zijn, terwijl ze op het 

grondgebied zelf van reglementaire aard kunnen zijn”. 

 

 In het arrest nr. 237.577 van 7 maart 2017 inzake de nv Sita 

Treatment & Recycling werd door de Raad nogmaals bevestigd dat naast haar 

kernbevoegdheden en taken, beperkt tot het grondgebied van de betrokken 

gemeenten, de opdrachthoudende vereniging als rechtspersoon ook over de 

juridische mogelijkheid beschikt om buiten dit kader verhoudingen aan te gaan, 

zoals overeenkomsten te sluiten die het haar mogelijk moeten maken haar taken uit 

te oefenen of te optimaliseren en dat zij deze overeenkomsten ook mag aangaan 

met rechtssubjecten van buiten haar territorium en dit ook in het kader van een 

overheidsopdracht. 

 

 Ook hier neemt de Raad aan dat een opdrachthoudende 

vereniging gerechtigd is om dergelijke bijkomende activiteiten te verrichten op het 

grondgebied van gemeenten die er geen deel van uitmaken, op voorwaarde dat de 

activiteit valt onder of verband houdt met de reguliere activiteiten, de activiteit 

inpasbaar is binnen het doel van de vereniging en het gaat om bijkomstige 
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activiteiten, zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de uitvoering van de taken 

waarvoor de gemeentes een beheersoverdracht hebben verricht. 

 

19. Waar de verzoekende partijen nog verwijzen naar de memorie 

van toelichting bij het decreet van 6 juli 2001 ‘houdende de intergemeentelijke 

samenwerking’ en de vermelding “intergemeentelijke verenigingen zijn te 

beschouwen als een verlengd lokaal bestuur en behoren hulpstructuren van de 

gemeenten te zijn”, blijkt geenszins dat deze opmerking betrekking heeft op het 

territoriaal werkingsgebied van intergemeentelijke verenigingen, doch wel op het 

feit dat het “[i]n het voorontwerp van decreet op de intergemeentelijke 

samenwerking niet langer mogelijk [is] dat private rechtspersonen in verenigingen 

met rechtspersoonlijkheid participeren en bestuursfuncties uitoefenen”. 

 

20. Een intergemeentelijk samenwerkingsverband mag niet zonder 

meer worden gelijkgesteld met een gemeente of met de som van de deelnemende 

gemeenten. Met een intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt immers een 

dienstgewijze gedecentraliseerde dienst tot stand gebracht. Zij die het beheer 

hebben van een gedecentraliseerde dienst, oefenen het hun opgedragen 

beslissingsrecht niet uit in naam van de betrokken lokale besturen, maar in naam 

van de publiekrechtelijk rechtspersoon waarvan zij de organen of de 

vertegenwoordigers zijn. 

 

 Krachtens het specialiteitsbeginsel mogen publiekrechtelijke 

rechtspersonen alleen met het oog op het verwezenlijken van hun doel handelen, 

waarbij zij alle rechten genieten die verenigbaar zijn met hun aard en het doel 

waarvoor zij werden opgericht.  

 

 Aldus dient te worden gewezen op artikel 4 van de statuten van 

Intradura dat luidt: 

 

“4 Doel 
De Vereniging heeft tot doel de preventie en het beheren van afvalstoffen, 
in de zin van het Decreet betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen (het Materialendecreet), doch beperkt 

M&D Seminars 330



 XII-8720-23/48 

tot de activiteiten waarvoor de uitvoering middels een beheersoverdracht 
aan de Vereniging kan en mag overgedragen worden. 
[…] 
Tot de realisatie van het doel mogen de vennoten middels 
beheersoverdrachten aan de Vereniging de uitvoering toevertrouwen van 
volgende activiteiten, zoals in voorkomend geval gedefinieerd of 
omschreven in het Materialendecreet of in uitvoeringsbesluiten en        
-plannen:  
[…] 
6  Kolkenruiming en slibverwerking 
Ruiming van straatkolken via gespecialiseerde wagens en verwerking van 
het afval dat daarbij ontstaat via een eigen slibverwerkingsinstallatie. 
[…] 
De Vereniging mag alle technische, commerciële, economische, financiële, 
sociale en andere activiteiten ontplooien in eigen bedrijf of op enige andere 
wijze, die rechtstreeks met voormeld doel verband houden, en zulks al dan 
niet in samenwerking met derden, hieronder verstaan: andere 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gemeenten en/of andere 
privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen.  
[...].”  

 

 Hieruit blijkt, enerzijds, dat de activiteit van kolkenruiming, 

waarop onderhavige opdracht betrekking heeft, rechtstreeks verband houdt met het 

statutair doel van de vennootschap, en, anderzijds, dat de vereniging 

overeenkomstig de statuten ook bevoegd is om alle technische, commerciële, 

economische, financiële, sociale en andere activiteiten te ontplooien in eigen 

bedrijf of op enige andere wijze, die rechtstreeks met het voormelde doel verband 

houden, en zulks al dan niet in samenwerking met derden, waaronder ook andere 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals de TMVW mogen worden 

verstaan. 

 

 Het blijkt niet – de verzoekende partijen tonen in elk geval het 

tegendeel niet aan – dat het te dezen niet zou gaan om bijkomstige activiteiten, 

noch dat hierdoor afbreuk zou worden gedaan aan de uitvoering van de aan 

Intradura door haar vennoten opgedragen taken.  

 

 Met de verwerende partij en de eerste tussenkomende partij 

wordt vastgesteld dat slechts 4 van de 12 percelen waarvoor de eerste 

tussenkomende partij heeft ingeschreven, betrekking hebben op (omliggende) 

gemeenten die geen aandeelhouder zijn van de opdrachthoudende vereniging en 
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dat de aangeboden dienstverlening geen betrekking blijkt te hebben op het 

verplichte basispakket van diensten waarvoor overeenkomstig de statuten minstens 

een beheersoverdracht dient te worden gedaan.  

 

 In de mate dat de eerste tussenkomende partij er ook op wijst dat 

deze dienstverlening haar toelaat om het daartoe bestemde wagenpark en haar 

slibverwerkingsinstallatie ten volle te benutten om zo haar exploitatiekosten te 

drukken, valt op te merken dat deze uitleg spoort met de statuten waarin gewezen 

wordt op “gespecialiseerde wagens” en een “eigen slibverwerkingsinstallatie”. Het 

getuigt voorts van goed economisch beheer om de capaciteit, voortgebracht door 

publieke middelen, ten volle te benutten. Anders dan de verzoekende partijen dit 

zien, wordt deze stelling van de eerste tussenkomende partij evenmin “manifest 

tegengesproken” door haar jaarrekeningen. Dat een jaarrekening een verlies 

vertoont, bewijst op zich immers niet dat de uitvoering van de litigieuze 

dienstverlening de eerste tussenkomende partij niet zou toelaten haar 

exploitatiekosten te drukken in het bijzonder wat haar statutair doel kolkenruiming 

en slibverwerking betreft. Ook de verwijzing in het jaarverslag naar een nieuwe 

aanrekeningsmethode die volledig kostendekkend zou moeten zijn, blijkt geen 

betrekking te hebben op de voormelde activiteit, maar op de ophaling en 

verwerking van huishoudelijk afval. 

 

21. Voorts blijkt, wat de gemeenten betreft, gelegen binnen het 

territorium van Intradura en die zij voor de kolkruiming zou bedienen met de 

kwestieuze overheidsopdracht, dat kolkruiming geen deel uitmaakt van een 

effectieve beheersoverdracht zodat de grief over een omzeiling van de regels 

inzake statutaire toetreding tot Intradura evenmin gegrond is. 

 

22. De verzoekende partijen voeren nog aan dat er tevens sprake zou 

zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel doordat Intradura niet alleen 

diensten zou verlenen aan de eigen bewoners op reglementaire basis, maar ook 

tegen loutere kostprijs dezelfde diensten op contractuele basis zou verlenen aan 

bewoners van gemeenten die geen deel van haar uitmaken. Indien bewoners van 

een lidgemeente en een niet-lidgemeente hetzelfde tarief genieten, creëert dit 

volgens hen een ongelijkheid nu de bewoners van het niet-lid geen bijdragen via 
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belastingen hebben moeten leveren en de bewoners van het lid wel. Het louter 

kostendekkende karakter van de prijszetting zorgt volgens hen dus voor een 

ongelijkheid. 

 

 In haar memorie van antwoord stelt de verwerende partij hier 

echter tegenover dat er geen sprake is van een ongeoorloofd verschil in 

behandeling tussen de inwoners van de deelnemende en niet-deelnemende 

gemeenten van een intergemeentelijke vereniging die een grensoverschrijdende 

activiteit ontplooit. Integendeel zorgt deze grensoverschrijdende werking volgens 

haar voor een kostendrukkend effect waarvan alle inwoners en 

belastingsplichtigen van alle gemeenten (deelnemende en niet-deelnemende) 

kunnen genieten. Indien een intergemeentelijke vereniging grensoverschrijdende 

activiteiten ontplooit teneinde haar capaciteit ten volle te benutten realiseert zij 

immers schaalvoordelen die zorgen voor een lagere prijs. In het bijzonder zal zij 

hierdoor (i) lagere werkingskosten hebben om de aan haar via een 

beheersoverdracht toevertrouwde uitvoeringsbevoegdheden uit te oefenen en (ii) 

zal zij tevens in staat zijn om lagere offertes in te dienen voor de contractuele 

opdrachten uitgaande van zowel de deelnemende als de niet-deelnemende 

gemeenten. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, betreft dit 

volgens haar een handelwijze die alle inwoners en belastingsplichtigen, die wonen 

in gemeenten waar Intradura diensten ontplooit, ten goede komt waardoor er geen 

sprake is van enig “verschil” in behandeling. Voor zover er al sprake zou zijn van 

dergelijk verschil, kan volgens haar niet zonder meer worden aangenomen dat 

beide categorieën van inwoners vergelijkbaar zijn. Het betreffen immers inwoners 

van verschillende gemeenten die dus onderworpen zijn aan een verschillend 

gemeenterechtelijk kader. Minstens is dergelijk verschil in behandeling, gezien het 

voorgaande, redelijkerwijze verantwoord. 

 

 Dat de verwerende partij geen geoorloofd doel zou aanreiken 

voor de ongelijke behandeling, noch concreet het verschil in behandeling 

verantwoordt, zoals de verzoekende partijen repliceren in hun memorie van 

wederantwoord, kan in het licht van het voorgaande dan ook niet worden gevolgd. 
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 In elk geval wordt niet aangetoond dat de bestreden beslissingen 

genomen zijn met miskenning van het gelijkheidsbeginsel. 

 

23. In de mate dat de verzoekende partijen in het kader van het 

annulatieberoep bijkomend nog een schending aanvoeren van de artikelen 30 

(in-house-toezicht) en 31 (niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking) 

van de wet overheidsopdrachten 2016, valt op te merken dat zij daarbij verwijzen 

naar twee hypothesen waarin mag worden afgeweken van het op 

overheidsopdrachten toepasselijk recht voor zover aan de daartoe vereiste 

voorwaarden is voldaan. Beide bepalingen maken immers deel uit van 

onderafdeling 3 “Uitsluitingen”. 

 

 In casu blijkt de verwerende partij echter geen toepassing te 

hebben gemaakt van deze uitzonderingsgronden inzake in-house-toezicht en 

niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking, doch integendeel de 

overheidsopdrachtenprocedure te hebben toegepast. 

 

 Nog daargelaten de vraag of de verwerende partij zich op één 

van beide uitzonderingsgronden had mogen beroepen en of hiervoor aan de 

vereiste voorwaarden was voldaan, blijkt in elk geval niet dat de verwerende partij 

verplicht was om zich op een dergelijke uitzonderingsgrond te beroepen en dat zij 

zou handelen in strijd met deze bepalingen doordat zij het meer stringente regime 

van de overheidsopdrachtenprocedure heeft gevolgd. 

 

24. In de mate dat de verzoekende partijen in de laatste memorie 

verzoeken een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, dient dit 

verzoek om proceseconomische redenen en wegens de vereiste wapengelijkheid 

van de procespartijen in beginsel in limine litis te worden geformuleerd, of 

minstens in het eerste processtuk waarin de betrokken partij dit vermocht te doen, 

hetgeen de verzoekende partijen hebben nagelaten. 

 

 Voorts mag hierbij worden opgemerkt dat de door de 

verzoekende partijen voorgestelde prejudiciële vraag met betrekking tot de 

artikelen 41 en 162 van de Grondwet buiten de toetsingsbevoegdheid van het 
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Grondwettelijk Hof valt, zoals vervat in artikel 26 van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 ‘op het Grondwettelijk Hof’. 

 

 Ten slotte, de voorgestelde prejudiciële vraag berust op het 

uitgangspunt dat de artikelen 2, §§ 1 en 2, 396, § 1, 397, tweede lid, en 398, §§ 1 en 

2, 3°, van het DLB de artikelen 41 en 162 van de Grondwet zouden schenden. Dit 

is echter een nieuw middel dat niet tijdig in het debat is gebracht en dienvolgens 

onontvankelijk is. Het kan dan ook vanuit die invalshoek geen aanleiding geven tot 

het stellen van een prejudiciële vraag. 

 

25. Het eerste middelonderdeel is niet gegrond. 

 

Tweede onderdeel  

 

26. Het begrip ondernemer wordt in artikel 2, 10°, van de wet 

overheidsopdrachten 2016, in navolging van de Europeesrechtelijke definitie van 

dit begrip, als volgt gedefinieerd: “elke natuurlijke persoon, elke privaat- of 

publiekrechtelijke rechtspersoon of elke combinatie van deze personen, met 

inbegrip van alle tijdelijke samenwerkingsverbanden van ondernemingen, die 

werken, een werk in de zin van de bepaling onder 19°, leveringen of diensten op de 

markt aanbiedt. Het betreft, naargelang het geval, een aannemer, leverancier of 

dienstverlener”. 

 

 Ook publiekrechtelijke rechtspersonen blijken dus als een 

ondernemer in de zin van deze wet en van artikel 2.1.10°, van richtlijn 2014/24/EU 

van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 ‘betreffende het 

plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG’ 

(hierna: richtlijn 2014/24/EU) te mogen worden beschouwd. 

 

27. In verband met de beweerde schending van de gelijkheid der 

inschrijvers heeft de Raad van State in het hoger vermelde arrest 

nv Van Gansewinkel – nr. 190.341 van 10 februari 2009 – reeds geoordeeld dat 

ook publiekrechtelijke rechtspersonen zoals intergemeentelijke 

samenwerkings-verbanden kunnen deelnemen aan overheidsopdrachten, zonder 
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dat dit als dusdanig een schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel en het 

mededingingsprincipe. Deze zienswijze werd bevestigd in het arrest nr. 237.577 

van 7 maart 2017 inzake de nv Sita Treatment & Recycling. 

 

 Ook te dezen maken de verzoekende partijen niet aannemelijk 

dat louter uit het verschil in statuut tussen henzelf en de eerste tussenkomende 

partij een schending van het gelijkheidsbeginsel zou zijn af te leiden. 

 

28. Het feit dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden “geen 

handelskarakter” hebben, kan voorts niet beletten dat zij onder bepaalde 

ondernemingsbegrippen vallen. 

 

 Daarbij dient immers te worden gewezen op de voorrang van het 

Unierecht en de autonome invulling die het Europese ondernemingsbegrip krijgt in 

de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

 

 Zo oordeelde het Hof van Justitie in het arrest C-305/08 van 

23 december 2009 inzake CoNISMa reeds dat “een restrictieve uitlegging van het 

begrip ‘ondernemer’ tot gevolg zou hebben dat overeenkomsten tussen 

aanbestedende diensten en lichamen die bij hun handelen niet hoofdzakelijk winst 

nastreven, niet zouden worden beschouwd als ‘overheidsopdrachten’, dat zij 

onderhands zouden kunnen worden gesloten en dat zij buiten het bereik van de 

communautaire voorschriften inzake gelijke behandeling en transparantie zouden 

blijven, wat indruist tegen de doelstelling van die regels”. Het Hof oordeelde dat 

een dergelijke uitlegging bovendien schadelijk zou zijn voor de samenwerking 

tussen openbare en particuliere lichamen alsook tussen onderzoeks- en 

ondernemingsactiviteiten, en de vrije mededinging inperken. Aldus oordeelde het 

Hof dat het begrip “ondernemer” aldus moet worden uitgelegd dat op grond 

daarvan aan een openbare aanbesteding van diensten mag worden deelgenomen 

door lichamen die hoofdzakelijk andere doelstellingen dan winst nastreven, niet als 

een onderneming zijn georganiseerd en evenmin op een regelmatige basis op de 

markt aanwezig zijn, zoals universiteiten en onderzoeksinstituten alsook 

combinaties bestaande uit universiteiten en overheidsinstanties. 
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 In het arrest C-203/14 van 6 oktober 2015 inzake Consorci 

Sanitari del Maresme oordeelde het Hof van Justitie in dezelfde zin. 

 

 Overigens dient met de verwerende partij te worden vastgesteld 

dat het begrip onderneming zoals gedefinieerd in artikel I. 1, 1°, van het WER 

thans ook publiekrechtelijke rechtspersonen omvat die goederen of diensten op een 

markt aanbieden. 

 

 De aangevoerde discriminatie tussen, enerzijds, inschrijvers die 

als “ondernemer” in de zin van zowel het WER als de wet overheidsopdrachten 

kwalificeren en, anderzijds, inschrijvers, zoals de eerste tussenkomende partij, die 

volgens de verzoekende partijen wel als ondernemer in de zin van de wet 

overheidsopdrachten, maar niet in de zin van het WER zouden kwalificeren, mist 

dan ook juridische grondslag. 

 

29.  Overeenkomstig artikel 397, tweede lid, van het DLB hebben de 

verbintenissen van een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, 

ongeacht de doelstellingen van het samenwerkingsverband, geen handelskarakter. 

Ook volgens artikel 3 van de statuten van Intradura behouden haar verbintenissen 

een burgerlijk karakter. 

 

 In het arrest nr. 220.902 van 8 oktober 2012 inzake de 

cvba Vivaqua heeft de Raad van State reeds geoordeeld dat het voorschrift dat 

inhoudt dat intercommunales geen handelskarakter mogen hebben, niet zo mag 

worden begrepen dat zij geen activiteiten kunnen uitoefenen die van industriële of 

commerciële aard zijn en die onder het toepassingsgebied van artikel 57 van de wet 

van 30 maart 1976 ‘betreffende de economische herstelmaatregelen’ vallen. 

 

 Zo ook dient te worden aangenomen dat het voorschrift dat de 

verbintenissen van de samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid, 

ongeacht de doelstellingen van het samenwerkingsverband, geen handelskarakter 

hebben, niet zo mag worden begrepen dat dit op algemene wijze elke deelname aan 

een overheidsopdracht zou uitsluiten.  
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 Dit blijkt ook bevestiging te vinden in artikel 397, derde lid, van 

het DLB dat uitdrukkelijk bepaalt dat voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is 

in titel 3 van het DLB op het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid de 

bepalingen van het WER van toepassing zijn die gelden voor de 

vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid.  

 

30. Dat inschrijvers steeds verplicht zouden zijn om in een 

winstmarge te voorzien, kan voorts niet worden afgeleid uit artikel 36 van het 

koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren. Die bepaling heeft immers slechts 

betrekking op de verplichte verdeling van algemene en financiële kosten en winst 

over de onderscheiden posten in verhouding tot hun belangrijkheid. Terecht wijst 

de eerste tussenkomende partij erop dat het een maatregel betreft om front loading 

tegen te gaan. 

 

 Evenmin kan dit worden afgeleid uit artikel 2, 17°, van de wet 

overheidsopdrachten 2016 waarin het begrip “overheidsopdracht” wordt 

gedefinieerd als “de overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten 

tussen een of meer ondernemers en een of meer aanbesteders en die betrekking 

heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van 

diensten, met inbegrip van de opdrachten die worden geplaatst in toepassing van 

titel 3 door overheidsbedrijven als bedoeld in 2° en personen die genieten van 

bijzondere of exclusieve rechten bedoeld in 3°”. Nergens in deze definitie wordt 

verwezen naar markconforme prijzen zoals de verzoekende partijen laten 

uitschijnen in hun verzoekschrift. 

 

 In dit verband verwijst de eerste tussenkomende partij overigens 

ook terecht naar het arrest C-386/11 van 13 juni 2013 inzake Piepenbrock waarin 

het Hof van Justitie nogmaals bevestigde dat een overeenkomst moet worden 

geacht te zijn gesloten “onder bezwarende titel” in de zin van artikel 1, lid 2, sub a, 

van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 

2004 ‘betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 

overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten’, zelfs indien de 

vastgestelde vergoeding beperkt is tot de terugbetaling van de kosten die zijn 
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gemaakt om de overeengekomen dienst te verrichten. Dit standpunt werd 

bevestigd en nader toegelicht in het arrest in de zaak C-606/17 van 18 oktober 2018 

inzake IBA Molecular Italy en in het arrest in de zaak C-367/19 van 10 september 

2020 inzake Taks-Fin-Lex. 

 

 Ten slotte valt nog op te merken dat, om de redenen die 

hierboven reeds werden uiteengezet bij de beoordeling van het eerste onderdeel, uit 

de jaarrekening van de eerste tussenkomende partij, anders dan de verzoekende 

partijen bepleiten, geenszins kan worden afgeleid dat de diensten die het voorwerp 

uitmaken van de litigieuze opdracht door de eerste tussenkomende partij worden 

aangeboden tegen een verlieslatende prijs. 

 

31. Ook het tweede middelonderdeel is niet gegrond. 

 

B. Tweede middel 

 

Uiteenzetting van het middel 

 

32. De verzoekende partijen voeren de schending aan van de 

artikelen 4 en 5 van de wet overheidsopdrachten 2016, de artikelen 43, 44 en 45 

van het koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren, artikel VI.104 van het WER, 

de artikelen 107 en 108 van het verdrag ‘betreffende de werking van de Europese 

Unie’ (hierna: VWEU), de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, namelijk het gelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidbeginsel en het formele- en materiëlemotiveringsbeginsel en van de 

artikelen 2 en 3 de wet van 29 juli 1991 ‘betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen’. 

 

 De bestreden beslissingen schenden volgens hen de aangehaalde 

artikelen nu de TMVW geen zorgvuldig prijsonderzoek van de offertes heeft 

verricht, geen prijsverantwoording voor de blijkbaar abnormaal lage prijzen van 

Intradura heeft gevraagd en nagelaten heeft om de offerte van Intradura 

substantieel onregelmatig te verklaren wegens abnormale prijzen. Bij het prijs- of 

kostenonderzoek had de TMVW als zorgvuldig handelende aanbesteder moeten 

opmerken dat er een verschil van maar liefst 30 % was tussen de offerteprijs van de 
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verzoekende partijen en de offerterprijs van Intradura voor de diverse percelen 

waarvoor zij beiden inschreven. Dit grote prijsverschil kan volgens hen niet louter 

en alleen worden verklaard door het nemen van een redelijke winstmarge, zeker 

wanneer dan nog eens rekening wordt gehouden met de specifieke hoedanigheid 

van Intradura die de facto louter tegen werkingskost functioneert. Bezwaarlijk kan 

er volgens hen in hoofde van Intradura sprake zijn van een normale prijs aangezien 

zij zelfs geen winst maakt en ook geen overheadkosten verrekent in haar 

prijszetting. Zij refereren daarbij onder meer aan de definitie van het begrip 

normale prijs in de gids waarnaar de omzendbrief van 10 juli 2017 ‘Strijd tegen 

sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten’ verwijst, 

als “een prijs die de ondernemer toelaat om na aftrek van al zijn kosten een 

redelijke winstmarge over te houden”. 

 

 De bestreden beslissingen schenden volgens hen voorts ook 

artikel 5, § 1, van de wet overheidsopdrachten 2016 en artikel VI.104 van het 

WER, indien Intradura als een ondernemer kan worden beschouwd, doordat de 

verwerende partij de offerte van Intradura niet heeft geweerd wegens 

mededingingsvertekenende handelingen. Doordat Intradura, wiens werking 

volledig gefinancierd wordt door de deelnemende gemeenten en wiens verliezen 

volgens hen ook te allen tijde worden gedekt door de deelnemende gemeenten, in 

concurrentie treedt met ondernemingen die hun werking moeten financieren met 

de inkomsten die hun handelsactiviteit genereert, zonder enige zekerheid omtrent 

de dekking van mogelijke verliezen en Intradura daarbij tegen louter werkingskost 

haar diensten verkoopt, wordt er een oneerlijke handelssituatie gecreëerd die van 

aard is om de beroepsbelangen van de overige inschrijvers die voor dezelfde 

percelen als Intradura inschrijven, te schaden of te kunnen schaden. 

 

 Het verschil in financiering en het verschil in doelstelling tot het 

genereren van winst om de werkingskosten te dekken, leidt ertoe dat een ongelijke 

situatie wordt gecreëerd waarbij de opdrachthoudende vereniging op eenvoudige 

wijze tegen loutere werkingskost de overige inschrijvers zware prijsconcurrentie 

aandoet, waartegen de overige inschrijvers zich niet kunnen weren. Het is volgens 

de verzoekende partijen inderdaad een feit dat elk verlies van Intradura door haar 

leden financieel zal worden opgevangen. Bijgevolg is er volgens hen sprake van 

staatsteun die niet verenigbaar is met de interne markt. 
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 Doordat Intradura een opdrachthoudende vereniging is die 

volgens retributiereglement haar prestaties tegen vastgestelde tarieven, die louter 

kostendekkend zijn, verricht, leidt de toepassing van artikel 450 van het DLB 

volgens de verzoekende partijen tot een situatie die de normale 

mededingingsvoorwaarden vertekent. 

 

 De reden waarom Intradura dergelijke lage prijzen kan 

voorstellen, is volgens de verzoekende partijen omdat haar werking wordt 

gesubsidieerd door de overheden die er deel van uitmaken. De TMVW is hiervan 

op de hoogte en had volgens hen moeten handelen overeenkomstig artikel 43 en 44 

van het koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren. Zij had naar aanleiding van 

het prijsonderzoek bij Intradura een prijsverantwoording moeten opvragen, 

minstens haar moeten bevragen omtrent de impact van de overheidssteun die zij 

ontvangt en of deze overheidssteun verenigbaar is met de interne markt, zoals 

voorgeschreven in artikel 44, § 3, van het koninklijk besluit plaatsing speciale 

sectoren. Wanneer een aanbesteder vaststelt dat een offerte abnormaal laag lijkt ten 

gevolge van door de inschrijver verkregen overheidssteun, dient de aanbesteder 

een prijsonderzoek te voeren en een prijsverantwoording te vragen. De offerte kan 

alleen op die grond worden afgewezen na overleg met de inschrijver en wanneer 

deze inschrijver niet binnen een door de aanbestedende entiteit gestelde 

toereikende termijn kan aantonen dat de betrokken steun verenigbaar is met de 

interne markt in de zin van artikel 107 van het VWEU. Wanneer de aanbestedende 

entiteit in een dergelijke situatie een offerte afwijst, deelt zij dit aan de Europese 

Commissie mee overeenkomstig artikel 44, § 5, derde lid, van het voormelde 

koninklijk besluit. 

 

 Uit geen enkel stuk, zo vervolgen de verzoekende partijen, blijkt 

dat een afdoende onderzoek zou zijn gevoerd naar de abnormaal lage prijzen of 

naar het inschrijven aan een prijs zonder winstmarge. Eenvoudigweg besluiten dat 

er schijnbaar geen abnormale prijzen zijn, kan volgens de verzoekende partijen 

bezwaarlijk gelden als zorgvuldig onderzoek. Evenmin kan worden gesteld dat de 

prijzen van de verzoekende partijen abnormaal hoog zijn. Zij wijzen erop dat zij, in 

tegenstelling tot Intradura, een winstmarge hebben genomen, waartoe zij verplicht 

zijn. 
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 Bovendien was er volgens de verzoekende partijen eveneens een 

aanmeldingsverplichting, zoals voorzien in artikel 108, lid 3, van het VWEU en 

had de TMVW moeten nagaan of de steunmaatregelen waren aangemeld. 

33. In hun memorie van wederantwoord voeren de verzoekende 

partijen nog aan dat de verwerende partij haar argumentatie steunt op rechtspraak 

over de eerdere richtlijn inzake overheidsopdrachten, waarin geen bepalingen 

waren opgenomen die, wat de abnormale prijzen betreft, de aanbestedende 

overheid verplicht om rekening te houden met de regelgeving van de Europese 

Unie inzake legitieme staatssteun. De huidige richtlijn 2014/24/EU is volgens hen 

manifest strenger op dat vlak. Er blijkt volgens hen duidelijk dat de verwerende 

partij geen passend onderzoek heeft gevoerd naar mogelijk onwettige staatssteun 

die Intradura toelaat om abnormaal lage prijzen, zijnde louter kostendekkende 

prijzen, in te dienen. 

 

 Voorts zetten zij voor het eerst uitvoerig uiteen aan de hand van 

de toepasselijke voorwaarden waarom de staatssteun die Intradura ontvangt 

volgens hen niet verenigbaar is met de interne markt. 

 

34. In hun laatste memorie benadrukken de verzoekende partijen 

nog dat een verkoop van diensten met verlies een oneerlijke marktpraktijk is, 

verboden in artikel VI.104 van het WER, welk verbod gelijkloopt met artikel 

VI.116 van het WER dat ondernemingen verbiedt om goederen met verlies te 

verkopen. Deze regels beogen de eerlijke concurrentie tussen de ondernemingen te 

waarborgen. Het doel van de regelgeving overheidsopdrachten is ook om de 

eerlijke mededinging te waarborgen. 

 

 Zij merken op dat Intradura haar diensten verkoopt zonder 

toerekening van de indirecte kosten – overheadkosten – en zonder een winstmarge 

en deze dus een verlieslatende prijszetting aanhoudt binnen een context van 

globale bedrijfsverliezen die worden gedekt door een bijdrage van de leden. Zij 

benadrukken hierbij dat het voordeel dat Intradura heeft, is dat haar verliezen 

worden gecompenseerd met belastinggeld, wat een marktverstorend element is en 

wat dient te worden gekwalificeerd als staatssteun in de zin van artikel 107 van het 

VWEU. 
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 De vraag of de voorliggende opdracht wel degelijk een 

overheidsopdracht ten bezwarende titel is, is in dit kader volgens hen niet relevant 

voor de vraag of er een abnormaal lage prijs voorligt. 

 

 De verzoekende partijen vragen ten slotte om een prejudiciële 

vraag te stellen aan het Hof van Justitie betreffende de draagwijdte van het begrip 

“abnormaal lage prijs” en de toepassing van de staatssteunregels. Na een 

uitgebreide bespreking van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan opdat 

er sprake is van verboden staatssteun en verwijzing naar de overwegingen 55 en 

108 betreffende abnormaal lage inschrijvingen van de richtlijn 2014/25/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 ‘betreffende het plaatsen van 

opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 

en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG’ (hierna: richtlijn 2014/25/EU), 

stellen zij de volgende prejudiciële vragen voor: 

 

“- Moet artikel 84 van de Richtlijn 2014/25 worden uitgelegd in de zin dat 
wanneer uit de prijstoelichting van de publiekrechtelijke inschrijver 
blijkt dat de diensten worden geleverd tegen een prijs die lager is dan de 
kostprijs omdat er geen winstmarge en geen bijkomende 
overheadkosten zijn gedekt, het uurtarief van het personeel lager is dan 
het markttarief van de private marktspelers en het rendement hoger ligt 
dan bij andere private markspelers, de aanbestedende overheid een 
blijkbaar abnormaal lage prijs moet vaststellen en dient te onderzoeken 
of betrokken steun verenigbaar is met de interne markt in de zin van 
artikel 107 VWEU gelet op het feit dat de werking van de inschrijver in 
grote mate gefinancierd wordt door vaste bijdragen in de 
exploitatiekosten, in de algemene werkingskosten, in de kosten voor 
preventie en duurzaamheid en in het reservefonds per inwoner alsook in 
het dekken van verliezen ? 

-  Moet de aanbestedende overheid in het licht van artikel 84 Richtlijn 
2014/25 nagaan of het lager uurtarief voor het personeel geen 
rechtstreeks gevolg is van de ontvangen staatssteun waardoor de 
mededinging vertekend wordt? Dit in het bijzonder in het kader van de 
regels van het sociale- en het arbeidsrecht, met inbegrip van 
verplichtingen die gelden op het vlak van welzijn, lonen en sociale 
zekerheid. 

-  Moet de aanbestedende overheid in het licht van artikel 84 Richtlijn 
2014/25 nagaan of een hoger rendement kan worden bereikt omdat de 
publiekrechtelijke rechtspersoon ingevolge staatssteun bepaalde bv. 
milieu/ BATNEEC- investeringen kan doen waardoor zij een hoger 
rendement kan halen? 

-  Omvat het begrip staatsteun in de zin van artikel 107 en 108 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ook ‘de 
subsidiëring van een opdrachtgevende vereniging door de overheden die 
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er deel van uitmaken’ zodat de impact van die steun op de prijszetting 
dient te worden onderzocht in het kader van het prijsonderzoek van 
offertes?” 

 

 De verzoekende partijen achten ook hier hun verzoek tot het 

stellen van deze prejudiciële vragen ontvankelijk en tijdig, om dezelfde redenen als 

diegene die zij hebben uiteengezet bij hun eerste middel. 

 

 Beoordeling 

 

35. Overeenkomstig artikel 43 van het koninklijk besluit plaatsing 

speciale sectoren onderwerpt de aanbestedende entiteit de ingediende offertes aan 

een prijs- of kostenonderzoek. Artikel 44 bepaalt onder meer dat wanneer een 

aanbestedende entiteit vaststelt dat een offerte abnormaal laag lijkt ten gevolge van 

door de inschrijver verkregen overheidssteun, zij de offerte alleen op die grond 

mag afwijzen na overleg met de inschrijver en deze niet binnen een door de 

aanbestedende entiteit gestelde toereikende termijn kan aantonen dat de betrokken 

steun verenigbaar is met de interne markt in de zin van artikel 107 VWEU.  

 

36. Te dezen wordt in het gunningsverslag, dat integraal als bijlage 

is gevoegd bij de bestreden gunningsbeslissing, met betrekking tot het 

prijsonderzoek van de BAFO’s vermeld:  

 

“6.3. Abnormale (eenheids)prijzen 
Na onderzoek op het niveau van de totale inschrijvingsprijzen en de 
eenheidsprijzen werden geen anomalieën vastgesteld.” 

 

 Aldus blijkt uit het gunningsverslag dat een prijsonderzoek werd 

gevoerd overeenkomstig het voormelde artikel 43. Dit blijkt bovendien ook uit het 

e-mailbericht van 30 november 2018 van de TMVW waarin algemeen werd 

vastgesteld dat voor de meeste percelen de prijzen opmerkelijk gestegen zijn 

allicht ook gelet op de impact van milieu- en transportheffingen. Evenzeer blijkt dit 

uit de vertrouwelijke stukken van het administratief dossier, die de Raad van State 

bij zijn onderzoek mag betrekken, namelijk de vergelijkende prijzentabellen 

waarin per perceel niet alleen de prijzen van de inschrijvers worden vergeleken 

doch tevens afgezet tegenover de huidige prijzen en waaruit beduidende 

prijsstijgingen blijken, het e-mailbericht van 13 december 2018 inzake de 
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uitnodiging tot de onderhandelingen met bijhorend verzoek om prijstoelichting aan 

alle inschrijvers, evenals de door de inschrijvers verstrekte prijsberekeningen.  

 

 Indien, zoals te dezen, de aanbestedende overheid bij het 

prijsonderzoek oordeelt dat er geen schijnbaar abnormale prijzen zijn, tonen de 

verzoekende partijen niet aan dat de aanbestedende overheid met betrekking tot dit 

prijsonderzoek een ruimere motivering diende op te nemen in de bestreden 

gunningsbeslissing dan wel in het gunningsverslag. 

 

37. De vraag die de verzoekende partijen voorts stellen, is of het 

gevoerde onderzoek deugdelijk is en de verwerende partij mocht oordelen dat de 

door Intradura geboden prijzen niet schijnbaar abnormaal lijken. 

 

 Het gebruik van het woord “lijken” in artikel 44, § 1, van het 

koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren impliceert dat de aanbestedende het 

abnormaal lage karakter van een inschrijving prima facie beoordeelt. De 

voormelde reglementaire bepaling verplicht de aanbestedende dienst bijgevolg niet 

om de samenstelling van elke inschrijving ambtshalve in detail te onderzoeken om 

vast te stellen dat het geen abnormaal lage inschrijving betreft. De aanbestedende 

dienst moet dus in eerste instantie alleen bepalen of de ingediende inschrijvingen 

een aanwijzing bevatten die het vermoeden kan wekken dat deze abnormaal 

zouden kunnen zijn. 

 

38. De verwerende partij beschikt bij het betrokken onderzoek als 

aanbestedende overheid over een aanzienlijke beoordelingsruimte om al dan niet 

een procedure in te zetten waarbij de aanwezigheid van abnormale prijzen nader 

wordt onderzocht. 

 

 Noch de wet overheidsopdrachten 2016, noch de richtlijn 

2014/25/EU bepalen wat onder het begrip “abnormaal lage prijs” dient te worden 

begrepen. 

 

 In overweging 108 bij richtlijn 2014/25/EU wordt wel 

verduidelijkt dat het gaat om “[i]nschrijvingen die abnormaal laag worden 

bevonden in verhouding tot de werken, leveringen of diensten”. Daarbij wordt ook 
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opgemerkt dat deze gegrond kunnen zijn op “technisch, economisch of wettelijk 

ondeugdelijke veronderstellingen of praktijken”.  

 

 Dit onderzoek houdt verband met de vraag naar de 

betrouwbaarheid van de offerte en de al dan niet mogelijk correcte uitvoering van 

de opdracht tegen de voorgestelde prijs. Abnormaal lage offertes zijn 

inschrijvingen die niet realistisch zijn, waar er een redelijk risico is op 

niet-uitvoering, een risico dat bijvoorbeeld de arbeidswetgeving niet wordt 

nageleefd, gegeven het feit dat prijzen worden gehanteerd die onder de marktprijs 

liggen dan wel lager zijn dan men bij de betrokken inschrijver mag verwachten. 

Het kan om offertes gaan waarbij de overheid zou worden gedwongen bepaalde 

risico’s te nemen zoals een ernstig risico op faillissement omdat onder de kostprijs 

wordt gewerkt, die de overheid niet bereid is te nemen. Er mag worden 

aangenomen dat abnormale lage prijzen, prijzen zijn waarmee een inschrijver een 

lager prijsvoorstel doet dan wat economisch voor hem en voor de markt mogelijk 

is.  

 

 Waar de verzoekende partijen nog betogen dat “een normale 

prijs […] een prijs [is] die de opdrachtnemer toelaat om na aftrek van al zijn kosten 

een redelijke winstmarge over te houden”, valt op te merken dat zij daarbij 

geenszins verwijzen naar een wettelijke definitie doch een zin aanhalen uit een 

“Gids” die specifiek kadert in de strijd tegen sociale dumping en slechts 

aanbevelingen inhoudt ten aanzien van federale aanbestedende overheden. In die 

omstandigheden, die in onderhavig geschil niet aan de orde blijken te zijn, wordt 

de aanbestedende overheid gevraagd een actieve rol te spelen in de strijd tegen 

abnormaal lage prijzen of kosten. 

 

 De omzendbrief waar de verzoekende partijen naar verwijzen, 

betreft overigens de klassieke sectoren en niet de speciale sectoren. 

 

39. Zoals hiervoor reeds werd vastgesteld op grond van de stukken 

van het administratief dossier blijkt de verwerende partij een uitvoerig 

prijsonderzoek te hebben verricht. Daarbij valt overigens op te merken dat het 

veeleer de hoogte van de prijzen blijkt te zijn die er haar toe hebben aangezet om 

een onderhandelingsronde te organiseren en om alle inschrijvers in het kader van 

het algemeen prijsonderzoek nog om prijstoelichting te vragen voor post 1. De 
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vergelijking met de prijzen van een eerdere, vergelijkbare opdracht, kan hierbij een 

pertinent criterium zijn. 

 

40. In de mate dat de verzoekende partijen het vermeend schijnbaar 

abnormaal karakter afleiden uit het feit dat de offerteprijzen van Intradura 30 % 

lager zouden liggen dan hun offerteprijzen, valt op te merken dat in geval er slechts 

twee inschrijvers zijn, het geen evident uitgangspunt is om de ene of de andere 

offerte als behept met een abnormale prijs te bestempelen. Tevens dient te worden 

vastgesteld dat de verzoekende partijen zelf voor alle percelen waarvoor zij een 

offerte hebben ingediend, behalve voor perceel 5, telkens beduidend de hoogste 

inschrijvingsprijs hebben geboden en dit ook wanneer zij in concurrentie kwamen 

met andere inschrijvers dan Intradura.  

 

 Ook blijkt dat Intradura niet voor alle percelen waarvoor zij 

heeft ingeschreven de laagste prijs heeft geboden. 

 

 Het enkele feit dat de prijs van Intradura lager is dan de prijs die 

de verzoekende partijen hebben geboden, blijkt aldus niet te volstaan om aan te 

tonen dat de prijs voorgesteld door Intradura voor de betrokken percelen als 

abnormaal laag had moeten worden beschouwd. 

 

 De verzoekende partijen brengen ook geen concrete elementen 

aan waaruit zou moeten blijken dat de door de gekozen inschrijver opgegeven prijs 

onmogelijk tot een kwaliteitsvolle uitvoering van de opdracht kan leiden.  

 

41. De verwerende partij wijst er voorts in haar memorie van 

antwoord op dat, specifiek wat de verhouding tussen de door de verzoekende 

partijen en Intradura geboden prijzen betreft, zij heeft vastgesteld dat, globaal 

genomen, het rendement en de kosten inzake slibverwerking en materieel die beide 

partijen hanteren in dezelfde grootteorde liggen en in elk geval niet onrealistisch 

zijn. Het prijsverschil tussen beide inschrijvers valt volgens haar in het licht van 

onder andere de volgende vaststellingen te verklaren: 

- Intradura werkt, in tegenstelling tot de verzoekende partijen, aan kostprijs (en 

hanteert dus geen winstmarge of bijkomende overheadkosten); 

- Intradura hanteert een lager uurloon / personeelskost dan de verzoekende 

partijen; 
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- Intradura biedt een iets hoger rendement aan, namelijk 350 kolken/dag, dan de 

verzoekende partijen, namelijk 300 kolken/dag, waardoor zij met een lagere 

kostenstructuur meer werk kan verrichten hetgeen een bijkomend kostendrukkend 

effect heeft. De vaststelling dat de meeste percelen verstedelijkte gemeenten zijn, 

zou volgens Intradura ook aan de grond liggen van dit hoger gemiddeld rendement. 

 

 Deze argumentatie vindt bevestiging in het administratief 

dossier.  

 

 Meer algemeen blijkt het realistisch karakter van de prijzen 

geboden door Intradura volgens de verwerende partij tevens uit de vaststelling dat 

deze gemiddeld ongeveer 11 % hoger liggen dan de prijzen die zij als zittende 

dienstverlener aanrekent voor dezelfde opdracht voor bepaalde gemeenten. 

 

 De verwerende partij mocht dan ook aannemen dat de thans 

geboden, iets hogere prijzen van Intradura realistisch zijn en haar op afdoende 

wijze in staat stellen om dezelfde kwalitatieve dienstverlening ook in de toekomst 

aan te bieden. 

 

42. De verzoekende partijen maken, gelet op deze gegevens, niet 

aannemelijk dat de verwerende partij door in de gegeven omstandigheden geen 

abnormaliteit van de totaalprijs van de gekozen inschrijver voor de betrokken 

percelen te hebben vastgesteld, de beoordelingsruimte waarover zij beschikt in het 

kader van een prijsonderzoek in een onderhandelingsprocedure, te buiten is gegaan 

door schending van de in het middel aangegeven beginselen.  

 

43. Evenmin blijkt dat de verwerende partij er in die 

omstandigheden toe gehouden zou zijn om Intradura met toepassing van artikel 44, 

§ 3, laatste lid, van het koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren te bevragen 

omtrent de verenigbaarheid van steun met de interne markt. De aanbestedende 

overheid blijkt hiertoe slechts te zijn gehouden wanneer zij vaststelt dat een offerte 

abnormaal laag lijkt ten gevolge van door de inschrijver verkregen overheidssteun 

en zij beoogt om de offerte af te wijzen. 

 

 Deze bepaling dient immers te worden samengenomen met 

artikel 44, §§ 1 en 2, van het voornoemde koninklijk besluit. Uit deze bepalingen 
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blijkt dat de aanbestedende overheid, indien uit het prijs- of kostenonderzoek 

overeenkomstig artikel 43 blijkt dat er prijzen of kosten worden aangeboden die 

abnormaal laag of hoog lijken, een prijsbevraging uitvoert en dat de 

verantwoording verband kan houden met “4° het eventueel verkrijgen van een 

wettelijke overheidssteun door de inschrijver”. 

 

 Het is pas indien een aanbestedende overheid vaststelt dat er 

prijzen of kosten worden aangeboden die abnormaal laag lijken, en vervolgens in 

het kader van de bevraging bij de beoordeling van de ontvangen inlichtingen wordt 

geconfronteerd met een prijsverantwoording die verband houdt met het verkrijgen 

van overheidssteun, dat artikel 44, § 3, laatste lid, van het koninklijk besluit 

plaatsing speciale sectoren toepassing vindt.  

 

 De argumentatie inzake het eventueel verkrijgen van 

overheidssteun dient dan ook slechts te worden beoordeeld bij een eventuele 

toepassing van artikel 44, §§1 en 3, van het voornoemde koninklijk besluit. 

 

 Gelet op het voorgaande diende de verwerende partij, in 

tegenstelling tot wat de verzoekende partijen betogen, Intradura aldus niet te 

bevragen inzake de “verenigbaarheid” van de door haar verkregen 

“overheidssteun” met de interne markt, noch na te gaan of de beweerde 

steunmaatregelen waren aangemeld. 

 

 De verregaande actieve onderzoeksplicht inzake overheidssteun 

die de verzoekende partijen toeschrijven aan de aanbestedende overheid, vindt dan 

ook geen steun in de toepasselijke internrechtelijke bepalingen, noch in de 

Europeesrechtelijke bepalingen waarvan zij een omzetting vormen. 

 

44. In de mate dat de verzoekende partijen rechtstreeks een 

schending inroepen van de artikelen 107 en 108.3 van het VWEU, gaan zij eraan 

voorbij dat hun grieven inzake de vermeende onwettige staatssteun en een 

vermeend gebrek aan aanmelding van de steunmaatregelen, geen betrekking 

hebben op de in het kader van het onderhavig beroep voor de Raad van State 

bestreden selectie- en gunningsbeslissingen, doch op beslissingen die verband 

houden met de subsidiëring van Intradura door de overheden die er deel van 
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uitmaken. Het zijn met andere woorden niet de bestreden beslissingen zelf die een 

onwettige steunmaatregel aan Intradura inhouden. 

 

45. Overeenkomstig artikel 4 van de wet overheidsopdrachten 2016 

behandelen de aanbesteders de ondernemers op gelijke en niet-discriminerende 

wijze en handelen zij op een transparante en proportionele wijze. Artikel 5 van 

diezelfde wet bepaalt voorts dat ondernemers geen handelingen stellen, geen 

overeenkomsten sluiten of geen afspraken maken die de normale 

mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen. 

 

 Overeenkomstig artikel VI.104 van het WER is verboden elke 

met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de 

beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden. 

 

 In de mate dat in het middel ook een schending van deze 

bepalingen wordt aangevoerd, volstaat het hoofdzakelijk te verwijzen naar hetgeen 

hiervoor reeds werd opgemerkt bij de beoordeling van het tweede onderdeel van 

het eerste middel. 

 In het licht van de aldaar aangehaalde rechtspraak kan niet 

worden aangenomen dat de deelname door een opdrachthoudende vereniging aan 

een overheidsopdracht waarbij diensten aan kostprijs worden aangeboden, een 

schending van de artikelen 4 of 5 van de wet overheidsopdrachten 2016 dan wel 

van artikel VI.104 van het WER inhoudt.  

 

 Zo heeft het Hof van Justitie er in hoger vermeld arrest 

CoNISMa aan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof, enerzijds, het 

beginsel van gelijke behandeling niet wordt geschonden door het loutere feit dat de 

aanbestedende diensten tot een procedure voor het plaatsen van 

overheidsopdrachten lichamen toelaten die subsidie ontvangen, waardoor zij 

aanbiedingen kunnen doen waarvan de prijzen veel lager zijn dan die van hun 

mededingers die geen subsidie ontvangen, en, anderzijds, de communautaire 

wetgever, indien hij de aanbestedende diensten had willen verplichten deze 

inschrijvers uit te sluiten, dat uitdrukkelijk zou hebben verklaard. 

 

 In de mate dat de verzoekende partijen in dit verband nog stellen 

dat eventuele verliezen van Intradura te allen tijde door de deelnemende 
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gemeenten zouden worden gedekt, valt op te merken dat deze bewering op geen 

enkel wijze wordt gestaafd en alleszins door de verwerende partij wordt ontkracht. 

De verzoekende partijen tonen in ieder geval niet concreet aan hoe de grieven een 

inbreuk op de eerlijke handelspraktijken vormen in de zin van het WER. 

 

46. In hun laatste memorie geven de verzoekende partijen een 

nieuwe draagwijdte aan hun middel. Waar in hun verzoekschrift een schending 

werd aangevoerd van de aangehaalde bepalingen en beginselen in de mate dat 

Intradura enkel kostendekkend zou werken, laten de verzoekende partijen in hun 

laatste memorie gelden dat Intradura met verlies zou werken hetgeen een 

oneerlijke marktpraktijk in de zin van artikel VI.104 van het WER zou uitmaken. 

 

 Deze nieuwe grief wordt niet tijdig in het debat gebracht en is 

dienvolgens niet ontvankelijk. De verzoekende partijen maken ook niet 

aannemelijk dat ze van openbare orde is. 

 

47. Wat de vier voor het eerst in de laatste memorie voorgestelde 

prejudiciële vragen betreft, mag, om deze vraag te verwerpen, kortheidshalve 

worden verwezen naar hetgeen hiervoor bij de beoordeling van het eerste 

onderdeel van het eerste middel onder randnummer 24 werd opgemerkt over de 

vraag om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. De vragen 

konden hoe dan ook reeds worden opgeworpen in eerdere procedurestukken. 

 

 Voorts gaat de eerste voorgestelde prejudiciële vraag ervan uit 

dat Intradura niet kostendekkend zou werken, wat niet is aangetoond. De vraag is 

dan ook niet relevant voor de oplossing van het geschil. 

 

48. Het tweede middel is niet gegrond. 

 

C. Derde middel 

 

Uiteenzetting van het middel 

 

49.1. De verzoekende partijen voeren de schending aan van artikel 6 

van de wet overheidsopdrachten 2016, evenals van de algemene beginselen van 
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behoorlijk bestuur, namelijk het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

materiëlemotiveringsbeginsel. 

 

 De verzoekende partijen betogen dat acht gemeenten in hun 

hoedanigheid van aandeelhouder van Intradura en twee gemeenten, via 

aandeelhouderschap in een ander intergemeentelijk samenwerkingsverband dat 

aandeelhouder is van Intradura, eveneens aandeelhouder zijn van de TMVW. 

Intradura verwerft via de bestuurders die haar leden in de TMVW 

vertegenwoordigen volgens de verzoekende partijen een instrument tot voorkennis 

en tot potentiële sturing van het gunningsproces en van de selectie- en 

gunningsbeslissing. 

 

 Gelet op de duidelijke belangenvermenging, al is het maar de 

voorkennis die Intradura had nu een deel van haar vennoten betrokken was bij het 

uitschrijven van de overheidsopdracht, had de TMVW volgens de verzoekende 

partijen moeten handelen overeenkomstig artikel 6, § 1, eerste lid, van de wet 

overheidsopdrachten 2016 en had zij aldus de nodige maatregelen moeten treffen 

teneinde een vertekening van de mededinging te vermijden en de gelijke 

behandeling van alle ondernemers te verzekeren. 

 

49.2. In hun memorie van wederantwoord merken de verzoekende 

partijen nog op dat zij zelf geen concreet bewijs kunnen leveren vermits zij geen 

aandeelhouder zijn, noch een bestuursfunctie uitoefenen. Het is volgens hen de 

verwerende partij die geen bewijs levert dat zij lopende de gunningsprocedure de 

nodige maatregelen heeft genomen om belangenvermenging doeltreffend te 

voorkomen, te onderkennen en op te lossen. 

 

49.3. In hun laatste memorie brengen de verzoekende partijen geen 

nieuwe elementen aan. 

 

 Beoordeling 

 

50.1. De verwerende partij werpt een exceptie van gebrek aan belang 

op bij het middel. Zelfs indien er sprake zou zijn van een belangenconflict, valt 
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volgens haar niet in te zien en de verzoekende partijen tonen volgens haar ook niet 

aan, op welke wijze dit een invloed kan hebben gehad op hun hoge prijszetting, en 

aldus de werkelijke reden waarom de betrokken percelen niet aan hen worden 

gegund. 

 

50.2. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat het betrekking 

heeft op de gunning van de percelen 2, 3, 11, 12, 16, 23, 26, 34, 35 en 38. 

 

 Perceel 3 maakt niet het voorwerp uit van het beroep. 

 

 Hoger werd reeds vastgesteld dat het beroep niet ontvankelijk 

blijkt in de mate dat het gericht is tegen de gunningsbeslissing voor de percelen 11, 

12, 23 en 26. 

 

 Het middel is dus slechts ontvankelijk voor de percelen 2, 16, 

34, 35 en 38. 

 

 Voor het overige valt de exceptie samen met de beoordeling van 

het middel. 

 

51. Het begrip belangenconflict wordt in artikel 6, § 1, tweede lid, 

van de wet overheidsopdrachten 2016, gedefinieerd als “ten minste iedere situatie 

waarin een bij de plaatsing of de uitvoering betrokken ambtenaar, openbare 

gezagsdrager of andere persoon die op welke wijze ook aan de aanbesteder 

verbonden is, met inbegrip van de namens de aanbesteder optredende aanbieder 

van aanvullende aankoopactiviteiten, alsook elke persoon die bij de plaatsing of op 

het resultaat ervan invloed kan hebben, direct of indirect, financiële, economische 

of andere persoonlijke belangen heeft die geacht kunnen worden hun 

onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de plaatsing of de uitvoering in het 

gedrang te brengen”. 

 

 De verzoekende partijen maken op de eerste plaats niet 

aannemelijk dat artikel 6, § 3, van de wet, dat twee hypothesen bevat waaruit een 
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absoluut vermoeden van belangenconflict wordt afgeleid, van toepassing is op de 

voorliggende situatie. 

 

 De verzoekende partijen beperken voorts hun kritiek tot de 

stelling dat er sprake is van een “duidelijke belangenvermenging” gelet op een 

aantal gemeenschappelijke aandeelhouders. 

 

 Hierbij laten zij na om concreet aan te tonen – het blijkt 

overigens ook niet spontaan – waarom dit als een belangenconflict in de zin van 

artikel 6, § 1, tweede lid, van de wet dient te worden begrepen, en waarbij er sprake 

dient te zijn van financiële, economische of andere persoonlijke belangen die 

geacht kunnen worden de onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de plaatsing of 

de uitvoering in het gedrang te brengen. 

 

 Daargelaten de vraag of voor de betrokken percelen mag worden 

aangenomen dat er sprake is van een structurele verwevenheid tussen de TMVW 

en Intradura, maken de verzoekende partijen niet aannemelijk op welke wijze 

Intradura hierdoor zou zijn bevoordeeld. 

 

 Het enig door hen vermelde concreet element betreft de 

beweerde voorkennis die Intradura zou hebben gehad doordat een deel van haar 

vennoten betrokken zou zijn geweest bij de uitschrijving van de 

overheidsopdracht. De vraag rijst of dit uitgangspunt aannemelijk is aangezien de 

bestreden beslissingen uitgaan van de raad van bestuur van de TMVW. De in het 

geding zijnde opdracht blijkt voorts niet dermate complex van aard dat voorkennis 

vereist zou zijn om een offerte te kunnen indienen. De verzoekende partijen 

beweren in elk geval niet dat een gebrek aan voorkennis hen zou hebben 

verhinderd om een degelijke offerte in te dienen. Indien er al sprake zou zijn van 

voorkennis in hoofde van Intradura, blijkt dit bovendien in de eerste plaats voort te 

vloeien uit het feit dat zij reeds zittende dienstverlener is met betrekking tot een 

aantal percelen. 

 

 Aldus blijkt ook niet dat de verwerende partij zou hebben 

nagelaten de nodige maatregelen te treffen in de zin van het voormelde artikel 
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6, § 1, eerste lid, van de wet overheidsopdrachten 2016, dan wel het 

zorgvuldigheidsbeginsel of het materiëlemotiveringsbeginsel zou hebben 

geschonden. 

 

52. Het middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

VII. Kosten 

 

53. De kosten dienen ten laste van de verzoekende partijen te worden 

gelegd. 

 

 Deze kosten omvatten het rolrecht van 200 euro per verzoekende 

partij en een bijdrage van 20 euro per verzoekende partij, zoals bepaald bij 

artikel 66, 6°, van het besluit van de regent van 23 augustus 1948 ‘tot regeling van 

de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’. 

 

 Bij arrest nr. 22/2020 van 13 februari 2020 heeft het 

Grondwettelijk Hof evenwel in het kader van het beroep tot vernietiging van de 

wet van 19 maart 2017 ‘tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand’ en van de wet van 26 april 2017 ‘houdende de regeling van de 

oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor 

wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft’, de 

woorden “per verzoekende partij” vernietigd in artikel 4, § 4, eerste en derde lid, 

van de wet van 19 maart 2017, zoals het is ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 

26 april 2017. 

 

 Bijgevolg is er, op grond van de erga omnes en de retroactieve 

werking van het voormelde arrest, aanleiding om de terugbetaling te bevelen van 

de onterecht betaalde bedragen. 

 

 

BESLISSING 

 

1. De Raad van State verwerpt het beroep. 
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2. De verzoekende partijen worden verwezen in de kosten van het beroep tot 

nietigverklaring, begroot op een rolrecht van 400 euro, elk voor de helft, een 

bijdrage van 20 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die 

verschuldigd is aan de verwerende partij. 

De onterecht betaald bijdrage ten bedrage van 20 euro dient aan de 

verzoekende partijen te worden terugbetaald. 

 

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van vijfentwintig 

juni tweeduizend eenentwintig, door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld 

uit: 

 

 Dierk Verbiest, kamervoorzitter, 

 Johan Bovin, staatsraad, 

 Pierre Barra, staatsraad, 

bijgestaan door 

 Greta Scheveneels, griffier. 

 

 De griffier De voorzitter 

 

 

 

 Greta Scheveneels Dierk Verbiest 
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Cass. (1e k.) AR C.19.0303.N, 22 januari 2021 (PROXIMUS nv / INTERKABEL
VLAANDEREN cv, FLUVIUS ANTWERPEN)

Cass. (1e k.) AR C.19.0303.N, 22 januari 2021 (PROXIMUS nv / INTERKABEL VLAANDEREN cv, FLUVIUS
ANTWERPEN) https://juportal.be (15 maart 2021), concl. MORTIER, R.; NJW 2021, afl. 441, 348, noot MEIRLAEN,
M.; OOO 2021, afl. 1, 118
Samenvatting 1
Een overeenkomst heeft een ongeoorloofd voorwerp wanneer zij ertoe strekt een toestand te doen ontstaan of in
stand te houden die in strijd is met de openbare orde of met dwingende wetsbepalingen. Krachtens artikels 6 en 1108
oud BW is een dergelijke overeenkomst nietig en kan zij geen gevolg hebben.

Een overeenkomst waarin een aanbestedende dienst van een lidstaat rechtstreeks en dus met miskenning van de in
artikels 49 en 56 VWEU vervatte beginselen van gelijke behandeling en transparantie aan een marktdeelnemer uit
dezelfde lidstaat een dienstenconcessie gunt met een duidelijk grensoverschrijdend belang, een toestand doet
ontstaan die in strijd is met de openbare orde en bijgevolg volstrekt nietig is bij gebrek aan geoorloofd voorwerp.

Wanneer evenwel wordt vastgesteld dat er geen enkele potentieel geïnteresseerde marktspeler was, is de
nietigheidssanctie kennelijk ongeschikt gelet op het doel van de geschonden regel en is de overeenkomst niet nietig.
Bovendien kan de rechter beslissen om de overeenkomst niet te vernietigen wanneer dwingende redenen van
algemeen belang het noodzakelijk maken dat de opdracht of de concessie voortgang vindt.

Trefwoorden:
Voorwerp overeenkomst Definitie concessie van dienst Gelijkheidsbeginsel concessieovereenkomst
Non-discriminatiebeginsel concessieovereenkomst Transparantiebeginsel concessieovereenkomst
Openbare orde en goede zeden Geldigheidsvereisten overeenkomst, algemeen
Europese Unie, vestigingsrecht, algemeen Vrij verkeer van diensten, algemeen

Samenvatting 2
De rechter die moet oordelen over het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade zoals die
zich heeft voorgedaan, moet bepalen wat de verweerder had moeten doen om rechtmatig te handelen, abstractie
maken van het foutieve element in de historiek van het schadegeval zonder de andere omstandigheden ervan te
wijzigen, en nagaan of de schade zich ook in dat geval zou hebben voorgedaan. (Art. 1382 (OUD) BW).

Trefwoorden:
Causaal verband (onrechtmatige daad), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: NJW 2021, afl. 441, 348

Volledige tekst
PROXIMUS nv, met zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0202.239.951,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,
Keizerslaan 3,

tegen

rn300130045 1/7© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 2/11/2021
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1. INTERKABEL VLAANDEREN cv, met zetel te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8, ingeschreven bij de KBO onder
het nummer 0458.440.014,

2. FLUVIUS ANTWERPEN, opdrachthoudende vereniging, met zetel te 2660 Hoboken, Antwerpsesteenweg 260,
ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0212.704.370, in haar hoedanigheid van overnemer van INTERKOMMU-
NALE VOOR TELEDISTRIBUTIE VAN HET GEWEST ANTWERPEN, afgekort INTEGAN, opdrachthoudende
vereniging, met zetel te 2660 Hoboken, Boombekelaan 14, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0212.586.683,

3. FLUVIUS LIMBURG, opdrachthoudende vereniging, met zetel te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8, ingeschreven
bij de KBO onder het nummer 0207.165.769, in haar hoedanigheid van overnemer van INTER-MEDIA,
opdrachthoudende vereniging, met zetel te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8, ingeschreven bij de KBO onder het
nummer 0872.183.022,

4. INFRAX WEST, opdrachthoudende vereniging, met zetel te 8820 Torhout, Noordlaan 9, ingeschreven bij de KBO
onder het nummer 0205.057.176,

5. PROVINCIALE BRABANTSE ENERGIEMAATSCHAPPIJ, afgekort PBE, opdrachthoudende vereniging, met zetel
te 3210 Lubbeek, Diestsesteenweg 126, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0203.563.111,

6. IN.DI, in vereffening, vennootschap onder de vorm van een economisch samenwerkingsverband, met zetel te 3500
Hasselt, Trichterheideweg 8, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0887.703.121,

verweersters,

vertegenwoordigd door mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,
Louizalaan 250/10, en mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1150 Brussel,
Laurierlaan 1,

7. TELENET bv, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0473.416.418,

8. TELENET VLAANDEREN nv, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4, ingeschreven bij de KBO onder het
nummer 0458.840.088,

9. TELENET GROUP HOLDING nv, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Neerveldstraat 107, ingeschreven
bij de KBO onder het nummer 0477.702.333,

verweersters,

vertegenwoordigd door mr. Werner Derijcke, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,
Louizalaan 65/11.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 18 december 2017.

Eerste advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 17 augustus 2020 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, acht middelen aan.
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III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(…)

Tweede middel

Vijfde onderdeel

Eerste subonderdeel

Ontvankelijkheid

1. De eerste tot en met zesde verweersters werpen twee gronden van niet-ontvankelijkheid op:

het subonderdeel is niet nauwkeurig nu het niet preciseert hoe de schending van de artikelen 49 en 56 VWEU
het concrete voorwerp van de betwiste concessieovereenkomsten voor diensten ongeoorloofd maakt;
het vergt deels een onderzoek van feiten om na te gaan of een overeenkomst die in strijd met het gelijkheids-
en transparantiebeginsel vervat in de artikelen 49 en 56 VWEU is aangegaan, een ongeoorloofd voorwerp
heeft, zodat het subonderdeel feit en recht vermengt.

2. Het subonderdeel voert duidelijk aan dat de betwiste overeenkomsten een ongeoorloofd voorwerp hebben,
aangezien zij een toestand doen ontstaan en in stand houden die in strijd is met de openbare orde, doordat openbare
lichamen van een lidstaat rechtstreeks aan een marktdeelnemer uit dezelfde lidstaat een dienstenconcessie hebben
gegund met een duidelijk grensoverschrijdend belang, zonder een voorafgaande marktbevraging uit te voeren, in
strijd met het gelijkheids-en transparantiebeginsel vervat in de artikelen 49 en 56 VWEU.

De eerste grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

3. Het onderzoek van de tweede grond van niet-ontvankelijkheid is niet te onderscheiden van het onderzoek van het
subonderdeel zelf.

Ook de tweede grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

4. De zevende tot en met negende verweersters werpen drie gronden van nietontvankelijkheid op:

het subonderdeel is niet nauwkeurig, aangezien het schending van de artikelen 900, 1126, 1128 en 1172 Oud
Burgerlijk Wetboek aanvoert zonder te preciseren waarom het bestreden arrest die bepalingen zou hebben
geschonden;
het subonderdeel heeft geen belang, aangezien het enerzijds schending aanvoert van sommige bepalingen
van Richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen
van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en, anderzijds, voorhoudt dat de betwiste
concessieovereenkomsten voor diensten, krachtens artikel 17 van voornoemde richtlijn, buiten de
werkingssfeer ervan zouden vallen;
het subonderdeel is niet nauwkeurig, aangezien niet blijkt welke overeenkomsten concreet nietig zouden zijn
wegens ongeoorloofdheid van het voorwerp.

5. De schending van de in de eerste twee gronden van niet-ontvankelijkheid aangewezen wetsbepalingen is niet
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noodzakelijk om tot cassatie te leiden.

Deze gronden van niet-ontvankelijkheid moeten worden verworpen.

6. Het subonderdeel voert aan dat alle tussen de eerste tot en met zesde verweersters en de zevende tot en met
negende verweersters gesloten concessieovereenkomsten voor diensten nietig zijn omdat zij een ongeoorloofd
voorwerp hebben. Dit zijn, zoals blijkt uit de vaststellingen van de appelrechters, de princiepsovereenkomsten van 26
november 2007 en 28 juni 2008 alsook alle verwante overeenkomsten die in uitvoering van deze overeenkomsten tot
stand zijn gekomen.

De derde grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Gegrondheid

7. Een overeenkomst heeft een ongeoorloofd voorwerp wanneer zij ertoe strekt een toestand te doen ontstaan of in
stand te houden die in strijd is met de openbare orde of met dwingende wetsbepalingen. Krachtens de artikelen 6 en
1108 Oud Burgerlijk Wetboek is een dergelijke overeenkomst nietig en kan zij geen gevolg hebben.

De wetgeving die de wezenlijke belangen van de Staat of de gemeenschap raakt of die, in het privaatrecht, de
juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde van de samenleving berust, betreft de
openbare orde.

8.Artikel 49, eerste lid, VWEU bepaalt dat beperkingen van de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een lidstaat
op het grondgebied van een andere lidstaat verboden zijn. Dit verbod heeft eveneens betrekking op beperkingen
betreffende de oprichting van agentschappen, filialen of dochterondernemingen door de onderdanen van een lidstaat
die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd.

Artikel 56, eerste lid, VWEU bepaalt dat de beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de Unie verboden
zijn ten aanzien van de onderdanen der lidstaten die in een andere lidstaat zijn gevestigd dan die, waarin degene is
gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht.

9. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest van 14 november 2013, zaak C-221/12, Belgacom
nv / Integan e.a., in het kader van het huidige geschil geoordeeld dat:

voormelde bepalingen aldus moeten worden uitgelegd dat een marktdeelnemer uit een lidstaat voor de
rechterlijke instanties van deze lidstaat kan aanvoeren dat de uit deze artikelen voortvloeiende
transparantieverplichting geschonden is bij de sluiting van een overeenkomst waarbij een of meer openbare
lichamen van deze lidstaat aan een marktdeelnemer uit dezelfde lidstaat een concessieovereenkomst voor
diensten hebben gegund die een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, of een marktdeelnemer het
exclusieve recht voor het uitoefenen van een economische activiteit hebben verleend dat een dergelijk belang
heeft (r.o. 34);
voor zover een concessieovereenkomst voor diensten een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, de
gunning ervan aan een in de lidstaat van de aanbestedende dienst gevestigde onderneming, zonder dat er
sprake is van enige transparantie, een ongelijke behandeling oplevert ten nadele van de in een andere
lidstaat gevestigde ondernemingen die in de betrokken concessie geïnteresseerd zouden kunnen zijn.
Doordat al deze ondernemingen worden uitgesloten, is een dergelijke ongelijke behandeling voornamelijk in
hun nadeel en vormt zij dus een krachtens de artikelen 49 en 56 VWEU verboden indirecte discriminatie op
grond van nationaliteit (r.o. 37);
de in het geding zijnde omstandigheden, met name de wil om bepaalde gebruiksrechten op kabelnetwerken
van openbare lichamen niet te schenden die deze lichamen bij een vroegere overeenkomst aan een
marktdeelnemer hebben verleend, alsook de wil om een einde te maken aan een geschil betreffende de
omvang van deze rechten, rekening houdend met een voorlopige rechterlijke beslissing, en tegelijkertijd de wil
om een waardevermindering van een economische activiteit te vermijden, geen dwingende redenen van
algemeen belang zijn die kunnen rechtvaardigen dat aan een marktdeelnemer rechtstreeks een
dienstenconcessie of een exclusief recht voor het uitoefenen van deze activiteit wordt verleend met een
duidelijk grensoverschrijdend belang, in afwijking van de in de artikelen 49 en 56 VWEU vervatte beginselen
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van gelijke behandeling en non-discriminatie (r.o. 39-44).

10. Uit de samenhang van voornoemde bepalingen en het arrest van het Hof van Justitie blijkt kennelijk dat de
verplichting om het gelijkheids-en transparantiebeginsel vervat in de artikelen 49 en 56 VWEU te eerbiedigen, ter
vrijwaring van de eerlijke mededinging, een juridische grondslag is van de economische en morele orde van de
samenleving, die zich aan de aanbestedende dienst opdringt.

Hieruit volgt dat een overeenkomst waarin een aanbestedende dienst van een lidstaat rechtstreeks en dus met
miskenning van voornoemd gelijkheids-en transparantiebeginsel aan een marktdeelnemer uit dezelfde lidstaat een
dienstenconcessie gunt met een duidelijk grensoverschrijdend belang, een toestand doet ontstaan die in strijd is met
de openbare orde en bijgevolg volstrekt nietig is bij gebrek aan geoorloofd voorwerp.

Wanneer evenwel wordt vastgesteld dat er geen enkele potentieel geïnteresseerde marktspeler was, is de
nietigheidssanctie kennelijk ongeschikt gelet op het doel van de geschonden regel en is de overeenkomst niet nietig.
Bovendien kan de rechter beslissen om de overeenkomst niet te vernietigen wanneer dwingende redenen van
algemeen belang het noodzakelijk maken dat de opdracht of de concessie voortgang vindt.

11. De appelrechters oordelen dat:

de beginselen inzake het verkrijgen van gelijke kansen om mee te dingen naar overeenkomsten met de
overheid er in eerste instantie zijn om private belangen te beschermen;
inbreuken op dwingende rechtsregels ter bescherming van private belangen niet van openbare orde zijn;
de eiseres zich niet op de nietigheid wegens schending van het gelijkheidsbeginsel, non-discriminatie-en
transparantiebeginsel kan beroepen aangezien deze geen aanleiding geven tot een absolute nietigheid;
de eiseres als derde niet de nietigheid van de overeenkomsten kan vorderen;
de relatieve nietigheid enkel kan worden ingeroepen door het rechtssubject dat beschermd wordt door de
dwingende of aanvullende rechtsregel die is miskend en derden die vordering niet kunnen instellen;
de beginselen van gelijkheid, niet-discriminatie en transparantie op zich geen zelfstandige nietigheidsgronden
zijn maar samen moeten worden gelezen met één van de geldigheidsvoorwaarden van artikel 1108 Oud
Burgerlijk Wetboek om de nietigheid te kunnen vorderen;
aldus moet worden nagegaan welke partij door die nietigheidsgronden zoals toestemming, bekwaamheid,
voorwerp en oorzaak wordt beschermd, dit is de contractpartij;
de uitvoerige argumentatie van partijen in verband met de absolute nietigheid alsook die in verband met de
ongeoorloofde oorzaak, het ongeoorloofd voorwerp of het onmogelijk voorwerp, de rechtsbekwaamheid van
partijen en het ontbreken van de bestuurshandelingen door de vernietiging ervan dan ook niet langer ter zake
doen.

12. Door op die gronden te oordelen dat er geen reden is om de rechtstreeks tussen de eerste tot en met zesde
verweersters en de zevende tot en met negende verweersters gesloten concessieovereenkomsten voor diensten te
vernietigen, ondanks de miskenning van voornoemd gelijkheids-en transparantiebeginsel en zonder vast te tellen dat
er geen enkele potentieel geïnteresseerde marktspeler was of dat dwingende redenen van algemeen belang het
noodzakelijk maken dat de concessie voortgang vindt, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar
recht.

Het subonderdeel is gegrond.

(…)

Zevende middel

Achtste onderdeel

18. Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals die zich heeft
voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat. Dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade zich niet had
voorgedaan zoals ze zich heeft voorgedaan. Er is bijgevolg geen oorzakelijk verband wanneer de schade zich
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eveneens zou hebben voorgedaan indien de verweerder de hem verweten handelwijze correct had uitgevoerd.

De rechter moet aldus bepalen wat de verweerder had moeten doen om rechtmatig te handelen. Hij moet abstractie
maken van het foutieve element in de historiek van het schadegeval, zonder de andere omstandigheden ervan te
wijzigen, en nagaan of de schade zich ook in dat geval zou hebben voorgedaan.

19. De appelrechters oordelen dat:

de eerste tot en met zesde verweersters een fout hebben begaan in de zin van artikel 1382 Burgerlijk
Wetboek door geen marktbevraging te hebben georganiseerd voorafgaandelijk aan het sluiten van de
betwiste overeenkomsten met de zevende tot en met negende verweersters;
de eiseres beweert dat zij schade lijdt omdat haar ten gevolge van die fout niet de mogelijkheid werd geboden
het klantenbestand en de gebruiksrechten op het netwerk van de eerste tot en met zesde verweersters te
verwerven;
de eiseres niet aannemelijk maakt dat wanneer de eerste tot en met zesde verweersters een marktbevraging
hadden georganiseerd, zij en niet de zevende tot en met negende verweersters of een andere maatschappij
de overeenkomsten zou hebben binnengehaald;
zij evenmin aantoont dat zij hiertoe een reële kans maakte;
het gelet op de concrete elementen van het dossier allesbehalve voor de hand lag dat wanneer er toch een
marktbevraging was gebeurd, de eiseres als contractpartij zou zijn verkozen;
de eiseres op de transactiestructuur die de eerste tot en met zesde verweersters voorstonden geen bod heeft
gedaan omdat zij dit om mededingingsrechtelijke redenen niet kon;
zulke transactie zou hebben geresulteerd in een monopolie voor de eiseres inzake het aanbieden van
televisiediensten aan inwoners van het bedelingsgebied van de eerste tot en met zesde verweersters, één
derde van de huisgezinnen in Vlaanderen;
de niet-bindende voorstellen van de eiseres om niet-exclusieve gebruiksrechten te verwerven in een model
waarin de eerste tot en met zesde verweersters het kabelnetwerk zelf in eigen naam en voor eigen rekening
bleven exploiteren, verschillend was van datgene wat de eerste tot en met zesde verweersters voor ogen
hadden;
de hypothese van een gedeeld gebruik van het kabelnetwerk na een exclusieve overdracht van de
gebruiksrechten aan de eiseres niet tot eenzelfde concurrentie kan leiden dan wanneer de zevende tot en met
negende verweersters exclusieve gebruiksrechten hebben op dit netwerk, aangezien zulk gedeeld gebruik
met zich mee zou brengen dat de eiseres nog altijd eigenaar was geweest van de enige twee platformen
waarover televisie-, internet-en telefoniesignalen gedistribueerd konden worden en dat derden nog steeds
afhankelijk zouden zijn van hun grote concurrent, die zelf zou kunnen beslissen over de snelheid van het
netwerk;
het voorstel tot gedeeld gebruik van de eiseres volgens de eerste tot en met zesde verweersters evenzeer op
onoverkomelijke mededingingsrechtelijke bezwaren zou zijn gestuit.

20. Door aldus te oordelen, vervangen de appelrechters naar recht, zonder daarbij de andere concrete
omstandigheden te wijzigen, de foutieve gedraging van de eerste tot en met zesde verweersters door zijn rechtmatig
alternatief, namelijk de hypothetische situatie waarin deze verweersters voorafgaandelijk aan het sluiten van de
overeenkomsten een marktbevraging zouden hebben georganiseerd, en beslissen zij naar recht dat de eiseres het
bewijs van een oorzakelijk verband tussen de fout van het niet-uitvoeren van een marktbevraging en de beweerde
schade niet levert.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(…)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering tot nietigverklaring van de bestreden overeenkomsten
ongegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, sectievoorzitter Koen Mestdagh, en de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens en Sven
Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 22 januari 2021 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in
aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: NJW 2021, afl. 441, 348
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 XII-8993-1/19 

 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER 

 

 A R R E S T 

 

 nr. 249.218 van 14 december 2020 

 in de zaak A. 232.282/XII-8993 
 

In zake:  de NV ABO 

  bijgestaan en vertegenwoordigd door 

  advocaat Hilde De Smet 

  kantoor houdend te 9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem 

  Maaltecenter Blok G 

  Derbystraat 261 

  bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

 tegen: 

 

 de STAD LEUVEN 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door 

 advocaat Bert Beelen 

 kantoor houdend te 3000 Leuven 

 Justus Lipsiusstraat 24 

 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

Tussenkomende partijen: 

 

 1. de CV ABESCO 

  gevestigd te 3380 Glabbeek 

  Tiensesteenweg 79 

 2. de BVBA A&S STONEFISH 

  gevestigd te 2800 Mechelen 

  Frederik de Merodestraat 86A 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

I. Voorwerp van de vordering 

 

1. De vordering, ingesteld op 23 november 2020, strekt tot de 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de 

gunningsbeslissing van de Stad Leuven d.d. 6 november 2020 voor het bestek 

nummer DEB_sg/20.012 (I.D.:1468) „Raamovereenkomst staalname asbest, 

asbestinventaris en sloopopvolgingsplan inclusief advies hergebruik‟”. 
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 XII-8993-2/19 

II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier 

ingediend. 

 

 Met verzoekschriften van 30 november 2020 en van 1 december 

2020 hebben de bvba A&S Stone Fish en de cv Abesco gevraagd om in het 

administratief kort geding te mogen tussenkomen. 

 

 De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 8 december 2020, om 11.45 uur. 

 

 Staatsraad Johan Bovin heeft verslag uitgebracht. 

 

 Advocaat Hilde De Smet, die verschijnt voor de verzoekende 

partij, advocaat Johan Vanstipelen, die loco advocaat Bert Beelen verschijnt voor 

de verwerende partij, zaakvoerder Aart Vandebroek, die verschijnt voor de eerste 

tussenkomende partij en zaakvoerders Veronique Vanzeir en Ingrid Chalmet, die 

verschijnen voor de tweede tussenkomende partij , zijn gehoord. 

 

 Eerste auditeur Inge Vos heeft een met dit arrest eensluidend 

advies gegeven. 

 

 Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Feiten 

 

3.1.      De stad Leuven, die optreedt als aankoopcentrale, schrijft een 

overheidsopdracht van diensten uit met het oog op het sluiten van een 

raamovereenkomst „staalname asbest, asbestinventaris en sloopopvolgingsplan‟.  
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    Deze raamovereenkomst behelst het maken van een 

asbestinventaris en/of sloopopvolgingsplan met advies hergebruik. Occasioneel 

kan worden gevraagd om een staalname van mogelijk asbesthoudende materialen 

te analyseren van een lopende werf van de studiedienst gebouwen.  

 

    De opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure en 

geraamd op 212.234 euro, btw inbegrepen.  

 

3.2.     De opdracht wordt op 2 juli 2020 bekend gemaakt in het Bulletin 

der Aanbestedingen en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese 

Unie.  

 

3.3.     Het op de opdracht toepasselijke bijzonder bestek vermeldt dat het 

gaat om een opdracht tegen prijslijst , waarbij de volgende gunningscriteria worden 

gehanteerd : 

 

1. Prijs -  75 

2. Plan van aanpak - timing asbestinventaris – 15 

3. Plan van aanpak - timing sloopopvolgingsplan inclusief advies hergebruik – 10. 

 

3.4.     De opening van de offertes vindt plaats op 1 september 2020.  Er 

worden achttien offertes ingediend.  

 

3.5.     In het verslag van nazicht van 27 oktober 2020 worden een aantal 

inschrijvers niet geselecteerd en worden de offertes van vier inschrijvers 

substantieel onregelmatig bevonden. 

 

    Inzake het prijsonderzoek vermeldt het verslag van nazicht: 

 

“Nazicht abnormale eenheidsprijzen en totale offerteprijzen: 

De prijzen van de inschrijvers werden geheel vergeleken in functie van 

afwijkende en/of abnormale prijzen. 

Bij de prijszetting van diensten merken we vaak grote verschillen. 

Uit het kosten- en prijsonderzoek is gebleken dat er geen abnormale 

eenheids- en totale prijzen werden genoteerd door de inschrijvers.   

Verschillende inschrijvers zitten ver onder de gemiddelde prijs en enkele 

zitten ver boven het gemiddelde.  
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Hierbij werden de prijzen van de inschrijvers met lagere prijzen nogmaals 

bekeken en konden we concluderen dat deze steeds geheel in verhouding 

zijn. 

We kunnen dus concluderen dat alle opgegeven prijzen correct zijn.” 

 

De tien regelmatig bevonden offertes worden vervolgens getoetst aan de 

gunningscriteria, hetgeen leidt tot de volgende rangschikking: 

 

“

 

      .” 

 

    Voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen aan de cv Abesco 

tegen het nagerekend bedrag van 63.939,43 euro, btw inbegrepen. 

 

3.6.     Op 6 november 2020 beslist het college van burgemeester en 

schepenen van de stad Leuven om de opdracht, overeenkomstig het verslag van 

nazicht, te gunnen aan de cv Abesco. 

 

3.7.     Met een aangetekend schrijven en een e-mailbericht van 

9 november 2020 wordt aan de verzoekende partij meegedeeld dat de opdracht aan 

een andere inschrijver werd gegund.  

 

3.8.     Met een e-mailbericht van 13 november 2020 stelt de verzoekende 

partij de verwerende partij dienaangaande nog de volgende vraag: 
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“Op basis van de inschrijvingsprijzen, stellen wij ons evenwel de vraag of 

de opgegeven eenheidsprijzen van de firma Abesco, en bij aanvulling de 

firma A&S Stonefish, marktconform kunnen beschouwd worden. Beide 

firma‟s hebben namelijk ingeschreven met een voor ons inziens extreem 

lage inschrijvingsprijs die significant afwijkt ten opzichte van het 

gemiddelde van de kwalitatief geselecteerde firma‟s (Abesco ca. 55% en 

A&S Stonefish ca. 45%). Indien de extreem hoge inschrijvingen van de 

firma‟s Esher en Terra Engineering niet in rekening gebracht worden, blijft 

een significante afwijking voor Abesco van 45% en voor A&S Stonefish 

ca. 35% ten opzichte van het gemiddelde van de overige 8 kwalitatief 

geselecteerde firma‟s. Dit lijken ons te grote verschillen om over 

marktconforme prijzen te kunnen spreken. 

Werd er door jullie een prijsverantwoording aan Abesco en A&S Stonefish 

gevraagd?”  

 

3.9.     Met een e-mailbericht van diezelfde datum wordt dit schrijven 

door de verwerende partij als volgt beantwoord: 

 

“Wij delen uw mening dat er bij verschillende inschrijvers een grote 

afwijking is van de ingediende prijs ten opzicht van de gemiddelde prijs. 

We hebben echter een prijs- en kostenonderzoek gevoerd (zoals u kan zien 

in het verslag van nazicht). Uit de informatie en bewijsmiddelen 

hieromtrent is gebleken dat de ingediende prijzen onderbouwd zijn en dus 

marktconform. Bovendien bleek ook dat de prijzen geheel in verhouding 

zijn. Uit ons onderzoek is dus gebleken dat er geen abnormale eenheids- en 

totale prijzen werden vastgesteld en dat een prijsverantwoording niet nodig 

was.  

Hopelijk heb ik u met deze mail voldoende kunnen infomeren en kunnen 

we bij volgende prijsvraag/aanbesteding nog steeds op uw gewaardeerde 

medewerking rekenen.”  

 

 

IV. Tussenkomst 

 

 De cv Abesco en de bvba A&S Stonefish blijken voordeel te 

halen uit de bestreden beslissing en hebben er belang bij dat de vordering wordt 

afgewezen. Bijgevolg moeten hun verzoeken tot tussenkomst worden ingewilligd. 
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V. Schorsingsvoorwaarden 

 

5.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat 

minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte 

of het reglement prima facie kan verantwoorden en dat een uiterst dringende 

noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn 

van de gewone vordering tot schorsing. 

 

5.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 „betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies‟ van 

toepassing. 

 

 Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering 

worden geschorst van de thans bestreden beslissingen in aanwezigheid van een 

ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid. 

 

 Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de 

vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een 

procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

 Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of 

minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke 

onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissingen 

kunnen verantwoorden. 

 

VI. Onderzoek van het enig middel 

 

Enig middel 

 

 Uiteenzetting van het middel 
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6.    In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan 

“van het gelijkheidsbeginsel en van artikel 10 en 11 van de Grondwet […] van   

de Wet van 1[7] juin 2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel[…] 84 […] van het KB 

van 18 april 2017 „Plaatsing van overheidsopdrachten klassieke sectoren, met 

name art. 11, art. 35 en 36. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

inzonderheid het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het 

zuinigheidsbeginsel, het fairplaybeginsel, [evenals] van de Wet van 17 juni 2013 – 

Rechtsbeschermingswet”. 

 

    In wat als een eerste middelonderdeel kan worden beschouwd, 

betwist de verzoekende partij het door de verwerende partij uitgevoerde 

prijsonderzoek. Zij wijst er daarbij op dat zij een aantal berekeningen heeft 

uitgevoerd waarbij zij enerzijds het gemiddelde inschrijvingsbedrag heeft 

berekend overeenkomstig artikel 36, § 4, van het koninklijk besluit van 18 april 

2017 „plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren‟ (hierna: koninklijk 

besluit plaatsing 2017) en anderzijds het gemiddelde inschrijvingsbedrag van de 

geselecteerde offertes. Vastgesteld wordt daarbij dat de offerte van de cv Abesco 

ongeveer 45% onder het gemiddelde zit en deze van de bvba A&S Stonefish 

ongeveer 30%. Deze inschrijvers hebben derhalve volgens de verzoekende partij 

ingeschreven aan een abnormale prijs. Op prijstechnisch vlak zijn deze offertes 

volgens de verzoekende partij dan ook als abnormaal te beschouwen en moeten ze 

wegens inhoudelijk substantieel onregelmatig worden geweerd.  

 

    In wat als een tweede middelonderdeel kan worden beschouwd, 

voert de verzoekende partij de schending aan van de formelemotiveringsplicht 

vervat in de artikelen 4, 5 en 8 de wet van 17 juni 2013 „betreffende de motivering, 

de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies‟ (hierna: 

rechtsbeschermingswet). Zij merkt op dat zowel de cv Abesco als de bvba A&S 

Stonefish een aanzienlijk lagere prijs hanteren en dat zij “mogelijks een veel lager 

uurloon aan hun medewerkers betalen”.  De motivering voldoet volgens haar niet 

aan de formele motiveringsverplichtingen nu de verwerende partij geen enkele 

bedenking heeft gemaakt over de discrepantie tussen deze inschrijvingen en de 

raming van de opdracht. Er wordt geen enkele verklaring gegeven waarom de 
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prijsafwijking van deze inschrijvers van meer dan 30% ten opzichte van het 

“getrimd” gemiddelde niet als een abnormale prijs moet worden beschouwd. De 

formelemotiveringsplicht, die rust op het opdrachtgevend bestuur wanneer zij zelf 

de bijzondere procedure opstart waarbij zij de gekozen inschrijver om een 

prijsverantwoording vraagt, weze het dat zij dit niet op de geijkte wijze doet, heeft 

tot gevolg dat zij in haar beslissing moet verklaren waarom de totaalprijs van de 

gekozen inschrijver als normaal wordt bevonden. 

 

     In wat als een derde middelonderdeel kan worden beschouwd, 

betoogt de verzoekende partij nog dat ook het gelijkheidsbeginsel werd 

geschonden nu de vraag kan worden gesteld of de betrokken inschrijvers “wel 

degelijk aan alle wettelijke verplichtingen voldoen inzake loon, 

milieuverplichtingen, sociale verplichtingen”. In casu doen zich extreme 

prijsverschillen voor. Indien de inschrijver die lage inschrijvingsprijzen hanteert, 

de sociale wetgeving en milieuwetgeving niet naleeft is er volgens haar sprake van 

concurentievervalsing. De prijzen van de betrokken inschrijvers zijn volgens haar 

dermate laag dat er ernstig aan kan worden getwijfeld dat de opdracht naar behoren 

kan worden uitgevoerd.  

 

    De sterk uiteenlopende offerteprijzen hebben volgens de 

verzoekende partij ook tot gevolg dat het prijscriterium, met een weging van 75 

punten, aanleiding geeft tot zeer grote verschillen in de scores tussen de 

inschrijvers, die niet met scores voor de overige twee criteria kunnen worden 

overbrugd. Dit is volgens haar bijzonder jammer gelet op de gezondheidsrisico's 

die inherent zijn aan de asbestinventarisatie en verwijdering.  

 

    Beoordeling 

 

    Eerste onderdeel 

 

7.     Wat de aangevoerde schending van artikel 11 van het koninklijk 

besluit plaatsing 2017 betreft, waarin louter de Europese drempelbedragen worden 

bepaald, valt niet in te zien hoe deze bepaling te dezen relevant is. De verzoekende 

partij geeft in de toelichting bij het middel ook geen verduidelijking.  Ook de 

aangevoerde schending van het zuinigheidsbeginsel en het fairplaybeginsel wordt 
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niet nader toegelicht. Het middel lijkt dan ook niet ontvankelijk in de mate dat een 

schending wordt aangevoerd van artikel 11 van het koninklijk besluit plaatsing 

2017, en van het zuinigheids- en het fairplaybeginsel.  

 

8.     In wat als een eerste middelonderdeel kan worden beschouwd, 

betwist de verzoekende partij het door de verwerende partij uitgevoerde 

prijsonderzoek. 

 

9.     Artikel 84 van de wet van 17 juni 2016 „inzake 

overheidsopdrachten‟ (hierna: wet overheidsopdrachten 2016), luidt:  

 

“De aanbestedende overheid voert een prijzen- of kostenonderzoek uit op 

de ingediende offertes, overeenkomstig de door de Koning te bepalen 

nadere regels. De Koning kan in uitzonderingen voorzien op het prijzen of 

kostenonderzoek voor de door Hem te bepalen opdrachten. Op haar 

verzoek verstrekken de inschrijvers tijdens de plaatsingsprocedure alle 

nodige inlichtingen om dit onderzoek mogelijk te maken.”  

 

    Artikel 35 van het koninklijk besluit plaatsing 2017, luidt:  

 

“De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een 

prijs- of kostenonderzoek. Daartoe kan de aanbestedende overheid, 

overeenkomstig artikel 84, tweede lid, van de wet, de inschrijvers 

verzoeken alle nodige inlichtingen te verstrekken.”  

 

    Artikel 36 van hetzelfde koninklijk besluit, luidt: 

 

“§ 1. Indien uit het prijs- of kostenonderzoek overeenkomstig artikel 35 

blijkt dat er prijzen of kosten worden aangeboden die abnormaal laag of 

hoog lijken, voert de aanbestedende overheid een bevraging van deze 

laatste uit. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de 

mededingingsprocedure met onderhandeling, de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wordt de 

bevraging uitgevoerd op de laatst ingediende offertes. Dit belet niet dat de 

aanbestedende overheid deze bevraging reeds kan verrichten in een vroeger 

stadium van de procedure. 

  § 2. Bij de prijzen- of kostenbevraging verzoekt de aanbestedende 

overheid de inschrijver om de nodige schriftelijke verantwoording over de 

samenstelling van de abnormaal geachte prijs of kost te verstrekken binnen 

een termijn van twaalf dagen, tenzij de uitnodiging een langere termijn 
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bepaalt. Wanneer echter gebruik wordt gemaakt van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, kan de 

aanbestedende overheid, mits uitdrukkelijk gemotiveerde bepaling in de 

opdrachtdocumenten, in een kortere termijn voorzien. 

  De inschrijver draagt de bewijslast van de verzending van de 

verantwoording. 

  De verantwoording houdt met name verband met : 

  1° de doelmatigheid van het bouwproces, van het productieproces van de 

producten of van de dienstverlening; 

  2° de gekozen technische oplossingen of de uitzonderlijk gunstige 

omstandigheden waarvan de inschrijver kan profiteren bij de uitvoering 

van de werken, de levering van de producten of het verlenen van de 

diensten; 

  3° de originaliteit van de door de inschrijver aangeboden werken, 

producten of diensten; 

  4° de eventuele ontvangst van rechtmatig toegekende overheidssteun 

door de inschrijver. 

  In het kader van de in het eerste lid bedoelde prijzen- of kostenbevraging 

verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijver om de schriftelijke 

verantwoordingen over te maken inzake de eerbiediging van de 

verplichtingen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet, die van 

toepassing zijn in de domeinen van het sociaal, arbeids- en milieurecht, met 

inbegrip van de verplichtingen die van toepassing zijn op het vlak van 

welzijn, lonen en sociale zekerheid. 

  De aanbestedende overheid is er echter niet toe gehouden om 

verantwoordingen te vragen voor prijzen voor verwaarloosbare posten. 

  Zo nodig ondervraagt de aanbestedende overheid de inschrijver opnieuw. 

Dit gebeurt schriftelijk. In dit geval kan de termijn van twaalf dagen 

worden ingekort. 

  § 3. De aanbestedende overheid beoordeelt de ontvangen 

verantwoordingen en : 

  1° stelt ofwel vast dat het bedrag van een of meer niet-verwaarloosbare 

posten een abnormaal karakter vertoont en weert de offerte omwille van de 

substantiële onregelmatigheid waarmee deze behept is; 

  2° ofwel, stelt vast dat het totale offertebedrag een abnormaal karakter 

vertoont en weert de offerte omwille van de substantiële onregelmatigheid 

waarmee deze behept is; 

  3° ofwel, motiveert in de gunningsbeslissing dat het totale offertebedrag 

geen abnormaal karakter vertoont. 

  De aanbestedende overheid wijst de offerte eveneens af wanneer zij heeft 

vastgesteld dat het totale offertebedrag abnormaal laag is omdat de offerte 

niet voldoet aan de in artikel 7, eerste lid, van de wet, bedoelde 

verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal- of arbeidsrecht 

omwille van de substantiële onregelmatigheid waarmee deze behept is. 

Wanneer de offerte niet voldoet aan de verplichtingen op het gebied van het 

federaal sociaal- of het arbeidsrecht, deelt de aanbestedende overheid dit 

mee overeenkomstig paragraaf 5, tweede lid. 
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  In het kader van beoordeling kan de aanbestedende overheid ook 

rekening houden met inlichtingen die niet afkomstig zijn van de 

inschrijver. Deze gegevens worden voorgelegd aan de inschrijver teneinde 

hem de kans te geven hierop te reageren. 

  Wanneer een aanbestedende overheid vaststelt dat een offerte abnormaal 

laag lijkt ten gevolge van door de inschrijver verkregen overheidssteun, 

kan de offerte alleen op die grond worden afgewezen na overleg met de 

inschrijver en deze niet binnen een door de aanbestedende overheid 

gestelde toereikende termijn kan aantonen dat de betrokken steun 

verenigbaar is met de interne markt, in de zin van artikel 107 van het 

Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Wanneer de 

aanbestedende overheid in een dergelijke situatie een offerte afwijst, deelt 

zij dit mee overeenkomstig paragraaf 5, derde lid. Onderhavig lid is enkel 

van toepassing voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag gelijk is 

aan of hoger dan de drempels voor de Europese bekendmaking. 

  § 4. Als bij een opdracht voor werken of voor een opdracht voor diensten 

in een fraudegevoelige sector, geplaatst bij openbare of niet-openbare 

procedure de economisch meest voordelige offerte enkel geëvalueerd 

wordt op basis van de prijs, en voor zover minstens vier offertes in 

aanmerking genomen werden overeenkomstig de derde en vierde leden, 

voert de aanbestedende overheid een prijzen- of kostenbevraging uit 

overeenkomstig de paragrafen 2 en 3, voor elke offerte waarvan het totale 

offertebedrag minstens vijftien procent onder het gemiddelde bedrag van 

de door de inschrijvers ingediende offertes ligt. Hetzelfde geldt voor de 

opdrachten voor werken en voor de opdrachten voor diensten in een 

fraudegevoelige sector, geplaatst bij openbare of niet-openbare procedure 

wanneer de economisch meest voordelige offerte geëvalueerd wordt op 

basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding waarbij het prijscriterium ten 

minste vijftig procent uitmaakt van het totaal gewicht van de 

gunningscriteria. In dit laatste geval kan de aanbestedende overheid echter 

in de opdrachtdocumenten een hoger percentage voorzien dan vijftien 

procent. 

  Het gemiddelde van de bedragen wordt als volgt berekend : 

  1° indien het aantal offertes gelijk is aan of groter dan zeven, door zowel 

de laagste offerte uit te sluiten als de hoogste offertes die samen een vierde 

van het aantal ingediende offertes vormen. Indien dit aantal niet deelbaar is 

door vier, wordt het vierde naar de hogere eenheid afgerond; 

  2° indien het aantal offertes lager ligt dan zeven, door de laagste en de 

hoogste offerte uit te sluiten. 

  De berekening van het gemiddelde van de bedragen is gebaseerd op alle 

offertes van de geselecteerde inschrijvers. Wat de openbare procedure 

betreft mag deze berekening eveneens gebeuren op basis van de offertes 

van de voorlopig geselecteerde inschrijvers overeenkomstig artikel 75. 

  In het kader van deze berekening kan de aanbestedende overheid echter 

beslissen om geen rekening te houden met de manifest onregelmatige 

offertes. 

  De opdrachtdocumenten kunnen deze paragraaf toepasselijk maken voor 

opdrachten voor leveringen of opdrachten voor andere diensten dan deze 
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bedoeld in artikel 2, 13°, geplaatst bij openbare of niet-openbare procedure 

en waarbij de economisch meest voordelige offerte enkel geëvalueerd 

wordt op basis van de prijs. 

  § 5. Wanneer de offerte in het kader van een overheidsopdracht voor 

werken, leveringen of diensten wordt geweerd op basis van een abnormale 

prijs dan wel kost, deelt de aanbestedende overheid dat onverwijld mee aan 

de Auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit. Deze 

mededeling bevat minstens de volgende inlichtingen : de 

identificatiegegevens van de betreffende inschrijvers, het voorwerp van de 

opdracht, alsook de abnormaal hoge of lage prijs dan wel kost. 

  Wanneer de offerte in het kader van een overheidsopdracht voor werken, 

leveringen of diensten wordt geweerd omwille van de vaststelling dat deze 

abnormaal laag is omdat zij niet voldoet aan de in artikel 7, eerste lid, van 

de wet, bedoelde verplichtingen op het gebied van het federaal sociaal- of 

het arbeidsrecht, deelt de aanbestedende overheid dit onverwijld mee aan 

de Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst, met opgave van de in het 

eerste lid bedoelde inlichtingen. 

  Wanneer de offerte in het kader van een overheidsopdracht voor werken, 

leveringen of diensten wordt geweerd omwille van de vaststelling dat deze 

abnormaal laag is ingevolge niet met de interne markt verenigbare 

overheidssteun, stelt de aanbestedende overheid de Europese Commissie 

daarvan onverwijld in kennis. Een kopij van deze kennisgeving wordt 

eveneens onverwijld doorgestuurd naar het in artikel 163, § 2, van de wet, 

bedoelde aanspreekpunt. 

  Wanneer een offerte in het kader van een overheidsopdracht voor werken 

wordt geweerd op basis van een abnormaal lage prijs dan wel kost, wordt 

ook de Commissie voor de erkenning van aannemers onverwijld daarvan 

op de hoogte gebracht. 

  § 6. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten is het 

onderhavige artikel niet toepasselijk op de mededingingsprocedure met 

onderhandeling, noch op de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 

met voorafgaande bekendmaking, noch op de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking, voor zover het een opdracht voor 

leveringen of diensten betreft waarvan de geraamde waarde lager is dan de 

drempels voor de Europese bekendmaking dan wel een opdracht voor 

werken waarvan de geraamde waarde lager is dan 500.000 euro.” 

 

 

10.    Een aanbestedende overheid beschikt voor het al dan niet opstarten 

van de procedure wegens abnormale prijzen over een aanzienlijke 

beoordelingsruimte. Deze beoordelingsruimte lijkt breder wanneer het, zoals bij de 

in het geding zijnde opdracht, gaat om “intellectuele diensten” die voor een 

inschrijver een ruime marge bij de prijszetting lijken te bieden.  
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    De Raad van State mag, gesteld voor de toetsing van de 

beoordeling van de motieven van een aanbestedende overheid om prijzen al dan 

niet als abnormaal te beschouwen en om al dan niet een prijsverantwoording te 

vragen, zijn eigen beoordeling niet in de plaats stellen van die van het bestuur. Het 

komt aan de Raad van State enkel toe om desgevraagd na te gaan of de betrokken 

motieven van dat onderzoek naar behoren zijn bewezen en of de beoordeling van 

het bestuur met de vereiste zorgvuldigheid en binnen de perken van de redelijkheid 

is geschied. 

 

11.     In het verslag van nazicht luidt de motivering betreffende het 

prijsonderzoek: 

 

“Nazicht abnormale eenheidsprijzen en totale offerteprijzen: 

De prijzen van de inschrijvers werden geheel vergeleken in functie van 

afwijkende en/of abnormale prijzen. 

Bij de prijszetting van diensten merken we vaak grote verschillen. 

Uit het kosten- en prijsonderzoek is gebleken dat er geen abnormale 

eenheids- en totale prijzen werden genoteerd door de inschrijvers.   

Verschillende inschrijvers zitten ver onder de gemiddelde prijs en enkele 

zitten ver boven het gemiddelde.  

Hierbij werden de prijzen van de inschrijvers met lagere prijzen nogmaals 

bekeken en konden we concluderen dat deze steeds geheel in verhouding 

zijn. 

We kunnen dus concluderen dat alle opgegeven prijzen correct zijn.” 

 

    Nadat de verwerende partij hierover door de verzoekende partij 

werd bevraagd, stelt zij in haar schrijven van 13 november 2020 hierover nog het 

volgende: 

 

“Wij delen uw mening dat er bij verschillende inschrijvers een grote 

afwijking is van de ingediende prijs ten opzichte van de gemiddelde prijs. 

We hebben echter een prijs- en kostenonderzoek gevoerd (zoals u kan zien 

in het verslag van nazicht). Uit de informatie en bewijsmiddelen 

hieromtrent is gebleken dat de ingediende prijzen onderbouwd zijn en dus 

marktconform. Bovendien bleek ook dat de prijzen geheel in verhouding 

zijn. Uit ons onderzoek is dus gebleken dat er geen abnormale eenheids- en 

totale prijzen werden vastgesteld en dat een prijsverantwoording niet nodig 

was.”  

 

12.     Uit de bestreden beslissing en het bijgevoegde verslag van nazicht 

blijkt dat de verwerende partij een prijsonderzoek heeft verricht. In het verslag van 
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nazicht, waar de bestreden gunningsbeslissing naar verwijst, lijken voorts een 

aantal motieven te worden vermeld om te verantwoorden waarom de door de 

gekozen inschrijver opgegeven eenheids- en totaalprijzen geen schijnbaar 

abnormaal karakter vertonen, zodat geen prijsbevraging diende te worden 

georganiseerd overeenkomstig artikel 36, § 2, van het koninklijk besluit plaatsing 

2017. 

 

13.     Hoewel de verzoekende partij onder meer verwijst naar 

afwijkingen van de totaalprijzen van de eerste en tweede gerangschikte 

inschrijvers met een door haarzelf berekend gemiddelde overeenkomstig artikel 

36, § 4, van het koninklijk besluit plaatsing 2017, betoogt zij niet en blijkt op het 

eerste gezicht evenmin dat deze bepaling en de daarin vervatte verplichte prijs- of 

kostenbevraging te dezen van toepassing zou zijn. Het betreft immers geen 

opdracht van werken. Evenmin lijkt het te gaan om een opdracht voor diensten in 

een fraudegevoelige sector.      

 

14.     Voorts valt op te merken dat te dezen achttien offertes werden 

ingediend en dat ook met zeer uiteenlopende prijzen werd ingeschreven. 

 

    Zowel de verwerende partij als de tweede verzoekende partij tot 

tussenkomst wijzen er nog op dat de opdracht betrekking heeft op een 

openbrekende markt, waarin veel nieuwe spelers zich trachten te begeven, met zeer 

uiteenlopende prijzen tot gevolg. Beide verzoekende partijen tot tussenkomst 

beargumenteren ook dat de gemiddelde prijs van de erkende laboratoria een 

correcter beeld van de marktconformiteit van de prijzen geven dan de door de 

verzoekende partij berekende gemiddelden. 

 

    Het voorgaande lijkt veeleer te bevestigen dat er grote 

prijsverschillen in deze sector zijn en dat dergelijke prijsverschillen dus niet 

noodzakelijk verdacht moesten worden bevonden.  

 

    Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een schijnbaar 

abnormale prijs, lijkt voorts ook rekening te mogen worden gehouden met de 

specificiteit van de opdracht. In dit verband dient te worden vastgesteld dat het te 
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dezen een opdracht voor intellectuele dienstverlening betreft, waarbij aanzienlijke 

prijsverschillen vaak voorkomen.  

 

    In het licht van de zeer uiteenlopende prijzen en de aard van de 

opdracht lijkt zich aan de verwerende partij aldus prima facie geen reden te hebben 

opgedrongen om te moeten twijfelen aan het normale karakter van die 

voorgestelde prijzen.  

 

15.     De verwerende partij en de tweede tussenkomende partij wijzen er 

op het eerste gezicht ook niet onterecht op dat de eerste en de tweede gerangschikte 

inschrijver, anders dan de verzoekende partij, beiden beschikken over een door de 

overheid erkend laboratorium voor identificatie van asbest, hetgeen tevens 

prijsverschillen lijkt te kunnen verklaren, nu zij niet met onderaannemers moeten 

werken voor het analyseren van hun stalen.  

 

16.     Ook waar de verwerende partij nog opmerkt dat de cv Abesco 

(Glabbeek) en de bvba A&S Stonefish (Mechelen) qua locatie een voordeel 

hebben in vergelijking met de verzoekende partij (Gent), komt dit op het eerste 

gezicht niet voor als een zienswijze die buiten de perken van de redelijkheid treedt, 

in het licht van de omschrijving van de posten in de meetstaat die ook heel wat 

verplaatsingskosten lijken te omvatten.  

 

17.     Uit de neergelegde stukken blijkt verder dat de gekozen inschrijver 

reeds de gekozen aannemer is in het kader van een andere overheidsopdracht 

(raamovereenkomst veiligheidscoördinatie) gegund op 10 januari 2020, waarbij 

volgens de verwerende partij gelijkaardige vaststellingen werden gedaan. De 

cv Abesco heeft volgens haar ook zwaar geïnvesteerd in digitale middelen (tablets 

voor medewerkers, online platformen voor opvolging en dergelijke) waardoor ze 

een fysieke administratieve kracht kunnen uitsparen en zo goedkoper kunnen zijn 

dan anderen. De argumenten uit dat dossier gelden volgens haar ook voor dit 

dossier nu beide dossiers vergelijkbaar zijn. Zij stelt tevens dat de cv Abesco haar 

opdrachten in het kader van de raamovereenkomst veiligheidscoördinatie tot grote 

tevredenheid uitvoert zodat aldaar alvast niet is gebleken dat zij ondanks hun 

prijszetting hun taken niet naar behoren zouden uitvoeren. 
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    De eerste verzoekende partij tot tussenkomst voegt daaraan toe dat 

verschillende van haar asbestdeskundigen ook veiligheidscoördinator zijn zodat bij 

de voorbereiding van verbouwingsdossiers de prestaties als veiligheidscoördinator 

en als asbestkundige kunnen worden gecombineerd.   

 

18.     De verzoekende partij maakt om de voormelde redenen niet met de 

vereiste ernst aannemelijk dat het prijzenonderzoek gebrekkig zou zijn gevoerd.  

 

    Tweede onderdeel 

 

19.     In wat als een tweede middelonderdeel kan worden beschouwd, 

voert de verzoekende partij een schending aan van de formelemotiveringsplicht 

afgeleid uit de artikelen 4, 5 en 8 van de rechtsbeschermingswet. 

 

20.     Wat de omvang van de formelemotiveringsverplichting betreft, 

lijkt de verzoekende partij daarbij evenwel het onderscheid uit het oog te verliezen 

tussen enerzijds de fase van het algemeen prijzenonderzoek en anderzijds de fase 

van het – hier niet doorgevoerd – bijzonder onderzoek naar abnormale prijzen, met 

eventuele vraag tot prijsverantwoording.  

 

21.     De formele motivering inzake het prijsonderzoek zoals 

opgenomen in het verslag van nazicht werd hoger reeds weergegeven. 

 

    Indien, zoals te dezen, de aanbestedende overheid bij het 

prijsonderzoek oordeelt dat er geen schijnbaar abnormale prijzen zijn, lijkt het niet 

dat de aanbestedende overheid met betrekking tot dit prijsonderzoek een 

extensieve motivering dient op te nemen in de gunningsbeslissing of in het verslag 

van nazicht. Te dezen blijkt uit dat verslag dat een nazicht op abnormale 

eenheidsprijzen en totale offerteprijzen heeft plaatsgevonden en dat uit het kosten- 

en prijzenonderzoek is gebleken dat er geen abnormale eenheids- en totale prijzen 

door de inschrijvers werden aangeboden. Het lijkt dan ook niet dat de 

formelemotiveringsplicht werd geschonden doordat de bestreden beslissing en het 

verslag van nazicht te dezen over het prijsonderzoek geen andere informatie bevat 

dan wat in het verslag van nazicht wordt vermeld. Zo had de verwerende partij 

geen intentie om de gekozen offerte te weren wegens abnormale prijzen. Enige 
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bijkomende motivering dan die, waaruit blijkt dat de totaalprijs en eenheidsprijzen 

werden nagekeken en dat geen abnormale eenheids- en totale prijzen werden 

vastgesteld en die als bijlage bij de bestreden beslissing werd meegedeeld aan de 

verzoekende partij, lijkt in die omstandigheid niet vereist.   

 

23.     De verzoekende partij maakt aldus niet met de vereiste ernst 

aannemelijk dat het prijzenonderzoek zou zijn gevoerd op een wijze die zou 

strijden met formelemotiveringsverplichtingen.  

 

    Derde onderdeel 

 

24.     In wat als een derde middelonderdeel kan worden beschouwd, 

betoogt de verzoekende partij nog dat ook het gelijkheidsbeginsel werd 

geschonden nu de vraag kan worden gesteld of de betrokken inschrijvers “wel 

degelijk aan alle wettelijke verplichtingen voldoen inzake loon, 

milieuverplichtingen, sociale verplichtingen”.  

 

25.     In de mate dat de verzoekende partij opwerpt dat “de vraag kan 

worden gesteld of” aan voormelde wettelijke verplichtingen is voldaan, lijkt alleen 

al deze wijze van formulering een reden om te besluiten dat de grief niet 

ontvankelijk is, minstens niet de vereiste ernst vertoont om in het kader van een 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te worden aanvaard.   

 

26.     De verzoekende partij laat ook na te concretiseren welke inbreuk 

de verwerende partij bij het prijsonderzoek reeds had kunnen en moeten 

vaststellen.  

 

27.     Op het eerste gezicht blijken ook uit het administratief dossier geen 

tegenindicaties die de verwerende partij hadden moeten doen vermoeden dat aan 

deze vereisten niet zou zijn voldaan.  

 

    Beide verzoekende partijen tot tussenkomst weerleggen in hun 

verzoekschriften ook de aantijgingen van de verzoekende partij, hetgeen tevens 

door de neergelegde stukken wordt ondersteund.  

 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 02-11-2021

M&D Seminars 385



 
 XII-8993-18/19 

    Zoals reeds werd vastgesteld bij de beoordeling van het eerste 

onderdeel beschikken beide verzoekende partijen tot tussenkomst bovendien ook 

over een erkenning als laboratorium voor identificatie van asbest, die enkel kan 

worden toegekend indien aan de erkenningsvoorwaarden daartoe werd voldaan, 

met alle waarborgen die daaraan zijn verbonden. 

 

28.     De verzoekende partij meent nog, in het kader van dit 

middelonderdeel, ongelijk te zijn behandeld doordat de sterk uiteenlopende 

offerteprijzen tot gevolg hebben dat het prijscriterium, met weging van 75 punten, 

aanleiding geeft tot zeer grote verschillen in de scores tussen de inschrijvers, die 

niet met scores voor de overige twee criteria kunnen worden overbrugd.  

 

 In zoverre de verzoekende partij hier zou willen aanvoeren dat zij 

ongelijk is behandeld bij de concrete evaluatie van haar offerte aan de hand van  

de twee hier bedoelde gunningscriteria, ziet de Raad van State niet in op welke 

wijze dit zou zijn gebeurd nu zij daarbij dezelfde punten heeft behaald als de 

gekozen inschrijver. 

 

 In zoverre zij de te grote weging van het prijscriterium bekritiseert 

blijft deze kritiek zeer algemeen en ontbeert deze het concrete karakter die het de 

Raad van State zou toestaan de keuze voor de betrokken weging van het 

prijscriterium op het eerste gezicht onrechtmatig te achten. 

 

29.     Een schending van de aangevoerde bepalingen en beginselen 

wordt prima facie niet aangetoond. 

 

30.    Het middel is, in al zijn onderdelen, niet ernstig. 

 

VII. Besluit 

 

31. Het enige middel is niet ernstig gebleken. De vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden 

verworpen. 

 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 02-11-2021

M&D Seminars 386



 
 XII-8993-19/19 

BESLISSING 

 

1. De verzoeken van de cv Abesco en de bvba A&S Stonefish tot tussenkomst 

worden ingewilligd. 

 

2. De Raad van State verwerpt de vordering. 

 

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van veertien 

december tweeduizend twintig, door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld 

uit: 

 

Johan Bovin, staatsraad, waarnemend voorzitter, 

bijgestaan door 

Silja Doms, griffier. 

 

De griffier De voorzitter 

 

 

 

 

Silja Doms Johan Bovin 
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 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 

  

XIIe KAMER 

 

 A R R E S T 

 

 nr. 248.999 van 24 november 2020 

 in de zaak 228.569/XII-8760 
 

In zake: de BVBA STEENHAUT 

bijgestaan en vertegenwoordigd door 

advocaat Valérie Verbeke 

kantoor houdend te 8500 Kortrijk 

Burgemeester Nolfstraat 10 

bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

tegen: 

 

het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN VAN BERLARE 

bijgestaan en vertegenwoordigd door 

advocaat Elke Casteleyn 

kantoor houdend te 9160 Lokeren 

Antwerpse Steenweg 47 

bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

I. Voorwerp van het beroep 

 

1. De vordering, ingesteld op 11 juli 2019, strekt tot het verkrijgen 

van schadevergoeding tot herstel “met toepassing van art. 11bis van de 

Gecoördineerde Wetten op de Raad van State ingevolge het vernietigingsarrest 

van Uw Raad nr. 244.491 van 16 mei 2019 [...] waarbij het besluit dd. 24.04.2018 

van OCMW Berlare waarbij de overheidsopdracht „Heraanleg buitenruimte 

Assistentiewoningen De Zilverberk‟ aan bvba De Witte werd gegund, althans wat 

betreft perceel 1, werd vernietigd”.   
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II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord inge-

diend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend. 

 

Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Eylenbosch heeft een 

verslag opgesteld. 

 

De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een 

laatste memorie ingediend. 

 

 De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 27 oktober 2020 om 10.45 uur. 

 

Staatsraad Patricia De Somere heeft de stand van de zaak 

uiteengezet.  

 

Eerste auditeur Inge Vos heeft een met dit arrest eensluidend 

advies gegeven, behalve wat de hoogte van het bedrag betreft. 

 

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Feiten 

 

3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht voor 

werken uit met als voorwerp “Heraanleg buitenruimte assistentiewoningen De 

Zilverberk”. 

 

 De plaatsingswijze is de openbare procedure met als enig 

gunningscriterium de prijs. 
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3.2. De opdracht bestaat uit twee percelen; enkel perceel 1 is hier in 

het geding; de verwerende partij raamt het perceel op 233.027,15 euro, btw 

inbegrepen. 

 

3.3. Blijkens het proces-verbaal van opening van de offertes dienen 

er vier ondernemingen een offerte in voor perceel 1: 

 

Naam inschrijver Prijs btw inbegrepen 

de bvba De Witte 258.130,33 euro 

de bvba Wulteputte Boudewijn 316.426,74 euro 

de bvba Steenhaut 303.734,91 euro 

de nv Hertsens Wegenwerken 314.789,20 euro 

 

3.4. In het gunningsverslag van 24 april 2018 is onder “7. technisch 

nazicht en nazicht prijzen” het volgende vermeld: 

 

“De laagste inschrijver wijkt 17% af van het gemiddelde. Toch zijn we 

ervan overtuigd dat het niet raadzaam is om de prijs als abnormaal laag te 

beschouwen, aangezien de totale prijs van de laagste inschrijver 

bvba De Witte nog steeds 11% hoger ligt dan de vooropgestelde raming. 

De raming van hoftuinarchitecten is eveneens gebaseerd op een 

gemiddelde van gangbare prijzen.” 

 

 

 Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen aan de 

bvba De Witte. 

 

3.5. Op 26 april 2018 valt de verwerende partij het gunningsverslag 

bij en gunt zij de opdracht aan de bvba De Witte. 

 

3.6. Bij arrest nr. 244.491 van 16 mei 2019 vernietigt de Raad van 

State de voormelde beslissing. 
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IV. Onderzoek van de vordering - voorwaarden 

 

Standpunt van de partijen 

  

4. De verzoekende partij vraagt een schadevergoeding tot herstel 

met toepassing van artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van 

State. Opdat een verzoek tot vergoeding tot herstel gegrond kan worden 

verklaard, (1) dient er sprake te zijn van een onwettige handeling, (2) moet het 

nadeel berokkend, vaststaand en dadelijk zijn en (3) dient er een oorzakelijk 

verband te bestaan tussen de onwettigheid en de geleden schade.  

 

 De onwettigheid van de gunningsbeslissing vloeit volgens de 

verzoekende partij voort uit de vernietiging ervan door de Raad van State.  

 

 Voorts kan volgens haar redelijkerwijs niet worden betwist dat 

zij ingevolge de voormelde onwettige gunningsbeslissing van de verwerende 

partij een nadeel heeft geleden dat vaststaand en dadelijk is. Zij heeft immers de 

overheidsopdracht mislopen, minstens had zij een kans op de opdracht, hetgeen 

een nadeel is dat vaststaand en dadelijk is nu de onwettigheid uitdrukkelijk werd 

vastgesteld in het vernietigingsarrest.  

 

 Dat de verwerende partij de gekozen inschrijver niet  “om de 

nodige schriftelijke verantwoording over de samenstelling van de abnormaal 

geachte (totaal)prijs heeft verzocht”, heeft er rechtstreeks toe geleid dat de 

verzoekende partij de opdracht is mislopen, zodat er niet kan worden getwijfeld 

aan het causaal verband tussen de door de Raad van State reeds vastgestelde 

onwettigheid en het nadeel dat bestaat in het niet verkrijgen van de opdracht. De 

verzoekende partij diende immers een regelmatige offerte in, voldeed volledig 

aan het bestek, en werd als tweede inschrijver gerangschikt na de gekozen 

inschrijver, zo blijkt uit het gunningverslag. Indien een prijsbevraging van de 

offerte van de gekozen inschrijver zou zijn gebeurd, dan had de verwerende partij 
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ontegensprekelijk moeten vaststellen dat het totale offertebedrag abnormaal was, 

en had zij de offerte moeten weren.  

 

 Minstens is er volgens de verzoekende partij sprake van een 

verlies van een kans, zodat zij enkel dient aan te tonen dat ten gevolge van de 

onrechtmatige beslissing tot gunning zij een reële kans heeft verloren op het 

verkrijgen van de opdracht. Het prijsverschil tussen de overige inschrijvers is 

significant kleiner dan dat tussen de gekozen inschrijver als laagste inschrijver en 

de tweede laagste inschrijver, de verzoekende partij. Zo was het verschil tussen 

de eerste inschrijver en de verzoekende partij 37.689,74 euro, terwijl het verschil 

tussen de verzoekende partij en de derde inschrijver, slechts 9.135,77 euro 

bedroeg, en het verschil tussen de derde en de vierde inschrijver slechts 1.353,34 

euro. Het staat dus vast, minstens bestaat een reële kans dat, indien de 

verwerende partij een prijzenbevraging conform artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 18 april 2017 „plaatsing klassieke sectoren‟ (hierna: koninklijk besluit 

plaatsing 2017) had uitgevoerd, zij zou hebben vastgesteld dat de offerte van de 

gekozen inschrijver had moeten worden geweerd wegens substantiële 

onregelmatigheid, nu het totale offertebedrag een abnormaal karakter vertoont. 

De verzoekende partij was de tweede regelmatige inschrijver zodat bij wering 

van de offerte van de gekozen inschrijver haar als eerste opvolgende regelmatige 

inschrijver de opdracht gegund zou zijn. De onwettigheid heeft invloed gehad op 

de gehanteerde beoordelingsmethode (economisch meest voordelige offerte op 

grond van de prijs) en was van die aard om eventueel de rangschikking te 

wijzigen, indien ze niet was begaan (en indien dus prijsverantwoording was 

gevraagd). Het oorzakelijk verband tussen de onwettigheid en de schade van de 

verzoekende partij, met name het niet gegund krijgen van de opdracht, minstens 

het verlies van een kans, kan derhalve moeilijk worden betwist. 

 

5. In haar memorie van antwoord ontkent de verwerende partij het 

causaal verband tussen de vastgestelde onwettigheid en het nadeel. In het 

vernietigingsarrest is enkel en alleen vastgesteld dat de verwerende partij niet had 

mogen overgaan tot het verrechtvaardigen van de totale inschrijvingsprijs van de 
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gekozen inschrijver zonder dat er voorafgaandelijk een vraag tot 

prijsverantwoording was gesteld aan de gekozen inschrijver, meer niet. Er wordt 

nergens in gesteld dat de offerte van de gekozen inschrijver ook daadwerkelijk 

onregelmatig was, en al evenmin dat er geen enkel motief bestond om de prijs, na 

bevraging, als niet abnormaal te beschouwen. Het vernietigingsarrest sluit dus 

geenszins uit dat er wel degelijk motieven kunnen bestaan, of meer nog, dat de 

prijzen na het vragen van een prijsverantwoording wel degelijk normaal blijken te 

zijn. De verzoekende partij verwijst alleen naar het “aanzienlijk prijsverschil” 

tussen haar offerte en deze van de gekozen inschrijver. Er is evenwel geen enkele 

reden om aan te nemen dat, indien een vraag tot prijsverantwoording was gesteld, 

de gekozen inschrijver wel degelijk in staat was geweest om een correcte en 

onderbouwde prijsverantwoording in te dienen. Zo wijkt deze offerte slechts 17% 

af van de gemiddelde totaalprijs, en is het verschil met de opgenomen grens van 

15 % in artikel 36, § 4, van koninklijk besluit plaatsing 2017 dan ook slechts 

minimaal, zodat het geenszins onoverkomelijk kan zijn om dit op een 

aanvaardbare wijze te motiveren. Het voorgaande geldt des te meer nu blijkt dat 

de offerte van de gekozen inschrijver zelfs 11% boven de raming – opgesteld 

door een gespecialiseerd ontwerpbureau – ligt, een motivering die de verwerende 

partij wel degelijk had mogen hanteren, had zij eerst de gekozen inschrijver 

bevraagd over de totaalprijs. 

 

 Evenmin kan volgens de verwerende partij de schade worden 

begroot op grond van de hoegrootheid van een kans die de verzoekende partij zou 

hebben verloren. Op de eerste plaats zou “uit al het voorgaande [blijken] dat de 

kans dat verzoekende partij de opdracht zou hebben gegund gekregen nihil is”. 

Daarnaast zou artikel 16, derde lid, van de wet van 17 juni 2013 „betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies‟ (hierna : 

rechtsbeschermingswet) geen ruimte laten voor het toekennen van een 

schadevergoeding op grond van het verlies van een kans.  
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6. De verzoekende partij betwist in haar memorie van weder-

antwoord dat de gekozen inschrijver en de verwerende partij een aanvaardbare 

prijsverantwoording gaven of zouden kunnen geven. Het is aannemelijk dat de 

gekozen inschrijver geen aanvaardbare prijsverantwoording had kunnen geven, 

nu het individueel prijsverschil tussen de overige inschrijvers significant kleiner 

is dan dat tussen de gekozen inschrijver als laagste inschrijver en de verzoekende 

partij als tweede laagste inschrijver. Het prijsverschil tussen de gekozen 

inschrijver en de verzoekende partij is manifest een aanzienlijk prijsverschil dat 

in elk geval als abnormaal overkomt. Bovendien is uit de gunningsbeslissing 

gebleken dat de verwerende partij zelf geen correcte motivering voor de 

abnormale prijzen van de gekozen inschrijver kon aanbieden. Dat alle 

inschrijvers hoger eindigden dan de raming bewijst meteen dat de geraamde 

totaalprijs door alle inschrijvers onrealistisch laag werd geacht, zodat het feit dat 

de totaalprijs van de gekozen inschrijver 11% hoger ligt dan deze onrealistische 

raming op zichzelf alleszins geen aanvaardbare prijsverantwoording kan 

uitmaken. Indien een prijsbevraging van de offerte van de gekozen inschrijver 

zou zijn gebeurd, dan had de verwerende partij moeten vaststellen dat het totale 

offertebedrag abnormaal was en de offerte moeten weren. In dat geval zou de 

opdracht aan de verzoekende partij zijn gegund, minstens is er sprake van verlies 

van een kans op het verkrijgen van de opdracht.  

  

Beoordeling 

 

7. Om met toepassing van artikel 11bis van de gecoördineerde 

wetten op de Raad van State een schadevergoeding tot herstel te kunnen 

verkrijgen, moet de verzoekende partij aantonen dat aan de volgende voor-

waarden werd voldaan. Er moet een onwettigheid in een arrest van de Raad van 

State zijn vastgesteld. Deze onwettigheid dient een schade te hebben veroorzaakt 

die nog niet op een andere wijze werd vergoed of waartoe bij een ander 

rechtscollege nog geen burgerlijke aansprakelijkheidsvordering werd ingesteld. 

Er dient een oorzakelijk verband te zijn tussen de vastgestelde onwettigheid en 

het nadeel dat de verzoekende partij aanvoert waarbij moet blijken dat het nadeel 

M&D Seminars 397



 
 XII-8760-8/16 

zich niet zou hebben voorgedaan zonder die vastgestelde onwettigheid. 

 

 Zoals tijdens de parlementaire voorbereiding van artikel 11bis 

van de gecoördineerde wetten op de Raad van State werd verduidelijkt, 

onderscheidt de “schadevergoeding tot herstel” zich zowel van het herstel van de 

schade op grond van de artikelen 1382 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek als 

van de herstelvergoeding “naar billijkheid” van artikel 11 van de gecoördineerde 

wetten op de Raad van State, hoewel ze gemeenschappelijke punten heeft met 

deze twee begrippen. Het gaat dus om een autonoom begrip waarvan aan de Raad 

van State de zorg wordt overgelaten om geleidelijk aan de modaliteiten te bepalen 

in zijn rechtspraak (Parl. St. Senaat, 2012-2013, nr. 5-2233/1, 7).  

 

A. Betreffende de onwettigheid van de akte 

 

8.  De verwerende partij betwist niet dat er sprake is van een 

onwettigheid vastgesteld in het vernietigingsarrest van de Raad van State, 

nr. 244.491 van 16 mei 2019 dat gezag van gewijsde heeft. 

 

 De onwettigheid van de akte staat vast. 

 

B. Betreffende de geleden schade 

 

9. De schade bestaat volgens de verzoekende partij uit het verlies 

van de overheidsopdracht, minstens zou zij een kans hebben gehad op de gunning 

ervan.   

 

 De verzoekende partij blijkt minstens een kans te hebben 

verloren om de opdracht gegund te krijgen. Ook het verlies van een kans kan een 

vergoedbare schade uitmaken. 
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 Het bestaan van een dergelijke kans kan te dezen niet ernstig 

worden betwist in het licht van de overwegingen van het vernietigingsarrest van 

de Raad van State van 16 mei 2019.  

 

C. Betreffende het causaal verband 

 

10. De Raad van State heeft in het voormelde arrest de handelwijze 

van de verwerende partij om zelf, zonder prijsbevraging, redenen op te geven om 

de totaalprijs van de gekozen inschrijver die 17% afwijkt van het gemiddelde, 

niet abnormaal te bevinden, in strijd bevonden met artikel 36 van het koninklijk 

besluit plaatsing 2017.  

 

 Anders dan de verzoekende partij het ziet, heeft de Raad van 

State zich niet uitgesproken over de vraag of de gekozen inschrijver een 

aanvaardbare prijsverantwoording had kunnen geven, en diens offerte al dan niet 

als onregelmatig diende te worden beschouwd. Wel staat vast dat zonder de 

begane onwettigheid de verzoekende partij, als tweede gerangschikte inschrijver 

wiens offerte in het gunningsverslag niet als onregelmatig werd beschouwd, een 

kans had om de opdracht gegund te krijgen.  

 

 Het rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de begane 

onwettigheid en het verlies van een kans staat bijgevolg vast. De omstandigheid 

dat het niet zeker is dat de verzoekende partij zonder de begane onwettigheid de 

laagste inschrijver zou zijn geweest, doet daar geen afbreuk aan, maar heeft wel 

een gevolg voor de begroting van de schade. 

 

11. Bijgevolg dient de aangevoerde schade die bestaat uit het 

verlies van een kans op het gegund krijgen van de litigieuze overheidsopdracht te 

worden begroot en is de hierna volgende beoordeling daartoe beperkt. 
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V. Omvang van de schadevergoeding  

 

 Standpunt van de partijen 

 

12. Aangezien de opdracht werd geplaatst met een procedure 

waarbij uitsluitend  het prijscriterium wordt gehanteerd, is volgens de 

verzoekende partij artikel 16, derde lid, van de rechtsbeschermingswet van 

toepassing en begroot zij haar schade op 10%  van haar offerteprijs.  

 

 Haar totale offerteprijs was 251.020,59 euro, btw niet 

inbegrepen, zodat de herstelvergoeding van 10% van het offertebedrag neerkomt 

op 25.102,05 euro, meer de vergoedende intrest aan de wettelijke intrestvoet 

vanaf de datum van het ontstaan van de schade, dit is vanaf de datum van de 

onwettig bevonden gunningsbeslissing van 26 april 2018.  

 

 Minstens dient volgens de verzoekende partij de schade te 

worden begroot op grond van de hoegrootheid van de kans die de verzoekende 

partij heeft verloren. De onwettigheid heeft tot gevolg dat de gekozen inschrijver 

niet meer als regelmatige inschrijver kan worden beschouwd. Aangezien er drie 

regelmatige inschrijvers overblijven, mag de kans op het verkrijgen van de 

opdracht dan ook redelijkerwijs worden geraamd op 33,33% van 25.102,05 euro 

of 8.283,67 euro, meer de vergoedende intrest aan de wettelijke intrestvoet vanaf 

de datum van het ontstaan van de schade op 26 april 2018. 

 

13. In de mate de Raad van State toch zou oordelen dat er sprake is 

van een verlies van een kans, wijst de verwerende partij in haar memorie van 

antwoord erop dat uit een vergelijkingstabel “raming tegenover eenheidsprijzen” 

– neergelegd als vertrouwelijk stuk E – blijkt dat de eenheidsprijzen van alle 

inschrijvers zeer sterk schommelen en dat niet kan worden uitgesloten dat een 

nieuw onderzoek naar deze eenheidsprijzen tot gevolg zou hebben dat meerdere 

offertes, waaronder die van de verzoekende partij, meerdere abnormale 
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eenheidsprijzen zouden bevatten en dus de opdracht ook niet aan haar mocht 

worden gegund.   

 

 Ondergeschikt moet volgens de verwerende partij dan rekening 

worden gehouden met het aantal inschrijvers, in dit geval vier, en mag het verlies 

van een kans maximaal worden vastgesteld op 25% van 10% van 251.020,59 

euro, dit is 6.275,51 euro. 

 

14. In haar memorie van wederantwoord repliceert de verzoekende 

partij dat zij geen inzage heeft in het betreffende “vertrouwelijk stuk E” en dus 

ook geen standpunt over dit stuk kan innemen. Zij meent dat uit het 

gunningsverslag kan worden afgeleid dat alle offertes werden nagezien met 

betrekking tot “het rekenkundig nazicht” en “het nazicht prijzen” en dat haar 

offerte regelmatig was, zodat zij als laagste inschrijver de opdracht gegund 

diende te worden. De omstandigheid dat de verwerende partij geen 

prijsverantwoording vroeg aan de verzoekende partij in geval er daadwerkelijk 

sprake zou zijn van abnormale prijzen in haar offerte, maakt op zich ook een 

“appreciatiefout”  uit, waardoor zij schade leed, en waarop de verwerende partij 

zich bijgevolg niet kan beroepen. Ten slotte vraagt de verzoekende partij de 

vertrouwelijkheid van de aldus aangemerkte stukken van het administratief 

dossier van de verwerende partij op te heffen, teneinde inzage te krijgen in de 

eenheidsprijzen van alle inschrijvers aangezien de prijzenproblematiek van 

doorslaggevend belang blijkt voor de beoordeling van de zaak. 

 

15. In haar laatste memorie benadrukt de verwerende partij dat in 

het vernietigingsarrest niet wordt gesteld dat de offerte van de gekozen 

inschrijver onregelmatig is. Volgens haar zou diens offerte ook effectief de 

laagste regelmatige offerte zijn geweest, mocht een prijsverantwoording zijn 

gevraagd, wat zij afleidt uit het feit dat die offerte 11% boven het geraamde 

offertebedrag ligt. Voorts benadrukt zij dat, indien zij effectief een 

prijsverantwoording had gevraagd, zij naderhand wel rekening mag houden met 

inlichtingen die niet afkomstig zijn van de inschrijver en zij bij de beoordeling 
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van die prijsverantwoording mag verwijzen naar de raming, zodat met voldoende 

zekerheid mag worden gesteld dat de gekozen inschrijver wel degelijk de laagste, 

regelmatige offerte indiende.   

 

16. In haar laatste memorie volhardt de verzoekende partij in haar 

stelling, dat haar offerte regelmatig was en zij met zekerheid als laagste 

inschrijver de opdracht zou gegund worden.  

 

 Beoordeling  

 

A. Wat de forfaitaire schadevergoeding overeenkomstig artikel 16, derde lid, van 

de rechtsbeschermingswet betreft 

 

17. Luidens artikel 16, derde lid, van de rechtsbeschermingswet 

wordt bij een openbare of niet-openbare procedure, wanneer de economisch 

meest voordelige offerte uitsluitend op grond van de prijs wordt bepaald, de 

opdracht gegund aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte heeft 

ingediend, op straffe van een forfaitaire schadevergoeding vastgesteld op tien 

procent van het bedrag zonder belasting over de toegevoegde waarde van deze 

offerte.  

 

18. Teneinde deze forfaitaire schadeloosstelling te verkrijgen, en 

aldus te worden ontslaan van de concrete bewijslast van schade en oorzakelijk 

verband, dient de verzoekende partij te dezen het bewijs te leveren dat zij de 

laagste regelmatige offerte heeft ingediend.  

 

 De verzoekende partij betoogt daartoe dat de gekozen 

inschrijver noch de verwerende partij ook na een prijsbevraging een aanvaardbare 

prijsverantwoording hadden kunnen geven en de verwerende partij 

“ontegensprekelijk [had] moeten vaststellen dat het totale offertebedrag 

abnormaal was, en [...] de offerte [had] moeten weren”, maar zij bewijst haar 

stelling niet. De loutere omstandigheid dat er een aanzienlijk prijsverschil is 
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tussen de offerte van de gekozen inschrijver en haar offerte, en een significant 

kleiner prijsverschil tussen haar offerte en de overige inschrijvers, toont dit alvast 

niet aan.    

  

19.  Bijgevolg bewijst de verzoekende partij niet dat zij recht heeft 

op de betrokken forfaitaire schadeloosstelling. 

 

20. Gelet op wat voorafgaat dient, enerzijds, de schade te worden 

begroot en, anderzijds, een berekening te worden gemaakt van de hoegrootheid 

van de kans die de verzoekende partij dan wel heeft gehad – behalve 100 % – om 

de opdracht gegund te krijgen indien de in het vernietigingsarrest vastgestelde 

onwettigheid niet was begaan.  

 

B. Wat de begroting van de schade en de kansberekening betreft 

 

21. Bij de begroting van haar schade vertrekt de verzoekende partij 

van een herstelvergoeding van 25.102,05 euro, zijnde 10 % van haar offerteprijs, 

naar analogie met de forfaitaire schadevergoedingsregel van 10% vastgesteld in 

artikel 16, derde lid, van de rechtsbeschermingswet.  

 

 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, mag met deze door de 

verzoekende partij zelf voorgestelde forfaitaire schadebegroting “naar analogie” 

worden ingestemd. Anders dan de verwerende partij het ziet, staat artikel 16, 

derde lid, van de rechtsbeschermingswet een dergelijke werkwijze niet in de weg.  

 

22.  Wat de kansberekening betreft, mag, aangezien de verzoekende 

partij niet aantoont dat de opdracht in elk geval aan haar had moeten worden 

gegund, enkel rekening worden gehouden met een nader te bepalen breukdeel van 

dit forfait, dat juist de kans weerspiegelt op de gunning van de opdracht. 
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 Daarbij wordt aangenomen dat de kans van de verzoekende 

partij op het verkrijgen van de opdracht mag worden begroot op 50%, omdat zij 

de tweede laagste als regelmatig aangemerkte gerangschikte inschrijver was.  

 

 Enerzijds, kan thans uit de vergelijking van de offerteprijs van 

de gekozen inschrijver met het geraamde opdrachtbedrag niet worden afgeleid dat 

de gekozen inschrijver ook na een prijsbevraging met zekerheid de laagste 

inschrijver was. De verzoekende partij wijst er daarbij terecht op dat alle 

inschrijvers hoger eindigden dan de raming zodat het feit dat de totaalprijs van de 

gekozen inschrijver 11% hoger ligt dan deze onrealistische raming op zichzelf  

geen aanvaardbare prijsverantwoording kan uitmaken. Anderzijds, komt het, bij 

gebrek aan een opmerking hieromtrent in het gunningsverslag, de verwerende 

partij niet toe naderhand te betogen dat de prijzen van de verzoekende partij, gelet 

op de sterke schommelingen van de eenheidsprijzen van alle inschrijvers die 

zouden blijken uit de als vertrouwelijk neergelegde “vergelijkingstabel raming 

tgo. eenheidsprijzen”, ook abnormaal hadden kunnen zijn en de opdracht dus 

mogelijks ook aan haar niet had mogen worden gegund. In de betrokken 

vergelijkingstabel waarop de Raad van State acht vermag te slaan, worden alle 

afwijkingen in plus en in min procentueel uitgedrukt zonder dat hieraan gevolgen 

worden verbonden met betrekking tot de prijzen van de andere inschrijvers dan 

de gekozen inschrijver. De gevraagde opheffing van de vertrouwelijkheid van het 

betrokken stuk, en bij uitbreiding van alle als vertrouwelijk aangemerkte stukken, 

is in die context niet nodig.  

 

23. Gelet op wat voorafgaat en vertrekkend van een 

herstelvergoeding van 10% van de offerteprijs van de verzoekende partij, wordt 

het verlies van een kans op het verkrijgen van de opdracht, naar billijkheid 

begroot op 50% van 25.102, 05 euro, dit is 12.551 euro. 
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IV. Intresten 

 

24. De verzoekende partij vraagt om de schadevergoeding te 

vermeerderen met intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van het 

ontstaan van de schade, dit is vanaf de datum van de gunningsbeslissing van 

26 april 2018. 

 

 De verwerende partij formuleert geen bezwaar.     

 

 De vraag wordt ingewilligd. 

 

BESLISSING 

 

1. De Raad van State veroordeelt het OCMW van Berlare tot betaling van 

een schadevergoeding tot herstel aan de bvba Steenhaut ten bedrage van 

12.551 euro te vermeerderen met intresten aan de wettelijke intrestvoet 

vanaf 26 april 2018.  

 

2. De verwerende partij wordt verwezen in de kosten van het verzoek tot 

schadevergoeding tot herstel, begroot op een rolrecht van 200 euro, een 

bijdrage van 20 euro, en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die 

verschuldigd is aan de verzoekende partij.  
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Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van vierentwintig 

november tweeduizend twintig, door de Raad van State, XIIe kamer, 

samengesteld uit: 

 

Dierk Verbiest, kamervoorzitter, 

Johan Bovin, staatsraad, 

Patricia De Somere, staatsraad, 

bijgestaan door 

Silja Doms,  griffier. 

 

De griffier                            De voorzitter 

 

 

 

 Silja Doms                            Dierk Verbiest 
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RvS nr. 248.183 van 28 augustus 2020 
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RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 
 

VOORZITTER VAN DE XIIe VAKANTIEKAMER 
 

A R R E S T 
 

nr. 248.183 van 28 augustus 2020 
in de zaak A. 231.523/XII-8940 

 
In zake:  de NV ALPHA CLASSICAL CLEANING 
  bijgestaan en vertegenwoordigd door 
  advocaat Filip Gijssels 
  kantoor houdend te 9900 Eeklo 
  Gentsesteenweg 56 
  bij wie woonplaats wordt gekozen 
 

 tegen: 
 

 de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister 
 van Mobiliteit 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaten Bart Van Hyfte en Laurent Delmotte 
 kantoor houdend te 1160 Brussel 
 Hermann-Debrouxlaan 40 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
Tussenkomende partij : 
 

 de BVBA BELGO FACILITY SERVICES 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaat Denis Philippe 
 kantoor houdend te 1170 Brussel 
 Terhulpsesteenweg 181/9 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

I. Voorwerp van de vordering 

 

1. De vordering, ingesteld op 12 augustus 2020, strekt tot de 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de 

beslissing van ongekende datum van de Voorzitster van het Directiecomité van de 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER […] om de 

opdracht ‘schoonmaak van lokalen van de FOD Mobiliteit en Vervoer – Port 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
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pany: x     D
ow

nload date: 02-11-2021
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Arthurlaan 12 – 9000 Gent’ te sluiten met BELGO FACILITY SERVICES” en 

van de impliciete weigering om die opdracht te gunnen aan de verzoekende partij. 

 

II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier 

ingediend. 

 

 De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 27 augustus 2020, om 10.00 uur. 

 

 Kamervoorzitter Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht. 

 

 Advocaat Filip Gijssels, die verschijnt voor de verzoekende 

partij, advocaat Astrid De Houwer, die loco advocaten Bart Van Hyfte en Laurent 

Delmotte verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Clément de Cléty, die 

loco advocaat Denis Philippe verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn 

gehoord. 

 

 Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Eylenbosch heeft een met 

dit arrest eensluidend advies gegeven. 

 

 Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Tussenkomst 

 

3. Met een verzoekschrift van 20 augustus 2020 heeft de 

bvba Belgo Facility Services gevraagd om in het administratief kort geding te 

mogen tussenkomen. 

 

 De bvba Belgo Facility Services blijkt voordeel te halen uit de 

bestreden beslissing en heeft er belang bij dat de vordering wordt afgewezen. 

Bijgevolg moet haar verzoek tot tussenkomst worden ingewilligd. 
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IV. Vertrouwelijkheid van stukken 

 

4. De verwerende partij vraagt de vertrouwelijke behandeling van de 

offerte van de gekozen inschrijver. 

 

 De verzoekende partij tot tussenkomst vraagt de vertrouwelijke 

behandeling van haar detail van prijsberekening (stuk 1), de arbeidsovereenkomst 

van de werkneemster die zij verklaart in te zetten voor deze opdracht (stuk 2) en het 

Activa-attest van laatstbedoelde werkneemster (stuk 3). 

 

 De vertrouwelijkheid wordt vooralsnog niet betwist. De als 

vertrouwelijk bestempelde stukken worden voorlopig afzonderlijk in het dossier 

opgenomen 

 

V. De gegevens van de zaak 

 

5.1. De FOD Mobiliteit en Vervoer schrijft een overheidsopdracht uit voor 

diensten met als voorwerp “Schoonmaak van gebouwen van de FOD Mobiliteit en 

Vervoer in Gent”. 

 

5.2. De opdracht is aangekondigd in het Bulletin der Aanbestedingen van 

11 juni 2020. 

 

5.3. De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

5.4. Het bijzonder bestek met referte SL/SEC-02/06/2020-24 is 

toepasselijk. 

 

5.5. De opdracht geldt voor een duur van één jaar. Deze kan stilzwijgend 

worden verlengd met driemaal één jaar. 

 

5.6. Er worden twee gunningscriteria gehanteerd: 

 

- De prijs (50 %) 
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- Plan van aanpak (50 % ). 

 

 Bij het plan van aanpak wordt onder andere medegedeeld hoeveel 

uren de inschrijver zal besteden om de diensten uit te voeren. 

 

5.7. Twee ondernemingen dienen een offerte in: 

 

- BELCCO (nv ALPHA CLASSICAL CLEANING) (= verzoekende 

partij), tegen een prijs van 32,50 euro/uur x 312 manuren/jaar, btw niet inbegrepen 

of een totaalprijs van 10.140,00 euro per jaar, btw niet inbegrepen 

- bvba BELGO FACILITY SERVICES (= verzoekende partij tot tussenkomst), 

tegen een prijs van  24,95 euro/uur x 312 manuren/jaar, btw niet inbegrepen of een 

totaalprijs van 7784,40 euro per jaar, btw niet inbegrepen. 

 

5.8. Per aangetekend schrijven van 24 juli 2020 en per emailbericht van 

28 juli 2020 wordt aan de verzoekende partij meegedeeld dat haar offerte niet is 

gekozen: 

 
“Uw offerte werd aan een grondig onderzoek onderworpen. Ik moet u 

meedelen dat de aanbestedende overheid beslist heeft om onderhavige 
opdracht niet te gunnen aan uw onderneming. 

In de eerste fase werd uw onderneming onderzocht in het kader van de 
selectiecriteria zoals vermeld in het bijzonder lastenboek. Uit dit onderzoek 
is gebleken dat uw onderneming kon worden geselecteerd. 

Vervolgens werd uw offerte onderzocht op het vlak van de 
administratieve en technische regelmatigheid. Er werd vastgesteld dat uw 
offerte administratief en technisch regelmatig was. 

Tenslotte werd uw offerte getoetst aan de gunningscriteria vermeld in het 
bestek. Uit dit onderzoek, in bijlage toegevoegd, is gebleken dat de offerte 
van de onderneming Belgo Facility Services de voordeligste regelmatige 
offerte is. Bijgevolg heb ik beslist om de opdracht te gunnen aan deze 
onderneming. In bijlage vindt u de gemotiveerde gunningsbeslissing.” 

 
  Het evaluatieverslag en de gunningsbeslissing – beide zonder 

gekende datum – zijn gevoegd in bijlage. 
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5.9.  De gunningsbeslissing van de Voorzitster van het Directiecomité 

van de FOD Mobiliteit en Vervoer luidt als volgt: 

 
“[…] 
- Gelet op het feit dat volgende inschrijvers een offerte hebben 

ingediend: 
● Belcco 
● Belgian Facility Services 

- Gelet op het feit dat alle bovenvermelde offertes voldoen aan de 
selectiecriteria; 

- Gelet op het feit dat de bovenvermelde offertes onderzocht werden in 
het licht van de gunningscriteria voorzien in het lastenboek; 

- Gelet op het feit dat uit dit onderzoek gebleken is dat de offerte van 
Belgian Facility Services de hoogste eindquotatie heeft behaald 
omwille van de in dezelfde bijlage vermelde juridische en feitelijke 
motieven; 

- Gelet op het feit dat uit het nazicht van de persoonlijke toestand van 
Belgian Facility Services blijkt dat de impliciete verklaring op eer van 
deze inschrijver correct is; 

- Gelet op het feit dat bijgevolg de offerte van Belgian Facility Services 
in aanmerking komt voor de sluiting van de opdracht; 

Heb ik beslist om de opdracht te sluiten met Belgian Facility Services. 
De bijlage waarvan sprake maakt integraal deel uit van deze beslissing.” 
 
 

5.10.  Met een schrijven van 30 juli 2020  heeft de raadsman van de 

verzoekende partij de verwerende partij verzocht om een afschrift te mogen 

ontvangen van alle bestuursdocumenten van het dossier. 

 

5.11.  Bij emailbericht van 4 augustus 2020 heeft de verwerende partij 

de bestuursdocumenten bezorgd. 

 

VI. De ontvankelijkheid 

 

  Standpunt van de verwerende partij  

 

6.  De verwerende partij werpt de niet-ontvankelijkheid op van de 

vordering. De verzoekende partij ontbeert volgens haar het belang bij het indienen 

van een verzoekschrift tot schorsing van een beslissing op basis waarvan de 

overeenkomst houdende de uitvoering van de opdracht is gesloten en wordt 

uitgevoerd. 
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  Beoordeling 

 

7.  Artikel 30, § 2, van de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies’, dat 

bepaalt dat zodra de opdracht is gesloten, deze niet meer geschorst of 

onverbindend kan worden verklaard door de verhaalinstantie, welke die ook zij, 

betreft het sluiten van het contract voor de opdracht, hetgeen tot de rechtsmacht 

van de hoven en rechtbanken behoort. Die bepaling verzet er zich niet tegen dat de 

Raad de schorsing van de tenuitvoerlegging beveelt van de van de gesloten 

opdracht afsplitsbare gunningsbeslissing. Artikel 40 van de wet van 16 februari 

2017 ‘tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten’ heeft artikel 30 op dit punt niet 

gewijzigd. 

 

  De vordering is ontvankelijk. 

 

VII. Schorsingsvoorwaarden 

 

8.  De wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten en concessies’ is te dezen van toepassing. 

Overeenkomstig artikel 15 van die wet wordt de vordering tot schorsing voor de 

Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid, zonder dat het bewijs van spoedeisendheid is vereist. 

 

  In dat kader dient enkel te worden onderzocht of minstens één 

ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke onwettigheid 

aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing kunnen 

verantwoorden. 
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VIII. De ernst van de middelen 

 

Eerste en tweede middel 

 

  Standpunt van de verzoekende partij  

 

9.  Een eerste middel is afgeleid uit artikel 7 van de wet van 17 juni 

2016 ‘inzake overheidsopdrachten’ (hierna: wet overheidsopdrachten 2016), 

artikel 83 van dezelfde wet juncto artikel 76, §§ 1 en 5 van het koninklijk besluit 

van 18 april 2017 ‘plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren’ (hierna: 

koninklijk besluit plaatsing 2017), artikel 84 van de wet overheidsopdrachten 2016 

juncto de artikelen 33 en 35 van het koninklijk besluit plaatsing 2017, de 

ministeriële omzendbrief van 10 juli 2017 betreffende de ‘strijd tegen sociale 

dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten’ juncto het 

beginsel ‘patere legem quam ipse fecisti’, het zorgvuldigheidsbeginsel, de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 ‘betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen’ en het formeel en materieel 

motiveringsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

  Samengevat betoogt de verzoekende partij dat de prijs 

aangeboden door de tussenkomende partij een abnormaal lage en 

niet-marktconforme prijs is en daarenboven een prijs die neerkomt op ‘sociale 

dumping’, t.t.z. een prijs die de regels van het sociaal- en arbeidsrecht niet naleeft. 

De aanbestedende overheid was dan ook verplicht de offerte van de 

tussenkomende partij te weren overeenkomstig artikel 76, § 1, vierde lid, 1° van 

het koninklijk besluit plaatsing 2017, minstens artikel 76, § 1, derde lid, van 

hetzelfde besluit, zonder mogelijkheid tot regularisatie. Alsdan zou de offerte van 

de verzoekende partij de enige regelmatige offerte zijn geweest. “Derhalve is er 

niet alleen reden om de uitvoering van de bestreden beslissing te schorsen, maar 

ook de daaruit voortvloeiende impliciete weigering om de opdracht te gunnen aan 

de verzoekende partij volgens de door haar ingediende offerte”. 

 

  Omdat het gaat om een onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking en de opdracht voor diensten beneden de drempels 

valt voor de Europese bekendmaking en aangezien er in de opdrachtdocumenten 
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geen andersluidende bepaling is opgenomen, was de aanbestedende overheid op 

grond van artikel 36, § 6 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 er niet toe 

gehouden bij de betrokken inschrijver een bevraging uit te voeren over de 

abnormaal lijkende prijs. De verwerende partij had wel inlichtingen kunnen 

inwinnen bij de betrokken inschrijver. De verwerende partij heeft zulks niet 

gedaan, meer zij heeft eenvoudig geen prijs- of kostenonderzoek gevoerd. 

 

  Door de nalatigheid van de verwerende partij om de prijzen van 

de offertes grondig na te zien, is de beslissing ook tot stand gekomen met 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en werd de beslissing niet gemotiveerd 

zoals het behoort, met schending van het formeel en materieel 

motiveringsbeginsel. 

 

10.  Een tweede middel is – in ondergeschikte orde – afgeleid uit de 

schending van artikel 84 van de wet overheidsopdrachten 2016, de artikelen 33 en 

35 van het koninklijk besluit plaatsing 2017, de ministeriële omzendbrief van 10 

juli 2017 betreffende de ‘strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en 

concessieovereenkomsten’ juncto het beginsel ‘patere legem quam ipse fecisti’, 

het zorgvuldigheidsbeginsel, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

‘betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen’ en het 

formeel en materieel motiveringsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

  Samengevat betoogt de verzoekende partij dat geen prijzen- of 

kostenonderzoek is uitgevoerd nu zulks blijkt uit geen enkel stuk of document van 

het dossier. In casu was het uitvoeren van een prijzen- en kostenonderzoek niet 

alleen wettelijk verplicht, maar noopten de regels inzake sociaal- en arbeidsrecht 

tot het voeren van een prijzen- en kostenonderzoek met de nodige precisie en in 

voorkomend geval daarover inlichtingen in te winnen bij de inschrijvers, minstens 

bij de gekozen inschrijver. 

 

 Standpunt van de verwerende partij  

 

11.  De verwerende partij werpt in de eerste plaats de 

niet-ontvankelijkheid op van het eerste middel. Zelfs indien de prijs van de 

gekozen inschrijver abnormaal zou zijn geweest, kon zijn offerte overeenkomstig 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 02-11-2021

M&D Seminars 416



 
 XII-8940-9/15 

artikel 76, § 5 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 worden geregulariseerd 

zodat niet zeker is dat de verzoekende partij als eerste zou zijn gerangschikt en de 

opdracht gegund zou hebben gekregen. 

 

  Ten gronde antwoordt de verwerende partij onder het eerste 

middel dat de offertes zijn onderworpen aan een prijsonderzoek. Zulks blijkt 

volgens haar uit de kennisgevingsbrief en het evaluatieverslag die beide gewagen 

van regelmatige offertes. 

 

  Bij het onderzoek van de regelmatigheid stelt de verwerende 

partij geen abnormale prijzen te hebben gevonden waardoor een verdere bevraging 

zich niet heeft opgedrongen. Meer en zelfs als er al sprake zou zijn geweest van 

abnormale prijzen, was de verwerende partij op grond van artikel 36, § 6 van het 

koninklijk besluit plaatsing 2017 niet gehouden tot een verdere bevraging. 

 

  De aanbestedende overheid beschikt hoe dan ook over een ruime 

beoordelingsvrijheid om prijzen al dan niet vermoedelijk abnormaal te bevinden en 

te beslissen of er al dan niet een prijsverantwoording zal worden gevraagd. 

 

  De berekeningen van de minimale loonkost waarop de 

verzoekende partij steunt, zijn niet juridisch bindend en houden geen rekening met 

het inschakelen van studenten of werknemers binnen een Activaplan. 

 

  De gekozen inschrijver voert een gelijkaardige opdracht uit voor 

de verwerende partij in lokalen te Brussel. Hierbij hanteert hij een gelijkaardige 

prijs die de verwerende partij heeft onderzocht en als normaal heeft aanvaard. Deze 

prijs werd daarenboven nooit aangevochten. De verwerende partij leidt hieruit af 

dat zij ook in deze overheidsopdracht de door de gekozen inschrijver opgegeven 

prijs als normaal kon beschouwen. 

 

12.  Het tweede middel dient volgens de verwerende partij samen te 

worden gelezen met het eerste middel. De verwerende partij leidt hieruit in de 

eerste plaats af dat het tweede middel niet ontvankelijk is: 

 
“- Ofwel zal uw Raad immers oordelen dat het eerste middel ontvankelijk 
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en gegrond is (quod non). In dat geval zal de bestreden beslissing aldus 
geschorst worden en is dit tweede middel bijgevolg zonder belang. 

-Ofwel zal uw Raad oordelen dat het eerste middel onontvankelijk of niet 
ernstig is. In dat geval bevestigt uw Raad aldus dat verwerende partij de 
artikelen, waarvan de schending wordt ingeroepen bij het eerste middel, niet 
geschonden heeft en dat zij aldus wel de regels omtrent het prijs- of 
kostenonderzoek heeft gerespecteerd. 

Aangezien bij dit tweede middel (dat in ondergeschikte orde wordt 
ingeroepen), de schending van dezelfde artikelen wordt aangekaart, zonder 
dat er nieuwe argumenten worden gegeven, is dit middel zonder belang. In 
samenhang met het eerste middel, zal immers nooit een beslissing over dit 
middel worden geveld.” 

 
  Ten gronde herhaalt de verwerende partij de essentie van haar 

verweer onder het eerste middel. 

 

  Standpunt van de tussenkomende partij  

 

13.  De tussenkomende partij beantwoordt de beide middelen samen. 

 

  In essentie werpt zij op dat de door haar opgegeven prijs noch in 

strijd is met de sociale regelgeving, noch abnormaal. Zij stelt in het verleden in 

concurrentie te zijn gekomen met lagere prijzen dan de hare zonder dat die in vraag 

werden gesteld. 

 

  Het feit dat de verzoekende partij de opdracht niet heeft 

gekregen, toont op zich niet het abnormaal karakter aan van lagere prijzen dan die 

aangeboden door de verzoekende partij. De tussenkomende partij stelt verder een 

kleine onderneming te zijn waardoor zij geen algemene kosten zou hebben. Haar 

prijzen zouden in essentie enkel de arbeidskosten omvatten. 

 

  Ten vertrouwelijke titel legt de tussenkomende partij het detail 

van de prijs per uur neer. Zij maakt uw Raad erop attent dat haar uurtarief wel 

degelijk rekening houdt met de minimumlonen en sociale lasten en dat zij kan 

genieten van steunmaatregelen die de kost drukken. Eveneens ten vertrouwelijke 

titel legt de tussenkomende partij de arbeidsovereenkomst en het Activa-attest van 

de werkneemster belast met de schoonmaak, neer. 
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  De tussenkomende partij vervolgt dat voor het prijzenonderzoek 

in de zin van de artikelen 33 en 35 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 de 

Belgische Staat deze vertrouwelijke stukken niet nodig had. Een verdere 

prijsbevraging in het kader waarvan deze stukken hadden kunnen worden 

gevraagd, heeft zich niet opgedrongen. De Belgische Staat, die dit soort 

schoonmaakopdrachten vaak lanceert, is perfect op de hoogte van de prijzen in de 

schoonmaaksector, van de sociale regelgeving en van de steunmaatregelen. De 

tussenkomende partij benadrukt dat haar prijzen niet afwijken van de courante 

prijzen gehanteerd in de schoonmaaksector die wordt gekenmerkt door zeer 

scherpe prijzen. 

 

 Beoordeling  

 

14.  Artikel 84 van de wet overheidsopdrachten 2016 luidt: 

 
“De aanbestedende overheid voert een prijzen- of kostenonderzoek uit op 

de ingediende offertes, overeenkomstig de door de Koning te bepalen nadere 
regels. De Koning kan in uitzonderingen voorzien op het prijzen of 
kostenonderzoek voor de door Hem te bepalen opdrachten. 

Op haar verzoek verstrekken de inschrijvers tijdens de 
plaatsingsprocedure alle nodige inlichtingen om dit onderzoek mogelijk te 
maken.” 

 
  Artikel 35 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 luidt: 

 
“De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een 

prijs- of kostenonderzoek. Daartoe kan de aanbestedende overheid, 
overeenkomstig artikel 84, tweede lid, van de wet, de inschrijvers verzoeken 
alle nodige inlichtingen te verstrekken.” 

 
 

  De Raad van State mag, voor de toetsing van de beoordeling van 

de motieven van een aanbestedende overheid om prijzen al dan niet als abnormaal 

te beschouwen en om al dan niet een prijsverantwoording te vragen, zijn eigen 

beoordeling niet in de plaats stellen van het bestuur. Een aanbestedende overheid 

beschikt bij het al dan niet opstarten van de procedure van abnormale prijzen 

immers over een ruime beoordelingsruimte. Het komt de Raad van State enkel toe 

om desgevraagd na te gaan of de betrokken motieven van dat onderzoek naar 
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behoren zijn bewezen en of de beoordeling van het bestuur de perken van de 

redelijkheid en de zorgvuldigheid niet te buiten is gegaan. 

 

15.  De materiëlemotiveringsplicht vereist dat uit het administratief 

dossier de  motieven kunnen worden afgeleid op grond waarvan een 

aanbestedende overheid van oordeel is dat de aangeboden prijzen niet abnormaal 

zijn, opdat deze aan de voormelde toetsing door de Raad van State kunnen worden 

onderworpen. Dit was te dezen zeker aangewezen, gelet op het belangrijke verschil 

(23,23 % ) tussen de door de beide offerte-indieners voorgestelde prijzen. Een 

loutere post-factumbewering van de aanbestedende overheid volstaat niet om voor 

waar aan te nemen dat de wettelijke verplichting inzake het prijsonderzoek 

daadwerkelijk werd nageleefd. Er staat aldus niet vast dat de offerte van de 

gekozen inschrijver geen abnormale prijzen bevatte en een geldige offerte was, 

zodat het derhalve ook niet vaststaat dat de opdracht op rechtsgeldige wijze werd 

gegund. 

 

16.  De verwerende partij verwijst naar de kennisgevingsbrief en het 

evaluatieverslag, waaruit zou blijken dat de offertes zijn onderzocht op hun 

regelmatigheid, inclusief het prijzenonderzoek, en waarbij de beide offertes 

regelmatig zijn bevonden. 

 

  Uit een samenlezing van de kennisgevingsbrief en het 

evaluatieverslag lijkt evenwel te volgen dat deze conclusie enkel steunt op een 

onderzoek van de handtekeningsbevoegdheid, de attesten inzake 

niet-faillissement, fiscale schulden en RSZ-schulden, blanco uittreksel uit het 

strafregister en attest plaatsbezoek, maar geen aanwijzingen bevat voor een 

uitgevoerd prijsonderzoek. De prijzen van de inschrijvers lijken eerst aan bod te 

zijn gekomen bij de berekening van de punten voor het prijscriterium na toepassing 

van de in het bestek omschreven prijsformule. Een dergelijke berekening mag niet 

worden gelijkgesteld met een prijsonderzoek in de zin van de geschonden geachte 

artikelen 84 van de wet overheidsopdrachten 2016 en 35 van het koninklijk besluit 

plaatsing 2017. 

 

17.  Het verweer dat in de schoonmaaksector prijzen doorgaans 

scherp worden gesteld, niet zelden dankzij steunmaatregelen waar werkgevers 
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kunnen van genieten, komt voor als een post factum motief. Het dossier zoals het 

voorlag ten tijde van de gunning bevat geen verklaring voor het grote prijsverschil 

tussen de inschrijvers om die reden. De offerte van de gekozen inschrijver licht de 

opgegeven prijs niet toe. De tussenkomende partij bevestigt overigens  thans 

uitdrukkelijk dat de aanbestedende overheid niet vóór het voegen bij het 

verzoekschrift tot tussenkomst kennis had van de concreet door haar genoten 

steunmaatregelen en de detailberekening van het door haar opgegeven uurtarief. In 

zoverre tegenpartijen in dit licht verwijzen naar artikel 36, § 6 van het koninklijk 

besluit plaatsing 2017 luidens welk een aanbestedende overheid niet gehouden is 

tot prijsbevraging in geval van een onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking – zoals te dezen – valt op te merken dat artikel 84 van 

de wet overheidsopdrachten 2016 juncto artikel 35 van het koninklijk besluit 

plaatsing 2017 de aanbestedende overheid steeds toelaten om inlichtingen te 

vragen.  

 

18.  Hetzelfde lijkt op te gaan voor wat betreft de verwijzing door de 

verwerende partij naar een gelijkaardige opdracht die de gekozen inschrijver voor 

haar uitvoert in lokalen te Brussel tegen een vergelijkbare en niet aangevochten 

prijs. Niet alleen bevat het administratief dossier niet het minste spoor dat in het 

kader van een prijsonderzoek aanknoping zou zijn gezocht bij de Brusselse 

opdracht maar bovendien lijkt het door de verwerende partij bijgebrachte 

evaluatieverslag dienaangaande al evenmin aanwijzingen te bevatten over de 

beweerde normaliteit van de prijzen. 

 

IX. Besluit 

 

19.  Aangezien het dossier er niet van doet blijken dat de verwerende 

partij voorafgaand aan het nemen van de gunningsbeslissing een onderzoek heeft 

verricht van de prijzen, worden de middelen in die mate ernstig bevonden. 

 

  Deze vaststelling volstaat om de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de bestreden gunningsbeslissing te adviseren.  

 

20.  De vordering tot schorsing van de impliciete 

weigeringsbeslissing om de opdracht aan de verzoekende partij te gunnen, dient 
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vooralsnog te worden verworpen. Er kan niet worden vooruitgelopen op de 

resultaten van een nog te voeren prijsonderzoek, met inbegrip van een onderzoek 

naar de naleving van de sociale regelgeving. 

 

X. Kosten 

 

21. Het is passend, gelet op de hierna ingewilligde vordering tot schorsing 

en het daaropvolgende nog noodzakelijke procedureverloop, de kosten, de 

gevorderde rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, in beraad te houden. 

 

BESLISSING 

 

1. Het verzoek van de bvba Belgo Facility Services tot tussenkomst wordt 

ingewilligd. 

 

2. De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid van “de beslissing van ongekende datum van de 

Voorzitster van het Directiecomité van de FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER […] om de opdracht 

‘schoonmaak van lokalen van de FOD Mobiliteit en Vervoer – Port 

Arthurlaan 12 – 9000 Gent’ te sluiten met BELGO FACILITY SERVICES”. 

 

3. De Raad van State verwerpt de vordering voor het overige. 
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Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 

achtentwintig augustus tweeduizend twintig, door de Raad van State, 

XIIe vakantiekamer, samengesteld uit: 

 

Eric Brewaeys, kamervoorzitter, 

bijgestaan door 

Silja Doms, griffier. 

 

De griffier De voorzitter 

 

 

 

 

Silja Doms Eric Brewaeys 
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 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 

 

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER 

 

 A R R E S T 

 

 nr. 247.967 van 30 juni 2020 

 in de zaak A. 230.835/XII-8905 
 

In zake:  de NV DE VRIESE RAF 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door 

 advocaat Jo Goethals 

 kantoor houdend te 8800 Roeselare 

 Kwadestraat 151B/41 

 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

 tegen: 

 

 het VLAAMSE GEWEST 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door 

 advocaten Karel Vanhoorebeke en Rebecca Denys 

 kantoor houdend te 9000 Gent 

 Coupure Rechts 162 

 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

I. Voorwerp van de vordering 

 

1. De vordering, ingesteld op 29 mei 2020, strekt tot de schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing 

[...]van het Vlaamse Gewest van 20 april 2020 met betrekking tot de openbare 

procedure in verband met het bestek 1M3D8H/19/08 over een overheidsopdracht 

voor aanneming van werken X30/D315/13 voor structureel onderhoud fietspaden 

district 315 Oostende waarbij de opdracht werd gegund aan Adiel Maes nv [...] en 

niet aan nv De Vriese Raf.” 

 

II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. Er is toepassing gemaakt van het koninklijk besluit nr. 12 van 

21 april 2020 „met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de 
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rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de 

zaken‟. 

 

 De verwerende partij heeft een nota en het administratief dossier 

ingediend.  

 

 De verzoekende partij heeft een zittingsnota ingediend. 

 

 De verwerende partij heeft een zittingsnota ingediend. 

 

 Behalve wat de kosten betreft heeft auditeur Ines Martens een  

met dit arrest eensluidend schriftelijk advies gegeven, dat aan de partijen met een 

e-mailbericht ter kennis werd gebracht. 

 

 Het debat is gesloten op 19 juni 2020. 

 

 Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Feiten 

 

3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor 

werken volgens een openbare procedure met als voorwerp “Structureel onderhoud 

fietspaden in district 315 Oostende”, zoals beschreven in het bestek met nummer 

1M3D8J/19/08.  

 

 De opdracht heeft tot doel om de berijdbaarheid en veiligheid te 

verzekeren op de vrij liggende fietspaden in het district 315 Oostende van de 

provincie West-Vlaanderen door het uitvoeren van een structureel onderhoud. 

 

 Het betreft een raamovereenkomst met een looptijd van één jaar, 

te sluiten met één ondernemer. 
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 De opdracht wordt toegekend aan de economisch meest 

voordelige offerte vastgesteld op grond van de prijs.  

 

3.2. De opdracht wordt op 20 augustus 2019 in het Bulletin der 

Aanbestedingen bekendgemaakt. 

 

3.3. Op 30 september 2019 vindt de opening van de offertes plaats. Er 

worden zeven offertes ingediend, waaronder de offerte van de verzoekende partij 

en de gekozen inschrijver, de nv Adiel Maes. 

  

3.4. In het kader van het prijsonderzoek wordt beslist om aan alle 

inschrijvers een prijsverantwoording te vragen voor de posten 30, 58 en 61. De 

verzoekende partij en een andere inschrijver worden ook bevraagd voor post 13 en 

nog een andere inschrijver voor post 17. 

 

 Deze prijsverantwoording wordt aan de inschrijvers gevraagd bij 

brief van 10 oktober 2019. 

 

 Met een aangetekende brief van 19 oktober 2019 geeft de 

verzoekende partij haar prijsverantwoording. Ook de nv Adiel Maes geeft een 

prijsverantwoording. 

 

 Nadat hieromtrent advies wordt ingewonnen bij de afdeling 

Algemene Technische Ondersteuning van het Vlaamse Gewest (hierna: ATO), 

wordt bij brief van 7 november 2019 opnieuw om een prijsverantwoording 

gevraagd aan de nv Adiel Maes met betrekking tot de posten 7 en 9.  

 

 Bij brief van 21 november 2019 geeft de nv Adiel Maes een 

prijsverantwoording voor deze posten. 

 

 Nadat deze prijsverantwoording opnieuw ter advies werd 

voorgelegd aan de afdeling ATO, wordt aan de nv Adiel Maes nog gevraagd welke 

de gehanteerde verwerkingsmethode is voor het HRMP puin en de kostprijs 

daarvan.  
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 Hierop antwoordt de nv Adiel Maes bij brief van 20 december 

2019, waarover ATO nogmaals wordt bevraagd. 

 

3.5. Op 18 april 2020 wordt een gunningsverslag opgesteld. 

 

 Na toetsing aan de kwalitatieve selectievoorwaarden wordt de 

verzoekende partij als eerste gerangschikt en de nv Adiel Maes als tweede in “de 

rangschikking na selectie”. 

 

 Wat het prijsonderzoek betreft, wordt over de 

prijsverantwoording van de verzoekende partij het volgende geoordeeld: 

 

“De Vriese NV: 

Post 13: 

Een prijsverantwoording moet concreet en onderbouwd zijn: de 

samenstelling van de verkoopprijzen moet duidelijk toegelicht worden met 

duiding van de directe kosten (voor arbeid, materialen, materieel en 

onderaanneming) en de toeslag voor algemene kosten, winst en risico (het 

AK&W-percentage) Bij deze post stellen we vast dat de verantwoording 

bijzonder summier is en dus niet afdoende om het vermoeden van een 

abnormale, of schijnbaar merkwaardige, eenheidsprijs te weerleggen. 

Post 61: 

De offerte van de onderaannemer is onvoldoende gedetailleerd en 

cijfermatig toegelicht waardoor een beoordeling niet mogelijk is.  

De offerteprijs is enkel geldig voor uitvoering in 1 fase en bovendien is 

deze prijs enkel geldig voor een facturatie van minimum 90% van de 

vermoedelijke hoeveelheid. Het uitgangspunt dat de inschrijver de totale 

voorziene hoeveelheid in 1 fase zal moeten/kunnen uitvoeren is, gelet op de 

aard van de uit te voeren werkzaamheden, onrealistisch. 

Conform het bijzonder bestek (pg. 37) moet de inschrijver eveneens, 

alvorens de nieuwe slemlaag wordt aangebracht, nog een aantal 

voorbereidende werkzaamheden uitvoeren zoals het verwijderen van de 

bestaande slemlaag (incl. kosten voor afvoer en stort) en grondig reinigen 

en krachtig borstelen van het te behandelen oppervlak. In de 

prijsverantwoording worden deze werkzaamheden door de inschrijver niet 

vermeld: er wordt niet aangetoond dat met deze werken is rekening 

gehouden. 

Conclusie: 

Gelet op het essentiële karakter van de bovenvermelde elementen kunnen 

we besluiten da[t] De Vriese NV met zijn verantwoording niet in geslaagd 

is om het vermoeden van abnormale of schijnbaar merkwaardige 

eenheidsprijzen van post 13 en post 61 afdoende te weerleggen. Bijgevolg 

wordt deze offerte op prijstechnisch vlak ais onregelmatig beoordeeld.” 
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 Wat het prijsonderzoek betreft van de offerte van de nv Adiel 

Maes, wordt het volgende geoordeeld: 

 

“Maes Adiel 

Post 7 en 9: 

De gehanteerde kostprijs voor de verwerking van het HRMP puin wordt 

gestaafd met een offerte van de onderaannemer. Verder werden geen 

significante elementen vastgesteld die wijzen op abnormale prijsvorming. 

Conclusie: 

De offerte wordt op prijstechnisch vlak als regelmatig beoordeeld.” 

 

 

3.6. Op 20 april 2020 wordt het gunningsverslag goedgekeurd en 

wordt beslist, gelet op de motieven uit het onderzoek en de beoordeling zoals 

beschreven in het gunningsverslag, om de opdracht te gunnen aan de nv Adiel 

Maes voor een bedrag van 635.072,36 euro, btw inbegrepen. 

 

 Dit is de bestreden beslissing.  

 

 Bij brief van 14 mei 2020 wordt de verzoekende partij in kennis 

gesteld van de beslissing waarbij haar offerte onregelmatig wordt verklaard. Bij de 

brief wordt het gunningsverslag gevoegd.  

 

IV. Ontvankelijkheid van de vordering 

 

4. Vooralsnog bestaat er geen noodzaak om over de door de 

verwerende partij opgeworpen ontvankelijkheidsexceptie – voor zover de 

vordering is gericht tegen de impliciete beslissing om de opdracht niet aan de 

verzoekende partij te gunnen – uitspraak te doen. Een onderzoek van en een 

uitspraak over die exceptie zou alleen nodig zijn indien de grondvoorwaarden voor 

het toewijzen van de vordering tot schorsing vervuld zijn, wat, zoals hierna zal 

blijken, niet het geval is. 

 

V. Schorsingsvoorwaarden 

 

5.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 
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noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat 

minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte 

of het reglement prima facie kan verantwoorden en dat een uiterst dringende 

noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn 

van de gewone vordering tot schorsing. 

 

5.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 „betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies‟ van 

toepassing. 

 

 Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering 

worden geschorst van de thans bestreden beslissing in aanwezigheid van een 

ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid. 

 

 Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de 

vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een 

procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

 Overeenkomstig artikel 31 gelden deze bepalingen ook voor 

opdrachten die de drempelbedragen voor Europese bekendmaking niet bereiken. 

 

 Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of 

minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke 

onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kunnen verantwoorden. 

 

VI. Onderzoek van het enig middel 

 

Uiteenzetting van het middel  

 

6. De verzoekende partij voert de schending aan van de artikelen 

81 en 83 juncto artikel 84 van de wet van 17 juni 2016 „inzake 

overheidsopdrachten‟ (hierna: wet overheidsopdrachten 2016), de artikelen 76 

juncto de artikelen 33, 35, en 36, § 1, § 2 en § 3, van het koninklijk besluit van 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 02-11-2021

M&D Seminars 432



 
 XII-8905-7/24 

18 april 2017 „plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren‟ (hierna: 

koninklijk besluit plaatsing 2017), de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

„betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen‟, het 

principe “patere legem quam ipse fecisti”, het gelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel en ondergeschikt het materiëlemotiveringsbeginsel. 

 

 Het middel bestaat uit vier onderdelen, die zeer breedvoerig 

worden uiteengezet, zodat de Raad van State, daartoe genoodzaakt door de context 

van een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid, hierna enkel de grieven 

beoordeelt die meteen duidelijk zijn. 

 

A. Eerste onderdeel 

 

7. De verzoekende partij ontwikkelt een eerste middelonderdeel 

onder het opschrift: 

 

“De bestreden beslissing is onwettig omdat ten onrechte geen 

prijsverantwoording is gevraagd omtrent de beweerde abnormale 

eenheidsprijs (quod non).” 

 

 

 De verzoekende partij argumenteert nader dat de brief die de 

verwerende partij op 10 oktober 2019 aan haar richtte, hoewel daarin wordt 

verwezen naar artikel 36,§ 2, van het koninklijk besluit plaatsing 2017, eigenlijk 

een toepassing was van artikel 35 van dat besluit, waarbij aan de inschrijvers om 

uitgebreidere informatie werd verzocht met het oog op het uitvoeren van een 

correct “algemeen” prijsonderzoek. Zij wijst er hierbij op dat er immers in die brief 

geen melding is gemaakt van de schijnbare abnormaliteit van de eenheidsprijzen 

en geen spoor is terug te vinden van een beslissing waarbij de verwerende partij 

aan het einde van het algemeen prijsonderzoek tot de vaststelling zou zijn gekomen 

dat er sprake is van “schijnbare” abnormale eenheidsprijzen.  

 

 De bevraging dient dus te worden beschouwd als een bevraging 

zoals vervat in artikel 35 van het voornoemde besluit, zijnde een bevraging tijdens 

de “eerste fase”. De informatie die de verzoekende partij dienvolgens heeft 

gegeven, kan dus niet worden beschouwd als een verantwoording van schijnbaar 
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abnormale prijzen. Bijgevolg werd de verzoekende partij niet in de mogelijkheid 

gesteld om haar prijzen te verantwoorden, zoals bepaald in artikel 36, § 2, van het 

koninklijk besluit plaatsing 2017.  

 

 Ook uit de beoordeling van de offerte van de nv Grondwerken 

Declercq zou volgens de verzoekende partij blijken dat de verwerende partij de 

bevraging bij brief van 10 oktober 2019 als een bevraging in de zin van artikel 35 

van het koninklijk besluit plaatsing 2017 beschouwde. Er wordt in de 

gunningsbeslissing immers aangegeven dat deze offerte geen “schijnbaar 

merkwaardige eenheidsprijzen” bevatte.  

 

 Ten slotte put de verzoekende partij nog uit het arrest Impresa 

Lombardini van het Europees Hof van Justitie van 27 november 2001 een 

argument – hoewel zijzelf toegeeft dat de opdracht onder de Europeesrechtelijke 

drempelwaarde is gesitueerd – om te besluiten dat haar ten onrechte niet de kans 

werd geboden om concreet en specifiek een verantwoording te geven omtrent de 

door de verwerende partij toegelichte en beweerde abnormale prijzen. 

 

Beoordeling 

 

8. Artikel 84 van de wet overheidsopdrachten 2016 luidt:  

 

“De aanbestedende overheid voert een prijzen- of kostenonderzoek uit op 

de ingediende offertes, overeenkomstig de door de Koning te bepalen 

nadere regels. De Koning kan in uitzonderingen voorzien op het prijzen- of 

kostenonderzoek voor de door Hem te bepalen opdrachten. Op haar 

verzoek verstrekken de inschrijvers tijdens de plaatsingsprocedure alle 

nodige inlichtingen om dit onderzoek mogelijk te maken.” 

 

 

 Artikel 33 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 luidt:  

 

“Na de verbetering van de offertes overeenkomstig artikel 34, gaat de 

aanbestedende overheid over tot het prijs- of kostenonderzoek 

overeenkomstig artikel 35 en, in geval van vermoeden van abnormaal hoge 

of lage prijzen of kosten, gaat zij over tot de in artikel 36 bedoelde prijzen- 

of kostenbevraging.” 
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 Artikel 35 van het voormelde koninklijk besluit luidt: 

 

“De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een 

prijs- of kostenonderzoek. Daartoe kan de aanbestedende overheid, 

overeenkomstig artikel 84, tweede lid, van de wet, de inschrijvers 

verzoeken alle nodige inlichtingen te verstrekken.” 

 

 

 Artikel 36 van hetzelfde koninklijk besluit luidt: 

 

“§ 1. Indien uit het prijs- of kostenonderzoek overeenkomstig artikel 35 

blijkt dat er prijzen of kosten worden aangeboden die abnormaal laag of 

hoog lijken, voert de aanbestedende overheid een bevraging van deze 

laatste uit. […] 

 

§ 2. Bij de prijzen – of kostenbevraging verzoekt de aanbestedende 

overheid de inschrijver om de nodige schriftelijke verantwoording over de 

samenstelling van de abnormaal geachte prijs of kost te verstrekken binnen 

een termijn van twaalf dagen, tenzij de uitnodiging een langere termijn 

bepaalt.  

[…] 

 

In het kader van de in het eerste lid bedoelde prijzen- of kostenbevraging 

verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijver om de schriftelijke 

verantwoordingen over te maken inzake de eerbiediging van de 

verplichtingen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet, die van 

toepassing zijn in de domeinen van het sociaal, arbeids- en milieurecht, met 

inbegrip van de verplichtingen die van toepassing zijn op het vlak van 

welzijn, lonen en sociale zekerheid. 

[…].”  

 

 

9. Uit het administratief dossier, meer bepaald ook uit het 

gunningsverslag, blijkt dat de offertes aan een vergelijkend prijsonderzoek zijn 

onderworpen en dat daarbij is bepaald voor welke posten een prijsverantwoording 

diende te worden gevraagd overeenkomstig artikel 36, § 2, van het koninklijk 

besluit plaatsing 2017. Zulks heeft zijn weerslag gevonden in de vermelding in het 

gunningsverslag: “Prijsonderzoek. Volgens art. 36,§ 2, van het KB Plaatsing werd 

prijsverantwoording gevraagd aan volgende inschrijvers […].” 

 

 Hoewel in de motivering van de bestreden beslissing geen 

uitdrukkelijke neerslag werd opgenomen van het onderdeel van het prijsonderzoek 

op grond waarvan de schijnbaar abnormale prijzen werden geïdentificeerd – de 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 02-11-2021

M&D Seminars 435



 
 XII-8905-10/24 

verzoekende partij noemt dit de eerste fase – lijkt in de vermelding, dat er op grond 

van artikel 36, § 2, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 voor sommige posten 

een prijsverantwoording werd gevraagd, besloten dat de bedoelde fase van het 

prijsonderzoek wel degelijk heeft plaatsgevonden. Ook de verzoekende partij 

argumenteert niet dat deze posten willekeurig zouden zijn gekozen. Bovendien 

wordt het bestaan van een dergelijk “algemeen” prijsonderzoek bevestigd door de 

stukken in het administratief dossier, dat een – als stuk vertrouwelijk gehouden- 

prijzenanalyse bevat.  De verzoekende partij merkt zelf op bladzijde 3, tweede 

alinea, van haar zittingsnota op dat er “naar aanleiding van de prijsbevraging na de 

eerste fase geen formele motiveringsplicht geldt”. De premisse dat er geen 

“algemeen” prijsonderzoek overeenkomstig artikel 35 van het koninklijk besluit 

plaatsing 2017 zou zijn uitgevoerd, lijkt aldus feitelijke grondslag te missen. 

 

10. Vervolgens werd onder meer aan de verzoekende partij bij brief 

van 10 oktober 2019 een prijsverantwoording gevraagd, geformuleerd als volgt: 

 

“Overeenkomstig artikel 36 §2 van het Koninklijk Besluit van 18 april 

2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren verzoek ik u, per kerende en uiterlijk binnen een termijn van 

12 kalenderdagen, volgende elementen uit uw inschrijving te willen 

verantwoorden: 

 

13, 30, 58, 61. 

 

Deze verantwoording mag enkel gebaseerd zijn op objectieve factoren. 

Deze verantwoording dient eveneens aan te tonen dat alle verplichtingen 

inzake het sociaal, arbeids- en milieurecht, met inbegrip van de 

verplichtingen die van toepassing zijn op het vlak van welzijn, lonen en 

sociale zekerheid, geëerbiedigd werden.” 

 

 

 Hoewel in de voormelde brief niet woordelijk wordt vermeld dat 

schijnbaar abnormale eenheidsprijzen in de offerte van de verzoekende partij zijn 

vastgesteld, wordt wel uitdrukkelijk verwezen naar artikel 36, § 2, van het 

koninklijk besluit plaatsing 2017, dat betrekking heeft op de prijzen- en 

kostenbevraging in geval van vaststelling van abnormale prijzen bij een algemeen 

prijsonderzoek. De posten waaromtrent verantwoording diende te worden 

gegeven, worden voorts opgesomd. Daarnaast wordt ook overeenkomstig artikel 

36 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 aangegeven dat de verantwoording 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 02-11-2021

M&D Seminars 436



 
 XII-8905-11/24 

moet worden gesteund op objectieve factoren en dat moet worden aangetoond dat 

werd voldaan aan alle verplichtingen op vlak van welzijn, lonen en sociale 

zekerheid. Aldus kon er bij de inschrijver geen gerede twijfel over bestaan dat hij 

werd bevraagd in het kader van een abnormaal bevonden eenheidsprijs voor de 

opgegeven posten.  

 

11. Met de verwerende partij moet worden vastgesteld dat artikel 36 

van het koninklijk besluit plaatsing 2017 bij een vraag tot prijsverantwoording 

geen informatieverplichting oplegt aan de aanbestedende overheid aangaande het 

voorafgaandelijk gevoerde zogenoemd “algemeen” prijsonderzoek 

overeenkomstig artikel 35 van het voormelde besluit. Ten andere, zoals reeds is 

vastgesteld, geeft de verzoekende partij ook zelf in haar zittingsnota aan dat er 

“naar aanleiding van de prijsbevraging na de eerste fase geen formele 

motiveringsplicht geldt”. 

 

12. De argumentatie van de verzoekende partij met betrekking tot de 

beoordeling van de offerte van inschrijver nv Grondwerken Declercq in de 

bestreden beslissing lijkt te dezen niet relevant. De vraag immers aan de 

verzoekende partij zelf tot prijsverantwoording leek er klaarblijkelijk op gericht in 

haren hoofde het vermoeden van abnormale prijzen te bevestigen dan wel te 

ontkrachten en kaderde op het eerste gezicht dan ook in het prijsonderzoek bedoeld 

in artikel 36 van het koninklijk besluit plaatsing 2017. De verzoekende partij voert 

aldus op het eerste gezicht ten onrechte aan dat haar geen kans op 

prijsverantwoording is gegeven. 

 

13. Het eerste middelonderdeel is niet ernstig. 
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B. Tweede onderdeel 

 

14. Dit onderdeel draagt het opschrift: 

 

“De bestreden beslissing is, als zou worden aanvaard dat het verzoek tot 

verantwoording toch een bevraging ex art. 36§2 KB Plaatsing is, en dus tot 

de tweede fase behoort, onwettig omdat er geen beslissing (en dus geen 

bewijs) terug te vinden is van het doorlopen van de reglementair 

voorgeschreven eerste fase.” 

 

 

 De verzoekende partij betoogt nader dat de beslissing tot het 

vaststellen van schijnbaar abnormale prijzen onderworpen is aan de 

materiëlemotiveringsplicht. Uit het administratief dossier moeten de redenen 

blijken voor het vragen van de prijsverantwoording. Te dezen blijkt volgens de 

verzoekende partij uit het administratief dossier niet dat de “eerste fase” van het 

prijsonderzoek zou zijn doorlopen. Zo is er geen verwijzing naar de prijzen van 

gelijkaardige opdrachten, naar de mediaan-databank noch naar de raming. 

 

 Beoordeling 

 

15. Uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij in 

het kader van het prijsonderzoek een grondige analyse van de ingediende prijzen 

heeft verricht voor de voorliggende opdracht, waarbij een vergelijking werd 

gemaakt met de raming en de gemiddelde prijs van alle offertes. Op grond daarvan 

heeft het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, per 

inschrijver bepaald welke posten meer dan 30% lager of meer dan 50% hoger lagen 

dan de gemiddelde prijs en een individueel aandeel hadden ten opzichte van het 

totaal dat groter was dan 1% en relevant was binnen de opdracht. Binnen die 

marges werd beslist om een prijsverantwoording te vragen aan alle inschrijvers 

voor de posten 30, 58 en 61 en voor de verzoekende partij en een andere inschrijver 

ook voor post 13 en voor nog een andere inschrijver ook voor post 17. 

 

 Daarnaast werd ook aan ATO advies gevraagd , dat de 

offertebedragen heeft vergeleken met de raming, zowel de totaalprijzen als de 

eenheidsprijzen. Voor de vergelijking van de eenheidsprijzen heeft ATO nog een 

vergelijking gemaakt met de gemiddelde eenheidsprijs per post, waarbij extreem 
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afwijkende eenheidsprijzen uit het gemiddelde werden gehouden om geen 

vertekend beeld te geven – ATO spreekt in dat verband van een “getrimd” 

gemiddelde – en met de courant gangbare prijzen uit de mediaan-databank. Voor 

alle posten die meer dan 30% lager lagen dan het “getrimd” gemiddelde van de 

ingediende prijzen dan wel meer dan 50% hoger en die meer dan 1% van de 

opdracht uitmaakten, adviseerde ATO om een prijsverantwoording te vragen. Naar 

aanleiding van dit onderzoek werd vastgesteld dat er voor de posten 7 en 9 in de 

offerte van de gekozen inschrijver nog bijkomend een prijsverantwoording diende 

te worden gevraagd omdat de prijs voor deze posten ofwel meer dan 30% onder het 

door ATO berekende “getrimde” gemiddelde van de prijzen voor deze posten lag, 

dan wel ten opzichte van de courant gangbare prijzen.  

 

 Bijgevolg blijkt uit het administratief dossier voldoende 

duidelijk waarom de verwerende partij de mening was toegedaan, na het uitvoeren 

van een algemeen prijsonderzoek, dat er sprake was van schijnbaar abnormale 

eenheidsprijzen in de offertes die aanleiding dienden te geven tot het vragen van 

een prijsverantwoording. Dat de verwerende partij in de loop van het 

prijsonderzoek op advies van ATO nog bijkomende eenheidsprijzen in de offerte 

van de gekozen inschrijver als schijnbaar abnormale posten heeft aangemerkt en 

hieromtrent bijkomend om een prijsverantwoording heeft verzocht, wijst 

geenszins op de ondeugdelijkheid of nog minder op het ontbreken van het 

prijsonderzoek. Uit de analyse van ATO, zoals opgenomen in het administratief 

dossier, blijkt dat ATO de eenheidsprijzen aan nog meer parameters heeft getoetst 

en een in sommige opzichten nog meer uitgebreid onderzoek van de prijzen heeft 

uitgevoerd. Dat de verwerende partij bij het prijsonderzoek adviezen heeft 

gevraagd aan ATO en de bevindingen van ATO in haar prijsonderzoek heeft 

betrokken, wijst er precies op dat de verwerende partij een zorgvuldig 

prijsonderzoek wenste uit te voeren en heeft uitgevoerd. Uit het administratief 

dossier blijkt op het eerste gezicht aldus wel degelijk dat er redenen waren voor de 

betrokken prijsbevraging. 

 

16. Het tweede middelonderdeel is niet ernstig. 

 

C. Derde onderdeel 
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17. Het opschrift van dit middelonderdeel luidt: 

 

“Er is geen sprake van abnormale prijzen in de offerte van de verzoekende 

partij, de bedenkingen van de verwerende partij kunnen perfect verantwoord 

worden.” 

 

 

 De verzoekende partij betoogt nader dat het onduidelijk is 

waarom de verwerende partij de prijzen van de verzoekende partij als abnormaal 

beschouwt in verhouding tot de markt of de andere mededingers, dan wel in 

vergelijking met de raming of eerdere werken. De beoordeling in de bestreden 

beslissing dat de verantwoording van de verzoekende partij voor post 13 bijzonder 

summier en niet afdoende zou zijn, vormt volgens de verzoekende partij een passe 

partout - motief. Zelfs de opmerking, dat een prijs moet worden samengesteld uit 

de directe kosten en de toeslag voor algemene kosten, de winst en het risico, kan de 

beslissing tot onregelmatigverklaring van haar offerte niet naar recht 

verantwoorden aangezien zij haar prijs wel degelijk uitdrukkelijk op die manier 

heeft toegelicht in haar prijsverantwoording. 

 

 Indien de verwerende partij een meer gedetailleerde 

verantwoording wenste, kon zij de verzoekende partij met toepassing van artikel 

36, § 2, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 herbevragen, zeker nu de brief 

van 10 oktober 2019 met de vraag tot verantwoording extreem vaag was. Als voor 

een prijsverantwoording wordt verwacht dat de volledige economische kost van 

elk rollend materiaal herrekend wordt naar de concrete werf, die dan nog 

plaatsvindt op verschillende locaties, dan diende de verzoekende partij daartoe 

uitdrukkelijk te worden herbevraagd en de tijd en de mogelijkheden te worden 

geboden om deze volledige berekening uit te werken.  

 

 Voor post 61 had de verzoekende partij het volledige bestek 

bezorgd aan haar kandidaat-onderaannemer die met kennis van zaken een prijs 

heeft geboden. In die prijs is dan ook de uitvoering van de in die post omschreven 

werken begrepen. De verzoekende partij meent ook dat deze ene post bezwaarlijk 

als marktvervalsend kan worden beschouwd, laat staan dat zij niet in staat zou zijn 

om de opdracht conform het bestek uit te voeren. Zij wijst er op dat zij in haar brief 

van 19 oktober 2019 uitdrukkelijk had aangegeven dat het tijdsbestek van 12 dagen 
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te kort was om een volledige berekening naar voor te brengen van de 

uitvoeringskost en dat zij had aangeboden om deze informatie nog aan te leveren 

als dat nodig was. 

 

 Voorts doet de verzoekende partij gelden dat het 

gelijkheidsbeginsel werd geschonden in de mate dat haar offerte onregelmatig 

werd verklaard omdat zij haar prijsverantwoording teveel zou steunen op de offerte 

van haar onderaannemer – overigens quod non – terwijl de verantwoording van de 

gekozen inschrijver wel werd aanvaard spijts de eenvoudige verwijzing naar de 

onderaannemer. 

 

18. In haar zittingsnota wijst de verzoekende partij er nog op dat de 

redenen waarom de prijzen voor sommige van haar posten als schijnbaar 

abnormaal werden aangemerkt, zoals die zouden blijken uit het administratief 

dossier, niet werden opgenomen in de bestreden beslissing. Er wordt pas in de nota 

van de verwerende partij in huidige procedure verwezen naar een prijsonderzoek 

waarbij de eenheidsprijzen zouden zijn vergeleken met mediaanprijzen, 

gemiddelden en dergelijke meer.  

 

 Beoordeling 

 

19. De verwerende partij werpt op dat dit onderdeel van het middel 

onontvankelijk zou zijn omdat de verzoekende partij niet zou preciseren welke 

onwettigheden zij hierbij aanvoert. In haar verzoekschrift verwijst de verzoekende 

partij echter op voldoende duidelijke wijze naar de zorgvuldigheid waarmee een 

onderzoek van de prijsverantwoording moet gebeuren en betoogt dat het op 

voldoende veruitwendigde en draagkrachtige motieven moet steunen. Zij doet in 

het bijzonder gelden dat het in de eerste plaats onduidelijk zou zijn waarom haar 

prijzen als abnormaal werden geïdentificeerd, en vervolgens dat de motivering om 

haar prijsverantwoording te verwerpen in feite en in rechte niet draagkrachtig is. 

 

 De exceptie van onontvankelijkheid van het middelonderdeel 

wordt dan ook verworpen.  
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20. De aanbestedende overheid beschikt over een aanzienlijke 

beoordelingsruimte om de gegeven prijsverantwoordingen al dan niet te 

aanvaarden. De Raad van State kan zich bij een dergelijke beoordeling niet in de 

plaats stellen van het bestuur, hij mag desgevraagd wel nagaan of de motieven, op 

grond waarvan de bestreden beslissing tot het besluit komt dat er al dan niet sprake 

is van abnormale prijzen, in aanmerking mogen worden genomen wat onder meer 

vereist dat ze naar behoren zijn bewezen.  

 

21. Uit de gegevens opgenomen in het administratief dossier blijkt 

op grond van welke criteria de schijnbaar abnormale prijzen werden 

geïdentificeerd, zoals hiervoor toegelicht.  

 

22. Met betrekking tot de door de verzoekende partij gegeven 

prijsverantwoording voor de post 61 wordt in de bestreden gunningsbeslissing 

toegelicht: 

 

“De offerte van de onderaannemer is onvoldoende gedetailleerd en 

cijfermatig toegelicht waardoor een beoordeling niet mogelijk is. 

De offerteprijs is enkel geldig voor uitvoering in 1 fase en bovendien is 

deze prijs enkel geldig voor een facturatie van minimum 90% van de 

vermoedelijke hoeveelheid. Het uitgangspunt dat de inschrijver de totale 

voorziene hoeveelheid in 1 fase zal moeten/kunnen uitvoeren is, gelet op de 

aard van de uit te voeren werkzaamheden, onrealistisch. 

Conform het bijzonder bestek (pg. 37) moet de inschrijver eveneens, 

alvorens de nieuwe slemlaag wordt aangebracht, nog een aantal 

voorbereidende werkzaamheden uitvoeren zoals het verwijderen van de 

bestaande slemlaag (incl. kosten voor afvoer en stort) en grondig reinigen 

en krachtig borstelen van het te behandelen oppervlak. In de 

prijsverantwoording worden deze werkzaamheden door de inschrijver niet 

vermeld: er wordt niet aangetoond dat met deze werken is rekening 

gehouden.” 

 

 

 Post 61 betreft de twee-laagse zwarte slem inclusief het 

verwijderen van de bestaande slem, reinigen en aanbrengen kleeflaag. De 

verzoekende partij betwist niet dat zij zich ter verantwoording van deze prijs 

beperkte tot een verwijzing naar de offerte van een onderaannemer. De verwerende 

partij wees er op dat de offerte van de onderaannemer Gravaubel uitging van een 

uitvoering in één fase, terwijl zij van oordeel is dat zulks onrealistisch is, gelet op 

de aard van de werkzaamheden. Het gaat om een raamovereenkomst waarbij de 
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verwerende partij diverse bestellingen plaatst, in functie van haar behoeften. De 

verzoekende partij heeft dit motief in haar verzoekschrift en zittingsnota aan geen 

enkele kritiek onderworpen. Dit motief is op het eerste gezicht reeds voldoende 

draagkrachtig om naar recht de beslissing te verantwoorden dat het abnormaal 

karakter van de eenheidsprijs van de verzoekende partij voor deze post niet werd 

weerlegd. Zoals de verwerende partij terecht opmerkt in haar nota kon een nieuwe 

vraag tot prijsverantwoording er in ieder geval niet toe leiden dat dit feitelijk 

uitgangspunt, gehanteerd door de onderaannemer bij zijn prijszetting, nog zou 

worden gewijzigd om zo het vermoeden van abnormaliteit van de eenheidsprijs 

weg te nemen. Dit zou immers een wijziging van de offerte inhouden.  

 

 De opmerking van de verzoekende partij dat de prijs voor post 

61 als enige overblijvende post bezwaarlijk als marktvervalsend kan worden 

beschouwd, temeer daar het totale offertebedrag niet schijnbaar abnormaal werd 

bevonden, lijkt voorts niet pertinent. Een offerte wordt immers met toepassing van 

artikel 36 van het koninklijk besluit plaatsing 2017, als onregelmatig geweerd 

wanneer wordt vastgesteld dat de eenheidsprijs van slechts één niet 

verwaarloosbare post een abnormale prijs vertoont. Het is daarbij niet vereist dat 

het totale offertebedrag abnormaal wordt bevonden, zoals de verwerende partij 

terecht betoogt. 

 

 Met de verwerende partij moet voorts worden vastgesteld dat de 

offerte van de onderaannemer voor post 61 niet gedetailleerd was en niet 

cijfermatig werd toegelicht. Alleszins bleek uit die offerte noch uit haar 

prijsverantwoording van die post dat de voorbereidende werkzaamheden, namelijk 

het verwijderen van het bestaande slem en het reinigen, erin begrepen waren. De 

verwerende partij lijkt dan ook terecht te hebben kunnen vaststellen dat deze 

verantwoording haar geen inzicht verschafte in de vraag of alle nodige 

werkzaamheden inbegrepen waren in deze prijs.  

 

 Voorts lijkt de verzoekende partij de mogelijkheid die aan de 

aanbestedende overheid wordt geboden door artikel 36, § 2, laatste lid, van het 

koninklijk besluit plaatsing 2017 om de inschrijvers opnieuw te bevragen, ten 

onrechte als een verplichting te lezen. De verzoekende partij lijkt er hier aan 

voorbij te gaan dat de bewijsvoering inzake de normaliteit van de prima facie 
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abnormaal laag bevonden eenheidsprijs bij de betrokken inschrijver lijkt te liggen. 

Het lijkt niet tot de taken van de aanbestedende overheid te behoren om een 

inschrijver die haar een gebrekkige prijsverantwoording heeft voorgelegd te 

begeleiden in het alsnog geven van een afdoende prijsverantwoording. Het lijkt 

dan ook niet dat de verwerende partij onzorgvuldig zou hebben gehandeld door te 

dezen geen gebruik te maken van artikel 36, § 2, laatste lid, van het koninklijk 

besluit plaatsing 2017. Voorts moet er in dit verband op worden gewezen dat een 

vraag tot prijsverantwoording een ernstige aangelegenheid is en dat een om 

prijsverantwoording gevraagde inschrijver op een overheidsopdracht dient te 

weten dat hij het risico loopt dat zijn offerte onregelmatig wordt verklaard. Hij mag 

zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden, maar dient zijn vermoedelijk 

abnormaal lage eenheidsprijs specifiek, concreet onderbouwd en zo volledig 

mogelijk gestaafd te verantwoorden. Dat de verzoekende partij in haar 

prijsverantwoording reeds aanbood om nog meer informatie omtrent de 

prijszetting van haar onderaannemer op te vragen indien nodig, doet aan deze 

vaststelling niets af. 

 

 De verzoekende partij maakt ook niet aannemelijk dat zij op dit 

punt ongelijk werd behandeld ten opzichte van de gekozen inschrijver. Uit het 

administratief dossier blijkt dat de gekozen inschrijver zijn eenheidsprijs voor de 

posten 7 en 9 – opbreken van cementbetonverharding en ongewapend beton en 

opbreken van fundering gebonden met cement – reeds zelf verantwoord had met 

opgave van de kostprijselementen van materieel, rendement, stortkosten, manuren 

en winst. Aan de hand van de toelichting bij één van deze kostprijselementen – de 

stortkosten – had de verwerende partij een bijkomende vraag omtrent de 

verwerking van het HRMP puin. De verwerking van het HRMP puin werd door de 

gekozen inschrijver zelf vervolgens uitvoerig toegelicht waarbij ter staving van 

deze toelichting de offerte van de onderaannemer werd bijgebracht, vertrouwelijk 

stuk waar de Raad van State kennis kon van nemen. De gekozen inschrijver heeft 

zich dan ook geenszins beperkt tot het louter verwijzen naar een niet-gedetailleerde 

offerte van een onderaannemer ter verantwoording van de volledige prijs voor een 

post.  
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23. Met betrekking tot de door de verzoekende partij gegeven 

prijsverantwoording voor de post 13 wordt in de bestreden gunningsbeslissing 

toegelicht:  

 

“Een prijsverantwoording moet concreet en onderbouwd zijn: de 

samenstelling van de verkoopprijzen moet duidelijk toegelicht worden met 

duiding van de directe kosten (voor arbeid, materialen, materieel en 

onderaanneming) en de toeslag voor algemene kosten, winst en risico (het 

AK&W percentage). Bij deze post stellen we vast dat de verantwoording 

bijzonder summier is en dus niet afdoende om het vermoeden van een 

abnormale, of schijnbaar merkwaardige, eenheidsprijs te weerleggen.” 

 

 

 Post 13 betreft “de uitgraving met verwijdering naar een 

vergunde stortplaats volgens 4-2.1.2.2, plaatselijke uitvoering”. Met de 

verzoekende partij moet worden vastgesteld dat zij in haar prijsverantwoording 

weliswaar een opsplitsing heeft gemaakt van de prijs voor deze post in de kosten 

voor het uitgraven, profileren en afvoeren. Er wordt echter geen bijkomende 

toelichting gegeven bij de verschillende kostprijselementen van deze handelingen 

in functie van arbeid, materiaal en dergelijke, zoals de verwerende partij in haar 

nota opmerkt. Dergelijke bijkomende toelichting kan ook niet worden 

teruggevonden in de algemene uiteenzetting van de verzoekende partij. De 

verzoekende partij toont dan ook prima facie niet aan dat de verwerende partij de 

grenzen van haar beoordelingsruimte te buiten is gegaan door vast te stellen dat de 

gegeven verantwoording voor deze post te summier was omdat de duiding van de 

kosten van arbeid, materieel en materialen ontbreekt en bijgevolg te concluderen 

dat het vermoeden van abnormale prijs niet adequaat werd weerlegd. 

 

 Dat de verwerende partij in het kader van een vraag tot 

prijsverantwoording van de inschrijvers verwachtte dat zij de verschillende 

kostprijselementen zoals prijs van het materieel, uurloon en dergelijke zouden 

toelichten, lijkt geen buitensporige eis die uitdrukkelijk in de vraag tot 

prijsverantwoording diende te worden toegelicht. De opmerking van de 

verzoekende partij dat zij meer tijd en mogelijkheden zou moeten hebben gekregen 

om de “calculatie” uit te werken, kan niet worden aanvaard. Zoals de verwerende 

partij stelt in haar nota wordt de verzoekende partij verondersteld de “calculatie” 

reeds te hebben uitgevoerd bij de opmaak van haar offerte. De verzoekende partij 
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kan niet ernstig betogen dat zij niet zou hebben geweten dat tot haar een vraag tot 

prijsverantwoording werd gericht, zoals reeds bij de bespreking van het eerste 

onderdeel werd vastgesteld.  

 

24.1. In haar zittingsnota werpt de verzoekende partij hieromtrent een 

nieuwe grief op waarbij zij meent dat er sprake is van een schending van het 

gelijkheidsbeginsel omdat de gekozen inschrijver tot drie maal toe zou zijn 

herbevraagd, zoals nu zou blijken uit de nota van de verwerende partij.  

 

 Aan de gekozen inschrijver werd met een tweede brief een 

prijsverantwoording gevraagd met betrekking tot andere posten dan diegene 

waarover hij eerst werd bevraagd, namelijk de posten 7 en 9 en dit op advies van 

ATO. Het ging in die zin dan ook niet om het bieden van een mogelijkheid tot 

aanvulling van een reeds gevraagde prijsverantwoording. Met de derde, 

bijkomende, vraag tot verantwoording van de verwerking van het HRMP-puin 

werd bijkomende toelichting gevraagd, zoals reeds besproken, over één van de 

kostprijselementen van de posten 7 en 9 die reeds afzonderlijk waren uiteengezet 

in de eerdere prijsverantwoording. 

 

 De verzoekende partij had daarentegen noch in haar 

prijsverantwoording voor post 13, noch in die voor post 61 de diverse 

kostprijselementen in functie van arbeid, materieel en dergelijke uiteengezet. Zoals 

de verwerende partij in haar nota stelt, bevat de verantwoording voor post 13 enkel 

een opsplitsing van de verschillende handelingen die de verzoekende partij zal 

stellen ter uitvoering van deze post met vermelding van de prijs per handeling 

zonder opgave van de kostprijselementen daarvan. Hetzelfde geldt voor de 

prijsverantwoording van de verzoekende partij voor post 61 waar zij zich beperkte 

tot een verwijzing naar een offerte van de onderaannemer die niet gedetailleerd 

noch cijfermatig werd toegelicht in functie van de kostprijselementen.  

 

 De verzoekende partij toont dan ook op het eerste gezicht 

geenszins aan dat de beoordeling van haar prijsverantwoording niet op zorgvuldige 

wijze zou zijn gebeurd of dat de beslissing dat de prijsverantwoording het 

vermoeden van abnormale prijs voor de posten 13 en 61 niet kon weerleggen, niet 
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op voldoende draagkrachtige motieven zou berusten of dat het gelijkheidsbeginsel 

werd geschonden. 

 

24.2. Uit de uiteenzetting van het hier besproken middelonderdeel in 

het inleidend verzoekschrift blijkt op eerste lectuur dat de verzoekende partij de 

bestreden beslissing een gebrekkige materiële motivering verwijt. De verzoekende 

partij argumenteert immers tegen de vaststelling dat haar prijzen abnormaal waren. 

Aldus is de grief betreffende de formele motivering waarmee het middelonderdeel 

blijkbaar wordt uitgebreid,  prima facie niet meer dienstig. 

 

25. Het derde middelonderdeel is niet ernstig. 

 

D. Vierde onderdeel 

 

26. Dit middelonderdeel draagt het opschrift:  

 

“Hoe dan ook is het bestreden besluit onwettig nu, zelfs als Uw Raad het 

standpunt zou volgen dat de offerte van verzoeker onregelmatig was, de 

bestreden beslissing geen aanvaardbare motieven bevat omtrent de 

regelmatigheid van de twee regelmatig verklaarde offertes.” 

 

 

 Volgens de verzoekende partij lijkt het er op dat de verwerende 

partij zou hebben aanvaard dat de gekozen inschrijver zijn prijzen enkel 

verantwoordt door een verwijzing naar de prijs van zijn onderaannemer. De 

bewering dat er geen significante elementen worden vastgesteld die wijzen op 

abnormale prijsvorming is volgens haar nietszeggend.  

 

 Uit de gunningsbeslissing blijkt volgens de verzoekende partij 

evenmin waarom de als schijnbaar abnormaal bevonden prijzen in de offerte van 

de bvba Grondwerken Declercq waarvoor een prijsverantwoording werd gevraagd, 

toch als normaal werden beschouwd. 

 

 Beoordeling 
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27. De verwerende partij werpt in haar nota een exceptie van gebrek 

aan belang bij het middel op. De exceptie behoeft geen onderzoek aangezien hierna 

zal blijken dat het middelonderdeel niet ernstig is. 

 

28. Met betrekking tot de offerte van de gekozen inschrijver wordt 

in de gunningsbeslissing vermeld: 

 

“post 7 en 9: 

De gehanteerde kostprijs voor de verwerking van het HRMP puin wordt 

gestaafd met een offerte van de onderaannemer. Verder werden geen 

significante elementen vastgesteld die wijzen op abnormale prijsvorming.  

 

Conclusie: 

De offerte wordt op prijstechnisch vlak als regelmatig beoordeeld.” 

 

 

 Op het eerste gezicht blijkt uit de voormelde overwegingen van 

de gunningsbeslissing dat de door de gekozen inschrijver meegedeelde 

prijsverantwoording werd onderzocht en dat de aanbestedende overheid zich een 

oordeel heeft gevormd omtrent de aanvaardbaarheid van die verantwoording.  

 

 Zoals reeds bij de bespreking van het vorige middelonderdeel 

werd vastgesteld, heeft de gekozen inschrijver zich in zijn prijsverantwoording 

geenszins beperkt tot het verwijzen naar de prijs van de onderaannemer voor de 

posten waarvoor hij om een prijsverantwoording werd gevraagd. Uit het 

administratief dossier blijkt dat de gekozen inschrijver een prijsverantwoording 

gaf met toelichting omtrent de in rekening gebrachte toeslag op de directe kosten, 

het uurloon voor de inzet van arbeiders, de kosten voor de inzet van het materieel, 

de stortkosten en het ingecalculeerd rendement. De lage prijs lijkt vervolgens in 

belangrijke mate te worden gedetermineerd door de nulkost voor de verwerking 

van het HRMP-puin. In het advies van ATO worden de overige kostenelementen 

laag maar binnen de grenzen van courant gangbare prijzen gesitueerd. Wat dit 

laatste betreft, wordt dit in de bestreden beslissing weergegeven als: “Verder 

werden geen significante elementen vastgesteld die wijzen op abnormale 

prijsvorming”. Om die reden werd de gekozen inschrijver bijkomend bevraagd 

omtrent de verwerking van het HRMP-puin. De gekozen inschrijver bezorgde de 

toelichting met betrekking tot de verwerking van HRMP puin door een erkende 
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verwerkingsinstallatie en staafde zijn toelichting voorts met een offerte van zijn 

onderaannemer. Dat hieromtrent niet de concrete toelichting uit de 

prijsverantwoording van de gekozen inschrijver werd hernomen in de 

gunningsbeslissing lijkt op het eerste gezicht niet meteen te moeten leiden tot een 

gebrek in de formele motivering aangezien die toelichting betrekking lijkt te 

hebben op specifieke uitvoeringsprocessen en commerciële voordelen in hoofde 

van de gekozen inschrijver met betrekking tot de verwerking van het HRMP-puin, 

waarvan niet valt uit te sluiten dat de openbaarmaking de commerciële belangen 

van de gekozen inschrijver had kunnen schaden. 

 

 Uit de stukken opgenomen in het administratief dossier blijkt 

dan ook dat de verwerende partij de prijsverantwoording van de gekozen 

inschrijver heeft onderzocht waarbij zij haar beslissing om de prijsverantwoording 

van de gekozen inschrijver te aanvaarden in feite en in rechte mocht steunen op de 

in de gunningsbeslissing veruitwendigde overwegingen, zoals deze worden 

ondersteund door de gegevens opgenomen in het administratief dossier. De 

verzoekende partij toont prima facie op dit punt niet aan waarom deze motieven 

haar niet in staat stelden met kennis van zaken haar belangen te verdedigen middels 

de voorliggende vordering.  

 

29. Gelet op het voorgaande, toont de verzoekende partij haar 

belang niet langer aan bij haar kritiek op de motivering in de bestreden beslissing 

met betrekking tot de regelmatigheid van de offerte van de nv Grondwerken 

Declercq, die slechts als tweede regelmatige offerte werd gerangschikt. De ernst 

van deze kritiek wordt dan ook niet nader onderzocht. 

 

30. Het vierde middelonderdeel is niet ernstig. 

 

VII. Besluit 

 

31. Het enig middel is niet ernstig gebleken. De vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden 

verworpen. 

 

BESLISSING 
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1. De Raad van State verwerpt de vordering.  

 

2. De kennisgeving van dit arrest aan de partijen gebeurt met een 

e-mailbericht.  

 

3. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht van 

200 euro, een bijdrage van 20 euro, en een rechtsplegingsvergoeding van 

700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij. 

 

Dit arrest is uitgesproken op dertig juni tweeduizend twintig door de Raad van 

State, XIIe kamer, samengesteld uit: 

 

Dierk Verbiest, kamervoorzitter, 

bijgestaan door 

Silja Doms, griffier. 

 

De griffier De voorzitter 

 

 

 

 

 

Silja Doms Dierk Verbiest 
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 Overheidsopdrachten  

Overheidsopdrachten 

 

Arrest nr. 247.827 – 18 juni 2020

XIIe kamer (UDN)
Zetel:  dhr. Bovin
Auditoraat:  dhr. Maes (eensluidend advies)
Inzake: nv Denys e.a. t/Belgische Staat, ver. door de eerste minister 
en de minister van Mobiliteit en door de MIVB

Aanwijzing van de verwerende partij – Betrokkenheid 
administratieve overheid – Overheid die is verplicht tot 
rechtsherstel over te gaan
 

In hun nota doen de verwerende partijen gelden dat de 
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel 
(hierna: MIVB) de bouwheer is en dat de Belgische Staat 
enkel als gedelegeerde bouwheer is tussengekomen, zodat 
deze laatste buiten de zaak dient te worden gesteld. De ver-
werende partijen doen hierbij nog gelden dat de bestreden 
beslissing werd genomen door de MIVB en dat de Belgische 
Staat enkel ondersteuning verleent bij deze opdracht en de 
bestreden beslissing enkel ter kennis heeft gebracht van de 
inschrijvers.
In beginsel is de verwerende partij de administratieve over-
heid die de bestreden beslissing heeft genomen of bij het 
nemen van die beslissing decisief betrokken is geweest en 
die er dan ook toe geroepen is om de rechtmatigheid van 
de bestreden beslissing te verdedigen in de rechtspleging 
voor de Raad van State. Daarnaast is het voor de aanwijzing 
van de verwerende partij vooral van belang welke overheid 
gehouden kan zijn tot de uitvoering van een eventueel ver-
nietigingsarrest en de daaraan verbonden verplichting tot 
rechtsherstel.
Het in de voorliggende zaak toepasselijke bestek bepaalt te 
dezen:
“3.2 Bijzonderheden van de opdracht
Bouwheerschap van de opdracht
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit 
dat voor huidige opdracht het bouwheerschap werd gede-
legeerd.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het huidige lasten-
boek, is de Gedelegeerd Bouwheer of GBH (FOD Mobili-
teit en Vervoer – Directie Vervoerinfrastructuur – Beliris) 
bevoegd voor alle administratieve handelingen binnen het 
kader van de onderhavige opdracht.
[…]

4.2. Aanbesteder/Bouwheer

Bouwheer, BH:
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel 
(M.I.V.B.) met maatschappelijke zetel op de Koningsstraat 
76, 1000 Brussel.
Gedelegeerd Bouwheer, GBH of Bestuur:
FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Vervoerinfrastructuur
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel.”

Uit het administratief dossier blijkt dat de plaatsingsproce-
dure werd gevoerd door de Belgische Staat en dat de bestre-
den beslissing werd ondertekend door de administrateur-di-
recteur generaal van de MIVB.
Aldus blijkt dat zowel de Belgische Staat als de MIVB te 
dezen zeer nauw betrokken zijn geweest bij de plaatsing van 
de opdracht en het nemen van de bestreden beslissing. Zij 
blijken dan ook allebei gehouden te zijn tot de uitvoering 
van een eventueel schorsingsarrest en tot het verlenen van 
het daaraan verbonden rechtsherstel.
Het verzoek van de Belgische Staat om buiten de zaak te 
worden gesteld wordt verworpen.

(Schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid)
 

 

Arrest nr. 247.832 – 18 juni 2020

XIIe kamer (UDN)
Zetel:  dhr. Barra
Auditoraat:  dhr. Eggermont (eensluidend advies)
Inzake: nv Besix t/Vlaamse Gemeenschap

Rechtsmacht – Vervanging onderaannemer – Akkoord 
van de aanbestedende instantie tot vervanging van on-
deraannemer – Uitvoering van een gesloten overeen-
komst – Uitvoering van de overheidsopdracht – Geen 
beslissing tot nieuwe opdracht – Rechtsmacht – Be-
voegdheid van de justitiële rechter
 

Op de eerste plaats wordt vastgesteld dat de verzoekende 
partij, zo zij al zou betogen dat zij in wezen een rechtstreekse 
contractspartij is van de verwerende partij – de verzoekende 
partij heeft het over een (feitelijk) consortium – niet overtui-
gend aantoont dat zij meer is dan een onderaannemer van 
de verhuurder. Het feit dat zij een resultaatsverbintenis met 
een back-to-back engagement heeft aangegaan met de ver-
huurder en dat zij nominatim deel uitmaakt van het bouw-
team, lijkt niet in te houden dat zij een (rechtstreekse) con-
tractspartij wordt van de verwerende partij. Deze elementen 
lijken eerder de bekommernis van de verwerende partij te 
weerspiegelen dat zij enige garanties wil inbouwen in de 
eigensoortige juridische constructie dat het project binnen 
de voorwaarden van de opdracht, bijvoorbeeld inzake de ti-
ming, zal worden uitgevoerd eerder dan dat de keuze voor 
een bepaalde onderaannemer hier essentieel lijkt.
Voorts lijkt het apert dat de problematiek zich situeert in 
de uitvoeringsfase van een gesloten overeenkomst zodat, zo 
lijkt, in beginsel de Raad hier rechtsmacht ontbeert.
De verzoekende partij vordert de schorsing van de tenuit-
voerlegging van “[d]e beslissing van ongekende datum van 
de Vlaamse Gemeenschap […] waarbij door de Vlaamse 
Gemeenschap akkoord is gegeven tot vervanging van de 
[nv Besix] met betrekking tot de door de Vlaamse Gemeen-
schap in mededinging gestelde opdracht […] hetwelk een 

Wolters Kluwer – Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht TBP 2020/10  – 551 
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 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 

  

XIIe KAMER 

 

 A R R E S T 

 

 nr. 247.663 van 28 mei 2020 

 in de zaak A. 223.705/XII-8458 
 

In zake: de NV BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK 

bijgestaan en vertegenwoordigd door 

advocaat Filip Geerts 

kantoor houdend te 9300 Aalst 

Bauwensplein 1, bus 10 

 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

tegen: 

 

het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STEDELIJK 

ONDERWIJS ANTWERPEN 

bijgestaan en vertegenwoordigd door 

advocaat Gitte Laenen 

kantoor houdend te 2800 Mechelen 

Antwerpsesteenweg 16-18 

bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

I. Voorwerp van het beroep 

 

1. Het beroep, ingesteld op 6 november 2017, strekt tot de 

nietigverklaring van “de beslissing van 26 juli 2017 [van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen] tot gunning, ingevolge open 

aanbesteding, van de aanneming van werken inhoudende de renovatie van een 

schoolgebouw en omgevingsaanleg te 2060 Antwerpen, Encora Van Aerdtstraat 

63 aan de nv Dillen Bouwteam”. 

 

II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. Bij arrest nr. 244.712 van 6 juni 2019 heeft de Raad van State 

het debat heropend en het auditoraat belast met een aanvullend onderzoek. 
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Auditeur Thomas Maes heeft een aanvullend verslag opgesteld. 

 

De verwerende partij en de verzoekende partij hebben een 

laatste memorie ingediend. 

 

 Er is toepassing gemaakt van het koninklijk besluit nr. 12 van 

21 april 2020 „met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de 

rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de 

zaken‟.  

 

Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Eylenbosch heeft een met 

dit arrest eensluidend schriftelijk advies gegeven, dat de partijen met een            

e-mailbericht ter kennis werd gebracht. 

 

Het debat is gesloten op 15 mei 2020. 

 

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Feiten 

 

3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht voor 

werken uit met als voorwerp de renovatie van een schoolgebouw en omgevings-

werken. De plaatsingsprocedure is de open aanbesteding. 

 

3.2. Er worden vijf offertes ingediend. De nv Dillen Bouwteam 

dient de laagste offerte in met een prijs van 1.081.481,82 euro, btw niet 

inbegrepen, en de verzoekende partij de tweede laagste offerte met een prijs van 

1.115.000,00 euro, btw niet inbegrepen. 
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3.3. Er wordt een nazichtsverslag opgesteld waarbij de offerte van 

de nv Dillen Bouwteam als de laagste regelmatige offerte wordt aangewezen. 

 

 Inzake het prijsonderzoek is in dit verslag, zoals meegedeeld 

aan de verzoekende partij, het volgende vermeld: 

 

“Nazicht abnormale eenheidsprijzen en totale offerteprijzen: 

Berekening abnormale totale offerteprijzen (excl. btw) 

De prijs van elke offerte wordt vergeleken met de gemiddelde offerteprijs. 

Berekening gemiddelde Offerteprijs op basis van: 

Laagste Offerteprijs NIET meegerekend 

Hoogste Offerteprijs NIET meegerekend 

Maximale afwijking : 15,00% 

Enkel abnormaal LAGE prijzen 

Er werden geen abnormale totale offerteprijzen vastgesteld.” 

 

 

3.4. Op 26 juli 2017 beslist de verwerende partij om de opdracht te 

gunnen aan de nv Dillen Bouwteam. 

 

IV. Tussengeschil   

 

4.1. Bij arrest nr. 244.712 van 6 juni 2019 heeft de Raad van State 

het debat heropend en het auditoraat belast met een aanvullend onderzoek “naar 

de ontvankelijkheid en gegrondheid van de zaak waarbij een onderbouwde 

conclusie zal moeten worden genomen over de vraag of de zaak al dan niet met 

de [van valsheid betichte] stukken kan worden opgelost”. 

 

4.2.1. In zijn aanvullend verslag komt de auditeur tot de conclusie dat 

de betrokken vertrouwelijke stukken 9 tot 12 post factum zijn opgesteld – zoals 

overigens zelf door de verwerende partij wordt erkend in haar brief van 

7 november 2018 aan de auditeur – en niet in aanmerking kunnen worden 

genomen ter ondersteuning van de voordien reeds genomen beslissing.  

 

4.2.2. De Raad van State valt deze conclusie bij en oordeelt dat de 

van valsheid betichte stukken geen invloed hebben op de beoordeling van het 
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enig middel. Overeenkomstig artikel 51, vierde lid, van het besluit van de Regent 

van 23 augustus 1948 „tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State‟ wordt er in dat geval geen rekening 

gehouden met de betrokken stukken.  

 

 Er is dan ook geen reden om de procedure in de onderhavige 

zaak op te schorten om de uitslag van het strafrechtelijk onderzoek af te wachten.  

 

V. Vertrouwelijkheid van de stukken 

 

5.1.  In haar verzoekschrift vraagt de verzoekende partij, in 

ondergeschikte orde, “[i]ndien de verwerende partij volhoudt dat zij werkelijk 

een prijsonderzoek heeft gedaan, inzonderheid ook wat de eenheidsprijzen 

betreft”, om inzage te krijgen in de offertes van de verschillende inschrijvers 

zodat de eenheidsprijzen kunnen worden onderzocht en tegenover elkaar afgezet. 

Minstens dient de verwerende partij inzage te geven in de eenheidsprijzen voor 

de elf belangrijkste posten van de opdracht naar gewicht. Indien zou worden 

geoordeeld dat geen enkele eenheidsprijs mag worden vrijgegeven, dient de 

verwerende partij dan op zijn minst mee te delen hoeveel de gemiddelde prijs van 

elk van de posten van de opdracht bedraagt en op te geven hoe de eenheidsprijzen 

van iedere inschrijver zich procentueel verhouden ten opzichte van deze 

gemiddelden.  

 

5.2.  De verwerende partij doet gelden dat zij wel degelijk een 

prijsonderzoek heeft verricht, en verwijst in dit verband naar de vertrouwelijke 

stukken 9 tot 12 van het administratief dossier. Zij verzet zich tegen het verlenen 

van inzage ervan aan de verzoekende partij en steunt zich daarbij in essentie op 

het commercieel gevoelig karakter van de eenheidsprijzen. Wel geeft de 

verwerende partij de eenheidsprijzen vrij van de gekozen inschrijver voor de elf 

belangrijkste posten van de opdracht naar gewicht, zoals de verzoekende partij 

had gevraagd in het verzoekschrift.  
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5.3.  In haar memorie van wederantwoord volhardt de verzoekende 

partij in haar vraag om de verwerende partij te bevelen een overzicht te geven van 

alle eenheidsprijzen die door alle inschrijvers werden opgegeven, minstens zou 

moeten worden meegedeeld hoeveel de gemiddelde prijs van elk van de posten 

van de opdracht bedraagt en hoe de eenheidsprijzen van iedere inschrijver zich 

procentueel verhouden ten opzichte van deze gemiddelden. 

 

 Daarnaast herhaalt zij  uitvoerig haar vraag tot opheffing van de 

(beweerde) vertrouwelijkheid en tot inzage in de nodige documenten en cijfers.  

Zij verwijst daarbij naar rechtspraak waaruit blijkt dat eenheidsprijzen niet per se 

als vertrouwelijk zijn te kwalificeren. De verwerende partij toont volgens haar 

niet aan dat de gekozen inschrijver zelf zich verzet tegen de mededeling van haar 

eenheidsprijzen, noch dat de vrijgave van de informatie de andere aannemers zou 

kunnen schaden of benadelen. 

 

5.4. In haar laatste memorie licht de verwerende partij toe dat een 

algemeen prijsonderzoek werd uitgevoerd met verwijzing naar nieuwe 

vertrouwelijke stukken 13 tot 16. De verzoekende partij antwoordt in haar laatste 

memorie dat zij, gelet op het strafdossier, intussen kennis heeft kunnen nemen 

van de vertrouwelijke stukken 9 tot 12 en aldus van de eenheidsprijzen, zodat 

helemaal niet valt in te zien waarom de nieuwe stukken nog als vertrouwelijk 

zouden moeten worden beschouwd. 

 

 Beoordeling 

 

5.5. Op de vraag tot een vergelijking van de eenheidsprijzen van de 

elf belangrijkste posten van de andere inschrijvers met die van de verzoekende 

partij, is de verwerende partij ingegaan.  

 

 De resterende vraag tot opheffing van de vertrouwelijkheid van 

bepaalde (overige) stukken uit het administratief dossier valt samen met het 

onderzoek van het enig middel. 
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VI. Onderzoek van het enig middel 

 

 Standpunt van de partijen 

 

6. De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 24 

van de wet van 15 juni 2006 „overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten‟ (hierna: wet overheidsopdrachten 2006), juncto 

de artikelen 21, 95 en 99 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 „plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren‟ (hierna: koninklijk besluit plaatsing 

2011). 

 

 In een eerste onderdeel betoogt de verzoekende partij dat noch 

uit het gunningsverslag, noch uit de gunningsbeslissing, noch uit enig ander 

document, blijkt dat er daadwerkelijk een prijsonderzoek is gebeurd, al zeker niet 

wat de eenheidsprijzen betreft. Er is enkel de bewering van de verwerende partij, 

in antwoord op het bezwaar van de verzoekende partij daaromtrent, dat het 

prijsonderzoek ook betrekking zou hebben gehad op de eenheidsprijzen en dat de 

abnormale eenheidsprijzen in de diverse offertes dermate beperkt waren in aantal 

en belang tegenover de totale offerteprijs dat er geen sprake zou zijn geweest van 

een onregelmatigheid. Die bewering wordt echter door niets ondersteund. In het 

gunningsverslag worden enkel de totaalprijzen behandeld maar wordt met geen 

woord gerept over de eenheidsprijzen. Er is niets terug te vinden van de 

beweringen die de verwerende partij later in briefwisseling zou doen. Een louter 

post-factumbewering van de aanbestedende overheid volstaat niet om voor waar 

aan te nemen dat de wettelijke verplichting inzake het prijsonderzoek 

daadwerkelijk werd nageleefd. Er staat aldus niet vast dat de offerte van de 

gekozen inschrijver geen abnormale prijzen bevatte en een geldige offerte was, 

zodat het derhalve ook niet vaststaat dat de opdracht op rechtsgeldige wijze werd 

gegund. 

 

 In een tweede onderdeel betoogt de verzoekende partij dat het 

niet controleerbaar is of het beweerde onderzoek van de eenheidsprijzen, indien 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 02-11-2021

M&D Seminars 462



 
 XII-8458-7/13 

al werkelijk uitgevoerd, op behoorlijke wijze is gebeurd en de offerte van de 

gekozen inschrijver terecht als geldig in aanmerking werd genomen door de 

verwerende partij, zonder dat aan de inschrijver enige prijsverantwoording werd 

gevraagd. Gelet op de weigering van de verwerende partij om de nodige 

informatie mee te delen, is het niet mogelijk om te weten hoe de eenheidsprijzen 

van alle inschrijvers zich ten opzichte van elkaar verhouden en kan geen evaluatie 

worden gemaakt van de beslissing van de verwerende partij.  

  

7. In haar memorie van antwoord beantwoordt de verwerende 

partij beide middelonderdelen samen. Zij benadrukt de ruime discretionaire 

bevoegdheid van de aanbestedende overheid in het kader van het onderzoek van 

de eenheidsprijzen. Zij doet gelden dat zij hier wel degelijk een prijsonderzoek 

heeft verricht, en verwijst in dit verband naar de stukken 8 tot 12 van het 

administratief dossier die zij als vertrouwelijk neerlegt. Het onderzoek behelsde 

vooreerst het aanbrengen van verbeteringen en het toepassen van de 

leemteformule in de verscheidene offertes (vertrouwelijk stuk 8), wat zijn 

neerslag heeft gevonden in het gunningsverslag (stuk 5 en vertrouwelijk stuk 7).  

 

 Hierna verrichte de verwerende partij het effectieve 

prijsonderzoek. Uit het gunningsverslag (stuk 5 en vertrouwelijk stuk 7) en uit de 

vertrouwelijke stukken 9 tot 12 blijkt dat de verwerende partij nazicht heeft 

verricht inzake de totaalprijzen én inzake de eenheidsprijzen van de ingediende 

offertes, en dat zij daarbij zorgvuldig te werk ging. Gelet op het vertrouwelijk 

karakter van de eenheidsprijzen werd dit prijsonderzoek echter niet expliciet 

opgenomen in het gunningsverslag, noch in de gunningsbeslissing. De 

verwerende partij wijst erop dat geen wettelijke of reglementaire bepaling haar de 

verplichting oplegt om in de gunningsbeslissing of in het gunningsverslag dat aan 

de inschrijvers wordt betekend, melding te maken van het feit dat een onderzoek 

naar abnormale prijzen in de offertes werd gevoerd. Het volstaat dat zulks blijkt 

uit het administratief dossier, wat in casu het geval is, zo benadrukt de 

verwerende partij die daarbij verwijst naar de vertrouwelijke stukken 9 tot 12. Zij 

betoogt dat zij geen verzoek tot prijsverantwoording heeft gericht aan één der 
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inschrijvers aangezien alle eenheidsprijzen als normaal werden beschouwd. 

Vervolgens licht de verwerende partij uitvoerig de methode toe die werd gebruikt 

om tot de beoordeling van de eenheidsprijzen over te gaan, zoals die blijkt uit de 

vertrouwelijke stukken. Ten slotte wijst de verwerende partij erop dat het 

normdoel van het verplicht prijsonderzoek werd behaald, aangezien werd 

nagegaan of de verplichtingen uit het bestek kunnen worden uitgevoerd voor de 

opgegeven prijs en de prijszetting geen buitensporige last vormt voor de 

aanbestedende overheid. Onder een kopje “Vrijgave van de verzochte 

eenheidsprijzen” geeft de verwerende partij alsdan toelichting bij het onderzoek 

van de eenheidsprijzen van de gekozen inschrijver voor deze elf posten, zoals 

gevraagd door de verzoekende partij. Zij betoogt dat slechts vier posten een 

afwijking van meer dan 25 % vertonen ten opzichte van het gemiddelde van de 

eenheidsprijzen, waarvan drie posten niet kunnen worden beschouwd als 

verwaarloosbaar (dit is niet meer dan 2 % van het totale offertebedrag), maar 

waaromtrent zij tot het besluit kwam dat de prijzen niet abnormaal laag zijn 

aangezien zij op inhoudelijke wijze en mede gelet op de aard van de posten 

verantwoord worden, zoals de ontwerper dienaangaande stelt in zijn advies 

(vertrouwelijk stuk 12). 

 

8. In haar laatste memorie na het aanvullend verslag volhardt de 

verwerende partij  in haar stelling dat wel degelijk een onderzoek naar zowel de 

eenheids- als de totaalprijzen heeft plaatsgevonden, doch dit onderzoek zou “op 

ongelukkige wijze geformuleerd / veruitwendigd [zijn] in de gemotiveerde 

gunningsbeslissing”. 

 

 Zij licht toe, met verwijzing naar nieuwe vertrouwelijke 

stukken 13 tot 16, dat het algemeen prijsonderzoek werd uitgevoerd aan de hand 

van de informaticatoepassing “3P” waarbij de prijzen van de inschrijvers, na 

toepassing van de leemteformule, automatisch met elkaar worden vergeleken. 

Met toepassing van het afwijkingspercentage voor de totaalprijzen, door haar 

vastgelegd op 15 %, werden geen abnormale totaalprijzen vastgesteld. Bij de 

toepassing “nazicht abnormale eenheidsprijzen” verscheen er echter geen “pop-
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up melding” zoals dat bij de totaalprijzen het geval was, aangezien er sprake was 

van enkele schijnbaar abnormale eenheidsprijzen, die op een nieuw tabblad 

werden weergegeven. Gelet op het vertrouwelijk karakter van de eenheidsprijzen 

werd dit prijsonderzoek niet automatisch opgenomen in het gunningsverslag noch 

in de gunningsbeslissing. Om de bevindingen “in de gele zone van 3P” te krijgen, 

diende de verwerende partij nog een bijkomende handeling te stellen, namelijk op 

de knop “Toevoegen aan verslag van nazicht” te drukken, maar die “materiële 

handeling” heeft zij niet verricht omdat zij uitging van een automatische opname 

zoals dit gebeurde met het nazicht van de totaalprijzen. Aldus bewijst dit, volgens 

de verwerende partij, dat een onderzoek naar de eenheidsprijzen wel degelijk is 

verricht maar gewoonweg niet werd opgenomen in het verslag. Ten slotte 

herhaalt de verwerende partij dat het normdoel van het verplichte prijsonderzoek 

wel degelijk is bereikt. 

 

 Beoordeling 

 

9. Artikel 24 van de wet overheidsopdrachten 2006 bepaalt dat, 

indien de aanbestedende overheid beslist de opdracht te plaatsen bij aanbesteding, 

de opdracht dient te worden gegund aan de inschrijver die de laagste regelmatige 

offerte heeft ingediend. 

 

 Overeenkomstig artikel 21, § 1, van het koninklijk besluit 

plaatsing 2011 onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan 

een prijsonderzoek. Artikel 21, § 3, bepaalt voorts dat wanneer de aanbestedende 

overheid bij het prijsonderzoek vaststelt dat in een offerte een prijs wordt 

geboden die abnormaal lijkt in verhouding tot de uit te voeren prestaties en 

alvorens die offerte om die reden te weren, zij de inschrijver in kwestie om een 

prijsverantwoording dient te vragen. 

 

 Artikel 95 van het koninklijk besluit plaatsing 2011 bepaalt in 

zijn paragrafen 1 en 2 onder meer dat de aanbestedende overheid de 

regelmatigheid van de offertes dient na te gaan en dat een offerte op materieel 
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vlak substantieel onregelmatig is als ze afwijkt van de bepalingen van dit besluit 

of van de opdrachtdocumenten betreffende met name de prijzen, termijnen en 

technische specificaties, in de mate dat die bepalingen essentieel zijn, of in geval 

van een abnormale prijs als bedoeld in de artikelen 21 en 99. Een substantieel 

onregelmatige offerte is overeenkomstig artikel 95, § 4, nietig. 

 

 Onverminderd artikel 99, § 2, van het koninklijk besluit 

plaatsing 2011 inzake totaalprijzen beschikt de aanbestedende overheid over een 

ruime beoordelingsruimte om in het kader van een prijsonderzoek bepaalde 

prijzen al dan niet vermoedelijk abnormaal te bevinden en een 

prijsverantwoording te vragen. De Raad van State mag zich, gesteld voor de 

toetsing van dergelijke beoordeling, niet in de plaats stellen van het bestuur maar 

mag desgevraagd wel nagaan of de beoordeling met de vereiste zorgvuldigheid is 

gebeurd en berust op voldoende veruitwendigde en draagkrachtige motieven. 

 

 Er is wel de plicht voor een aanbestedende overheid, die met 

naleving van het zorgvuldigheidsbeginsel wil handelen, om de regelmatigheid 

van een offerte na te gaan en één van de elementen van de regelmatigheid is dat 

de offerte geen abnormale prijzen bevat. Wanneer een aanbestedende overheid 

een voorgestelde prijs niet abnormaal acht, rust op haar geen 

formelemotiveringsplicht omtrent dit gevoerde prijsonderzoek in het 

gunningsverslag of de bestreden beslissing. Uit het administratief dossier dient 

wel te blijken dat de aanbestedende overheid een concreet onderzoek van de 

prijzen heeft verricht, onder meer dat zij de prijzen van elke offerte op 

zorgvuldige en gelijke wijze heeft geanalyseerd en nagekeken. De motieven op 

grond waarvan zij alsdan van oordeel is dat de aangeboden prijzen niet abnormaal 

zijn, dienen uit de stukken van het dossier te blijken zodat deze aan de voormelde 

toetsing door de Raad van State kunnen worden onderworpen. 

 

10. Dergelijk zorgvuldig onderzoek ontbreekt te dezen 

niettegenstaande, zoals de verwerende partij zelf stelt in haar memorie van 

antwoord, de eenheidsprijzen van de gekozen inschrijver voor vier posten meer 
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dan 25 % afwijken van de gemiddelde eenheidsprijzen, en waarbij drie posten 

niet kunnen worden beschouwd als verwaarloosbaar. 

 

 Uit het gunningsverslag blijkt dat betreffende de normaliteit 

van de eenheidsprijzen wordt vermeld: “Enkel abnormaal LAGE prijzen”, zonder 

meer. Uit het administratief dossier blijkt niet dat, geplaatst voor die vaststelling, 

de verwerende partij dienvolgens een nader prijsonderzoek heeft gevoerd. Zoals 

gesteld sub 4.2.1 en toegegeven door de verwerende partij zijn de vertrouwelijke 

stukken 9 tot 12, zijnde drie tabellen en een advies van de ontwerper, post factum 

opgesteld, en kunnen ze dus niet in aanmerking worden genomen om te besluiten 

dat de verwerende partij te dezen wel een onderzoek van de eenheidsprijzen zou 

hebben verricht, voorafgaand aan het nemen van de gunningsbeslissing.  

 

 Ook de nieuwe argumentatie in de laatste memorie en de 

daarbij bijgebrachte nieuwe stukken 13 tot 16 nopen niet tot een ander oordeel. 

De Raad van State mag in beginsel geen rekening houden met argumenten die de 

verwerende partij reeds zinvol had kunnen aanbrengen in haar memorie van 

antwoord, aangezien deze nieuwe argumentatie en stukken hierdoor immers 

werden onttrokken aan het schriftelijk onderzoek van de zaak door het auditoraat. 

 

 Bovendien wordt vastgesteld dat dit geautomatiseerd “nazicht 

abnormale eenheidsprijzen” de vaststelling in het gunningsverslag alleen maar 

bevestigt dat er abnormaal lage eenheidsprijzen zijn, en dit voor posten die een 

belangrijk aandeel hebben in de totale offerte. Er blijkt echter niet dat de 

verwerende partij deze eenheidsprijzen alsdan nader heeft onderzocht, noch voert 

zij aan waarom zij dit heeft nagelaten en desgevallend toch geen 

prijsverantwoording heeft gevraagd. 

 

 De verwerende partij toont bijgevolg niet aan dat zij te dezen, 

voorafgaand aan het nemen van de gunningsbeslissing, de op haar rustende plicht 

om de eenheidsprijzen aan een zorgvuldig onderzoek te onderwerpen, zoals 

wordt vereist door artikel 21, § 1, van het koninklijk besluit plaatsing 2011, heeft 

nageleefd. De enkele omstandigheid dat de totaalprijs van de offerte van de 
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gekozen inschrijver de raming van de waarde van de opdracht benadert, toont op 

zich nog niet aan dat deze in staat is ook voor de betrokken posten de opdracht op 

kwalitatieve wijze uit te voeren, noch dat de mededinging door de schijnbaar 

abnormaal lage prijzen niet zou zijn verstoord, en dat bijgevolg het normdoel van 

het verplichte prijsonderzoek zou zijn behaald. 

 

11. Het middel is in de besproken mate gegrond. Deze vaststelling 

volstaat om de bestreden beslissing te vernietigen.  

 

 Er is dan ook geen reden om in te gaan op de in ondergeschikte 

orde gestelde vragen van de verzoekende partij tot het opheffen van de 

vertrouwelijkheid van stukken of tot het aanstellen van een deskundige wat het 

onderzoek van een bepaalde post betreft.  

 

BESLISSING 

 

1. De Raad van State vernietigt de beslissing van 26 juli 2017 van het 

Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen tot gunning  

van de opdracht voor werken inhoudende de renovatie van een 

schoolgebouw en omgevingsaanleg aan de nv Dillen Bouwteam. 

 

2. De kennisgeving van dit arrest aan de partijen gebeurt met een e-

mailbericht. 

 

 3. De verwerende partij wordt verwezen in de kosten van het beroep tot 

nietigverklaring, begroot op een rolrecht van 200 euro, en een 

rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de 

verzoekende partij. 
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Dit arrest is uitgesproken op achtentwintig mei tweeduizend twintig, door de 

Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit: 

 

Dierk Verbiest, kamervoorzitter, 

Johan Bovin,  staatsraad, 

Patricia De Somere, staatsraad, 

bijgestaan door 

Greta Scheveneels,  griffier. 

 

De griffier                            De voorzitter 

 

 

 

 

Greta Scheveneels                            Dierk Verbiest 
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 ‡CHBUPFAFG-BEAFCJV‡ 

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. 
 

VI
e
 CHAMBRE 

 
A R R Ê T 

 
 

n
o
 246.852 du 27 janvier 2020 

 
 
A. 220.030/VI-20.839 
 
En cause : la société privée à responsabilité limitée  
 LEBOUTTE, MOUHIB ET C°, 
 
 ayant élu domicile chez 
 M

e
 Philippe LEVERT, avocat, 

 rue Defacqz 78/80 
 1060   Bruxelles, 
 
 contre : 
 
 le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, 
 en abrégé CHU de Liège, 
 
 ayant élu domicile chez 
 M

es
 André DELVAUX et 

 Renaud SIMAR, avocats, 
 rue Jules Cockx 8-10 
 1160   Bruxelles. 
 
 Partie intervenante : 
 
 la société coopérative à responsabilité limitée  
 PRICE WATERHOUSE COOPERS,  
 RÉVISEURS D'ENTREPRISES, 
 
 ayant élu domicile chez 
 M

es
 Barteld SCHUTYSER, Michèle BELMESSIERI et 

 Magali HEINE, avocats, 
 avenue Louise 99 
 1050   Bruxelles. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

I. Objet du recours 

 

    Par une requête introduite le 26 septembre 2016, la société privée à 

responsabilité limitée LEBOUTTE, MOUHIB ET C° sollicite l'annulation de "la 

décision du 1
er

 août 2016 de l'Administrateur délégué du Centre hospitalier 

universitaire de Liège attribuant à PWC Réviseurs d'entreprise scrl 

(BE0429.501.944), Woluwe Garden, Woluwedal 18 à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, 

le marché public portant sur la désignation d'un réviseur d'entreprise, membre de 
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 ‡CHBUPFAFG-BEAFCJV‡ 

l'Institut des Réviseurs d'entreprises, pour une période de trois ans, portant sur les 

exercices comptables 2016-2018 (CHULG/16.013)". 

 

    La requérante demande également que lui soit octroyée, à charge de la 

partie adverse, une indemnité réparatrice d'un montant de 66.055 euros (à titre 

principal) ou de 32.500 euros (à titre subsidiaire), à majorer "des intérêts 

compensatoires calculés au taux légal, depuis le 1
er

 août 2016, les intérêts étant 

capitalisés chaque fois qu'ils sont dus pour une année entière". 

 

II. Procédure 

 

    Un arrêt n° 235.817 du 21 septembre 2016 a accueilli la requête en 

intervention de la société coopérative à responsabilité limitée PRICE 

WATERHOUSE COOPERS, RÉVISEURS D'ENTREPRISES et a ordonné la 

suspension de l'exécution de l'acte attaqué. 

 

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. 

 

    M
me

 Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé 

un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure. 

 

    Le rapport a été notifié aux parties. 

 

    Les parties adverse et requérante ont déposé des derniers mémoires. 

 

    Par une ordonnance du 21 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 

26 septembre 2018 à 10 heures. 

 

    M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. 

 

    M
e
 Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, 

et M
e
 Pauline ABBA, loco M

es
 André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocat, 

comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. 

 

    M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis 

conforme au présent arrêt. 

 

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, 

inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées 

le 12 janvier 1973. 
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 ‡CHBUPFAFG-BEAFCJV‡ 

 

III. Faits utiles 

 

    Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt 

n° 235.817 du 21 septembre 2016. 

 

IV. Premier moyen, seconde branche 

 

 IV.1. Thèses des parties 

 

  A. La requête 

 

    La requête en annulation reproduit le premier moyen soulevé dans la 

demande de suspension  selon la procédure d'extrême urgence, lequel a été résumé, 

quant à sa seconde branche, par l'arrêt n° 235.817 du 21 septembre 2016 de la 

manière suivante : 

 
" La requérante prend un premier moyen «de la violation des articles 5 et 26, § 1

er
, 

1°, d) et § 3 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, de la violation des articles 50 et 
107 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques, de la violation des principes de transparence, du droit 
à la  légitime confiance et à la sécurité juridique, de minutie et d'égalité de 
traitement entre soumissionnaires, de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 
juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 
formelle des actes administratifs, du principe général de motivation des actes 
administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs matériels et au 
fond l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir».  

 
 […] 
 
 Dans la seconde branche du moyen, elle expose qu'elle «ne peut comprendre […] 

l'appréciation portée sur son offre et celles des autres soumissionnaires, dont 
l'offre de P.W.C., tant les éléments avancés par la partie adverse pour justifier son 
analyse sont sans aucune logique et cohérence entre eux et/ou par rapport à l'objet 
du marché, faussant ainsi le principe de l'égalité des soumissionnaires et 
l'obligation de procéder à une comparaison effective des offres». 

 
 Elle reproche, en substance, à la partie adverse d'avoir procédé à une 

«énumération d'éléments tirés des offres, sans que l'appréciation ainsi portée 
procède d'une comparaison effective de celles-ci, dans le respect des principes 
d'égalité, de transparence et de minutie et permette de comprendre en quoi l'offre 
de P.W.C. est la plus économiquement avantageuse au regard des critères 
d'attribution»". 
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  B. Le mémoire en réponse 

 

    Le mémoire en réponse reproduit également, pour l'essentiel, 

l'argumentation développée dans la note d'observations déposée dans le cadre de la 

procédure de suspension d'extrême urgence.  

 

    Concernant la seconde branche du moyen, la partie adverse observe, 

d'une part, que le raisonnement opéré par elle "est fonction des critères d'attribution 

énoncés dans les documents du marché" et que "d'autre part, l'appréciation de 

chaque offre a été réalisée systématiquement, et dans le respect du principe d'égalité, 

au regard des critères d'attribution et des éléments d'appréciation retenus".  

 

    Reprenant point par point les différents "éléments d'appréciation" 

critiqués par la requérante, elle fait valoir qu'elle "a relevé de manière minutieuse et 

cohérente les éléments des offres ayant trait à l'analyse des risques". Elle aboutit à la 

même conclusion concernant "l'élément d'appréciation «description des travaux»" et 

"l'élément d'appréciation «communication»". 

 

  C. Le mémoire en réplique 

 

    Le mémoire en réplique reproduit la requête en annulation en ce qui 

concerne la seconde branche du premier moyen et se réfère à l'arrêt n° 235.817 du 

21 septembre 2016. La requérante souligne également que, dans son mémoire en 

réponse, la partie adverse n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles de 

remettre en cause le raisonnement tenu dans l'arrêt précité. 

 

  D. Le dernier mémoire de la partie adverse 

 

    Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir ce qui suit : 

 
" 6.   Les offres ont fait l’objet d’une comparaison effective, telle qu’elle ressort 

de la motivation de la décision du CHU de Liège. 
 

7.   D’une part, la comparaison des offres est fondée sur les critères 
d’attribution énoncés dans les documents du marché. 
 
8.   D’autre part, l’appréciation de chaque offre a été réalisée 
systématiquement, et dans le respect du principe d’égalité, au regard des critères 
d’attribution et des éléments d’appréciation retenus. 
 
9.   L’on rappelle en effet que le nombre d’heures prestées n’est qu’un élément 
d’appréciation, pour lequel aucune cotation n’est directement attribuée. 
Comme semble le reconnaître l’arrêt n° 235.817 du 21 septembre 2016, le critère 
d’attribution est l’approche méthodologique, que le CHU de Liège a apprécié au 
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regard des éléments d’appréciation suivants, reproduits lors de l’analyse de 
chaque offre dans un souci de clarté et de comparaison effective (voy. C.E., 
n° 211.380 et 211.381, 18 février 2011, T.B.P., 2011, p.434 + note J. 
DEBIEVRE) : 
«  • Présentation du programme de travail : 
  a. Nombre d’heures prestées estimées annuellement ; 
  b. Description des travaux ; 
  c. Le dossier permanent ; 
  d. Analyse des risques ; 
  e. Système informatique ; 
  f. Communication ; 
  g. Recommandations. 

•  Description et compréhension des particularités propres au secteur 
d’activités du pouvoir adjudicateur 

 •  Description du planning d’intervention et période d’audit 
 •  Inventaire». 

 
10. Les éléments d’appréciation litigieux concourent ensemble à l’évaluation 
du même critère d’attribution, la méthodologie. 
Dès lors qu’il ne s’agit pas de sous-critères et qu’ils ne font pas l’objet d’une 
cotation distincte, l’on ne voit pas pour quelles raisons le pouvoir adjudicateur 
aurait dû déterminer l’importance respective de chacun de ces éléments 
d’évaluation. 
En conclure autrement reviendrait à contraindre le pouvoir adjudicateur à 
pondérer ce qui ne constitue pas des sous-critères mais seulement des éléments 
d’appréciation inhérents à l’évaluation d’un unique critère d’attribution et, 
partant, à dénier la possibilité que de tels éléments d’appréciation existent. 

 
11. C’est bien la motivation relative au critère d’attribution «méthodologie», 
globalement et dans son ensemble qui doit être prise en compte pour évaluer la 
légalité de la décision, et non seulement des fragments de celle-ci, relatifs à 
chaque élément d’appréciation. 
En l’espèce, à la lecture de la motivation relative à l’ensemble du critère 
d’attribution, il est possible de s’assurer que les offres ont été comparées dans le 
respect du principe de l’égalité de traitement et de transparence, comme cela a été 
démontré dans le mémoire en réponse." 

 

  E. Le dernier mémoire de la requérante 

 

    Dans son dernier mémoire, la requérante ne formule aucune observation 

spécifique à propos de la seconde branche du premier moyen. 

 

 IV.2. Appréciation du Conseil d'État 

 

    Le Conseil d'État a, par son arrêt n° 235.817 du 21 septembre 2016, 

déclaré sérieux le premier moyen en sa seconde branche, pour les motifs suivants : 

 
" A. Sur la recevabilité 
 

Le rapport d'évaluation des offres fait apparaître que seuls trois points sur cent 
séparent les trois premiers soumissionnaires. Dès lors que le critère 
méthodologique compte pour 65 points et que la requérante n'a obtenu que 58 
points pour ce critère, une remise en cause de la manière dont il a été procédé à 
l'évaluation de ce critère est incontestablement de nature à modifier le classement. 
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Il est cependant impossible de prévoir la manière dont seraient évaluées les offres 
si la méthode d'évaluation appliquée par la partie adverse était modifiée.  

 
La requérante a, par conséquent, intérêt à ce moyen, qui, s'il devait se révéler 
fondé, est de nature à lui redonner une chance de se voir attribuer le marché.  

 
 B. Sur le fond 
 

L'article 5 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services se lit comme suit :  

 «  Art. 5. Les pouvoirs adjudicateurs traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et 
les prestataires de services dans le respect de l'égalité, de manière non 
discriminatoire et agissent avec transparence.  
Les marchés publics sont attribués avec concurrence, après vérification du 
droit d'accès, sélection qualitative et examen des offres des participants, 
conformément à une des procédures de passation déterminées au chapitre IV».  

 
Cette disposition pose le respect de l'égalité entre les entrepreneurs et la 
transparence comme principes de base s'imposant aux pouvoirs adjudicateurs. Il 
en découle, notamment, que, sans préjudice du pouvoir d'appréciation dont 
dispose le pouvoir adjudicateur lors de l'évaluation des offres, la manière dont 
celle-ci s'effectuera doit revêtir un caractère raisonnablement prévisible pour les 
soumissionnaires potentiels. Cette prévisibilité s'inscrit dans le cadre de 
l'obligation faite au pouvoir adjudicateur d'agir avec transparence, mais constitue 
aussi l'une des conditions préalables au respect par celui-ci de l'égalité entre les 
entrepreneurs.  

 
Cette obligation de transparence et de respect de l'égalité entre les entrepreneurs, 
qui s'impose quelle que soit la procédure de passation retenue, impose au pouvoir 
adjudicateur d'annoncer clairement dans les documents du marché les critères 
d'attribution et leur pondération relative, en sorte que les soumissionnaires 
potentiels soient en mesure de prévoir raisonnablement les critères sur la base 
desquels leur offre sera évaluée. Certes, cette obligation ne va pas jusqu'à 
imposer au pouvoir adjudicateur de porter à la connaissance des soumissionnaires 
la méthode d'évaluation qu'elle appliquera afin d'évaluer et de classer 
concrètement les offres au regard des critères et de la pondération annoncés dans 
les documents du marché. Pour autant, cette méthode d'évaluation ne peut revêtir 
un caractère arbitraire ou incohérent. Non seulement, elle ne peut avoir pour effet 
de dénaturer les critères annoncés, ce qui les rendrait imprévisibles, mais encore 
doit-elle être appliquée de la même manière à l'ensemble des offres, faute de 
quoi, elle ne respecterait pas l'égalité de traitement entre les soumissionnaires.  

 
La méthode d'évaluation ainsi appliquée doit pouvoir se comprendre à la lecture 
de la motivation de l'acte attaqué, en sorte que les soumissionnaires concernés et 
le juge de l'annulation puissent s'assurer que l'évaluation des offres a été effectuée 
dans le respect du principe de l'égalité de traitement.  

 
En l'espèce, en ce qui concerne l'évaluation du critère de l'approche 
méthodologique, le rapport d'examen des offres, que l'acte attaqué fait sien, 
procède à une synthèse des principales caractéristiques de différentes offres au 
regard de ce que la partie adverse désigne dans sa note d'observations comme 
autant d'éléments d'appréciation. Cette synthèse ne constitue toutefois pas, en 
elle-même, une évaluation. À cet égard, l'acte attaqué semble, à première vue, se 
limiter à une description du contenu des différentes offres, sans indiquer en quoi 
certaines se révèleraient, à son estime, plus ou moins intéressantes que d'autres. Il 
ne procède pas à une comparaison des différentes offres au regard des «éléments  
d'appréciation» retenus et n'indique pas davantage si, parmi ceux-ci, la partie 
adverse attachait une plus ou moins grande importance à certains d'entre eux. Il 
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ne peut dès lors être compris, prima facie, si une logique commune, et, le cas 
échéant, laquelle, a présidé à leur évaluation.  

 
Il apparaît ainsi, notamment, que pour le premier «élément d'appréciation» pris en 
compte, celui du nombre d'heures prestées estimées annuellement, la requérante 
propose 700 heures par an, dont 300 heures par des représentants permanents et 
260 heures par des réviseurs collaborateurs, tandis que la partie intervenante ne 
propose que 400 heures dont 100 prestées par des représentants permanents et 
100 par des réviseurs collaborateurs. La requérante propose donc, et de loin, un 
nombre plus élevé d'heures prestées et, surtout, un nombre d'heures de 
représentants permanents et de réviseurs collaborateurs qui, à lui seul, dépasse 
largement le total des heures proposées dans l'offre de la partie intervenante. 
Pourtant, au total, cette dernière obtient 63 points sur 65, pour le critère de 
méthodologie alors que la requérante n'en obtient que 58. Une telle différence 
pourrait, certes, s'expliquer de différentes manières, soit que le nombre d'heures 
prestées n'ait pas semblé à la partie adverse un élément déterminant par rapport à 
d'autres éléments d'appréciation, soit qu'elle ait, pour un motif quelconque, voulu 
donner la préférence à une offre concentrant les prestations dans un moindre 
nombre d'heures, soit encore que l'écart de qualité entre l'offre de la partie 
intervenante et celle de la requérante aurait été tel pour les autres éléments 
d'appréciation qu'il aurait, le cas échéant, permis à la première de reprendre 
l'avantage malgré un nombre d'heures total et un nombre d'heures de réviseurs 
expérimentés très largement inférieur à ce que propose la seconde. Toutefois, 
l'acte attaqué n'avance aucune explication de cet ordre 

 
Ainsi, le rapport d'évaluation indique-t-il ceci en ce qui concerne le nombre 
d'heures proposé dans l'offre de la partie intervenante : «Bonne répartition des 
heures avec présence accrue des représentants permanents qui ont la connaissance 
du secteur». Toutefois, l'on ne comprend pas en quoi cette remarque ne 
s'appliquerait pas a fortiori pour l'offre de la requérante, qui propose 43 pourcents 
d'heures prestées par des représentants permanents, pour seulement 25 pourcents 
dans le cas de la partie intervenante. On constate, par ailleurs, qu'une autre offre, 
qui obtient 64 points sur 65, se caractérise par un nombre total d'heures très élevé 
(951 heures), mais dont seulement 68 sont prestées par des représentant 
permanents, en sorte qu'il doit en être déduit que ce n'est pas la qualité de la 
répartition des heures ni la «présence accrue des représentants permanents» qui 
expliquerait les différences de cotation pour ce critère méthodologique et que ce 
n'est pas davantage la concentration des prestations dans un moindre nombre 
d'heures qui justifierait la différence de points. Il s'ensuit que la motivation de 
l'acte attaqué ne permet pas de comprendre selon quelle logique cet élément a été 
pris en compte, ni même s'il a pesé d'une manière similaire dans l'évaluation de 
toutes les offres. 

 
Les indications figurant dans le rapport d'évaluation relativement aux autres 
«éléments d'appréciation» ne sont pas davantage susceptibles de faire percevoir 
ce qui, du point de vue de la partie adverse, justifie l'écart de points entre les 
différents soumissionnaires. Ici également, le rapport se borne à dresser une 
énumération descriptive des caractéristiques de chaque offre, sans procéder à une 
comparaison de celles-ci au regard de chacun de ces «éléments» et sans indiquer 
si la partie adverse aurait choisi de privilégier les offres répondant le mieux à ses 
attentes pour certains d'entre eux, ni a fortiori lesquels.  

 
En réalité, dans les limites d'un examen mené dans les conditions de l'extrême 
urgence, il apparaît que la partie adverse a énuméré dans l'acte attaqué un certain 
nombre d'éléments qui lui paraissaient pertinents pour évaluer le critère 
méthodologique, sans qu'il soit possible de comprendre comment elle a évalué les 
offres au regard de ces éléments. Il est, dès lors, à première vue, impossible de 
vérifier si elle a procédé à une comparaison effective des offres et si elle a 
respecté le principe d'égalité des soumissionnaires dans la manière de les noter". 
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    La partie adverse n'apporte aucun élément de nature à amener le Conseil 

d'État à se départir de l'analyse effectuée à l'occasion de la procédure en référé et qui 

a abouti à déclarer sérieux le moyen en sa seconde branche.  

 

    Certes, elle allègue à juste titre que le nombre d'heures prestées ne 

constitue que l'un des éléments d'appréciation du critère de l'approche 

méthodologique et que c'est la motivation relative à l'ensemble de ce critère qui doit 

être prise en compte pour évaluer la légalité de la décision. Cette assertion n'énerve 

toutefois pas le raisonnement développé dans l'arrêt n° 235.817, susvisé. En effet, si 

d'importants développements y sont consacrés en vue de montrer que le rapport 

d'évaluation, que l'acte attaqué fait sien, ne permet pas de comprendre selon quelle 

logique l'élément précité a été pris en compte ni s'il a pesé d'une manière similaire 

dans l'évaluation de toutes les offres, il est ensuite constaté que les indications 

relatives aux autres éléments d'appréciation, qui consistent également en une 

énumération descriptive du contenu de chaque offre, ne permettent pas davantage de 

comprendre ce qui, du point de vue de la partie adverse, justifie l'écart des points 

entre les différents soumissionnaires, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si 

celle-ci a procédé à une comparaison effective des offres et si elle a respecté le 

principe d'égalité des soumissionnaires dans la manière de les noter. 

 

    Le moyen est fondé en sa seconde branche.  

 

V. Autres branche et moyen. 

 

 V.1. Thèse de la partie requérante 

 

    Dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que l'examen de la 

première branche du premier moyen et surtout du second moyen est nécessaire à 

l'instruction de la demande d'indemnité réparatrice. 

 

    Elle expose à cet égard ce qui suit : 

 
" L’octroi de l’indemnité suppose un préjudice, qui n’est pas entièrement réparé du 

fait de l’annulation, uni à l’illégalité de l’acte par un lien de causalité. 
 

En l’occurrence, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice arrêté, à titre 
principal, à 66.055 € et à titre subsidiaire, à 32.500 du fait des illégalités 
commises par la partie adverse, telles qu’elles sont exposées sous le premier 
moyen de la requête et sous le deuxième moyen de la requête et de la demande en 
indemnité. 
 
Le premier moyen est pris de la violation des articles 5 et 26, § 1

er
, 1°, d) et § 3 de 

la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
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travaux, de fournitures et de services, de la violation des articles 50 et 107 de 
l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques, de la violation des principes de transparence, du droit à la 
légitime confiance et à la sécurité juridique, de minutie et d’égalité de traitement 
entre soumissionnaires, de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 
relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
de la violation de la loi du 29 juillet 19914 relative à la motivation formelle des 
actes administratifs, du principe général de motivation des actes administratifs, de 
l’erreur et de la contradiction dans les motifs matériels et au fond l’acte, de 
l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. 
 
La première branche soutient que l’acte attaqué a attribué illégalement le marché 
sur la base de sous-critères d’attribution qui n’étaient pas mentionnées dans le 
cahier spécial des charges, dont certains sont sans rapport avec l’objet du marché. 

 
La deuxième branche soutient quant à elle que la motivation de l’acte attaqué ne 
constitue qu’une énumération d’éléments tirés des offres, sans que l’appréciation 
ainsi portée procède d’une comparaison effective de celles-ci, dans le respect des 
principes d’égalité, de transparence et de minutie et permette de comprendre en 
quoi l’offre de PWC est la plus économiquement avantageuse au regard des 
critères d’attribution, sachant que selon l’acte attaqué, ce sont la connaissance du 
secteur, l’approche à la fois complète et ciblée de l’offre de PWC qui ont justifié 
le choix de ce dernier. 

 
Le deuxième moyen est quant à lui pris de la violation des articles 5 et 26, § 1

er
, 

1°, d) et § 3 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, de la violation des articles 50 et 
107 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques, de la violation des principes de transparence, de 
minutie et d’égalité de traitement entre soumissionnaires, de la violation les 
articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et 
aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services, de la violation de la loi du 29 juillet 19914 
relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de 
motivation des actes administratifs, de l’erreur et de la contradiction dans les 
motifs matériels et au fond de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de 
l’excès de pouvoir. 

 
Ce deuxième moyen soutient que l’analyse de l’offre de la requérante et de celle 
de PWC à laquelle la partie adverse a procédé est erronée, en telle sorte que l’acte 
attaqué viole les principes de transparence, de minutie et d’égalité de traitement 
entre soumissionnaires et n’est pas motivé régulièrement tant dans la forme qu’au 
fond (motifs matériels). 

 
L’examen de la demande d’indemnité formée par la requérante suppose donc, 
inévitablement, l’examen de l’ensemble des moyens soulevés par la requérante." 

 

    Il convient de relever que le second moyen fait grief à la partie adverse 

de dévaloriser systématiquement l'offre de la requérante et d'en occulter certains 

aspects, tandis que l'offre de P.W.C. est, selon la requérante, systématiquement mise 

en valeur de façon subjective. Cette critique concerne l'appréciation des offres au 

regard du nombre d'heures prestées annuellement, de la description des travaux, de 

l'analyse des risques, du système informatique, de la communication, du suivi des 
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recommandations, de la description et de la compréhension des particularités propres 

au secteur d'activité du pouvoir adjudicateur ainsi que de l'inventaire. 

 

    La requérante soutient par la suite que la circonstance que le deuxième 

moyen ne permettrait pas d’établir que le marché devait lui être attribué ne rend pas 

pour autant ce moyen étranger à la demande d’indemnité réparatrice. Elle allègue 

que si le juge ne peut en règle établir si le marché aurait dû être attribué au 

soumissionnaire qui estime avoir été irrégulièrement évincé d’un appel d’offre, rien 

ne l’empêche en revanche d’apprécier quelles étaient les chances pour ce 

soumissionnaire d’obtenir le marché et d’en indemniser la perte à hauteur de leur 

importance, laquelle dépend, elle-même, des circonstances (cahier des charges, 

critères d’attribution et offres en présence). Elle en déduit qu'en l'espèce, pour fixer 

le montant de l’indemnité réparatrice devant lui être accordée, il y a lieu de 

déterminer quelles étaient les chances, pour les uns et les autres, d’obtenir le marché 

litigieux, en fonction de l’ensemble des circonstances, dont, en premier lieu, les 

critères d’attribution fixés par le cahier spécial des charges.  Après avoir indiqué les 

points attribués aux quatre premières offres, elle expose que la question qui se pose 

est de savoir si, sans les illégalités dénoncées sous le deuxième moyen, pris 

notamment de l'erreur dans les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation, son 

offre aurait obtenu, pour le critère "méthodologie", plus de points, sinon autant, que 

l'offre de P.W.C. Or, écrit la requérante, c'est exactement ce qu'elle soutient sous le 

deuxième moyen. 

 

 V.2. Appréciation du Conseil d'État 

 

    La première branche du premier moyen et le second moyen, à les 

supposer fondés, ne sont pas de nature à aboutir à une annulation plus étendue de 

l'acte attaqué. 

 

    La requérante allègue toutefois, dans son dernier mémoire, que leur 

examen s'impose afin de permettre au Conseil d'État de statuer sur sa demande 

d'indemnité réparatrice. Elle soutient en substance que si la ou les illégalités 

dénoncées dans le second moyen n'avaient pas été commises, son offre aurait eu, 

pour le critère méthodologie, au moins autant – si pas plus – de points que celle de 

l'attributaire, P.W.C., ce qui est de nature à présenter une incidence sur la 

quantification de la chance qu'elle aurait eue d'obtenir le marché et, partant, sur 

l’étendue de son dommage. 

 

    L'illégalité dénoncée dans la seconde branche du premier moyen, 

laquelle a été déclarée fondée, touche à la méthode d'évaluation du critère relatif à la 
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méthodologie. Il en va de même de l'illégalité alléguée dans la première branche, qui 

ne pourrait donc avoir causé un dommage différent, de sorte que cette branche ne 

doit pas être examinée, même en vue de statuer sur la demande d'indemnité 

réparatrice. 

 

    Dès lors, d'une part, que l'illégalité constatée à l'examen du premier 

moyen, déclaré fondé en sa seconde branche, impose de mettre en cause, dans son 

ensemble, la méthode d'évaluation mise en œuvre par la partie adverse pour 

procéder à l'examen et à la comparaison des offres et, d'autre part, que rien ne 

permet de préjuger de la méthode qu'elle aurait mise en œuvre dans le cadre d'un 

nouvel examen d'ensemble, il ne peut être tiré argument des erreurs particulières 

qu'elle aurait – par ailleurs, selon le second moyen – prétendument commises, pour 

en inférer qu'en l'absence de ces erreurs particulières, l'offre de la requérante aurait 

bénéficié d'un  meilleur classement. La mise en œuvre d'une nouvelle méthode 

d'évaluation pour un examen d'ensemble exclut de préjuger des résultats auxquels 

cette mise en œuvre permettrait d'aboutir. Le raisonnement, sous-jacent à la 

demande d'examen du second moyen, repose sur une conjecture qui, au vu des 

circonstances de l'espèce, et plus particulièrement de ce qu'est déclaré fondé le 

premier moyen en sa seconde branche, ne peut, en toute hypothèse et quelle que soit 

la réponse qui serait apportée au second moyen, être prise en considération pour 

quantifier la chance dont la requérante entend réparer la perte. 

 

    Dans ces circonstances, il est sans intérêt d'examiner le second moyen. 

  

VI. Quant à la demande d'indemnité réparatrice 

 

 VI.1. Thèses des parties 

 

  A. La requête 

 

    La requérante demande, à titre d'indemnité réparatrice, que la partie 

adverse soit condamnée à lui payer : 

 

- à titre principal : la somme de 66.055 euros à majorer des intérêts compensatoires 

calculés au taux légal, depuis le 1
er

 août 2016, les intérêts étant capitalisés chaque 

fois qu'ils sont dus pour une année entière ;  

- à titre subsidiaire la somme de 32.500 euros à majorer des intérêts 

compensatoires calculés au taux légal, depuis le 1
er

 août 2016, les intérêts étant 

capitalisés chaque fois qu'ils sont dus pour une année entière. 
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    Elle décompose cette indemnité comme suit : 

 

- 6000 euros pour le nombre d'heures consacrées à l'élaboration de l'offre et à 

l'introduction du recours (48 heures à 125 euros l'heure), dès lors qu'en raison de 

l'importance donnée dans le cahier des charges aux aspects méthodologique, elle 

"a investi beaucoup de temps pour rédiger une offre qui répond à tous les aspects 

(offre de 138 pages)" dont la rédaction a été effectuée, vu l'importance du dossier, 

par l'associé signataire de l'offre Monsieur le réviseur Jamal MOUHIB, ce qui 

explique et justifie le taux horaire de 125 euros; 

- 66.055 euros à titre principal et 26.500 euros à titre subsidiaire pour le manque à 

gagner.  

 

    Elle souligne que son offre était d'un montant global de 116.160 euros 

HTVA sur trois années et que sa situation comptable pour les cinq dernières années 

(2011 à 2015) fait apparaître une marge brute moyenne de 51,7 %. Elle observe 

qu’elle est classée aux termes de l'acte attaqué en 3
e
 position, qu’elle a remis le prix 

le plus bas et qu’au plan méthodologique, seuls 3 points la séparent de l'offre de 

P.W.C. et 2 points de l'offre de DELOITTE alors que son offre et celle de 

DELOITTE avaient été mal appréciées et que celle de P.W.C. a été survalorisée sur 

certains aspects. Elle considère qu’eu égard au faible écart de points entre son offre, 

celle de DELOITTE et celle de P.W.C., il est raisonnable de considérer qu’elle eut 

dû se voir attribuer le marché litigieux. Elle en déduit : 

 

- à titre principal que l'indemnité lui revenant se justifie comme suit :  

 116.160 euros x 51,7 % = 60.054,72 euros + 6.000 euros = 66.054,72 euros, 

arrondi à 66.055 euros ; 

- à titre subsidiaire, la perte de chance d'obtenir le marché se situant entre 33 % et 

50 %, soit un taux moyen de 44 %, l'indemnité revenant à la requérante se justifie 

comme suit :  

 116.160 euros x 51,7 % x 44 % = 26.424 euros, arrondi à 26.500 euros + 

6.000 euros = 32.500 euros. 

 

  B. Le mémoire en réponse 

 

    La partie adverse explique que l’indemnité réparatrice vise uniquement à 

compenser le préjudice qui n'est pas réparé par l'annulation prononcée par le Conseil 

d'État et en tenant compte des intérêts privés et publics, et qu’il appartient à la 

requérante de démontrer la réalité de son prétendu dommage en établissant, 

conformément au droit commun, le caractère certain de celui-ci ainsi que  l'existence 

d'un lien de causalité avec l'illégalité de l'acte attaqué.  
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    Elle conteste le lien causal et estime qu’en l’espèce, rien ne démontre 

que l'offre de la requérante aurait dû être classée en premier ordre, avant les offres 

de P.W.C. et DELOITTE, de telle sorte que la requérante ne démontre pas qu'elle 

aurait dû obtenir le marché et qu’elle ne peut donc prétendre à l'indemnisation des 

frais exposés pour préparer son offre et de son prétendu manque à gagner. Elle 

avance que même à considérer l'éventuelle confirmation de l'illégalité formelle 

relevée prima facie par le Conseil d’État dans son arrêt de suspension du 21 

septembre 2016, la demande en réparation demeure non fondée en l'absence de tout 

lien causal, car il s’agit d’une illégalité purement formelle. 

 

    Elle soutient ensuite que les demandes de la requérante sont excessives 

et ne reposent sur aucune pièce probante puisque celle-ci avance sans autre précision 

que la préparation de son offre a nécessité la prestation de 48 heures par un associé 

dont le taux horaire serait de 125 euros. Elle observe qu’aucune pièce ne vient 

appuyer cette revendication dont elle doute fortement du caractère raisonnable dès 

lors que la requérante se présente comme un acteur majeur dans la comptabilité 

hospitalière, impliquant nécessairement la remise fréquente d'offres similaires.  

 

    Elle considère, de la même manière, que la demande visant à obtenir un 

"manque à gagner" équivalent à 50 % de l'offre déposée est manifestement 

excessive, car par application du coefficient de 51,7 %, il est réclamé les honoraires 

que la requérante aurait perçus, après impôts, en exécution totale du contrat, sans 

prise en compte du temps consacré à l'exécution (700 heures l'année selon offre) et 

des frais exposés pour ce faire de telle sorte que le "manque à gagner" réclamé par la 

requérante excède le bénéfice qu'elle pouvait raisonnablement attendre alors que 

seul le bénéfice espéré peut être dédommagé. 

 

    En toute hypothèse, elle constate que la demande d'indemnisation 

s'écarte manifestement de l'indemnisation forfaitaire de 10 % appliquée dans le 

cadre d'une  procédure en adjudication alors qu’il est communément admis qu’on se 

réfère au pourcentage de 10 % fixé par l'article 24 de la loi précitée du 15 juin 2006. 

Elle en déduit que le préjudice subi par la requérante pourrait tout au plus être évalué 

ex aequo et bono à 10 % du montant de son offre, solution consacrée par la 

jurisprudence majoritaire. 
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  C. Le mémoire en réplique  

 

    La requérante modifie les montants demandés compte tenu d’une 

modification de la marge brute moyenne. Elle réclame désormais le préjudice 

suivant : 

 

- à titre principal : 116.160 euros TVAC x 49,57 % = 57.580,1 euros arrondi à 

57.600 euros + 6.000 euros = 66.300 euros ;  

- 116.160 euros x 49,57 % x 44 % = 25.335 euros, arrondi à 25.500 euros + 

6.000 euros = 31.500 euros. 

 

    Elle expose ensuite qu’elle est en mesure d'établir l'existence d'un lien 

causal entre les illégalités dénoncées à l'appui du recours et le dommage réclamé, 

ainsi que son ampleur, et que s’agissant du lien causal, le Conseil d’État est tenu 

d'examiner l'ensemble des moyens développés à l'appui du recours, dès lors qu'ils 

sont de nature, en cas d'illégalité, à fonder la demande d'indemnité réparatrice. Elle 

souligne que s’agissant du lien causal, le critère est celui de la théorie de 

l'équivalence des conditions et constate que si son offre avait été correctement 

évaluée, elle aurait obtenu le marché ou, à tout le moins, elle avait une grande 

chance de l'obtenir dès lors que l'écart entre son offre et celle de P.W.C. n'est que de 

trois points sur les deux critères d'attribution du marché. Elle procède au réexamen 

des sous-critères pour le volet méthodologique pour son offre, celle de P.W.C. et 

celle de DELOITTE pour en déduire qu’il est certain qu’elle pouvait aisément 

emporter le marché, sinon avoir une grande chance de l'emporter. 

 

    Elle constate ensuite qu’elle subit un préjudice réel et certain et non 

potentiel ou virtuel, car elle était le réviseur de la partie adverse depuis 1997 et à ce 

titre et durant le dernier cycle de mandat, elle a promérité des honoraires annuels de 

36.000 euros hors TVA auxquels sont venus s'ajouter des honoraires pour quelques 

missions accessoires (12.200 euros en 2013 et 2.400 euros en 2015). Elle explique 

que la perte de chiffre d'affaires qui découle de l'acte attaqué la prive de sa marge 

brute habituelle (soit 49,57 % du chiffre d'affaires). Par ailleurs, elle expose que la 

préparation de son offre a nécessité la prestation de 48 heures par un associé dont le 

taux horaire serait de 125 euros, car s’il est vrai que l'auteur de l'offre n'a pas 

encodé, minute par minute, ses prestations, il n'empêche que vu la qualité et le 

volume de l'offre, une durée de 48 heures de prestations n'apparaît pas 

déraisonnable. Elle prend note pour le surplus que la partie adverse ne conteste pas 

le taux horaire de 125 euros par heure. 
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    Elle expose qu’elle démontre sa marge brute et qu’il n'y a pas lieu de 

tenir compte de l'impôt sur le bénéfice perdu, dès lors que cet impôt frappera 

l'indemnité réparatrice qui serait accordée au titre de l'impôt des sociétés et du 

précompte mobilier. 

 

    Enfin, elle soutient qu’il n'y a pas lieu de faire application de l'article 24 

de la loi du 15 juin 2006, dès lors que la procédure en cause n'est pas une 

adjudication publique. 

 

  D. Le dernier mémoire de la partie adverse 

 

    La partie adverse, se ralliant au rapport du membre de l'auditorat, estime 

que l'indemnité doit être calculée sur la base d'une indemnité forfaitaire de 10 % du 

montant de l'offre, divisée au prorata de la chance perdue. Elle en conclut que la 

requérante avait une chance sur six d'obtenir le marché et que l'indemnité réparatrice 

pouvant lui être accordée est de 1.936 euros. 

 

    Elle considère que la demande d'indemnité pour la constitution de l'offre 

doit être rejetée dès lors qu'à son estime, il ne s'agit pas d'un préjudice indemnisable. 

 

  E. Le dernier mémoire de la requérante 

 

    Après avoir fait valoir que l'examen des moyens est nécessaire à 

l'instruction de la demande d'indemnité, la requérante conteste l'application par 

analogie de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 24 de la loi du 15 juin 

2006 pour le soumissionnaire irrégulièrement évincé d'une procédure d'adjudication. 

Elle souligne que cette disposition déroge aux articles 1315 et 1382 du Code civil, à 

l'article 870 du Code judiciaire ainsi qu'à l'article 11bis des lois coordonnées sur le 

Conseil d'État et que, dérogeant au droit commun, elle est d'interprétation restrictive 

et est sans lien avec le préjudice que l'indemnité réparatrice doit réparer, de sorte que 

l'indemnité de 10 % n'est, selon elle, ni obligée, ni pertinente. 

 

    Par ailleurs, elle soutient que si le juge ne peut en règle établir si le 

marché aurait dû être attribué au soumissionnaire qui estime avoir été 

irrégulièrement évincé d’un appel d’offre, rien ne l’empêche en revanche 

d’apprécier quelles étaient les chances pour ce soumissionnaire d’obtenir le marché 

et d’en indemniser la perte à hauteur de leur importance, laquelle dépend, elle-

même, des circonstances (cahier des charges, critères d’attribution et offres en 

présence). Elle expose ce qui suit : 
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" En l’occurrence, et pour déterminer le montant de l’indemnité réparatrice à 
allouer à la requérante, il y a donc lieu de déterminer quelles étaient les chances, 
pour les uns et les autres, d’obtenir le marché litigieux, en fonction de l’ensemble 
des circonstances, dont, au premier ordre, les critères d’attribution fixés par le 
cahier spécial des charges, soit : 

 - l’approche méthodologique, pour 65 points; 
 - le prix, pour 35 points. 
 
 La partie adverse a attribué aux 4 premières offres les points suivants : 
 

 Prix Méthodologie Total 
1. Deloitte 34/35 59/65 94 (2

e
 classé) 

2. LM&C 34/35 58/65 92 (3
e
 classé) 

3. PWC 32/35 63/65 95 (1
er

 classé) 
4. Ernst&Young 21/35 64/65 85 (4

e
 classé) 

 
La partie adverse n’allègue pas que Deloitte ou Ernst & Young aurait introduit un 
recours à l’encontre de l’acte attaqué, si bien qu’il y a lieu de le considérer 
définitif à leur égard. 
 
En matière de fonction publique, votre arrêt n° 121.384 du 4 juillet 2003 
enseigne, par exemple : 
« qu'il en va de même pour le refus implicite de désigner la requérante ; qu'en 

effet, comme la partie adverse n'allègue pas que des candidats mieux classés 
que la requérante auraient introduit en temps utile des recours en annulation 
contre les désignations litigieuses ou contre les décisions implicites de ne pas 
les désigner, il y a lieu de considérer ces actes comme définitifs à leur égard ; 
que le moyen est fondé». 

 
Aussi, et dès lors que l’acte attaqué est définitif tant à l’égard de Deloitte que 
d’Ernst & Young, demeure seule la question de savoir si sans les illégalités 
dénoncées par la requérante sous le deuxième moyen, notamment pris de l’erreur 
dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation, l’offre de la requérante 
aurait obtenu, pour ce critère de la méthodologie, plus de point, sinon autant, que 
l’offre de PWC. 
 
C’est exactement ce que soutient la requérante sous le deuxième moyen, que 
Madame l’Auditeur n’a toutefois pas examiné dans son rapport, ce qui place 
votre Conseil dans l’impossibilité de statuer sur la demande en indemnité de la 
requérante. 
 
Il y a donc lieu de faire application de l’article 13 de l’Arrêté du Régent du 23 
août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif 
du Conseil d'État pour qu’un rapport complémentaire soit rédigé par Madame 
l’Auditeur sur le deuxième moyen et sur la demande en indemnité". 

 

 VI.2. Appréciation du Conseil d'État 

 

  A. Principes 

 

    L'article 11bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 

1973, dispose comme il suit : 

 
" Art. 11bis.  Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un 

acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 
14, § 1

er
 ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui 
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allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si 
elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la 
décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en 
présence. 
La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui 
suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la 
demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt 
ayant constaté l'illégalité. 
En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au 
plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de 
recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent 
la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.  
La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action 
en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. 
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut 
plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le 
même préjudice". 

 

    Il résulte de cette disposition que le Conseil d'État est compétent pour 

accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation 

établit que l'illégalité sanctionnée est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est 

pas entièrement réparé du fait de l'annulation. Le requérant doit ainsi faire la 

démonstration d'un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il 

se plaint (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation 

n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2233/2, p. 6), cette démonstration devant 

établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par la partie 

adverse et l'indemnisation d'un préjudice sur la base de l'article 11bis ne trouvant en 

outre à s 'appliquer que lorsque l'acte administratif illégal a, en dépit de son 

effacement ab initio de l'ordre juridique ou du constat d'illégalité, engendré un 

préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. 

 

    Selon la ratio legis, l'indemnité réparatrice constitue une notion 

autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 

1382 à 1386 du Code civil que de l'indemnité "en équité" de l'article 11 des lois 

coordonnées précitées, et dont "il convient de laisser au Conseil d'État le soin de 

dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence" (Doc. parl., 

Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2233/1, pp. 6-7). Par 

ailleurs, l'obligation pour le Conseil d'État de tenir compte de toutes les 

circonstances d'intérêt public et privé, comme le prescrit l'article 11bis précité, se 

justifie, selon le législateur, "notamment par la nécessité de maintenir un équilibre 

entre la partie qui poursuit l'annulation et la partie adverse" (Doc. parl., Sénat, 

session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2233/1, p. 7) et implique que 

l'indemnité ne doit pas réparer l'intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, session 

2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-

2233/2, p. 8). 
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  B. Quant à la perte de la chance d'obtenir le marché 

 

    En l’espèce, l’illégalité de l’acte attaqué est établie, le premier moyen 

étant fondé en sa seconde branche.  

 

    Il résulte du caractère fondé de ladite branche qu’il est impossible, sur le 

vu non seulement de l’acte attaqué, mais également du dossier administratif, de 

déterminer si la partie adverse a bien procédé à une comparaison effective des offres 

dans le respect du principe d’égalité. Il ne s’agit là nullement d’une illégalité 

purement formelle qui permettrait, selon la doctrine citée par la partie adverse, de 

considérer que le "fond" de l’acte était régulier et demeurera inchangé après sa 

réfection. Cette illégalité remet en cause l'évaluation du critère relatif à la 

méthodologie et a donc pu affecter le classement des offres.  Il en résulte que le lien 

de causalité entre l'illégalité dénoncée dans la seconde branche du premier moyen et 

le dommage vanté par la requérante, à savoir la perte de chance d'obtenir le marché, 

est établi. 

 

    L'évaluation du préjudice subi par la requérante nécessite, d'une part, de 

quantifier la chance qu'elle avait d'obtenir le marché et, d'autre part, d'évaluer le 

bénéfice escompté de celui-ci. 

 

    S'agissant de la quantification de la chance qu'aurait eue la requérante 

d'obtenir le marché si l'illégalité n'avait pas été commise, il convient de rappeler que 

la seule illégalité qui puisse être retenue est celle dénoncée dans la seconde branche 

du premier moyen, à savoir l'irrégularité de la méthode d'évaluation du critère relatif 

à la méthodologie. Il est impossible de déterminer la manière dont les offres auraient 

été évaluées si la méthode avait été régulière. Six offres, dont celle de la requérante, 

ont été considérées comme complètes et régulières ; six soumissionnaires avaient 

donc une chance d'obtenir le marché. Il n'y a pas lieu d'avoir égard à la circonstance 

que la partie adverse n'a procédé à une négociation qu'avec quatre soumissionnaires, 

dès lors que ceux-ci ont été déterminés à la suite d'une première analyse des offres et 

donc d'une méthode d'évaluation irrégulière. Rien ne permet donc de déterminer les 

quatre soumissionnaires qui auraient été les mieux classés et rien n'établit que la 

requérante aurait figuré parmi ceux-ci. Tout au plus est-il possible de constater que, 

pour le critère relatif au prix valant 35 points sur 100 attribués selon une formule 

mathématique objective, la requérante ne se classait, avant négociation financière, 

que 4
e
 ex aequo avec 28 points sur 35, soit 7 de moins que le mieux classé sur ce 

critère et 6 de plus que le seul soumissionnaire classé derrière elle. Dès lors qu'il ne 

peut être raisonnablement considéré que la requérante aurait eu davantage de 
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chances d'obtenir le marché que ses concurrents si l'irrégularité en cause n'avait pas 

été commise, cette chance peut être évaluée à 1/6. 

 

    S'agissant de l'évaluation du bénéfice escompté, à la différence de la 

procédure d'adjudication, le législateur n'a pas prévu de montant d'indemnité 

forfaitaire lorsqu'un soumissionnaire est irrégulièrement évincé à l'occasion d'un 

marché passé par appel d'offres ou en procédure négociée. Force est toutefois de 

constater qu'en fixant à 10% l'indemnité forfaitaire au soumissionnaire 

irrégulièrement évincé (article 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés 

publics de travaux, de fournitures et de services), il a procédé à une évaluation ex 

aequo et bono du bénéfice pouvant être attendu d'un marché public. Il peut d'ailleurs 

être relevé que c'est le même pourcentage qui avait été retenu par l'article 15, alinéa 

1
er

, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés 

de travaux, de fournitures et de services, et qui le sera par l'article 16 de la loi du 17 

juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière 

de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 

de concessions. La circonstance que le marché est attribué, en appel d'offres ou en 

procédure négociée, à l'offre économiquement la plus avantageuse est sans incidence 

sur le pourcentage de bénéfice pouvant en être attendu. Il peut dès lors être fait 

référence au pourcentage de 10 % de l'offre, dont se prévaut la partie adverse. 

L'article 11bis des lois coordonnées permet le recours à une telle méthode, ce qui 

évite de longues et coûteuses expertises qui seraient nécessaires à l'établissement du 

dommage exactement subi. En effet, ainsi qu'il a été souligné ci-avant, l'indemnité 

réparatrice constitue une notion autonome se distinguant en particulier de la 

réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil.  

 

    Le montant de l'offre de la requérante s'élevant à 116.160 euros, le 

montant de l'indemnité pouvant lui être accordée s'élève à 
11.616

6
, soit 1.936 euros.

         

           

  C. Quant à l'indemnité pour la constitution de l'offre 

     

    La requérante sollicite également une indemnité pour la constitution de 

son offre. 

 

    La constitution d’une offre est un investissement effectué par un 

soumissionnaire, soit à fonds perdu si celui-ci n’obtient pas le marché, soit rentable 

s’il l’obtient. En conséquence, la réparation du préjudice que le demandeur lie à cet 

investissement doit, en règle, être considérée comme couverte au titre de 

l'indemnisation de la perte de chance. 
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    En l'espèce, la requérante ne fait pas état d'éléments qui autoriseraient à 

réparer ce préjudice complémentairement à la réparation de la perte de chance. 

 

    La demande doit dès lors être rejetée en tant qu'elle porte sur 

l'indemnisation pour la constitution d'une offre. 

 

  D. Quant aux intérêts 

 

    La requérante demande que l'indemnité réparatrice soit majorée des 

intérêts compensatoires, calculés aux taux légal, depuis le 1
er

 août 2016, ces intérêts 

étant capitalisés chaque fois qu'ils sont dus pour une année entière. 

 

    La présente demande, fondée sur l'article 11bis des lois coordonnées sur 

le Conseil d'État, tend à la réparation d'un dommage résultant d'une illégalité 

constatée par le Conseil d'État. Elle ne peut s'analyser comme une dette de somme à 

laquelle s'appliquerait l'article 1153 du Code civil. Rien n'empêche le Conseil d'État, 

statuant sur une telle demande, d'accorder à la partie requérante des intérêts 

compensatoires à partir de la date d'attribution du marché litigieux, qui peut être 

considérée comme la date de survenance du dommage. 

 

    En droit civil, la capitalisation des intérêts, prévue par l'article 1154 du 

Code civil, ne s'applique qu'aux intérêts moratoires, mais il est admis que 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 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, ainsi que l'exige l'article 25/2, § 2, alinéa 2, 4°, du règlement général de 

procédure.  

 

    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. 

          

VII. Indemnité de procédure et autres dépens 

 

    La partie requérante sollicite une indemnité de procédure 840 euros. Il y 

a lieu de faire droit à cette demande. 
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    Par ailleurs, les autres dépens sont laissés à la charge de la partie 

adverse, à l’exception de ceux relatif à l’intervention qui sont mis à la charge de la 

partie intervenante. 

 

VIII. Confidentialité 

 

    Les parties demandent que la confidentialité de certaines pièces qu’elles 

ont déposées en cours de procédure soit préservée. Toutefois, dès lors que le présent 

arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, ces demandes de maintien de la 

confidentialité sont devenues sans objet. 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,  

LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : 

 

 

 

Article 1
er

. 

 

    La requête en intervention introduite par la société civile sous forme de 

société coopérative à responsabilité limitée PRICE WATERHOUSE COOPERS 

RÉVISEURS D'ENTREPRISES est accueillie dans la procédure en annulation. 

 

Article 2. 

 

    Est annulée la décision du Centre Hospitalier Universitaire de Liège du 

1
er

 août 2016 attribuant à la société coopérative à responsabilité limitée PRICE 

WATERHOUSE COOPERS RÉVISEURS D'ENTREPRISES le marché public 

portant sur la désignation d'un réviseur d'entreprise pour une période de trois ans, 

portant sur les exercices comptables 2016-2018 (CHULG/16.013). 

 

Article 3. 

 

    Une indemnité réparatrice de 1.936 euros est accordée à la SCRL 

LEBOUTTE, MOUHIB et C°, à charge du Centre Hospitalier Universitaire de 

Liège, augmentée des intérêts calculés au taux légal depuis le 1
er

 août 2016. 
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Article 4. 

 

    La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son 

intervention. 

 

    La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle 

de 600 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie 

requérante. 

 

    Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VI
e
 chambre, 

le vingt-sept janvier deux mille vingt, par : 

 
  MM.  Imre KOVALOVSZKY,   président de chambre,  

    David DE ROY,    conseiller d'État, 

    Marc JOASSART,   conseiller d'État, 

    Vincent DURIEUX,   greffier. 

 

    Le Greffier,     Le Président, 

 

 

 

   Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. 
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. 
 

VI
e
 CHAMBRE 

 
A R R Ê T 

 
 

n
o
 246.220 du 28 novembre 2019 

 
 
A. 218.437/VI-20.720 
 
En cause : la société anonyme ENERGYS, 
 
 ayant élu domicile chez 
 M

es
 Pierre LEJEUNE et 

 Guillaume GAILLIET, avocats, 
 rue des Fories 2                                        
 4020   Liège, 
 
 contre : 
 
 la commune de Rouvroy, 
 
 ayant élu domicile chez 
 M

e
 France GUERENNE, avocat, 

 chemin du Stockoy 1-3 
 1300   Wavre. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

I. Objet du recours 

 

    Par une requête introduite le 16 février 2016, la société anonyme 

ENERGYS sollicite "à charge de la Commune de Rouvroy, une indemnité visant à 

réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération de son collège 

communal du 13 juin 2012, décidant de déclarer irrégulière l'offre d'ENERGYS et 

d'attribuer à DELTA THERMIC le marché de la construction d'un complexe sportif 

et culturel à Harnoncourt - lot B3 - HVAC - Sanitaire - Protection incendie". 

 

II. Procédure 

 

    Un arrêt n°  233.306 du 18 décembre 2015 a annulé l'acte attaqué. 

 

    Les droits visés à l’article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil 

d'État ont été acquittés. 

 

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. 
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    M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé 

un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure. 

 

    Le rapport a été notifié aux parties. 

 

    Les parties ont déposé des derniers mémoires. 

 

    Par une ordonnance du 21 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 

26 septembre 2018 à 10 heures. 

 

    M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. 

 

    M
e
 Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et 

M
e
 Kevin POLET, loco M

e
 France GUERENNE, avocat, comparaissant pour la 

partie adverse, ont été entendus en leurs observations. 

 

    M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis 

partiellement conforme. 

 

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, 

inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées 

le 12 janvier 1973. 

 

III. Faits 

 

    Le 28 décembre 2010, le Journal officiel de l'Union européenne publie 

un avis de marché émanant de la commune de Rouvroy et ayant pour objet la mise 

en adjudication publique d’un marché de travaux portant sur la construction d'un 

complexe sportif et culturel à Harnoncourt. Le marché est divisé en dix lots dont le 

lot B : HVAC (Chauffage, ventilation et climatisation) - sanitaire - protection 

incendie. 

 

    Trois sociétés déposent une offre pour le lot B3 : la S.A. ENERGYS, 

partie requérante, la S.A. DELTA THERMIC et la S.A. IMTECH. L’offre de la 

requérante est la moins disante avec un montant de 1.280.759,09 euros hors TVA. 

 

    Le 3 août 2011, la partie adverse prend une première délibération par 

laquelle elle considère, d’une part, l’offre de la requérante comme incomplète et 

irrégulière (de même que celle de la société IMTECH) et, d’autre part, attribue le 

marché à la société DELTA THERMIC.  Cette décision est retirée le 13 juin 2012. 
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    Le même 13 juin 2012, le collège communal de la partie adverse adopte 

une nouvelle délibération déclarant irrégulières les offres de la requérante et de la 

société IMTECH et attribuant le marché à la société DELTA THERMIC pour un 

montant de 1.374.448,25 euros. 

 

    Un recours en annulation est introduit contre cette décision. Par un arrêt 

n° 231.361 du 27 mai 2015, le Conseil d'État déclare fondée la deuxième branche du 

premier moyen en tant que la décision contestée a déclaré régulière l'offre de 

l'attributaire et décide de rouvrir les débats en ce qui concerne les troisième et 

quatrième branches du premier moyen. Il est constaté, à propos du premier moyen, 

deuxième branche, qu’il "y a lieu, en conséquence, de déclarer fondé, en sa 

deuxième branche, le moyen qui invoque une erreur manifeste d'appréciation et est 

dirigé, en cette branche, contre l'acte attaqué en tant que celui-ci déclare irrégulière 

l'offre de la requérante à l'égard des prix proposés pour les postes 19.2.1. à 19.2.8.". 

 

    Par un arrêt n° 233.306 du 18 décembre 2015, le Conseil d'État annule la 

délibération du collège communal de la partie adverse du 13 juin 2012 décidant de 

déclarer irrégulière l'offre de la société ENERGYS et d'attribuer à la société DELTA 

THERMIC le marché de conception et de travaux pour la "construction d'un 

complexe sportif et culturel à Harnoncourt" - lot B3 – H.V.A.C. - Sanitaire - 

Protection incendie. 

 

    Le Conseil d'État décide d'abord que la partie adverse a pu légalement 

décider que l’offre de la requérante était irrégulière. 

 

    L'arrêt poursuit, à propos de la première branche du premier moyen, en 

considérant ce qui suit : 

 
" Les explications de la partie adverse à propos du regroupement des prestations 

19.2.1 à 19.2.8 ne reposent sur aucune disposition légale ou réglementaire.  
 
 À l'égard de ce premier grief examiné, l'argumentation de la requérante est 

fondée. 
 
Il apparait, en outre, du rapport d'analyse des offres que des demandes de 
justifications ont été adressées aux trois soumissionnaires et que la société 
DELTA THERMIC a été interrogée à propos de 20 postes, la requérante l'étant à 
propos de 20 postes également, les postes communs aux questions de l'autorité 
adjudicatrice étant de 16. 
 
La motivation de l'acceptation de l'offre de DELTA THERMIC tient dans la 
phrase du rapport d'analyse des offres qui relève qu'un tableau a été fourni 
permettant d'arriver au prix de vente unitaire et de l'acceptation des justifications. 
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Cette motivation succincte ne permet cependant pas de comprendre la démarche 
intellectuelle de la partie adverse demandant une justification du prix initial de 
7.523,36 euros et acceptant un prix de 24,42 euros, soit une modification du prix. 

  
 À l'égard de ce deuxième grief examiné, l'argumentation est également fondée". 
 

    S'agissant de l'intérêt de la requérante à l'annulation, l'arrêt énonce ce qui 

suit: 

 
" Dans le cadre du marché litigieux, trois offres ont été déposées. Seule celle de la 

société DELTA THERMIC, désignée comme attributaire, a été considérée 
comme régulière, tandis que celles de la société IMTECH et de la requérante ont 
été déclarées irrégulières. 

 
Le soumissionnaire qui n'a pas été sélectionné ou dont l'offre n'a pas été jugée 
régulière n'a intérêt à poursuivre l'annulation de la décision d'attribution du 
marché public litigieux que dans la mesure où il prend un ou des moyens de 
l'irrégularité de sa non-sélection ou du rejet de son offre, ou encore de celle de la 
sélection ou de la reconnaissance de la régularité des offres de ses concurrents, 
dont l'adjudicataire. 

 
Telle est précisément la portée de plusieurs griefs formulés dans le premier 
moyen. 

  
Sans doute, l'examen de la décision qui déclare irrégulière l'offre de la requérante 
conduit-il à établir que cette irrégularité a été retenue à juste titre. Néanmoins, la 
requérante peut conserver un intérêt à l'annulation de la décision d'attribution du 
marché si, à la faveur de l'un ou plusieurs des moyens soulevés à l'appui de son 
recours, elle soutient que la partie adverse a illégalement considéré comme 
régulière l'offre de l'attributaire. En l'espèce, elle pourrait précisément, et au vu 
des sorts respectivement réservés à chacun des trois soumissionnaires, se 
prévaloir d'une nouvelle chance de se voir attribuer le marché convoité à la suite 
d'un arrêt qui, statuant sur son recours, imposerait d'admettre que ledit marché ne 
pouvait – lorsque la partie adverse a adopté l'acte attaqué – être attribué à aucun 
des soumissionnaires. 
 
La plupart des griefs formulés au titre de la première branche du premier moyen 
doivent se voir reconnaître une portée conforme à la condition de recevabilité 
ainsi précisée. 

 
 […]" 
 

IV. Examen de la demande d'indemnité réparatrice 

 

 IV.1. Thèses des parties  

 

  A. La requête 

 

    La requérante expose que la demande d’indemnité porte sur 700 euros, 

représentant ses frais de défense devant le Conseil d’État, auxquels s’ajoutent 

64.038 euros, représentant la perte de chance d’obtenir l’attribution du marché ayant 

fait l'objet de la délibération annulée, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 

18 décembre 2015. 
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    S'agissant des frais de défense, la requérante expose que, compte tenu de 

la date d’introduction du recours en annulation, elle ne pouvait pas solliciter 

directement, à titre d’indemnité de procédure, l’indemnisation de ses frais de 

défense. Elle se réfère à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 2009/118 du 16 juillet 

2009, dont elle reproduit des extraits et expose que, depuis le prononcé de cet arrêt, 

une loi du 20 janvier 2014 a consacré le principe de la répétibilité des frais de justice 

devant le Conseil d'État, les montants étant toutefois distincts de ceux applicables 

devant les juridictions judiciaires. C'est par application mutatis mutandis des 

principes énoncés par la Cour constitutionnelle qu'elle postule le même montant que 

celui qui peut désormais être accordé par le Conseil d'État, soit le montant de base 

de 700 euros. 

 

    S'agissant de la perte de chance d’obtenir le marché, la requérante fait 

valoir que lorsque le mode de passation du marché est, comme en l’espèce, 

l’adjudication, la loi détermine forfaitairement le montant alloué au soumissionnaire 

régulier qui est illégalement évincé, à savoir 10% de son offre. Elle souligne que si 

le Conseil d’État avait reconnu à son offre  un caractère régulier, le montant de son 

préjudice serait de 128.075,909 euros, que si tel n’a pas été le cas, le recours en 

annulation a néanmoins été jugé recevable au motif qu’aucune des offres retenues 

par la partie adverse ne présentait un caractère régulier, qu’elle a donc été privée, en 

raison de l’illégalité constatée par le Conseil d’État, de la chance de pouvoir 

participer à un marché identique et que la perte d’une chance est un préjudice 

indemnisable. Elle expose que, dans son arrêt du 5 juin 2008, la Cour de cassation a 

considéré que la perte d’une chance qui donne lieu à réparation peut être soit la perte 

d’une chance d’obtenir un avantage soit la perte d’une chance d’éviter un préjudice, 

que cette jurisprudence a été confirmée dans deux arrêts du 17 décembre 2009, que, 

dans un arrêt du 15 mars 2010, la Cour de cassation décide, au regard du caractère 

réel que doit présenter la chance, que "l’existence d’une chance n’implique aucune 

certitude quant à la réalisation du résultat espéré" et qu'"ainsi, le préjudicié peut 

obtenir la réparation de la perte d’une chance, même s’il n’est pas certain que, sans 

la faute, le résultat espéré aurait été obtenu". Elle allègue que, dès lors que seule la 

valeur économique de la chance perdue est réparable et que cette valeur ne saurait 

constituer le montant total du préjudice finalement subi ou l’avantage finalement 

perdu, le juge appelé à déterminer l’indemnité est tenu d’avoir égard au degré de 

probabilité d’une heureuse issue. Elle fait valoir à cet égard, d'une part, qu’elle était 

moins disante que l’offre de l’attributaire, ce qui établit le caractère compétitif de ses 

prix dans un marché sur adjudication, et, d'autre part, que les postes de ses prix 

unitaires - pourtant supérieurs à l’offre de l’attributaire - ont été jugés anormalement 

bas par la partie adverse, non pour des raisons de fond, mais en raison d’une erreur 
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dans la justification de son prix, erreur que la requérante avait du reste exposée dans 

son dernier mémoire, et qu’elle évalue à 50 % la valeur économique de la perte de 

chance induite par l’illégalité commise par la partie adverse. 

 

    En conséquence, la requérante demande de condamner la partie adverse 

au paiement, en principal, de 700 euros, représentant ses frais de défense devant le 

Conseil d'État, et de 64.038 euros, représentant la perte de chance d'obtenir 

l'attribution du marché ayant fait l'objet de la délibération annulée par l'arrêt du 

18 décembre 2015, ces montants devant être majorés des intérêts au taux légal à 

dater du 18 décembre 2015. 

 

  B. Le mémoire en réponse 

 

    En ce qui concerne les frais de défense, la partie adverse fait valoir 

qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la 

compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État, celui qui avait 

obtenu gain de cause devant le Conseil d'État, pouvait, devant les juridictions 

judiciaires, demander, sur la base de l'article 1382 du Code civil, une indemnisation 

de ses frais de défense équivalente à l'indemnité de procédure de base octroyée pour 

une affaire non évaluable en argent selon l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le 

tarif de l'indemnité de procédure, et qu’il ne découle nullement de l'arrêt de la Cour 

constitutionnelle évoqué par la requérante que le Conseil d'État pourrait appliquer 

les articles 1022 du Code judiciaire, ni encore l'article 1382 du Code civil. D'autre 

part, elle expose que la loi du 20 janvier 2014, non applicable au moment de 

l'introduction du recours à l'encontre de la décision d'attribution, n'est entrée en 

vigueur que le 3 février 2014, que la requérante ne peut donc se baser sur cette loi 

pour chiffrer sa demande d'indemnisation des frais de défense à 700 euros et que la 

demande d'indemnisation des frais de défense n'est pas fondée, la requérante ne 

pouvant se prévaloir d'une loi non applicable lors de l'introduction de son recours en 

annulation. 

 

    La partie adverse allègue par ailleurs qu’il résulte de la jurisprudence 

que la perte de chance doit être établie de manière certaine et non pas hypothétique, 

que la chance doit être sérieuse et réelle et se distinguer d'un simple espoir, que le 

juge doit constater que sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il 

s'est produit in concreto, ce qui constitue le "test de la condition sine qua non", que, 

pour appliquer ce critère le juge doit donc imaginer quelle aurait été la situation si la 

faute n'avait pas été commise en remplaçant le comportement fautif critiqué par le 

comportement que cette partie aurait eu si elle avait adopté une conduite licite et que 

dans l'hypothèse où le dommage se serait également produit en ce cas, l'absence de 
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lien de causalité entre la faute et le dommage est établie. Elle soutient qu’en 

l’espèce, il n'existe pas de lien de condition sine qua non entre la faute et la perte 

d'une chance, que, même si la partie adverse avait dû ne pas déclarer recevable 

l'offre de l'attributaire, le "dommage" se serait également produit, qu'il n'y a pas de 

lien de causalité entre la faute et le dommage dès lors que l'offre de la requérante a 

été déclarée irrégulière, qu’il n’y a pas eu réellement une perte de chance d'obtenir le 

marché, puisque l'offre de la requérante a été déclarée irrégulière, qu’il n'est pas 

établi que la partie adverse aurait initié une nouvelle procédure et que si tel avait été 

le cas, rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait recouru à l'adjudication plutôt qu'à une 

procédure sans publicité sur la base de l'article 17, § 2, d), de la loi du 24 décembre 

1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et 

de services dès lors que seules des offres irrégulières avaient été déposées à la suite 

d'une adjudication. Elle ajoute qu’il n’est par ailleurs pas établi que l'offre de la 

requérante aurait été retenue d'autant qu'en cas de nouvelle adjudication, l'ensemble 

des soumissionnaires connaissaient les prix des autres soumissionnaires et que le 

même raisonnement s'applique dans l'hypothèse d'un appel d'offres. Elle ajoute que 

si la perte de chance ne doit pas être établie avec certitude, elle  doit cependant être 

réelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être simplement hypothétique et que la 

requérante reste en défaut de justifier ce caractère, de sorte que la demande doit être 

rejetée. 

 

  C. Le mémoire en réplique 

 

    S'agissant des frais de défense, la requérante réplique que la thèse de la 

partie adverse procède d’une confusion dans la nature du montant réclamé, qu’il ne 

s’agit pas d’obtenir une indemnité de procédure à proprement parler, mais bien 

l’indemnisation de son dommage au titre d’indemnité réparatrice, qu’elle ne recourt 

aux montants pouvant être réclamés au titre d’indemnité de procédure que pour 

donner une évaluation concrète et objective de son dommage, et que la partie 

adverse soutient qu’il lui appartenait de solliciter sa condamnation au paiement de la 

somme de 1.320 euros devant les juridictions de l’ordre judiciaire, soit un montant 

supérieur aux 700 euros réclamés dans le cadre de la présente procédure, ce qui 

démontre le caractère raisonnable de l’évaluation de son dommage par la requérante. 

 

    S'agissant de la perte d'une chance d'obtenir le marché, la requérante fait 

valoir que c'est de manière contradictoire avec la jurisprudence citée que la partie 

adverse soutient qu'il n’existerait en l'espèce aucun lien de causalité sine qua non 

entre sa faute et la perte de chance. Elle  souligne que, par l’arrêt n° 233.306 du 

18 décembre 2015, le Conseil d'État a décidé qu'elle peut conserver un intérêt à 

l’annulation de la décision d’attribution du marché si, à la faveur d'un ou plusieurs 
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des moyens soulevés à l’appui de son recours, elle soutient que la partie adverse a 

illégalement considéré comme régulière l’offre de l’attributaire dès lors qu'en 

l’espèce, elle pourrait précisément, et au vu du sort réservé respectivement à chacun 

des trois soumissionnaires, se prévaloir d’une nouvelle chance de se voir attribuer le 

marché convoité à la suite d’un arrêt qui, statuant sur son recours, imposerait 

d’admettre que ledit marché ne pouvait – lorsque la partie adverse a adopté l’acte 

attaqué – être attribué à aucun des soumissionnaires. Elle en déduit qu'il est acquis 

qu'elle aurait pu se prévaloir d’une nouvelle chance de se voir attribuer le marché, 

chance dont elle a été privée par la partie adverse, qui l'a irrégulièrement attribué à 

un autre soumissionnaire. La requérante fait valoir qu'elle avait pourtant 

soumissionné pour un seul des différents lots d’un marché de travaux portant sur la 

construction d’un complexe sportif, que la partie adverse ne peut raisonnablement 

soutenir qu’elle aurait pu décider de poursuivre la réalisation de son complexe 

sportif sans l’équiper de chauffage, de sanitaire ou de dispositif de protection 

d’incendie, qu’il est donc acquis que le lot B3 devait nécessairement être attribué à 

un prestataire, sa réalisation étant indispensable au projet de la partie adverse, que le 

recours à une nouvelle procédure d’adjudication lui aurait offert une chance sérieuse 

et importante de remporter le marché, que, quant à une éventuelle procédure 

négociée, l’article 17, § 2, d), de la loi du 24 décembre 1993 dispose que le recours à 

une telle procédure est possible lorsque seules des offres irrégulières ont été 

déposées, pour autant que deux conditions soient réunies, étant que les conditions 

initiales du marché ne doivent pas être substantiellement modifiées et que le pouvoir 

adjudicateur doit consulter tous les soumissionnaires qui répondaient aux conditions 

minimales de caractère professionnel, économique et technique déterminées par le 

projet et qui ont déposé une offre conforme aux exigences formelles de la première 

procédure. Elle en déduit que la partie adverse aurait nécessairement dû la consulter 

dans la mesure où elle répondait aux deux conditions ainsi posées. Elle concède 

qu’il n’est pas établi que son offre aurait été retenue si une nouvelle procédure 

d’adjudication avait été lancée mais que c’est précisément pour cette raison qu’elle 

demande l'indemnisation d'une perte de chance d’obtenir le marché. Elle expose que, 

dès lors que seule la valeur économique de la chance perdue est réparable et que 

cette valeur ne saurait constituer le montant total du préjudice finalement subi ou 

l’avantage finalement perdu, le juge appelé à déterminer l’indemnité est tenu d’avoir 

égard au degré de probabilité d’une issue heureuse. Elle fait valoir que son offre était 

moins disante que celle de l’attributaire, ce qui établit le caractère compétitif de ses 

prix dans un marché sur adjudication, que les postes de ses prix unitaires - pourtant 

supérieurs à l’offre de l’attributaire - n’ont pas été jugés anormalement bas par la 

partie adverse pour des raisons de fond, mais en raison d’une erreur dans la 

justification de son prix, erreur qu’elle avait du reste exposée dans son dernier 

mémoire, qu’elle évalue à 50 % la valeur économique de la perte de chance induite 
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par l’illégalité commise par la partie adverse, laquelle ne fait valoir aucun élément 

en vue de contester ce pourcentage de 50 % et qu’un fait allégué en justice et non 

contesté doit par principe être considéré comme établi. 

 

  D. Le dernier mémoire de la partie adverse 

 

    Quant aux frais de défense, la partie adverse déclare se référer à son 

exposé figurant dans le mémoire en réponse. Elle estime toutefois devoir revenir sur 

l'existence d'un lien causal et sur la prise en compte des intérêts publics et privés en 

présence. Elle expose ce qui suit : 

 
" Monsieur le Premier Auditeur chef de section retient qu'un lien de causalité 

pourrait être établi entre l'acte illégal (l'attribution à un soumissionnaire 
irrégulier) et le préjudice, étant les frais de défense de la partie requérante en vue 
d'obtenir l'arrêt d'annulation.  

 
D'une part, comme il le sera exposé dans le cadre de l'examen du fondement de la 
demande réparatrice, ce lien causal n'est pas établi. 

 
D'autre part, Monsieur le Premier Auditeur chef de section ne prend pas en 
compte les intérêts publics et privés en présence, alors qu'à l'occasion de l'examen 
de la perte d'une chance de la requérante de remporter le marché, il la sanctionne 
à raison dès lors qu'elle n'a pas introduit de demande de suspension d'extrême 
urgence, qui aurait manifestement permis de limiter tant son préjudice que celui, 
par voie de conséquences, de la partie adverse. Il s'agit même d'une obligation 
pour toute «victime» de limiter son dommage, il s'agit en réalité d'une norme de 
bon comportement qui conditionne l'obtention par la victime de la réparation du 
préjudice dont elle se plaint et qui permet de déterminer l'étendue de la réparation 
à ordonner éventuellement. La méconnaissance de cette norme doit être 
sanctionnée par l'application de l'article 1382 du Code civil. 
 
Or, ce raisonnement est applicable mutatis mutandis à la demande d'indemnité 
réparatrice relative aux frais de défense. 

 
L'attitude de la requérante doit donc également être prise en compte afin 
d'apprécier la présente demande. Avec Monsieur le Premier Auditeur chef de 
section, il faut ainsi constater que si la requérante avait mis en œuvre  les 
ressources que le droit lui réservait, elle aurait à tout le moins pu diminuer son 
préjudice et partant celui de la partie adverse. 
 
Si la requérante avait introduit en 2012 une procédure en suspension d'extrême 
urgence à cette époque, l'affaire aurait été réglée rapidement. En outre, elle 
n'aurait pas été admise à réclamer une indemnité de procédure ni une indemnité 
réparatrice. 

 
La partie adverse soutient donc que la position adoptée par Monsieur le Premier 
Auditeur chef de section dans le cadre de la perte de la chance soit également 
appliquée aux frais de défense. 

 
En conclusion, même à supposer que la requérante soit admise à postuler une 
telle demande, elle n'est pas fondée à réclamer une indemnité réparatrice pour ses 
frais de défense en raison de son attitude. 

 
Si par impossible, Votre Conseil devait estimer que l'attitude de la requérante ne 
fait pas obstacle à ce qu'elle obtienne réparation de ses frais de défense, il 
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conviendrait à tout le moins de limiter le montant de l'indemnité au montant 
minimum de l'indemnité de procédure devant le Conseil d'État, à savoir 140 €". 

 

    S'agissant de la perte de chance de remporter le marché, la partie adverse 

soutient, à titre principal, que la demande n'est pas fondée. Elle expose qu'elle 

n'aperçoit pas comment il pourrait être considéré que la requérante a nécessairement 

perdu la chance que le marché soit remis en compétition. 

 

    D'une part, elle fait valoir que pour retenir la responsabilité d'une 

personne, le juge du fond doit constater que sans la faute, le dommage ne se serait 

pas produit tel qu'il s'est produit in concreto et qu'il s'agit du "test de la condition 

sine qua non": le juge doit ainsi imaginer quelle aurait été la situation si la faute 

n'avait pas été commise. Elle explique que, pour ce faire, le juge est invité à 

raisonner en recourant à la théorie de l'"alternative légitime", qui consiste à 

remplacer le comportement fautif critiqué par le comportement que cette partie 

aurait eu si elle avait adopté une conduite licite : si le dommage se serait également 

produit en ce cas, l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage est 

établie. La partie adverse souligne que l'application du critère de "l'alternative 

légitime" ne permet pas au juge de substituer à la situation concrète dans laquelle le 

dommage s'est produit une autre situation purement hypothétique et de déterminer si 

le dommage se serait produit dans cette hypothèse. Elle se réfère en particulier à un 

arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2008. Après avoir relevé  que la cour 

d'appel de Liège avait considéré que la preuve du lien de causalité n'avait pas été 

rapportée dès lors qu'un nouveau permis d'urbanisme avait été délivré et que les 

demandeurs ne démontraient pas que de nouveaux permis ne pourraient être délivrés 

dans le respect de la chose jugée s'attachant aux arrêts du Conseil d'État, elle 

souligne que la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif qu'il avait comparé la 

situation concrète à une situation hypothétique et, partant, n'excluait pas légalement 

l'existence d'un lien de causalité. La partie adverse relève que, selon un 

commentateur, l'arrêt soumis à la censure de la Cour de cassation devait être cassé 

dès lors que, au lieu de se placer dans les circonstances qui existaient en 1998, au 

moment où les travaux avaient été entamés sur la base des permis illégaux, les juges 

d'appel ont justifié l'absence de lien causal en s'appuyant sur des faits postérieurs, à 

savoir la délivrance ultérieure de permis d'urbanisme conformes à la loi. La partie 

adverse expose que la même solution a été appliquée dans l'hypothèse d'un permis 

d'urbanisme annulé par le Conseil d'État en raison d'une étude d'incidences 

défaillante : la cour d'appel de Liège avait décidé qu'aucun élément de la cause ne 

permettait d'exclure qu'un nouveau permis (valable) puisse être délivré 

ultérieurement et que la Cour de cassation a considéré que, ce faisant, la cour d'appel 

avait comparé la situation concrète à une situation hypothétique, à savoir celle dans 

laquelle un nouveau permis conforme à la loi pourrait être délivré. Selon la partie 
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adverse, le même raisonnement doit être tenu en l'espèce : pour se prononcer sur 

l'existence d'un lien causal, il convient de se placer au moment où la faute a été 

commise. Elle souligne qu'au moment de la décision d'attribution, l'offre de la 

requérante aurait dû être rejetée car irrégulière, de sorte qu'elle n'aurait pu obtenir le 

marché. 

   

    D'autre part, elle soutient que si l'illégalité avait été reconnue plus tôt par 

le Conseil d'État, quod non, elle n'aurait pas eu l'obligation de procéder à une 

nouvelle mise en concurrence. Elle expose à cet égard ce qui suit : 

 
" Il ne fait aujourd'hui plus aucun doute qu'une «sortie contrôlée des règles du droit 

de la concurrence» est indispensable pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs 
concernés de disposer d'une marge de manœuvre suffisante dans le cadre de la 
gestion des services publics dont ils ont la charge. Le considérant 31 du 
préambule de la directive 2014/24/UE indique dans le même sens que 
«l'application [des] règles (sur la passation des marchés publics) ne devrait 
toutefois pas interférer avec la liberté des pouvoirs publics d'exercer les missions 
de service public qui leur sont confiées en utilisant leurs propres ressources, ce 
qui inclut la possibilité de coopérer avec d'autres pouvoirs publics». En d'autres 
termes, il ne saurait être question que «la soumission des personnes publiques aux 
obligations de publicité et de mise en concurrence débouche sur une obligation 
d'externaliser l'accomplissement d'un certain nombre de missions, et encore 
moins sur une obligation d'en privatiser l'exercice». Ainsi, la jurisprudence de la 
Cour de justice de l'Union européenne a progressivement consacré différentes 
exceptions au principe de concurrence. 

 
Considérer donc en l'espèce que la partie adverse aurait nécessairement dû lancer 
une nouvelle procédure de mise en concurrence, méconnait son droit de recourir à 
l'exception in house ou de collaborer avec d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

 
Il n'est donc absolument pas certain et évident que la requérante aurait obtenu une 
nouvelle chance de remporter le marché. La perte d'une chance est donc 
hypothétique et non réelle". 

 

    Elle souligne que le juge qui constate uniquement l'existence d'une 

probabilité ou d'une vraisemblance, même forte, ne peut déclarer une responsabilité 

établie et que, de même, le juge qui constate une causalité "infiniment probable" ne 

peut pas légalement en déduire que la responsabilité du défendeur est établie. Elle 

relève que, dans un arrêt du 1
er

 octobre 2004, la Cour de cassation a confirmé que 

"le juge ne peut condamner l'auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi 

s'il décide qu'une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et le 

dommage". Elle en déduit que la thèse de la requérante impose au Conseil d'État de 

substituer son appréciation à celle de la partie adverse quant au sort qu'il aurait 

convenu de réserver à la procédure d'attribution déclarée irrégulière. En conclusion, 

il n'existe, selon elle, aucun lien de causalité entre la perte de chance et les 

irrégularités en cause. 
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    À titre subsidiaire, la partie adverse estime qu'il convient de suivre la 

position du membre de l'auditorat, qui, dans son rapport, relève que la requérante n'a 

pas introduit de demande de suspension d'extrême urgence, ce qui aurait permis de 

limiter tant son préjudice que celui de la partie adverse, et qui estime que cette 

circonstance s'avère importante au niveau de la prise en compte des intérêts publics 

et privés, ce qui devrait amener le Conseil d'État, s'il reconnaît l'existence d'un lien 

de causalité, à diminuer l'indemnité réparatrice de 80 %. La partie adverse souligne 

toutefois que, selon elle, la chance perdue ne serait pas de 33 %, comme le suggère 

le rapport, qui se fonde sur le nombre d'opérateurs économiques ayant déposé une 

offre lors de la procédure ayant abouti à l'annulation, ce qui tend à réduire la 

concurrence. Selon elle, il est raisonnable de penser que si une nouvelle procédure 

avait été lancée, au moins cinq soumissionnaires auraient pu déposer une offre, ce 

qui réduit la perte de chance à 20 %. Dans ce cas, elle soutient que le montant de 

l'indemnité réparatrice relative à ce dommage serait de 5.123,037 euros et non de 

8.538,40 euros comme estimé dans le rapport. 

 

  E. Dernier mémoire de la requérante 

 

    S'agissant des frais de défense, la requérante estime que la partie adverse 

ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que le lien causal ne serait pas établi, au 

regard du fait que la requérante aurait pu introduire en 2012 une procédure en 

suspension d’extrême urgence, l'introduction de cette procédure étant distincte d'une 

procédure en annulation, qui aurait de toute façon dû être introduite, de sorte qu'il est 

inexact de considérer que l'introduction d'une procédure en suspension d'extrême 

urgence lui aurait permis d'éviter des frais de défense dans le cadre d'un recours en 

annulation. Par ailleurs, elle allègue que la partie adverse ne fait valoir aucun 

élément objectif à l’appui de sa demande de réduction de l’indemnité, et ce d'autant 

que, dans son mémoire en réponse, cette dernière faisait valoir qu'une demande 

d’indemnisation des frais de défense aurait pu être introduite devant les juridictions 

de l’ordre judiciaire, auquel cas la somme de 1.320,00 euros aurait pu être sollicitée, 

de sorte que le montant de 700 euros est raisonnable. 

 

    Quant à la perte de chance, la requérante fait valoir que la thèse de la 

partie adverse selon laquelle il ne pourrait être question d’une perte de chance 

indemnisable, dès lors que son offre a été déclarée irrégulière, se heurte à l’autorité 

de chose jugée de l’arrêt n° 233.306 du 18 décembre 2015, duquel il résulte qu'elle  

aurait pu se prévaloir d’une nouvelle chance de se voir attribuer le marché, chance 

dont elle a été privée par la partie adverse, puisque cette dernière a irrégulièrement 

attribué le marché à un autre soumissionnaire. Par ailleurs, la requérante estime que 

la thèse de la partie adverse selon laquelle il ne serait pas acquis qu’elle aurait initié 
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une nouvelle procédure ne peut pas non plus être retenue, dès lors qu'elle avait 

soumissionné pour un seul des différents lots d’un marché de travaux portant sur la 

construction d’un complexe sportif, que ce lot (B3) concernait la réalisation de 

travaux de sanitaires, chauffage et protection incendie et qu'il devait donc 

nécessairement être réalisé. Selon la requérante, la partie adverse ne peut 

raisonnablement soutenir qu’elle aurait pu décider de poursuivre la réalisation de son 

complexe sportif sans l’équiper de chauffage, de sanitaire ou de dispositif de 

protection d’incendie, de sorte que le lot B3 devait nécessairement être attribué à un 

prestataire, sa réalisation étant indispensable au projet de la partie adverse. La 

requérante ajoute que c'est de manière générale et abstraite que la partie adverse 

affirme qu’elle aurait pu invoquer l’exception in house ou collaborer avec d’autres 

pouvoirs adjudicateurs, sans pour autant préciser les options qu’elle aurait 

effectivement pu mettre en œuvre. Ainsi, souligne la requérante, l’exception in 

house nécessiterait non seulement l’existence d’un service lié à la partie adverse, 

mais encore que ce service soit compétent pour la réalisation d’un système HVAC. 

Quant à la possibilité de collaborer avec un autre pouvoir adjudicateur, la requérante 

souligne qu'elle impliquait dans tous les cas le recours à un nouveau marché public. 

 

    Quant à l'évaluation de la perte de chance, la requérante rappelle avoir 

exposé dans sa requête que cette perte peut être estimée à 50 %, alors même que 

trois soumissionnaires avaient remis offre, dès lors que son offre était la moins 

disante. Toutefois, si le Conseil d'État estimait ne pas pouvoir examiner la question 

de savoir si elle avait remis une meilleure offre que les autres soumissionnaires, la 

requérante considère que la perte de chance pourrait alors être évaluée à 33 %, ainsi 

que le propose le membre de l'auditorat. 

   

    Elle fait valoir que la thèse de la partie adverse selon laquelle il n'est pas 

certain que seules trois entreprises auraient remis offre si un nouveau marché avait 

été lancé ne repose sur aucun élément objectif : rien ne permet, selon elle, de partir 

de l'hypothèse que cinq offres auraient été déposées et non, par exemple, deux voire 

une seule. La requérante ajoute que la thèse de la partie adverse est en contradiction 

avec la jurisprudence que cette dernière cite par ailleurs et selon laquelle le 

dommage et le lien causal doivent s’apprécier au moment où la faute est commise : 

en l'espèce, au moment où la faute a été commise, seuls trois soumissionnaires 

avaient remis offre. 

 

    Quant à la circonstance qu'elle n'a pas introduit de demande de 

suspension d'extrême urgence, la requérante expose qu'en droit civil, "la doctrine 

expose qu’il n’y a pas d’obligation générale pour la victime de limiter le dommage 

dans toute la mesure du possible, mais qu’il faut admettre un devoir de prendre 
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toutes les mesures raisonnables destinées à ne pas aggraver le dommage ou à en 

limiter l’étendue". Elle fait valoir qu'en l'espèce, son dommage est né dès la 

commission de l’illégalité par la partie adverse, qu'à compter de ce moment,  elle a 

pris toutes les dispositions utiles pour préserver ses intérêts et qu'aucune aggravation 

de son dommage ne doit être constatée, de sorte qu'elle estime avoir respecté les 

obligations pesant sur elle. Elle souligne qu'il a déjà été jugé par un arrêt de la cour 

d’appel de Bruxelles du 4 juin 2014 que le simple fait pour un candidat adjudicataire 

d’attendre la fin d’une procédure en annulation introduite devant le Conseil d’État, 

sans prendre d’autre initiative particulière pour obtenir l’attribution d’un marché, ne 

contrevient pas à l’obligation de limiter son dommage. Elle soutient qu'en réclamant 

l’indemnisation par équivalent de la perte de chance d’obtenir le marché, elle ne se 

prévaut pas d'un préjudice supérieur à celui dont il est prétendu qu’elle aurait pu 

obtenir la réparation en nature dès lors que l’introduction d’une procédure en 

suspension d’extrême urgence (à supposer même que cette procédure aurait abouti 

favorablement, ce qui ne peut être considéré comme un fait acquis) ne lui aurait pas 

permis de solliciter la réparation d’un dommage moindre que celui dont elle réclame 

l’indemnisation par équivalent dans le cadre de la présente procédure, s’agissant du 

bénéfice pouvant être retiré du contrat, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle 

aurait manqué à son obligation de prendre des dispositions pour éviter que son 

dommage ne s’aggrave, ni même qu’elle aurait manqué une occasion de limiter son 

préjudice. Elle souligne à cet égard qu’outre l’illégalité commise, la partie adverse a 

elle-même adopté une attitude imprudente et fautive, de nature à créer un dommage 

dans son chef, puisqu’elle a exécuté le marché avec la société DELTA THERMIC 

sans attendre l’expiration du délai de soixante jours permettant d’introduire un 

recours en annulation, et ce, "alors que la partie adverse avait déjà, le 13 juin 2012, 

dû procéder au retrait d’une précédente décision d’attribution relative au même 

marché et aux mêmes parties suite à un recours en annulation introduit par la 

requérante". Selon la requérante, en exécutant directement le marché, sans s’assurer 

au préalable de l’absence de recours en annulation, la partie adverse s’est elle-même 

placée dans l’impossibilité de retirer l’acte d’attribution et a donc elle-même créé et 

aggravé son dommage, la requérante  ne pouvant en être tenue pour responsable. 

 

    En conséquence, la requérante demande de condamner la partie adverse 

au paiement, en principal, de 700 euros, représentant ses frais de défense devant le 

Conseil d'État, et de 64.038 euros, représentant la perte de chance d'obtenir 

l'attribution du marché en cause, ou, à titre subsidiaire, 42.692 euros pour la perte de 

chance, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 18 décembre 2015. 
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 IV.2. Appréciation du Conseil d'État 

 

  A. Principes 

 

    L'article 11bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 

1973, dispose comme il suit : 

 
" Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un 

acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de 
l'article 14, § 1

er
 ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif 

de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de 
l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de 
la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en 
présence. 
La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui 
suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la 
demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt 
ayant constaté l'illégalité. 
En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au 
plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de 
recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent 
la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.  
La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action 
en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. 
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut 
plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le 
même préjudice". 

 

    Il résulte de cette disposition que le Conseil d'État est compétent pour 

accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation 

établit que l'illégalité sanctionnée est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est 

pas entièrement réparé du fait de l'annulation. Le requérant doit ainsi faire la 

démonstration d'un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il 

se plaint (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation 

n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2233/2, p. 6), cette démonstration devant 

établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par la partie 

adverse et l'indemnisation d'un préjudice sur la base de l'article 11bis ne trouvant en 

outre à s 'appliquer que lorsque l'acte administratif illégal a, en dépit de son 

effacement ab initio de l'ordre juridique ou du constat d'illégalité, engendré un 

préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. 

 

    Selon la ratio legis, l'indemnité réparatrice constitue une notion 

autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 

1382 à 1386 du Code civil que de l'indemnité "en équité" de l'article 11 des lois 

coordonnées précitées, et dont "il convient de laisser au Conseil d'État le soin de 

dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence" (Doc. parl., 

Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2233/1, pp. 6-7). Par 
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ailleurs, l'obligation pour le Conseil d'État de tenir compte de toutes les 

circonstances d'intérêt public et privé, comme le prescrit l'article 11bis précité, se 

justifie, selon le législateur, "notamment par la nécessité de maintenir un équilibre 

entre la partie qui poursuit l'annulation et la partie adverse" (Doc. parl., Sénat, 

session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2233/1, p. 7) et implique que 

l'indemnité ne doit pas réparer l'intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, session 

2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-

2233/2, p. 8). 

 

  B. Quant à la perte d'une chance d'obtenir le marché 

 

    Par  son arrêt n° 233.306 du 18 décembre 2015, le Conseil d'État s'est 

prononcé sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse en 

considérant que "la requérante peut conserver un intérêt à l'annulation de la décision 

d'attribution du marché si, à la faveur de l'un ou plusieurs des moyens soulevés à 

l'appui de son recours, elle soutient que la partie adverse a illégalement considéré 

comme régulière l'offre de l'attributaire", qu' "en l'espèce, elle pourrait précisément, 

et au vu des sorts respectivement réservés à chacun des trois soumissionnaires, se 

prévaloir d'une nouvelle chance de se voir attribuer le marché convoité à la suite 

d'un arrêt qui, statuant sur son recours, imposerait d'admettre que ledit marché ne 

pouvait – lorsque la partie adverse a adopté l'acte attaqué – être attribué à aucun des 

soumissionnaires" et que "la plupart des griefs formulés au titre de la première 

branche du premier moyen doivent se voir reconnaître une portée conforme à la 

condition de recevabilité ainsi précisée".  La première branche du premier moyen a 

été déclarée fondée. Au vu de cet arrêt, il peut être considéré – et aucun élément 

n'impose de décider le contraire – que la requérante a été privée d'une chance de se 

voir attribuer le marché en raison de l'illégalité constatée par le Conseil d'État. 

 

    L'existence d'une chance n'implique aucune certitude quant à la 

réalisation du résultat espéré. Ainsi, le préjudicié peut obtenir la réparation de la 

perte d'une chance même s'il n'est pas certain que, sans la faute, le résultat espéré 

aurait été obtenu. En d'autres termes, la perte d'une chance constitue un dommage 

certain – et donc réparable – dès lors que la chance était suffisamment réelle. Elle ne 

peut être qualifiée de dommage incertain au seul motif qu'une incertitude existera 

toujours quant à la réalisation du résultat escompté. 

 

    Il ne se conçoit pas qu’une commune fasse construire un hall sportif en 

ne l’équipant pas des commodités élémentaires. L’équipement HVAC en cause 

devait donc être réalisé.  
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    À l’appui de sa thèse relative au caractère hypothétique d'une remise en 

compétition du marché si elle avait agi régulièrement, c'est-à-dire si elle avait 

constaté que le marché ne pouvait être attribué à l'adjudicataire, la partie adverse fait 

valoir qu’elle aurait pu mener une procédure sous forme négociée sans publicité, en 

se fondant sur l’article 17, § 2, d) [lire 17, § 2, 1°, d)] de la loi du 24 décembre 1993 

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de 

services, laquelle était rédigée comme suit : 

 
" § 2. Il peut être traité par procédure négociée sans respecter de règle de publicité 

lors du lancement de la procédure, mais si possible après consultation de 
plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services lorsque: 

 1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services : 
   […] 

d) seules des offres irrégulières ont été déposées à la suite d'une adjudication ou 
d'un appel d'offres, ou qu'il n'a été proposé que des prix inacceptables, pour 
autant que : 

   -  les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et 
que 

   -  le pouvoir adjudicateur consulte tous les soumissionnaires qui répondaient aux 
conditions minimales de caractère professionnel, économique et technique 
déterminées par le Roi et qui ont déposé une offre conforme aux exigences 
formelles de la première procédure". 

 

    Cette argumentation n’emporte pas la conviction dès lors que la partie 

adverse n’établit pas que l’offre de la requérante ne répondait pas aux conditions 

fixées par le deuxième tiret. 

 

    C’est également en vain que, dans son dernier mémoire, la partie adverse 

se prévaut du "principe de l’autonomie institutionnelle et de la liberté d’organisation 

des pouvoirs publics" ainsi que de la liberté reconnue à ces derniers "d’exercer les 

missions de service public qui leur sont confiées en utilisant leurs propres 

ressources, ce qui inclut la possibilité de coopérer avec d’autres pouvoirs publics", 

pour en déduire qu’il ne peut être considéré qu’elle aurait nécessairement dû lancer 

une nouvelle procédure de mise en concurrence sans méconnaître "son droit de 

recourir à l’exception in house ou de collaborer avec d’autres pouvoirs 

adjudicateurs". Elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'identifier les 

options qu'elle aurait effectivement pu mettre en œuvre en vue d'éviter de lancer une 

nouvelle procédure, de sorte que rien ne permet de penser qu'elle y aurait recouru. 

L'allégation de la partie adverse, abstraite et générale, ne permet en tout cas pas 

d'infirmer le caractère hautement vraisemblable d'une remise du marché en 

compétition. 

 

    Il s'ensuit que c'est à bon droit que la requérante se prévaut de ce que, en 

raison de l'illégalité constatée dans l'arrêt n° 233.306 du 18 décembre 2015, elle a 

perdu une chance de se voir attribuer le marché. 
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    Seule la valeur économique de la chance perdue est réparable. Cette 

valeur ne saurait atteindre le montant total de l'avantage finalement perdu. Pour 

déterminer le montant de l'indemnité réparatrice, il convient d'avoir égard, d'une 

part, au bénéfice pouvant être escompté par la requérante en cas d'attribution du 

marché et, d'autre part, au degré de probabilité d'une telle issue.  

 

    S'agissant du bénéfice escompté, il peut être fait référence au 

pourcentage de 10 % du montant de l'offre, retenu par le législateur pour déterminer 

le dédommagement forfaitaire dû, dans l'hypothèse d'un marché attribué par 

adjudication, au soumissionnaire évincé alors qu'il avait remis l'offre régulière la 

plus basse (article 15, alinéa 1
er

, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés 

publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, article 24 de la 

loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, article 16 de la loi du 17 juin 2013 relative à la 

motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions). Si le 

mécanisme de l'indemnisation forfaitaire ne peut s'appliquer en l'espèce, la partie 

adverse ayant pu considérer à bon droit que l'offre de la requérante n'était pas 

régulière, rien ne s'oppose en revanche à ce que le préjudice de cette dernière soit 

évalué sur la base du pourcentage fixé par le législateur. 

 

    Quant à la chance d'obtenir le marché dans l'hypothèse d'une nouvelle 

procédure, la requérante ne peut être suivie lorsqu'elle l'évalue à  50 %. Certes, elle 

soutient que son offre était moins disante que celle de l'attributaire ce qui, souligne-

t-elle, établirait le caractère compétitif de ses prix. Cette circonstance ne permet 

toutefois pas de préjuger des offres qu'auraient pu déposer d'autres soumissionnaires 

à la suite d'une nouvelle publication du marché. Rien ne permet de considérer 

raisonnablement que l'offre de la requérante aurait eu davantage de chances d'obtenir 

le marché que ses concurrents. Par ailleurs, c'est en vain que la partie adverse 

soutient qu'il convient d'avoir égard à l'objectif du droit des marchés publics qui est 

d'ouvrir la concurrence au plus grand nombre d'opérateurs économiques et qu'il est 

raisonnable de penser qu'au moins cinq soumissionnaires auraient pu déposer une 

offre. En effet, indépendamment de l'objectif dont fait état la partie adverse, il n'en 

demeure pas moins que, lors de la procédure ayant abouti à l'acte annulé, trois offres 

ont été déposées. Il faut tenir pour vraisemblable qu'il en aurait été de même si la 

procédure avait été recommencée. En conséquence, la chance qu'aurait eue la 

requérante d'obtenir le marché peut être évaluée à 33 %. 
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    Sur la base des éléments qui précèdent, le préjudice subi du fait de la 

perte de chance qu'aurait eue la requérante d'obtenir le marché doit être évalué à :  

1.280.759,09 euros X 10 %, soit 42.692 euros. 

   3 

 

    La partie adverse soutient qu'il y a lieu d'avoir égard, au titre de la prise 

en compte des intérêts publics et privés, à la circonstance que la requérante s'est 

abstenue d'introduire une demande de suspension d'extrême urgence, ce qui aurait 

permis à cette dernière d'éviter le préjudice dont elle demande réparation en la 

présente procédure. Certes, il incombe à la victime d'un dommage de prendre toutes 

les mesures raisonnables destinées à ne pas aggraver celui-ci ou à en limiter 

l'étendue. Toutefois, le simple fait, pour la requérante, de n'avoir pas introduit une 

demande de suspension d'extrême urgence ne contrevient pas à son obligation de 

limiter son dommage. En demandant l'indemnisation de la perte d'une chance 

d'obtenir le marché, la requérante ne réclame pas un avantage plus important que 

celui qu'elle aurait pu obtenir en introduisant une demande de suspension. Il n'y a 

pas lieu de diminuer le montant de l'indemnité réparatrice, ainsi que le demande la 

partie adverse. 

 

  C. Quant à l'indemnisation des frais de défense 

 

    Les frais d'avocat exposés en vue de faire annuler la décision du collège 

communal du 13 juin 2012 constituent un préjudice subi du fait de l'illégalité de 

cette décision. Ce préjudice n'a pas été couvert par l'allocation d'une indemnité de 

procédure et n'aurait pu l'être dès lors que la requête a été introduite le 19 novembre 

2012, soit avant l'adoption de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la 

compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État. Ce préjudice peut 

donner lieu à l'octroi d'une indemnité réparatrice. La circonstance que la requérante 

sollicite que lui soit octroyé un montant correspondant au montant de base de 

l'indemnité de procédure déterminé par l'article 67, § 1
er

, du règlement général de 

procédure n'implique pas, contrairement à ce que soutient la partie adverse, qu'elle 

se prévaudrait d'une disposition non applicable lors de l'introduction de son recours 

en annulation.  

 

    Par ailleurs, la partie adverse ne peut être suivie en ce qu'elle soutient, 

dans son dernier mémoire, qu'il convient d'avoir égard à la circonstance que la 

requérante n'a pas introduit de demande de suspension d'extrême urgence, et ce, non 

seulement pour les raisons exposées ci-avant à propos de l'indemnisation de la perte 

de chance mais également pour le motif qu'une requête en annulation aurait, en 

principe, dû être introduite, de sorte qu'il est inexact de soutenir que l'introduction 
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d'une demande de suspension aurait permis à la requérante d'éviter d'exposer des 

frais de défense dans le cadre d'un recours en annulation. 

 

    Une indemnité réparatrice d'un montant de 700 euros peut être accordée 

à la requérante pour les frais de défense exposés à l'occasion du recours en 

annulation. 

 

  D. Quant aux intérêts 

 

    La requérante demande que lui soient accordés des intérêts au cours 

légal à dater du 18 décembre 2015, date de l'arrêt annulant la décision illégale. La 

partie adverse ne formule aucune observation à cet égard. Il y a lieu de faire droit à 

cette demande et de majorer le montant de l'indemnité réparatrice accordée à la 

requérante, à savoir 43.392 euros, des intérêts calculés au taux légal, et ce depuis le  

18 décembre 2015 jusqu’à la date du paiement effectif de l’indemnité réparatrice. 

 

V. Indemnité de procédure et dépens 

 

    La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au 

paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors qu'elle a obtenu gain 

de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, 

coordonnées le 12 janvier 1973, il convient de faire droit à sa demande. 

 

 

PAR CES MOTIFS,  

LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : 

 

 

Article 1
er

. 

 

    Une indemnité réparatrice de 43.392 euros est accordée à la société 

anonyme ENERGYS, à charge de la commune de ROUVROY, augmentée des 

intérêts calculés au taux légal, et ce depuis le 18 décembre 2015 jusqu’à la date du 

paiement effectif de l’indemnité réparatrice. 

 

Article 2. 

 

    La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 

euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. 
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  Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VI
e
 chambre, 

le vingt-huit novembre deux mille dix-neuf, par : 

 
  MM.  Imre KOVALOVSZKY,   président de chambre,  

    David DE ROY,    conseiller d'État, 

    Marc JOASSART,   conseiller d'État, 

    Vincent DURIEUX,   greffier. 

 

    Le Greffier,     Le Président, 

 

 

 

   Vincent DURIEUX Imre KOVALOVSZKY 
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. 
 

VI
e
 CHAMBRE 

 
A R R Ê T 

 
 

n
o
 245.932 du 25 octobre 2019 

 
 
A. 221.302/VI-20.953 
 
En cause : la société anonyme ÉTABLISSEMENTS G.D.A., 
 
 ayant élu domicile chez 
 M

es
 Pierre LEJEUNE et 

 Guillaume GAILLIET, avocats, 
 rue des Fories 2 
 4020   Liège, 
 
 contre : 
 
 la ville de Liège, 
 
 ayant élu domicile chez 
 M

es
 Nathalie VAN DAMME et 

 Julie BOCKOURT, avocats, 
 place des Nations Unies 7 
 4020   Liège. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

I. Objet du recours 

 

    Par une requête introduite le 25 janvier 2017, la société anonyme 

ETABLISSEMENTS G.D.A. sollicite "à charge de la ville de Liège, une indemnité 

visant à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération de son 

collège communal du 18 juillet 2014, décidant de déclarer irrégulière l'offre de la 

requérante et d'attribuer à AEDI SCHMIDT le marché public de fourniture d'une 

épandeuse de sel de 5 m³ (lot 1) et de deux épandeuses de sel de 1 m³ (lot 2)". 

 

II. Procédure 

 

    Un arrêt n° 236.572 du 29 novembre 2016 a annulé l'acte attaqué. 

 

    Les droits visés à l’article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil 

d'État ont été acquittés. 

 

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. 
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    M
me

 Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé 

un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure. 

 

    Le rapport a été notifié aux parties. 

 

    Les parties ont déposé des derniers mémoires. 

 

    Par une ordonnance du 21 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 

26 septembre 2018 à 10 heures. 

 

    M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. 

 

    M
e
 Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et 

M
e
 Pauline ABBA, loco M

es
 Nathalie VAN DAMME et Julie BOCKOURT, avocat, 

comparaissant pour la partie adverse. 

 

    M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis 

partiellement conforme. 

 

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, 

inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées 

le 12 janvier 1973. 

 

III. Faits 

 

    Le 31 mars 2014, le conseil communal de Liège a décidé de passer, 

selon la procédure de l'adjudication ouverte, un marché pour la fourniture 

d'épandeuses et d'une lame de déneigement destinées au service de la voirie. Ce 

marché est divisé en trois lots : 

-  fourniture d'une épandeuse de sel de 5m³ (lot 1) 

-  fourniture de deux épandeuses de sel de 1m³ (lot 2) 

-  fourniture d'une lame de déneigement et d'une épandeuse de sel pour véhicule 

Multicar Fumo (lot 3). 

 

    L'avis de marché est paru au Bulletin des adjudications du 9 avril 2014. 

 

    Trois offres, dont celle de la requérante et celle de la société AEBI 

SCHMIDT, ont été déposées pour le lot n° 1. Trois offres, dont celle de la 

requérante et celle de la société AEBI SCHMIDT, ont également été déposées pour 
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le lot n° 2. Il a été procédé à l'ouverture de ces offres le 22 mai 2014. Il ressort des 

procès-verbaux du dépouillement des offres que la requérante et la société AEBI 

SCHMIDT ont offert les prix H.T.V.A. suivants : 

 

Lot n° 1 :  S.A. ETABLISSEMENTS G.D.A. : 27.000,00 euros 

          AEBI SCHMIDT: 26.800,00 euros 

 

Lot n° 2 :  S.A. ETABLISSEMENTS G.D.A. : 40.000,00 euros 

          AEBI SCHMIDT: 39.800,00 euros 

 

    Le 18 juillet 2014, le collège communal de Liège a décidé d'attribuer les 

lots 1et 2 à la société AEBI SCHMIDT. 

 

    Par l'arrêt n° 236.572 du 29 novembre 2016, le Conseil d'État a annulé 

cette décision, pour le motif que la partie adverse n'a pu conclure à la régularité des 

offres déposées au nom d'AEBI SCHMIDT BELGIUM sans méconnaître l'article 

51, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés 

publics dans les secteurs classiques. 

 

IV. Sur l'indemnité réparatrice 

 

 IV.1 Thèses des parties 

 

  A. La requête 

 

    La requérante expose que lorsque le mode de passation du marché est, 

comme en l'espèce, l'adjudication, la loi détermine forfaitairement le montant alloué 

au soumissionnaire régulier qui est illégalement évincé, soit 10 % de son offre. 

 

    Elle explique que son offre avait été déclarée régulière par la partie 

adverse, que le Conseil d'État ayant jugé irrégulière l'offre de la société AEBI 

SCHMIDT, il doit être considéré que son offre – qui arrivait en deuxième position 

derrière l'offre de la société AEBI SCHMIDT – était l'offre régulière la moins 

disante et que le marché devait dès lors lui être attribué.  

 

    Elle estime donc qu'une indemnité de 6.700,00 euros (soit 10 % du 

montant de son offre) doit lui être attribuée. 

 

    Elle demande que cette indemnité soit majorée des intérêts au taux légal 

depuis le 18 juillet 2014, à savoir la date de la décision du collège communal de la 
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ville Liège, annulée par le Conseil d'État. Elle demande également que les intérêts 

soient capitalisés à compter du jour de la requête. 

 

  B. Le mémoire en réponse 

 

    Se référant à l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux 

marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, la 

partie adverse se réfère à l'appréciation du Conseil d'État quant à l'indemnité 

réclamée à hauteur de 6.700 euros en principal. 

 

    S'agissant des intérêts réclamés, elle expose que la requérante ne peut y 

prétendre à partir du 18 juillet 2014, date des décisions annulées par l'arrêt 

n° 236.572, dès lors que "le montant de 10 %, prévu à l'article 15 de la loi du 

24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, au profit du soumissionnaire régulier le plus bas, est une 

obligation d'une certaine somme au sens de l'article 1153 C.civ., de sorte qu'une 

mise en demeure est nécessaire pour faire courir les intérêts (Cass., 24 septembre 

2009, Entr. et Dr., 2010, 326 ; voy. également Cass., 15 décembre 1994, Pas., 1994, 

I, 1104 ; Bruxelles, 12 mars 2002, R.W., 2005-06, 189)". Elle en déduit que les 

intérêts ne peuvent courir au plus tôt qu'à dater du dépôt de la requête en indemnité. 

 

    Elle soutient enfin qu'aucune capitalisation ne peut intervenir, les 

conditions de l'article 1154 du Code civil (intérêts échus depuis un an) n'étant pas 

remplies. 

 

  C. Le mémoire en réplique 

 

    S'agissant des intérêts et de la demande de capitalisation, la requérante 

ajoute que sa demande se fonde sur la mise en cause de la responsabilité quasi-

délictuelle de la partie adverse (articles 1382 et 1383 du Code civil) dès lors que, par 

son arrêt d'annulation, le Conseil d'État a confirmé le caractère fautif de la décision 

prise par la partie adverse. Elle explique qu'elle est la partie préjudiciée et qu'il 

incombe donc à la partie adverse de la rétablir dans l'état où elle se serait trouvée si 

la faute n'avait pas été commise. 

 

    Elle souligne que les intérêts compensatoires doivent être regardés 

comme la réparation du dommage résultant du retard apporté par la partie adverse 

dans le versement des dommages et intérêts forfaitaires fixé par la loi (Cass., 

8 janvier 1973, Pas., I, p. 450; Cass., 25 novembre 1981, Pas., 1982, I, p. 418) et 
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qu'en conséquence, portant sur une obligation née d'un quasi-délit, les intérêts sur le 

montant de l'indemnité réparatrice sont dus sans mise en demeure préalable.  

 

    Elle observe qu'accepter la thèse proposée par la partie adverse, quand 

bien même celle-ci aurait été admise par la Cour de cassation, reviendrait à traiter de 

manière différente des situations identiques, s'agissant de l'indemnisation du 

dommage subi par la victime d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, 

alors qu'il n'existe pas de motif raisonnable d'apprécier différemment la prise de 

cours d'intérêts de retard dans le chef de la requérante, d'une part, et dans le chef 

d'une autre personne victime d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil en 

dehors du cadre d'une procédure d'adjudication, d'autre part. Elle estime qu'une telle 

différence de traitement ne se justifie pas et serait discriminatoire.  

  

    Elle en conclut que le montant réclamé en principal doit être majoré des 

intérêts au taux légal depuis le 18 juillet 2014 et qu'il peut être fait droit à la 

demande de capitalisation, les intérêts ayant commencé à courir plus d'un an avant le 

dépôt de la requête en indemnité réparatrice. 

 

  D. Le dernier mémoire de la partie adverse 

 

    Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que "la 

réglementation des marchés publics établit une distinction quant à l'étendue du 

dommage indemnisable selon que la procédure est une adjudication (forfait) ou un 

appel d'offres (dommage réellement subi)", que l'article 11bis des lois coordonnées 

sur le Conseil d'État, qui prévoit certes que les intérêts publics et privés doivent être 

pris en considération, est général et ne peut être interprété comme contredisant les 

dispositions légales spécifiques applicables dans le domaine des marchés publics. 

Elle souligne qu'il résulte d'ailleurs de l'exposé des motifs de la loi du 16 février 

2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 

voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, que l'indemnité forfaitaire peut être accordée sans prendre 

en considération les intérêts publics et privés.  

 

    Selon la partie adverse, l'indemnité forfaitaire de 10% fixée par l'article 

24 de la loi du 15 juin 2006 ne saurait fluctuer au gré des intérêts publics et privés et 

constitue donc une dette de somme, ce qui entraîne les conséquences suivantes : 

- les intérêts ne peuvent courir au plus tôt qu'à dater de la requête en indemnité ; 

- aucune capitalisation ne peut intervenir. 
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  E. Le dernier mémoire de la requérante 

 

    Dans son dernier mémoire, la requérante expose que "la partie adverse a 

finalement payé le montant réclamé en principal, soit la somme de 6.700,00 euros, 

en date du 7 juin 2017, ce qui constitue un aveu de faute dans son chef, de même 

qu'une reconnaissance du dommage réclamé en principal par la requérante". 

 

    S'agissant des intérêts, la requérante fait valoir que, dès lors que la 

demande d'indemnisation est soumise à l'appréciation du Conseil d'État, il s'agit 

d'une dette de valeur, de sorte que les intérêts ont commencé à courir sans qu'une 

mise en demeure n'ait dû être envoyée au préalable. Elle expose que  le dommage est 

né de la décision de la partie adverse du 18 juillet 2014, annulée par le Conseil 

d'État, et que, partant, l'existence du dommage est acquise dès la décision du 18 

juillet 2014. Elle ajoute qu'à tout le moins, le cahier spécial des charges prévoit que 

le délai d'exécution est de 120 jours maximum, que le délai de paiement des factures 

est de 30 jours et que si le marché lui avait été attribué, le paiement aurait dû avoir 

lieu au plus tard 150 jours après la décision d'attribution, soit le 15 décembre 2014. 

 

    S'agissant de la demande de capitalisation, la requérante explique que la 

gestion de sa trésorerie implique notamment la souscription de crédits dans l'attente 

du paiement de ses créances et en vue de faire face aux retards de paiement de ses 

créanciers, que les crédits ainsi souscrits le sont à un taux supérieur au taux légal, ce 

qui implique que la seule condamnation de la partie adverse à lui payer des intérêts 

au taux légal depuis la décision du 18 juillet 2014 ne suffit pas à réparer le 

dommage. Elle souligne par ailleurs qu'elle a été privée de la possibilité d'affecter le 

bénéfice escompté du contrat (6.700 euros) à des investissements qui auraient eux-

mêmes pu générer des intérêts, de sorte que le retard d'indemnisation a entraîné un 

préjudice complémentaire qui pourrait être compensé par la capitalisation des 

intérêts au jour de l'introduction de la demande. 

 

 IV.2. Appréciation du Conseil d'État 

 

  A. Principes 

 

    L'article 11bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 

1973, dispose comme il suit : 

 
" Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un 

acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 
14, § 1

er
 ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui 

allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si 
elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la 
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décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en 
présence. 
La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui 
suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la 
demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt 
ayant constaté l'illégalité. 
En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au 
plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de 
recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent 
la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.  
La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action 
en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. 
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut 
plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le 
même préjudice". 

 

    Il résulte de cette disposition que le Conseil d'État est compétent pour 

accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation 

établit que l'illégalité sanctionnée est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est 

pas entièrement réparé du fait de l'annulation. Le requérant doit ainsi faire la 

démonstration d'un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il 

se plaint (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation 

n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2233/2, p. 6), cette démonstration devant 

établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par la partie 

adverse et l'indemnisation d'un préjudice sur la base de l'article 11bis ne trouvant en 

outre à s 'appliquer que lorsque l'acte administratif illégal a, en dépit de son 

effacement ab initio de l'ordre juridique ou du constat d'illégalité, engendré un 

préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer.  

 

    Selon la ratio legis, l'indemnité réparatrice constitue une notion 

autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 

1382 à 1386 du Code civil que de l'indemnité "en équité" de l'article 11 des lois 

coordonnées précitées, et dont "il convient de laisser au Conseil d'État le soin de 

dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence" (Doc. parl., 

Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2233/1, pp. 6-7). Par 

ailleurs, l'obligation pour le Conseil d'État de tenir compte de toutes les 

circonstances d'intérêt public et privé, comme le prescrit l'article 11bis précité, se 

justifie, selon le législateur, "notamment par la nécessité de maintenir un équilibre 

entre la partie qui poursuit l'annulation et la partie adverse" (Doc. parl., Sénat, 

session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2233/1, p. 7) et implique que 

l'indemnité ne doit pas réparer l'intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, session 

2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-

2233/2, p. 8). 
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  B. Quant au montant réclamé à titre principal 

 

    Il résulte de l'arrêt n° 236.572 du 29 novembre 2016 que le marché ne 

pouvait être attribué, en l'état, à la société AEBI SCHMIDT dès lors que "la partie 

adverse n'a pu conclure à la régularité des offres déposées au nom d'AEBI 

SCHMIDT BELGIUM, sans méconnaître l'article 51, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal 

du 15 juillet 2011 précité, ainsi que les dispositions régissant l'obligation de 

motivation formelle qui lui incombait". L'offre de la requérante a été jugée régulière 

par la partie adverse. Étant classée deuxième, elle pouvait prétendre à l'attribution du 

marché. 

 

    Dans son mémoire en réponse, la partie adverse n'a contesté ni 

l'existence du préjudice, ni celle d'un lien de causalité entre l'illégalité et le 

préjudice.  

 

    Il ressort du dernier mémoire de la requérante qu'en date du 7 juin 2017, 

la partie adverse lui a payé le montant réclamé à titre principal, à savoir 10 % du 

montant de son offre, soit 6.700 euros. Ce montant correspond à l'indemnité 

forfaitaire prévue par l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés 

publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, aux termes 

duquel : 

 
"  Lorsque le pouvoir adjudicateur décide d'attribuer le marché par adjudication, 

celui-ci doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus 
basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à dix pour cent du montant, 
hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre. Cette indemnité forfaitaire est 
éventuellement complétée d'une indemnité en vue de la réparation de l'intégralité 
du dommage, lorsque celui-ci résulte d'un acte de corruption au sens de l'article 2 
de la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999 
le marché public passé par adjudication doit être attribué au soumissionnaire qui a 
remis l'offre régulière la plus basse sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à 
10 % du montant HTVA de cette offre". 
 

    La requête en indemnité réparatrice a perdu son objet en tant qu'elle 

porte sur le montant principal. Ce montant n'est pas contesté par la partie adverse 

qui, dans son dernier mémoire, se limite à demander de déclarer non fondée la 

demande relative aux intérêts. 

 

  C. Quant aux intérêts 

 

    La requérante demande que l'indemnité soit majorée des intérêts au 

cours légal depuis le 18 juillet 2014, à savoir la date de la décision du collège 

communal de Liège annulée par le Conseil d'État. La partie adverse soutient, quant à 

elle, que l'indemnité de 10 % constitue une obligation d'une certaine somme au sens 
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de l'article 1153 du Code civil et que cette disposition prescrit une mise en demeure 

pour faire courir les intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une telle 

obligation.  

 

    La thèse de la partie adverse ne peut être suivie. En effet, la présente 

demande, fondée sur l'article 11bis des lois coordonnées (et non, comme le soutient 

la requérante dans son mémoire en réplique, sur les articles 1382 et 1383 du Code 

civil), tend à la réparation d'un dommage résultant d'une illégalité constatée par le 

Conseil d'État. Elle ne peut s'analyser comme portant sur une dette de somme à 

laquelle s'appliquerait l'article 1153 du Code civil. Rien n'empêche le Conseil d'État, 

statuant sur une telle demande, d'accorder à la partie requérante des intérêts 

compensatoires à partir de la date de la décision d'attribution du marché litigieux, 

qui peut être considérée comme la date de la survenance du dommage.  

 

    La requérante sollicite par ailleurs que les intérêts soient capitalisés à 

dater du jour de l'introduction de la requête. En droit civil, la capitalisation des 

intérêts, prévue par l'article 1154 du Code civil, ne s'applique qu'aux intérêts 

moratoires, mais il est admis que 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 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, ainsi que l'exige l'article 25/2, § 2, alinéa 2, 4°, 

du règlement général de procédure. En l'espèce, la requête se limite à formuler la 

demande sans la motiver. Ce n'est que dans le dernier mémoire, donc tardivement, 

que la requérante apporte les éléments tendant à justifier sa demande de 

capitalisation des intérêts, à laquelle il n'y a donc pas lieu de faire droit. 

 

    Dès lors que les intérêts ne sont pas capitalisés, ils sont accordés jusqu'à 

la date à laquelle la partie adverse a payé à la requérante le montant de 6.700 euros à 

titre d'indemnité. 

 

V. Indemnité de procédure 

 

    La requérante demande une indemnité de procédure de 700 euros.  

 

    La partie adverse estime que cette indemnité doit être réduite à 140 euros 

en raison de l'absence de complexité du litige, tenant notamment au caractère 

forfaitaire de l'indemnité réclamée. 
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    S'il est exact que la partie adverse n'a fait valoir aucun intérêt public de 

nature à emporter une diminution de l'indemnité calculée sur la base de l'article 24 

de la loi du 15 juin 2006 précitée, les contestations relatives aux intérêts ont donné 

lieu, en la présente affaire, à des argumentations présentant un certain degré de 

complexité. Par ailleurs, le paiement de l'indemnité réclamée à titre principal est 

intervenu à la suite du rapport du membre de l'auditorat. Il n'y a pas lieu de s'écarter 

du montant de base prévu par l'article 67 du règlement général de procédure. 

 

VI. Confidentialité 

 

    La partie adverse demande que soit préservée la confidentialité des 

offres du soumissionnaire AEBI SCHMIDT qu’elle dépose au dossier administratif. 

 

    Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil 

d'État et que la pièce concernée est renvoyée à la partie adverse, la demande de 

maintien de la confidentialité est devenue sans objet. 

 

 

PAR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : 

 

 

Article 1
er

. 

  

    La ville de Liège est condamnée à payer à la S.A. ÉTABLISSEMENTS 

G.D.A. les intérêts, au taux légal, de la somme de 6.700 euros, étant le montant de 

l'indemnité réparatrice reconnue à cette dernière, à dater du 18 juillet 2014 jusqu'à la 

date à laquelle cette somme a été payée à la société précitée. 

 

    La requête est rejetée pour le surplus. 

  

Article 2. 

 

    La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 

euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. 
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  Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VI
e
 chambre, 

le vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf, par : 

 
  MM.  Imre KOVALOVSZKY,   président de chambre,  

    David DE ROY,    conseiller d'État, 

    Marc JOASSART,   conseiller d'État, 

    Vincent DURIEUX,   greffier. 

 

    Le Greffier,     Le Président, 

 

 

 

   Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. 
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 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 

 

VOORZITTER VAN DE XIIe VAKANTIEKAMER 

 

 A R R E S T 

 

 nr. 245.243 van 26 juli 2019 

 in de zaak A. 228.546/XII-8758 

 

In zake:  de NV HEYRMAN-DE ROECK 

  bijgestaan en vertegenwoordigd door 

  advocaten Uschi Steurs en Dirk De Keuster 

  kantoor houdend te 2980 Sint-Antonius - Zoersel 

  Handelslei 60 

  bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

 tegen: 

 

de PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, dienst Integraal 

Waterbeleid 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door 

 advocaat Wim Rasschaert 

 kantoor houdend te 9420 Erpe-Mere 

 Schoolstraat 20 

 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

Tussenkomende partij : 

 

 de BVBA A. AUDENAERT 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door 

 advocaat Piet Rotsaert 

 kantoor houdend te 8700 Tielt 

 Beernegemstraat 2 

 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

I. Voorwerp van de vordering 

 

1. De vordering, ingesteld op 9 juli 2019, strekt tot de schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van: 

 

“1. Besluit van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, Directie 

Leefmilieu, Dienst Integraal Waterbeleid van 20 juni 2019 betreffende de 

goedkeuring van het verslag van nazicht van de offertes „Onderhoudswerken 

aan onbevaarbare waterlopen van 2de categorie‟ en de gunning van de opdracht 
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„Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2e categorie 2019-2023‟ 

Perceel 1 (Bovenschelde) aan Audenaert A. BVBA; en  

2. Besluit van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, Directie 

Leefmilieu, Dienst Integraal Waterbeleid van 20 juni 2019 betreffende de 

goedkeuring van het verslag van nazicht van de offertes „Onderhoudswerken 

aan onbevaarbare waterlopen van 2de categorie‟ en de gunning van de opdracht 

„Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2e categorie 2019-2023‟ 

Perceel 2 (Dendermeersen) aan Audenaert A. BVBA.  

3. Besluit van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, Directie 

Leefmilieu, Dienst Integraal Waterbeleid van 20 juni 2019 betreffende de 

goedkeuring van het verslag van nazicht van de offertes „Onderhoudswerken 

aan onbevaarbare waterlopen van 2de categorie‟ en de gunning van de opdracht 

„Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2e categorie 2019-2023‟ 

Perceel 3 (Land van Aalst) aan Quintelier NV.” 

 

 

II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier 

ingediend. 

 

 Met een verzoekschrift van 17 juli 2019 heeft de bvba 

A. Audenaert gevraagd om in het administratief kort geding te mogen 

tussenkomen. 

 

 De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 26 juli 2019, om 10.00 uur. 

 

 Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht. 

 

 Advocaat Uschi Steurs, die verschijnt voor de verzoekende 

partij, advocaat Flora Wauters, die loco advocaat Wim Rasschaert verschijnt voor 

de verwerende partij en advocaat Piet Rotsaert, die verschijnt voor de 

tussenkomende partij, zijn gehoord. 

 

 Eerste auditeur Inge Vos heeft een met dit arrest eensluidend 

advies gegeven. 
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 Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Feiten 

 

3.l.  De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor 

“Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2de categorie 2019-2023”. 

 

 De Opdracht omvat 8 percelen. Enkel de gunningsbeslissingen in 

de eerste drie percelen maken het voorwerp uit van dit beroep. 

 

 De totale waarde van de opdracht wordt geraamd op 

20.130.166,50 euro (btw niet inbegrepen) of 24.339.661,47 euro (btw inbegrepen). 

 

 Als gunningswijze wordt gekozen voor een openbare procedure 

met prijs als enige gunningscriterium. 

 

3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de 

Europese Unie op 1 april 2019. 

 

3.3. Met betrekking tot de keuze van de offerte wordt in het bestek 

onder randnummer 1.12 het volgende bepaald: 

 

“De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, 

vastgesteld op basis van de prijs. 

Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules 

van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens 

het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld 

dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is 

of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het 

bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als 

substantieel onregelmatig af te wijzen. 

De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële 

fouten in de offertes, zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. 

Hiervoor kan de aanbestedende overheid aan de inschrijver vragen om binnen 

de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te verduidelijken 
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of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te 

gaan. 

Opdracht opgedeeld in percelen 

De aanbestedende overheid heeft het recht om slechts enkele percelen te 

gunnen en eventueel te besluiten om de andere percelen op te nemen in één of 

meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen geplaatst 

worden. 

De inschrijver mag een offerte indienen voor alle percelen. Aan dezelfde 

inschrijver kunnen echter hoogstens 2 percelen worden toegewezen. Indien de 

inschrijver de laagste regelmatige is voor meer dan 2 percelen, zullen hem 

2 percelen worden toegewezen waarvan de totaalprijs het hoogst is. 

De inschrijver mag zijn offerte niet aanvullen met prijskortingen die hij per 

perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor 

een offerte wordt ingediend. 

De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een 

prijsonderzoek conform de formule voorzien in artikel 36 §4 van het Koninklijk 

Besluit van 18/04/2017.” 

 

 

3.4. De inschrijvingen worden geopend op 30 april 2019. Acht 

firma‟s dienen voor één of meerdere percelen een offerte in. 

 

3.5. Voor het eerste en tweede perceel (Bovenschelde en 

Dendermeersen) dienen 6 inschrijvers een offerte in, voor het derde perceel (Land 

van Aalst) dienen 5 inschrijvers een offerte in. 

 

3.6. Met een schrijven van 16 mei 2019 wordt aan de bvba 

A. Audenaert een prijsverantwoording gevraagd, waarna deze inschrijver op 

24 mei 2019 een prijsverantwoording verstrekt. 

 

3.7. Op 11 juni 2019 wordt een verslag van nazicht van de offertes 

opgesteld. 

 

 In het kader van het nazicht van de abnormale eenheidsprijzen en 

totale offerteprijzen (conform artikel 36 §4 KB Plaatsing) komt de verwerende 

partij in het verslag van nazicht van de offertes tot volgend besluit: 

 

“Perceel l (Bovenschelde) 

[…] 

Volgende abnormale totale offerteprijzen werden vastgesteld: 
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- Offerte nr. : 1 van A. Audenaert bvba 

Totale Offerteprijs excl. btw :2 448150,00 EUR (afwijking.: - 15,14%) 

Aan A. Audenaert bvba werd met brief van 16 mei 2019 een 

prijsverantwoording gevraagd voor de abnormaal lijkende totale offerteprijs 

t.o.v. het berekend gemiddelde. De firma A. Audenaert bvba maakte op 24 mei 

2019 haar verantwoording over. 

Deze verantwoording geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt 

aanvaard. 

NAZICHT ABNORMALE EENHEIDSPRIJZEN ( excl. btw ) voor de in 

deze fase laagst gerangschikte inschrijver 

Aan A. Audenaert bvba werd met brief van 16 mei 2019 een 

prijsverantwoording gevraagd voor de posten 49 en 50. De firma A. Audenaert 

bvba maakte op 24 mei 2019 haar verantwoording over. 

Deze posten (mobiele pompen van resp. 6" en 12") betreffen nieuwe, nog 

aan te kopen pompen waarvan het rendement wordt toegelicht in de 

prijsverantwoording. De opgegeven prijsverantwoording kan aanvaard worden. 

[…] 

Perceel 2 (Dendermeersen) 

[…] 

Er werden geen abnormale totale offerteprijzen vastgesteld. 

NAZICHT ABNORMALE EENHEIDSPRIJZEN ( excl. btw ) voor de in 

deze fase laagst gerangschikte inschrijver 

Aan A. Audenaert bvba werd met brief van 16 mei 2019 een 

prijsverantwoording gevraagd voor de posten 47 en 48. Post 47 (mobiele pomp 

van 6") betreft een nieuwe, nog aan te kopen pomp waarvan het rendement 

wordt toegelicht in de prijsverantwoording. Post 48 (mobiele pomp van 12") 

betreft een pomp aangekocht in 2009 (Eekels). Deze pomp is reeds 

afgeschreven, wat de lagere eenheidsprijs verklaart. De opgegeven 

prijsverantwoording kan aanvaard worden. 

[…] 

Perceel 3 (Land van Aalst) 

[…] 

Er werden geen abnormale totale offerteprijzen vastgesteld. 

NAZICHT ABNORMALE EENHEIDSPRIJZEN ( excl. btw ) voor de in 

deze fase laagst gerangschikte inschrijver 

Aan A. Audenaert bvba werd met brief van 16 mei 2019 een 

prijsverantwoording gevraagd voor de posten 47,48 en 107. De firma laat weten 

dat zij de ingediende eenheidsprijzen voor deze posten niet kunnen 

verantwoorden omdat zij bij de berekening ervan een vergissing hebben 

gemaakt. Daarom moet deze offerte als substantieel onregelmatig worden 

beschouwd. 

De volgende laagst gerangschikte is de firma Quintelier nv, waarvoor geen 

abnormale eenheidsprijzen werden vastgesteld.” 

 

 

 Voorgesteld wordt om de percelen 1 en 2 te gunnen aan bvba 

A. Audenaert en perceel 3 aan inschrijver nv Quintelier. 
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3.8. Op 20 juni 2019 beslist de verwerende partij om, 

overeenkomstig het verslag van nazicht dat integraal deel uitmaakt van de 

bestreden beslissingen, de percelen 1 en 2 te gunnen aan bvba A. Audenaert en 

perceel 3 aan inschrijver nv Quintelier.  

 

3.9. Met een aangetekend schrijven van 24 juni 2019 wordt aan de 

verzoekende partij meegedeeld dat de opdracht werd gegund aan andere 

inschrijvers. 

 

IV. Tussenkomst 

 

4. De bvba A. Audenaert blijkt voordeel te halen uit de bestreden 

beslissingen en heeft er belang bij dat de vordering wordt afgewezen. Bijgevolg 

wordt haar verzoek tot tussenkomst ingewilligd. 

 

V. Verzoek tot vertrouwelijke behandeling van bepaalde stukken 

 

5. De verzoekende en de verwerende partij partijen vragen om een 

aantal stukken als vertrouwelijk te behandelen. 

 

 Met toepassing van artikel 26 van de wet van 17 juni 2013 

„betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies‟ (hierna: rechtsbeschermingswet) worden de verzoeken ingewilligd. 

Het vertrouwelijk karakter van de betrokken stukken wordt ook door geen enkele 

partij betwist. Voorts mag de Raad deze stukken bij zijn beoordeling betrekken. 

 

VI. Schorsingsvoorwaarden 

 

6.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat 
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minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte 

of het reglement prima facie kan verantwoorden en dat een uiterst dringende 

noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn 

van de gewone vordering tot schorsing.  

 

6.2. Te dezen is evenwel ook de rechtsbeschermingswet van 

toepassing.  

 

 Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering 

worden geschorst van de thans bestreden beslissingen in aanwezigheid van een 

ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid. 

 

 Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de 

vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een 

procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.  

 

 Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of 

minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke 

onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissingen 

kan verantwoorden. 

 

VII. Onderzoek van het enig middel 

 

 Uiteenzetting van het middel 

 

7.1. Het eerste middel is genomen uit de schending van de 

artikelen 4, eerste lid en 5, §1, tweede lid, en 84 van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten (hierna: de wet overheidsopdrachten 2016), van de artikelen 

35 en 36 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (hierna: het koninklijk besluit van 

18 april 2017) en van het zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht 

en het redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
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 Het middel bestaat uit twee onderdelen, die hierna worden 

uiteengezet en beoordeeld. 

 

7.2. In het eerste middelonderdeel voert de verzoekende partij de 

schending aan van de artikelen 5, §1, tweede lid en 84 van de wet 

overheidsopdrachten 2016, de artikelen 35 en 36 van voormeld koninklijk besluit 

van 18 april 2017, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht 

doordat de verwerende partij de offerte van de bvba A. Audenaert niet voor alle 

percelen heeft geweerd aangezien de verwerende partij manipulatie diende vast te 

stellen bij het gebrek aan prijsverantwoording voor perceel 3. Het gebrek aan 

prijsverantwoording voor perceel 3 kan volgens de verzoekende partij 

redelijkerwijze niet anders uitgelegd worden dan als een poging tot manipulatie en 

“perceelshopping” bij de toewijzing aangezien de betrokken inschrijver voor 

dezelfde posten 49 en 50 (perceel 1) en 47 en 48 (perceel 2) wel een 

verantwoording heeft verstrekt. Aangezien de betrokken inschrijver de 

totaalprijzen kende en dus ook op de hoogte was van de rangschikking, heeft hij er 

volgens de verzoekende partij doelbewust voor gekozen om geen 

prijsverantwoording te verstrekken voor perceel 3 omdat hij wist dat hij dan in het 

licht van de bestekbepalingen perceel 1 en 2 zou toegewezen krijgen, in de plaats 

van perceel 1 en 3. Een dergelijke manipulatie is volgens de verzoekende partij een 

verboden handeling zoals bepaald in artikel 5, § 1, tweede lid, van de wet, op grond 

waarvan volgens de verzoekende partij de offerte van de betrokken inschrijver 

voor alle percelen had moeten worden geweerd en de gunningsbeslissing voor de 

drie percelen dient te worden geschorst. De verwerende partij schendt volgens de 

verzoekende partij bovendien de zorgvuldigheidsplicht en de materiële 

motiveringsplicht door hiervoor geen oog te hebben gehad, minstens het risico 

voor manipulatie niet te hebben opgemerkt. 

 

7.3. In een tweede middelonderdeel voert de verzoekende partij de 

schending aan van artikel 4, eerste lid, en 84 van de wet overheidsopdrachten 2016, 

de artikelen 35 en 36 van voormeld koninklijk besluit van 18 april 2017 en van het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht. De 

M&D Seminars 542



 
 XII-8758-9/19 

‡CGHTOCHDG-BDIECBV‡ 

verwerende partij kon volgens de verzoekende partij de offerte van de inschrijver 

bvba A. Audenaert voor perceel 3 niet weren aangezien de posten van het 

prijsonderzoek verwaarloosbare posten betreffen. Op basis van een combinatie van 

artikel 36, § 2, en artikel 36, § 3, van voormeld koninklijk besluit is de 

aanbestedende overheid volgens de verzoekende partij verplicht om de offerte niet 

te weren indien er sprake is van verwaarloosbare posten. Minstens heeft de 

aanbestedende overheid volgens haar het prijsonderzoek niet op een zorgvuldige 

wijze gevoerd doordat de verwerende partij de regels inzake de verwaarloosbare 

posten bij het prijsonderzoek niet correct heeft onderzocht én niet in redelijkheid 

heeft toegepast. Indien het tweede middelonderdeel ernstig wordt bevonden, moet 

volgens de verzoekende partij de toewijzingsbeslissing voor de percelen 2 en 3 

worden geschorst. De verzoekende partij gaat er daarbij van uit dat de verwerende 

partij minstens het derde perceel aan de inschrijver bvba A. Audenaert had moeten 

toewijzen zodat perceel 2 aan haar moest worden toegekend omdat zij voor dit 

perceel als tweede was gerangschikt. 

 

 Beoordeling 

 

7.4. In het eerste onderdeel van het middel wordt in essentie 

aangevoerd dat de bvba A. Audenaert er doelbewust voor gekozen zou hebben om 

geen prijsverantwoording te verstrekken voor perceel 3 opdat zij dan in het licht 

van de bestekbepalingen perceel 1 en 2 zou toegewezen krijgen, in de plaats van 

perceel 1 en 3. Een dergelijke manipulatie is volgens de verzoekende partij een 

verboden handeling zoals bepaald in artikel 5, § 1, tweede lid, van de wet van 

17 juni 2016. 

 

7.5. Artikel 5, § 1, tweede lid, van de wet overheidsopdrachten 2016, 

verbiedt ondernemers om handelingen te stellen, overeenkomsten te sluiten of 

afspraken te maken die de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen. 

 

 Uit de samenlezing van de artikelen 5 en 69, 4°, van de wet 

overheidsopdrachten 2016 blijkt dat een aanbestedende overheid een kandidaat of 
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een inschrijver slechts kan uitsluiten van een opdracht voor het stellen van 

handelingen die gericht zijn op vervalsing van de mededinging indien zij over 

“voldoende plausibele aanwijzingen” beschikt om te besluiten dat de kandidaat of 

inschrijver dergelijke handelingen heeft gesteld. 

 

7.6. Anders dan de verzoekende partij dit ziet, lijkt te dezen niet te 

kunnen worden aangenomen dat de verwerende partij over voldoende plausibele 

aanwijzingen beschikte om de gekozen inschrijver voor de eerste twee percelen uit 

te sluiten op grond van het stellen van mededingingsbeperkende handelingen, dan 

wel dat er reeds voldoende aanwijzingen waren die haar noopten tot een verder 

onderzoek op grond van het geschonden geachte zorgvuldigheidbeginsel en de 

materiële motiveringsplicht. 

 

7.7. Daarbij dient op de eerste plaats te worden vastgesteld dat de 

beweerde manipulatie van het prijsonderzoek waarop dit middelonderdeel steunt, 

niet wordt aangetoond en evenmin steun vindt in de stukken van het administratief 

dossier. 

 

 In de prijsverantwoording van 24 mei 2019 heeft de bvba 

Audenaert met betrekking tot de eenheidsprijzen voor de posten 47, 48 en 107 van 

perceel 3, waarvoor een verantwoording werd gevraagd, opgemerkt dat bij het 

narekenen van deze posten is gebleken dat een vergissing in de berekeningen werd 

gemaakt. Aangezien de schijnbaar abnormaal hoge eenheidsprijzen voor perceel 3 

door de betrokken inschrijver aldus niet werden verantwoord, heeft de verwerende 

partij de offerte van deze inschrijver voor perceel 3 dan ook substantieel 

onregelmatig verklaard. 

 

 Waar de verzoekende partij ervan uitgaat dat de posten 47 en 48 

in perceel 3 identieke posten betreffen als de posten 49 en 50 in perceel 1 en de 

posten 47 en 48 in perceel 2 en de verstrekte en aanvaarde prijsverantwoording 

voor deze laatste posten dus evenzeer opgaat voor de litigieuze posten 47 en 48 in 

perceel 3, lijkt zij niet te kunnen worden gevolgd. 
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 Uit de stukken van het administratief dossier blijkt immers dat de 

bvba Audenaert voor de posten 47 en 48 van perceel 3 in haar offerte substantieel 

hogere eenheidsprijzen heeft opgegeven, respectievelijk 60 en 50 euro, tegenover 

27 en 38 euro voor posten 49 en 50 van perceel 1 en 27 euro voor posten 47 en 48 

van perceel 2. Uit de offerte en de verstrekte prijsverantwoording blijkt bovendien 

dat ook de opgegeven prijzen en de verantwoording voor de percelen 1 en 2 

verschillen aangezien blijkbaar ook de aangeboden mobiele pompen van 12” 

verschillen.  

 

 De in de offertes opgegeven prijzen zijn vooraf vaststaande 

gegevens die ook in het licht van de gevolgde gunningsprocedure in beginsel niet 

gewijzigd kunnen worden. De prijsverantwoordingen, ondersteund door 

opgegeven kostenanalyses en rendementen, voor de percelen 1 en 2, lijken geen 

verantwoording te kunnen bieden voor in het kader van een ander perceel 

opgegeven eenheidsprijzen die nagenoeg een verdubbeling inhouden. Ook dient 

met de verwerende partij te worden vastgesteld dat de kennis van de 

inschrijvingsprijzen waarover de betrokken inschrijver beschikte, hoogstens een 

voorlopige rangschikking betrof, hetgeen veeleer een wankele basis lijkt te vormen 

om de beweerde complexe manipulatie op te steunen. 

  

 Op het eerste gezicht overtuigt de argumentatie van de 

verzoekende partij dan ook niet dat de verwerende partij op grond van het 

uitblijven van een prijsverantwoording voor de betrokken posten bij perceel 3 

diende te vermoeden dat er sprake kon zijn van mededingingsbeperkende 

handelingen in hoofde van de gekozen inschrijver. 

 

 Voorts lijkt het veeleer van een zorgvuldig prijsonderzoek te 

getuigen dat de verwerende partij de betrokken inschrijver, gelet op de verschillen 

in de opgegeven eenheidsprijzen voor de mobiele pompen in de eerste drie 

percelen, om een prijsverantwoording heeft gevraagd. 

   

7.8. Het eerste middelonderdeel is niet ernstig. 
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7.9. In het tweede middelonderdeel wordt in essentie aangevoerd dat 

op basis van een combinatie van artikel 36, § 2 en artikel 36, § 3 van voormeld 

koninklijk besluit de aanbestedende overheid verplicht zou zijn om de offerte niet 

te weren indien er slechts sprake is van verwaarloosbare posten. Minstens heeft de 

aanbestedende overheid volgens de verzoekende partij het prijsonderzoek niet op 

een zorgvuldige wijze gevoerd doordat zij de regels inzake de verwaarloosbare 

posten bij het prijsonderzoek niet correct heeft onderzocht én niet in redelijkheid 

heeft toegepast. 

 

7.10. Overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de wet 

overheidsopdrachten 2016 dienen de aanbesteders de ondernemers op gelijke en 

niet-discriminerende wijze te behandelen en dienen zij op een transparante en 

proportionele wijze te handelen. 

 

 Artikel 84 van de wet overheidsopdrachten 2016 luidt: 

 

“De aanbestedende overheid voert een prijzen- of kostenonderzoek uit op de 

ingediende offertes, overeenkomstig de door de Koning te bepalen nadere 

regels. De Koning kan in uitzonderingen voorzien op het prijzen of 

kostenonderzoek voor de door Hem te bepalen opdrachten. Op haar verzoek 

verstrekken de inschrijvers tijdens de plaatsingsprocedure alle nodige 

inlichtingen om dit onderzoek mogelijk te maken.” 

 

 

 Artikel 35 van het koninklijk besluit 18 april 2017 luidt: 

 

“De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een 

prijs- of kostenonderzoek. Daartoe kan de aanbestedende overheid, 

overeenkomstig artikel 84, tweede lid, van de wet, de inschrijvers verzoeken 

alle nodige inlichtingen te verstrekken.” 

 

 

 Artikel 36, §§ 1, 2 en 3, van het voormelde koninklijk besluit 

luidt onder meer: 

 

“§ 1. Indien uit het prijs- of kostenonderzoek overeenkomstig artikel 35 

blijkt dat er prijzen of kosten worden aangeboden die abnormaal laag of hoog 

lijken, voert de aanbestedende overheid een bevraging van deze laatste uit. […] 
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§ 2. […] De aanbestedende overheid is er echter niet toe gehouden om 

verantwoording te vragen voor prijzen voor verwaarloosbare posten. […]. 

§ 3. De aanbestedende overheid beoordeelt de ontvangen 

verantwoordingen en : 

1° stelt ofwel vast dat het bedrag van een of meer niet-verwaarloosbare 

posten een abnormaal karakter vertoont en weert de offerte omwille van de 

substantiële onregelmatigheid waarmee deze behept is; 

2° ofwel, stelt vast dat het totale offertebedrag een abnormaal karakter 

vertoont en weert de offerte omwille van de substantiële onregelmatigheid 

waarmee deze behept is; 

3° ofwel, motiveert in de gunningsbeslissing dat het totale offertebedrag 

geen abnormaal karakter vertoont. 

[…].” 

 

 

7.11. Op het eerste gezicht kan uit de bepaling dat de aanbestedende 

overheid er niet toe gehouden is om verantwoording te vragen voor prijzen voor 

verwaarloosbare posten, niet worden afgeleid dat het vragen van een 

prijsverantwoording in dergelijk geval niet toelaatbaar zou zijn. 

 

7.12. Het begrip “verwaarloosbare posten” wordt niet gedefinieerd in 

de toepasselijke wetgeving. Het verslag aan de Koning vermeldt hierover het 

volgende:  

 

“Bovendien bepaalt het vijfde lid van paragraaf 2 uitdrukkelijk dat de 

aanbestedende overheid niet verplicht is om formeel verantwoording te vragen 

voor prijzen voor verwaarloosbare posten. Er kan immers van worden uitgegaan 

dat deze geen invloed zullen hebben gezien hun verwaarloosbare aard. In het 

geval waarin de aanbestedende overheid ondanks alles toch zou overgaan tot 

bevraging van de prijzen voor verwaarloosbare posten, bij opdrachten 

bijvoorbeeld die meerdere abnormaal geachte prijzen in verwaarloosbare posten 

bevatten, en na onderzoek zou blijken dat de abnormaal bevonden prijzen van 

de verwaarloosbare posten heel beperkt in aantal zijn, kan de offerte toch nog 

beschouwd worden als zijnde regelmatig. Inderdaad is in de derde paragraaf 

verduidelijkt dat de offerte slechts geweerd wordt in twee hypothesen : omwille 

van het abnormaal karakter van het totale offertebedrag en/of vanwege een 

abnormaal karakter bij een of meerdere niet-verwaarloosbare posten. 

Er werd geen gevolg gegeven worden aan de opmerking van de Raad van 

State om in het verslag aan de Koning praktijkvoorbeelden op te geven. Het al 

dan niet verwaarloosbare karakter van een bepaalde post moet altijd beoordeeld 

worden in het kader van de betrokken overheidsopdracht.” 
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 Het advies 60.903/1 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 

2017 bevat de volgende opmerking: 

 

“Aan de gemachtigde is gevraagd wat in artikel 36, § 2, vijfde lid, van het 

ontwerp, moet worden verstaan onder de woorden „verwaarloosbare posten‟. 

De gemachtigde antwoordde: 

„Het is onmogelijk een algemeen bruikbare definitie te geven van wat 

verwaarloosbaar is en wat niet. Het komt de aanbestedende overheid toe om de 

situatie te evalueren in functie van de betreffende opdracht.‟ 

Het antwoord van de gemachtigde valt te begrijpen. Niettemin zou de 

ontworpen regeling aan toegankelijkheid winnen indien het begrip 

„verwaarloosbare posten‟ aan de hand van een aantal voorbeelden in het verslag 

aan de Koning meer concreet zou kunnen worden gemaakt.” 

 

 

7.13. De aanbestedende overheid beschikt dus in de gevallen waarin 

artikel 36, § 4, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 niet van toepassing is, 

bij het al dan niet opstarten van de procedure van blijkbaar abnormale prijzen over 

een ruime discretionaire bevoegdheid. De Raad van State mag zich in de 

uitoefening van zijn wettigheidscontrole niet in de plaats van die overheid stellen, 

doch mag desgevraagd wel nagaan onder meer of de beoordeling met de vereiste 

zorgvuldigheid is geschied en berust op voldoende veruitwendigde en 

draagkrachtige motieven. Een aanbestedende overheid, die met naleving van het 

zorgvuldigheidsbeginsel wil handelen, is er wel toe gehouden om de 

regelmatigheid van een offerte na te gaan en één van de elementen van 

regelmatigheid is dat de offerte geen abnormale prijzen bevat. Er dient te worden 

vastgesteld dat op het eerste gezicht noch de wet overheidsopdrachten 2016 noch 

het koninklijk besluit van 18 april 2017 aan de aanbestedende overheid een 

welbepaald criterium opleggen om de posten te selecteren waarop het 

prijzenonderzoek moet worden verricht, noch een bepaalde berekeningswijze 

verplicht stellen. 

 

 Een aanbestedende overheid beschikt over een grote 

beslissingsruimte bij het prijsonderzoek en het is haar in beginsel aldus toegelaten 

criteria te hanteren waarbij zij screent op abnormaliteiten, teneinde op een 

praktische en efficiënte wijze haar werkzaamheden bij dit onderzoek te verrichten. 
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Vereist is wel dat deze criteria zorgvuldig worden opgesteld en de perken van de 

redelijkheid niet te buiten gaan. 

 

7.14. Het staat aldus aan de verzoekende partij aan te tonen dat in 

functie van de betrokken opdracht de evaluatie van de verwerende partij van het al 

dan niet verwaarloosbaar karakter van de posten de grenzen van haar 

appreciatiebevoegdheid overschrijdt, hetgeen zij te dezen niet lijkt aan te tonen. 

Het blijkt niet dat de verwerende partij geoordeeld heeft dat het slechts zou gaan 

om verwaarloosbare posten. Zij blijkt met betrekking tot de drie litigieuze posten 

net wel een prijsonderzoek te hebben gevoerd en om een prijsverantwoording te 

hebben gevraagd. Opgemerkt moet worden dat het niet gaat om één enkele post, 

doch om de eenheidsprijzen van drie posten waarvoor de verwerende partij een 

prijsverantwoording heeft gevraagd en waarvoor geen afdoende verantwoording 

werd verstrekt. 

 

 Er lijkt bovendien te moeten worden aangenomen dat een 

aanbestedende overheid bij haar beoordeling van het al dan niet verwaarloosbaar 

karakter van een post ook rekening kan houden met andere factoren dan louter en 

alleen de beperkte financiële omvang van een post. Te dezen blijkt de verwerende 

partij te hebben geoordeeld dat de kwestieuze posten, ondanks hun financieel 

geringe omvang, niet als verwaarloosbare posten worden beschouwd, in het 

bijzonder omdat het posten uitgedrukt in vermoedelijke hoeveelheden betreft, 

waarvan de hoegrootheid en de daarmee samenhangende waarde onder invloed 

van weersomstandigheden (zware neerslag) ernstig kan schommelen. Overigens 

heeft de verzoekende partij zelf de in de meetstaat opgegeven vermoedelijke 

hoeveelheden voor het ter beschikking stellen van mobiele pompen (posten 47 en 

48) in vraag gesteld waar zij opmerkt dat het ter beschikking stellen van pompen 

gedurende 250 à 300 uren zeer weinig is gelet op de duur van de opdracht, zijnde 

van 1 juli 2019 tot 30 juni 2023. Volgens de verwerende partij staat het dan weer 

buiten kijf dat de inzet van deze pompen, waarop de litigieuze posten betrekking 

hebben, gelet op het voorwerp van de opdracht, van essentieel belang is. Post 107 

blijkt ook betrekking te hebben op een vermoedelijke hoeveelheid, waarbij de in 

M&D Seminars 549



 
 XII-8758-16/19 

‡CGHTOCHDG-BDIECBV‡ 

het kader van perceel 3 opgegeven prijs substantieel hoger lag dan de in het kader 

van perceel 1 en 2 opgegeven prijzen voor de posten 109 en 107. Aldus kan niet 

aangenomen worden dat het getuigt van onzorgvuldigheid van de aanbestedende 

overheid dat zij ook voor post 107 van perceel 3 om een prijsverantwoording heeft 

gevraagd en het ontbreken van een afdoende prijsverantwoording van deze post 

mee in haar beoordeling heeft betrokken. De beoordeling dat het niet gaat om 

verwaarloosbare posten lijkt dan ook de grenzen van een zorgvuldige beoordeling 

niet te buiten te gaan. 

 

7.15. In de mate dat in het middelonderdeel wordt aangevoerd dat de 

verwerende partij de offerte van de inschrijver bvba A. Audenaert voor perceel 3 

niet kon weren aangezien de posten van het prijsonderzoek verwaarloosbare posten 

betreffen, kan het dan ook niet worden aangenomen. Het uitgangspunt waarop 

deze grief steunt en waarbij wordt gesteld dat het gaat om drie verwaarloosbare 

posten, lijkt immers te falen. 

 

7.16. In de mate dat de verzoekende partij in het kader van het tweede 

middelonderdeel verder nog aanvoert dat er sprake zou zijn van schending van de 

zorgvuldigheidsplicht en de materiële motiveringsplicht omdat uit het verslag van 

nazicht blijkt dat de verwerende partij voor wat betreft de percelen 4 en 5 

prijsverantwoordingen heeft gevraagd en bij de beoordeling ervan uitdrukkelijk 

toepassing heeft maakt van de regels inzake de verwaarloosbare posten, terwijl de 

verwerende partij geen toepassing zou hebben gemaakt van de theorie van de 

verwaarloosbare posten voor perceel 3, lijkt zij evenmin te kunnen worden 

bijgevallen.  

 

 De verzoekende partij toont niet aan dat er een wettelijke of 

reglementaire bepaling aan de aanbestedende overheid de verplichting lijkt op te 

leggen om in de gunningsbeslissing of in het gunningsverslag dat aan de 

inschrijvers wordt betekend, bijzondere beschouwingen op te nemen omtrent het 

onderzoek naar abnormale prijzen en de opstart van de bevragingsprocedure 

bepaald in artikel 36 van het koninklijk besluit Plaatsing. 
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 De materiëlemotiveringsplicht vereist wel dat voor elke 

administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven bestaan met een 

voldoende feitelijke grondslag en dat het werkelijk bestaande feiten betreft die 

door het bestuur met de nodige zorgvuldigheid zijn vastgesteld. Zo hiervan al niet 

overtuigend blijk wordt gegeven in het besluit zelf vereist de mogelijkheid tot 

controle hierop dat die grondslag blijkt uit het administratief dossier. 

 

 In dit verband wordt vooreerst verwezen naar hetgeen hierover 

reeds bij de beoordeling van het eerste middelonderdeel werd geoordeeld.  

 

 Het aangevoerde verschil in de beoordeling tussen de percelen 4 

en 5 enerzijds, waar uitdrukkelijk wordt verwezen naar het niet verwaarloosbaar 

aandeel van posten waarvan de verantwoording niet kan worden aanvaard, en 

perceel 3, waarbij dit niet het geval is, lijkt voorts mee te worden verklaard door het 

feit dat bij de beoordeling van de percelen 4 en 5, anders dan bij de litigieuze 

beoordeling van perceel 3 het geval is, de verantwoording van een aantal posten 

door de aanbestedende overheid werd aanvaard, zodat tevens het aandeel van de 

posten werd onderzocht waarvoor de verantwoording niet werd aanvaard. Wat 

perceel 3 betreft, werd daarentegen voor drie prijzen een prijsverantwoording 

gevraagd, waarbij voor geen enkele post een afdoende prijsverantwoording werd 

verstrekt. Bovendien blijkt geenszins dat in het kader van deze andere percelen 

vergelijkbare posten wel als verwaarloosbare posten zouden zijn beschouwd door 

de aanbestedende overheid. Hoe dan ook kan de relatieve waarde van de betrokken 

posten per perceel ook verschillen. Verder wordt ook bij de beoordeling van de 

percelen 4 en 5 in het verslag van nazicht net als bij perceel 3 gewezen op de 

impact van het feit dat het gaat om posten met vermoedelijke hoeveelheden. 

 

7.17. Ten slotte kan de verzoekende partij evenmin worden 

bijgetreden in de mate dat zij aanvoert dat ook het redelijkheidsbeginsel is 

geschonden omdat zij een perceel niet toegewezen krijgt voor een duur van 

48 maanden met een waarde van 2.574.380 euro (btw niet inbegrepen) omdat een 
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andere inschrijver één post (post 107) niet heeft verantwoord met een waarde van 

ongeveer 4000 euro, wat minder dan 0,2 % van dit perceel zou betreffen.  

 

 Ook in dit verband wordt verwezen naar de beoordeling van het 

eerste onderdeel. Naast de vaststelling dat het niet gaat om één, maar wel om drie 

posten waarvoor geen afdoende prijsverantwoording werd verstrekt, wordt 

opgemerkt dat de verzoekende partij voorbijgaat aan het feit dat een aanbestedende 

overheid bij haar beoordeling van het al dan niet verwaarloosbaar karakter van een 

post ook rekening kan houden met andere factoren dan louter en alleen de beperkte 

financiële omvang van een post. 

 

7.18. Ook het tweede onderdeel van het eerste middel is niet ernstig. 

 

VIII. Besluit 

 

8. Geen van de middelonderdelen is ernstig gebleken. De vordering 

tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden 

verworpen. Het is passend, gelet op het enig verzoekschrift dat ook een beroep tot 

nietigverklaring bevat en het daardoor nog noodzakelijke procedureverloop, de 

kosten in beraad te houden. 

 

BESLISSING 

 

1. Het verzoek van de bvba A. Audenaert tot tussenkomst wordt ingewilligd. 

 

2. De Raad van State verwerpt de vordering. 
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Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van zesentwintig 

juli tweeduizend negentien, door de Raad van State, XIIe vakantiekamer, 

samengesteld uit: 

 

 Pierre Lefranc, staatsraad, 

  waarnemend voorzitter, 

bijgestaan door 

 Joris Casneuf, griffier. 

 

 De griffier De voorzitter 

 

 

 Joris Casneuf Pierre Lefranc 
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RvS nr. 244.759 van 11 juni 2019 
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 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 

 

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER 

 

 

 A R R E S T 

 

 nr. 244.759 van 11 juni 2019 

 in de zaak A. 228.106/XII-8737 
 

In zake:  de BVBA YES 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door 

 advocaat Cédric Molitor 

 kantoor houdend te 1060 Brussel 

 Zwitserlandstraat 24 

 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

 tegen: 

 

 de POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door 

 advocaat Frédéric Van De Gejuchte 

 kantoor houdend te 1030 Brussel 

 de Jamblinne de Meuxplein 41 

 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

Tussenkomende partijen: 

 

1. de NV DA-CAR 

2. de NV DEPANNAGE R. LA FRANCE 

samen vormend een tv 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door 

 advocaten Kris Wauters en Sophie Bleux 

 kantoor houdend te 1170 Brussel 

 Terhulpsesteenweg 187 

 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

I. Voorwerp van de vordering 

 

1. De vordering, ingesteld op 14 mei 2019, strekt tot de schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing 

van het Politiecollege van de Politiezone Brussel-West 5340 van 20 maart 2019 tot 

gunning van de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp „het takelen en 
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het bewaren van voertuigen op verzoek van de gemeente- en politiediensten van de 

politiezone Brussel-West 5340 voor een periode van 4 jaar‟ 

(ref. DIRMMLOG2018-18) aan de tijdelijke vennootschap DETAWEST”. 

 

II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend. 

 

 Met een verzoekschrift van 23 mei 2019 hebben de nv Da-Car en 

de nv Depannage R. La France, samen vormend een tv, gevraagd om in het 

administratief kort geding te mogen tussenkomen. 

 

 De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 4 juni 2019, om 11.00 uur. 

 

 Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht. 

 

 Advocaten Cédric Molitor en Frank Vandevoorde, die 

verschijnen voor de verzoekende partij, advocaat Anthony Poppe, die loco 

advocaat Frédéric Van De Gejuchte verschijnt voor de verwerende partij, en 

advocaten Kris Wauters en Sophie Bleux, die verschijnen voor de tussenkomende 

partijen, zijn gehoord. 

 

 Auditeur Ines Martens heeft een met dit arrest eensluidend 

advies gegeven. 

 

 Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Regelmatigheid van de rechtspleging 

 

3. Het  door de verzoekende partij aan de vooravond van de 

terechtzitting neergelegde blad met een bijkomende berekening inzake het 

M&D Seminars 558



 
 XII-8737-3/12 

‡BBGTLCADI-BDHHJIV‡ 

prijscriterium dient uit het debat te worden geweerd als laattijdig. De verwerende 

partij en de tussenkomende partijen, noch het auditoraat waren immers in de 

mogelijkheid dit stuk afdoende te onderzoeken zodat de verwerende partij hierdoor 

kan worden geschaad in haar rechten van verdediging. De in dit stuk opgenomen 

gegevens lenen zich overigens ook niet voor een eenvoudig begrip. 

 

IV. Feiten 

 

4.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit met als 

voorwerp “het takelen en het bewaren van voertuigen op verzoek van de gemeente- 

en politiediensten van de Politiezone Brussel-West voor een periode van vier jaar”.  

 

 De opdracht wordt gepubliceerd in het Bulletin der 

Aanbestedingen op 18 december 2018.  

 

 De opdracht wordt gegund met een openbare procedure. Het 

bestek beschrijft de twee gunningscriteria als volgt: 

 

“ I.10 Gunningscriteria 

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 
Nr Beschrijving Gewicht 

1 Prijs 70 

 De prijs zal worden bepaald op basis van het type voertuig, het type 

takeling en het tijdstip van de oproep, en het bewaren, en dit 

overeenkomstig de tabel vermeld in artikel X van de technische clausules 

van onderhavig bestek. 

Het prijscriterium is onderverdeeld in vijf subcriteria of categorieën van 

prijzen:  

 Categorie 1: gewone takelopdracht en takelen van achtergelaten 

voertuigen. Dit subcriterium vertegenwoordigt 40% van het 

prijscriterium; 

 Categorie 2: louter administratieve takelopdracht en takelen van 

voertuigen van de politie- en gemeentediensten die hiervan deel 

uitmaken; Dit subcriterium vertegenwoordigt 30% van het 

prijscriterium; 

 Categorie 3: de verplaatsingskosten zonder opening van de deur en 

zonder takelopdracht 10% 

 Categorie 4: de verplaatsingskosten en van de opening van de deur 

zonder takelopdracht 10% 

 Categorie 5: de bewaarkosten van de getakelde voertuigen: Dit 

subcriterium vertegenwoordigt 10% van het prijscriterium. 

2 De interventietermijn  30 
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 De verbetering van de tijdspanne vastgesteld in Artikel VIII van de 

technische clausules van onderhavig bestek. 

De inschrijver met de kortste termijn verkrijgt alle punten (30 punten). 

De rating van de andere inschrijvers is berekend volgens de volgende 

evenredigheidsregel: 

De kortste termijn * 30 / de termijn van het overwogen aanbod 

Totaal gewicht gunningscriteria: 100 

.” 

 

4.2. Op 28 januari 2019 wordt een gunningsverslag opgesteld waarin 

wordt voorgesteld de opdracht te gunnen aan de tv Detawest.  

 

 De verwerende partij beslist op 6 februari 2019 het gunnings-

verslag goed te keuren en de opdracht te gunnen aan de tv Detawest.   

 

 Op 20 maart 2019 beslist het college van de Politiezone 

Brussel-West deze beslissing in te trekken op grond van een gebrekkige 

motivering. Op dezelfde datum wordt met een nieuwe beslissing een nieuw 

gunningsverslag van 14 maart 2019 goedgekeurd en de opdracht opnieuw gegund 

aan de tv Detawest. Dit is de bestreden beslissing. 

 

 Bij brief van 30 april 2019 wordt aan de verzoekende partij 

medegedeeld dat de opdracht op 20 maart 2019 aan een andere inschrijver werd 

gegund.  

 

 Op verzoek van de raadsman van de verzoekende partij bezorgt  

de verwerende partij per e-mailbericht van 3 mei 2019 het gunningsverslag van 

14 maart 2019.  

 

V. Tussenkomst 

 

5. De tussenkomende partijen blijken voordeel te halen uit de 

bestreden beslissing en hebben er belang bij dat de vordering wordt afgewezen. 

Bijgevolg moet hun verzoek tot tussenkomst worden ingewilligd. 
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VI. Schorsingsvoorwaarden 

 

6.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat 

minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte 

of het reglement prima facie kan verantwoorden en dat een uiterst dringende 

noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn 

van de gewone vordering tot schorsing. 

 

6.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 „betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies‟ van 

toepassing. 

 

 Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering 

worden geschorst van de thans bestreden beslissing in aanwezigheid van een 

ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid. 

 

 Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de 

vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een 

procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

 Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of 

minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke 

onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kunnen verantwoorden. 

 

VII. Onderzoek van de middelen 

 

Uiteenzetting van het eerste middel  

 

7. De verzoekende partij voert in het verzoekschrift in een eerste 

middel de schending aan onder meer van artikel 84 van de wet van 17 juni 2016 

„inzake overheidsopdrachten‟ (hierna: wet overheidsopdrachten 2016) en van de 
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artikelen 35 en 36 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 „plaatsing 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (hierna: koninklijk besluit plaatsing 

2017), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 „betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen‟, van de artikelen 4 en 5 van 

de wet van 17 juni 2013 „betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en concessies‟, en van de “plicht van nauwgezetheid”, in 

essentie doordat uit de bestreden beslissing niet zou blijken dat daadwerkelijk een 

controle van de prijzen en kosten werd uitgevoerd met betrekking tot de offerte van 

de gekozen inschrijver de tv Detawest terwijl diens prijzen abnormaal laag waren. 

Zij meent dat onterecht geen prijzenonderzoek is verricht “in de vormen en op de 

wijze voorzien door artikel 36, § 2, van het koninklijk besluit van 18 april 2017”.  

 

Beoordeling 

 

8. Artikel 84 van de wet overheidsopdrachten 2016 luidt:  

 

“De aanbestedende overheid voert een prijzen- of kostenonderzoek uit op 

de ingediende offertes, overeenkomstig de door de Koning te bepalen 

nadere regels. De Koning kan in uitzonderingen voorzien op het prijzen of 

kostenonderzoek voor de door Hem te bepalen opdrachten. 

Op haar verzoek verstrekken de inschrijvers tijdens de plaatsingsprocedure 

alle nodige inlichtingen om dit onderzoek mogelijk te maken.”  

 

 Artikel 35 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 luidt:  

 

“De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een 

prijs- of kostenonderzoek. Daartoe kan de aanbestedende overheid, 

overeenkomstig artikel 84, tweede lid, van de wet, de inschrijvers 

verzoeken alle nodige inlichtingen te verstrekken.” 

 

 Artikel 36, §§ 1 en 2, van het voormelde koninklijk besluit luidt 

onder meer: 

 

“§ 1. Indien uit het prijs- of kostenonderzoek overeenkomstig artikel 35 

blijkt dat er prijzen of kosten worden aangeboden die abnormaal laag of 

hoog lijken, voert de aanbestedende overheid een bevraging van deze 

laatste uit. […]  
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§2. […] De aanbestedende overheid is er echter niet toe gehouden om 

verantwoording te vragen voor prijzen voor verwaarloosbare posten. […].” 

 

 

9. De Raad van State mag, voor de toetsing van de beoordeling van 

de motieven van een aanbestedende overheid om prijzen al dan niet als abnormaal 

te beschouwen en om al dan niet een prijsverantwoording te vragen, zijn eigen 

beoordeling niet in de plaats stellen van het bestuur. Een aanbestedende overheid 

beschikt bij het al dan niet opstarten van de procedure van abnormale prijzen 

immers over een ruime beoordelingsruimte. Het komt de Raad van State enkel toe 

om desgevraagd na te gaan of de betrokken motieven van dat onderzoek naar 

behoren zijn bewezen en of de beoordeling van het bestuur de perken van de 

redelijkheid en de zorgvuldigheid niet te buiten is gegaan.  

 

 Een aanbestedende overheid, die met naleving van het 

zorgvuldigheidsbeginsel wil handelen, is er wel toe gehouden om de 

regelmatigheid van een offerte na te gaan en één van de elementen van 

regelmatigheid is dat de offerte geen abnormale prijzen bevat.   

 

 Indien een aanbestedende overheid in het kader van een eerste 

prijzenonderzoek met toepassing van artikel 84 van de wet overheidsopdrachten 

2016 en artikel 35 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 tot de vaststelling komt 

dat er geen schijnbaar abnormale prijzen zijn, rust er op haar op het eerste gezicht 

geen formelemotiveringsplicht omtrent dit gevoerde prijsonderzoek in het 

gunningsverslag of de bestreden beslissing. De motieven op grond waarvan een 

aanbestedende overheid van oordeel is dat de aangeboden prijzen niet abnormaal 

zijn, dienen echter in principe impliciet dan wel expliciet uit de stukken van het 

dossier te blijken zodat deze aan de voormelde toetsing door de Raad van State 

kunnen worden onderworpen.  

 

10. Te dezen werden slechts twee offertes in de beoordeling 

betrokken waarbij de optelsom van de eenheidsprijzen van de gekozen inschrijver 

slechts ongeveer de helft bedraagt van deze van de verzoekende partij, namelijk 

een bedrag van 5.279,94 euro, btw inbegrepen, voor de gekozen inschrijver 

tegenover een bedrag van 10.222,62 euro, btw inbegrepen, voor de verzoekende 

partij.   
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 Met toepassing van artikel I.4 van het bestek dienden de 

inschrijvers voor de huidige opdracht hun prijzen op te geven aan de hand van een 

prijslijst. In de technische bepalingen van het bestek, onder artikel X, wordt 

daaromtrent nader bepaald: 

 

“De prijs van het takelen is afhankelijk van: 

- het type takelopdracht 

- het type voertuig 

- de dag en het tijdstip van de takelopdracht 

- bewaringskosten 

Het type van takelopdracht (categorie 1) vertegenwoordigt een equivalent 

van 40%, het type voertuig (categorie 2) vertegenwoordigt een equivalent 

van 30 %, de verplaatsingskosten zonder opening van de deur en zonder 

takelopdracht (categorie 3) vertegenwoordigt een equivalent van 10%, de 

verplaatsingskosten en de opening van de deur zonder takelopdracht 

(categorie 4) vertegenwoordigt een equivalent van 10% en de bewaar-

kosten (categorie 5) vertegenwoordigt een equivalent van 10% van het 

prijscriterium.” 

 

 

 Aan de hand van diverse roosters gevoegd bij het bestek dienden 

de inschrijvers prijzen op te geven voor de takelopdrachten met toepassing van de 

bovenvermelde parameters. Vervolgens werden de gegevens uit de roosters 

ingevoerd in een uitvoerige en eerder complexe formule voor de berekening van de 

punten voor het gunningscriterium “prijs”.  

 

 Op het eerste gezicht mag met de verzoekende partij worden 

vastgesteld dat de eenheidsprijzen die werden opgenomen in de offerte van de 

gekozen inschrijver veel lager liggen dan de eenheidsprijzen opgenomen in de 

offerte van de verzoekende partij. Voor de meerderheid van de eenheidsprijzen 

lijkt het een verschil te betreffen van 50 % en meer. Te dezen blijkt uit het 

administratief dossier niet dat de verwerende partij enig prijzenonderzoek zou 

hebben gevoerd in de zin van artikel 84 van de wet overheidsopdrachten 2016 en 

artikel 35 van het koninklijk besluit plaatsing 2017. In het administratief dossier is 

enkel een stuk opgenomen dat bestaat uit een loutere weergave van de berekening 

van de punten voor het prijscriterium door middel van de invoering van de door de 

inschrijvers geboden eenheidsprijzen in de in het bestek omschreven prijsformule.   

Een dergelijke berekening lijkt op het eerste gezicht echter niet te kunnen worden 

beschouwd als een prijzenonderzoek in de zin van de voormelde artikelen, zoals de 
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tussenkomende partijen lijken te doen gelden. Uit dit document blijken ook 

geenszins de redenen achter de prijsverschillen die de verwerende partij zou 

kunnen hebben aangenomen.  

 

 Uit het administratief dossier blijkt voorts geen reden waarop de 

verwerende partij haar oordeel steunde dat geen van de door de gekozen 

inschrijver ingediende prijzen abnormaal hoog of laag leken ondanks het 

voormelde grote verschil. Er is ook geen enkele terugkoppeling te vinden naar de 

raming van de opdracht. In de voornoemde omstandigheden lijkt van een 

zorgvuldige overheid nochtans te kunnen worden verwacht dat zij een gedegen 

prijzenonderzoek voert waarvan enige neerslag in de stukken van het dossier is te 

vinden. Al naargelang de bevindingen van de aanbestedende overheid bij dit eerste 

prijzenonderzoek, kan dan blijken of de prijzen inderdaad een abnormaal hoog of 

laag karakter lijken te vertonen waarna een prijsverantwoording kan worden 

gevraagd. In die zin houdt een prijzenonderzoek niet steeds een prijsbevraging in, 

zoals de tussenkomende partijen terecht stellen. Te dezen blijkt echter uit geen 

enkel stuk dat de verwerende partij een zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd met 

betrekking tot de door de tussenkomende partijen zogenoemde “eerste etappe”, 

namelijk een gedetailleerd onderzoek van de prijzen. Evenmin blijkt welke 

redenen er voorhanden zouden zijn in hoofde van de aanbestedende overheid om te 

dezen vervolgens te oordelen dat geen van de ingediende prijzen een schijnbaar 

abnormaal karakter vertoonde. Het louter overnemen van de prijzen in een tabel in 

het kader van de toepassing van de beoordelingsmethodiek, volstaat op het eerste 

gezicht niet als een zorgvuldig prijzenonderzoek gelet op de concrete 

omstandigheden van het dossier.  

 

 Aan deze vaststelling wordt niets afgedaan, in tegenstelling tot 

wat de verwerende partij in haar nota doet gelden, door het feit dat te dezen de 

inschrijvers in overeenstemming met de bepalingen van het bestek een offerte 

tegen prijslijst indienden. Het feit dat de toepassing van de prijsformule op de in de 

offertes aangeboden eenheidsprijzen geen aanleiding gaf tot een met die prijzen 

evenredig verschil in punten voor het prijscriterium maar slechts een verschil in 

punten van 64/70 tegenover 70/70, lijkt evenmin te mogen leiden tot de conclusie 

dat de prijs van de verzoekende partij slechts 8,57 % hoger lag dan de prijs van de 

gekozen inschrijver, zoals de verwerende partij ten onrechte in haar nota betoogt, 
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hierin ondersteund door de tussenkomende partijen in hun verzoekschrift tot 

tussenkomst. Het beoordelen van de regelmatigheid van de offertes, met inbegrip 

van de regelmatigheid van de ingediende prijzen, lijkt immers te moeten worden 

onderscheiden van en dient onafhankelijk te gebeuren van de vergelijking van de 

offertes aan de hand van de te dezen gekozen beoordelingsmethode met 

toekenning van een gewicht aan de diverse eenheidsprijzen. 

 

 In de mate dat de verwerende partij in haar nota argumenteert dat 

de posten waarvoor de prijzen van de gekozen inschrijver opmerkelijk lager lagen 

alle verwaarloosbare posten betreffen, dient te worden vastgesteld dat deze 

argumentatie op het eerste gezicht niet wordt ondersteund door overwegingen in 

het administratief dossier, bij gebreke aan enig spoor daarin van een prijzen-

onderzoek. Het lijkt dan ook te gaan om een postfactummotivering. Gelet op de 

complexiteit van de gehanteerde wijze van prijsopgave en van de prijsformule die 

te dezen als beoordelingsmethode werd gehanteerd, vallen de door de verwerende 

partij in haar nota gehanteerde percentages voor het relatieve gewicht van de 

diverse posten of eenheidsprijzen ook niet op voldoende evidente wijze af te leiden 

uit het bestek. De verwerende partij geeft in haar nota ook geen nadere toelichting 

bij de wijze waarop deze percentages werden berekend. De verwerende partij geeft 

in haar nota daarentegen wel aan dat het onmogelijk is te ramen wat de 

vermoedelijke hoeveelheden van de takelopdrachten op het grondgebied van de 

politiezone zullen zijn zodat haar argumentatie dat het in ieder geval slechts om 

verwaarloosbare posten gaat ook in dat opzicht op het eerste gezicht niet overtuigt.  

 

 Daartegenover staat dat de verzoekende partij in haar 

verzoekschrift een aantal elementen aangeeft waarvan op het eerste gezicht lijkt te 

kunnen worden aangenomen dat zij aanleiding hadden dienen te geven tot een 

uitgebreid prijzenonderzoek. Zo wijst de verzoekende partij erop dat enkele van de 

door haar geboden prijzen reeds lager waren dan de prijzen die zij hanteert bij de 

huidige uitvoering van dezelfde opdracht en dat de eenheidsprijzen van de gekozen 

inschrijver nog aanzienlijk lager zijn. Daarnaast verwijst de verzoekende partij ook 

naar de prijzen die de gekozen inschrijvers hanteren voor andere opdrachten in 

politiezones binnen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en die eveneens 

aanmerkelijk hoger liggen dan de te deze gehanteerde tarieven. De verwerende 

partij argumenteert hier dat niet zou mogen worden verwezen naar de prijzen die 
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werden geboden voor andere takelopdrachten in het Brusselse Hoofdstedelijk 

Gewest omdat de prijzen voor het takelen van voertuigen verschillen naargelang de 

zone van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest waarin wordt getakeld omwille van 

de mobiliteit in de betrokken zone, de afstand naar het depot, de ratio van 

wanbetaling van de facturen, de ratio van ophalen van de voertuigen en de omvang 

van de opdracht. Dit lijken op het eerste gezicht elementen te zijn die inderdaad in 

overweging kunnen worden genomen bij een prijzenonderzoek. Het blijkt echter 

geenszins uit de stukken van het dossier dat deze elementen te dezen werden 

onderzocht. De verwerende partij geeft in haar nota trouwens ook niet aan hoe deze 

door haar vermelde gegevens er te dezen in concreto toe leiden dat de prijzen voor 

de zone Brussel-West lager dienen te liggen dan de prijzen in andere zones. 

 

 In de mate dat de tussenkomende partijen nog doen gelden dat 

zij grote ondernemingen zijn met een uitgebreid klantenbestand wat een impact 

zou hebben op de prijszetting, werkingskosten en personeelskosten, wat hen in 

grote mate zou onderscheiden van de verzoekende partij, blijkt uit geen enkel 

gegeven in het dossier dat de verwerende partij deze overweging in concreto zou 

hebben betrokken in haar prijsonderzoek. Er lijkt hieromtrent op het eerste gezicht 

ook geen bijzondere informatie te zijn opgenomen in de offerte van de 

tussenkomende partijen.  

 

11. In de mate dat in het middel bijgevolg een schending wordt 

aangevoerd van artikel 84 van de wet overheidsopdrachten 2016, artikel 35 van het 

koninklijk besluit plaatsing 2017 en de zorgvuldigheidsplicht, is het middel 

ernstig.  

 

VIII. Besluit 

 

12. Het eerste middel is ernstig gebleken. De vordering tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden ingewilligd. 

 

 Het is passend, gelet op de hierna ingewilligde vordering tot 

schorsing en het daaropvolgende nog noodzakelijke procedureverloop, de kosten, 

de gevorderde rechtsplegingsvergoeding inbegrepen, in beraad te houden. 
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BESLISSING 

 

1. Het verzoek van de nv Da-Car en de nv Depannage R. La France tot 

tussenkomst wordt ingewilligd. 

 

2. De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid van de beslissing van het Politiecollege van de 

Politiezone Brussel-West 5340 van 20 maart 2019 tot gunning van de 

overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “het takelen en het 

bewaren van voertuigen op verzoek van de gemeente- en politiediensten van 

de politiezone Brussel-West 5340 voor een periode van 4 jaar” 

(ref. DIRMMLOG2018-18) aan de tv Detawest. 

 

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 11 juni 2019, 

door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit: 

 

Dierk Verbiest, kamervoorzitter, 

bijgestaan door 

Greta Scheveneels, griffier. 

 

 De griffier De voorzitter 

 

 

 

Greta Scheveneels Dierk Verbiest 
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RvS nr. 244.584 van 23 mei 2019 
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 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 
 

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER 
 

 
 A R R E S T 
 
 nr. 244.584 van 23 mei 2019 
 in de zaak A. 227.942/XII-8726 
 
In zake:  de NV VANASSCHE FIREFIGHTING ENGINEERING 

bijgestaan en vertegenwoordigd door  
advocaat Nele Vercruysse 
kantoor houdend te 8500 Kortrijk 
Beneluxpark 15 
bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
 tegen: 

 
 de HULPVERLENINGSZONE OOST VLAAMS- BRABANT 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaat Bert Beelen 
 kantoor houdend te 3000 Leuven 
 Justus Lipsiusstraat 24 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
Tussenkomende partij: 
 

 de NV FIRE TECHNICS 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaat Gerard Soete 
 kantoor houdend te 8400 Oostende 
 Kerkstraat 8 bus 1 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

I. Voorwerp van de vordering 

 

1. De vordering, ingesteld op 23 april 2019, strekt tot de schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing 

van de Hulpverleningszone Oost Vlaams Brabant dd. 3 april 2019 ter kennis 

gebracht aan de [nv Vanassche Firefighting Engineering] met brief dd. 8 april 2019 

waarin enerzijds beslist wordt om de opdracht ‘aankoop autopomp post Landen 
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perceel 1 (autopomp) en perceel 2 (technische hulpverlening) op basis van het 

bestek HVZ-2018-052 te gunnen aan de nv Fire Technics en waarin anderzijds de 

impliciete weigeringsbeslissing in ligt vervat om deze opdracht niet te gunnen aan 

de [nv Vanassche Firefighting Engineering]”. 

 

II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend. 

 

 Met een verzoekschrift van 30 april 2019 heeft de nv Fire 

Technics gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen. 

 

 De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 9 mei 2019, om 10.00 uur. 

 

 Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht. 

 

 Advocaat Fien D’Haenens, die loco advocaat Nele Vercruysse 

verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Johan Van Stipelen, die loco 

advocaat Bert Beelen verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Thomas 

Soete, die loco advocaat Gerard Soete verschijnt voor de tussenkomende partij, 

zijn gehoord. 

 

 Auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest 

eensluidend advies gegeven. 

 

 Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Feiten 

 

3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor de 

aankoop van een autopomp (perceel 1) en technische hulpverlening (perceel 2). 

Het bestek HVZ-2018-052 is van toepassing op de opdracht. 
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 Deze opdracht van leveringen wordt gegund met een openbare 

procedure met meerdere gunningscriteria. 

 

3.2. Twee offertes worden ingediend, door de nv Fire Technics en 

door de nv Vanassche Firefighting Engineering, de huidige verzoekende partij. 

 

3.3. Een verslag van nazicht der offertes wordt opgesteld op 27 maart 

2019. Voor de beide percelen wordt voorgesteld de opdracht te gunnen aan de 

nv Fire Technics. 

 

3.4. De verwerende partij valt dit verslag bij en beslist op 3 april 2019 

de opdracht te gunnen aan de nv Fire Technics. Dit is de bestreden beslissing. 

 

 Die beslissing en het bijhorend verslag van nazicht van de 

offertes worden aan de verzoekende partij medegedeeld met een e-mailbericht en  

schrijven van 5 april 2019. 

 

 Wegens een rekenfout bij het gunningscriterium “kwaliteit en 

gebruiksgemak” voor perceel 2 (technische hulpverlening) wordt evenwel bij 

aangetekend schrijven van 8 april 2019 de bestreden beslissing opnieuw bezorgd 

samen met het aangepaste verslag van nazicht. 

 

IV. Tussenkomst 

 

4. De nv Fire Technics blijkt voordeel te halen uit de bestreden 

beslissing en heeft er belang bij dat de vordering wordt afgewezen. Bijgevolg moet 

haar verzoek tot tussenkomst worden ingewilligd. 

 

V. Schorsingsvoorwaarden 

 

5.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat 

minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte 

of het reglement prima facie kan verantwoorden en dat een uiterst dringende 
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noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn 

van de gewone vordering tot schorsing. 

 

5.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies’ (hierna: 

rechtsbeschermingswet overheidsopdrachten) van toepassing. 

 

 Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering 

worden geschorst van de thans bestreden beslissing in aanwezigheid van een 

ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid. 

 

 Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de 

vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een 

procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

 Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of 

minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke 

onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kunnen verantwoorden. 

 

VI. Onderzoek van de middelen 

 

A. Eerste middel  

 

Uiteenzetting van het middel  

 

6. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending 

aan van artikel 84 van de wet van 17 juni 2016 ‘inzake overheidsopdrachten’ 

(hierna: wet overheidsopdrachten 2016), van de artikelen 35 en 36 van het 

koninklijk besluit van 18 april 2017 ‘plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren’ (hierna: koninklijk besluit plaatsing 2017), van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 ‘betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen’ en de artikelen 5 en 8 van de rechtsbeschermingswet overheids-

opdrachten. 
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 Beoordeling eerste middelonderdeel 

 

7.1. In het eerste middelonderdeel klaagt de verzoekende partij aan 

dat geen onderzoek naar eventuele abnormale eenheidsprijzen gebeurde, wat 

verplicht was overeenkomstig artikel 81 [lees: 84] van de wet overheidsopdrachten 

2016 en de artikelen 35 en 36, § 1, van het koninklijk besluit plaatsing 2017.  

 

7.2.  Artikel 84 van de wet overheidsopdrachten 2016 luidt: 

 

“De aanbestedende overheid voert een prijzen- of kostenonderzoek uit op 
de ingediende offertes, overeenkomstig de door de Koning te bepalen 
nadere regels. De Koning kan in uitzonderingen voorzien op het prijzen- of 
kostenonderzoek voor de door Hem te bepalen opdrachten. 
Op haar verzoek verstrekken de inschrijvers tijdens de plaatsingsprocedure 
alle nodige inlichtingen om dit onderzoek mogelijk te maken”. 
 
 

 Artikel 35 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 luidt: 

 
“De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een 
prijs- of kostenonderzoek. Daartoe kan de aanbestedende overheid, 
overeenkomstig artikel 84, tweede lid, van de wet, de inschrijvers 
verzoeken alle nodige inlichtingen te verstrekken”. 
 
 
 Artikel 36,§ 1, van datzelfde besluit luidt onder meer:  
 
“Indien uit het prijs- of kostenonderzoek overeenkomstig artikel 35 blijkt 
dat er prijzen of kosten worden aangeboden die abnormaal laag of hoog 
lijken, voert de aanbestedende overheid een bevraging van deze laatste uit.” 
 
 

 De verwerende partij beschikt aldus bij het betrokken onderzoek 

als aanbestedende overheid over een aanzienlijke beoordelingsruimte om al dan 

niet een procedure in te zetten waarbij de aanwezigheid van abnormale prijzen 

nader wordt onderzocht.  

 

            In het verslag van nazicht is een titel “Nazicht abnormale 

eenheidsprijzen en totale offerteprijzen” opgenomen, waaruit volgt dat het niet 

aannemelijk wordt gemaakt dat geen prijsonderzoek naar abnormale prijzen werd 

gevoerd overeenkomstig artikel 84 van de wet overheidsopdrachten 2016 en 
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artikel 35 van het koninklijk besluit plaatsing 2017. Daarenboven lijkt de 

procedure van artikel 36, § 1, van het voornoemde besluit niet toepasselijk, nu die 

bepaling als hypothese vooropstelt dat prijzen of kosten werden aangetroffen, die 

abnormaal hoog of laag lijken, wat te dezen door de aan bestedende overheid niet 

lijkt te zijn vastgesteld.  

 

 Een schending van de voornoemde bepalingen, tot dewelke het 

eerste middelonderdeel is beperkt, is bijgevolg niet aangetoond. 

 

 Beoordeling tweede middelonderdeel 

 

8.1.  In een tweede middelonderdeel klaagt de verzoekende partij 

een gebrek aan formele motivering aan doordat er volgens het verslag van nazicht 

waarop de gunningsbeslissing is gesteund geen nazicht van de eenheidsprijzen 

gebeurde, minstens het resultaat van dat nazicht niet wordt vermeld: 

 

“Uit het verslag van nazicht blijkt duidelijk dat er geen controle gebeurde 
van de eenheidsprijzen, nu die zin ‘nazicht eenheidsprijzen en totaal-
prijzen’ gevolgd wordt door een uiteenzetting waaruit blijkt dat enkel de 
totaalprijzen gecontroleerd werden en waaruit blijkt dat er geen abnormale 
totaalprijzen zijn. 
Omtrent de eenheidsprijzen wordt er geen onderzoek vermeld en dus ook 
geen resultaat van dat onderzoek, evenmin wordt aangegeven hoe dat 
onderzoek gebeurde, of wordt er verwezen naar een bijlage waarin dat 
onderzoek werd verricht.” 

 

 Zij voegt daaraan toe dat, in de mate dat de verwerende partij 

zou voorhouden dat zij toch een onderzoek heeft gedaan van de eenheidsprijzen 

verwijzende naar punt 4 van het verslag van nazicht (stuk 5c) vermits daar vermeld 

wordt “nazicht van de abnormale eenheidsprijzen en totale offerteprijzen”, zulks 

dus niet opgaat. 

 

8.2.  Indien, zoals te dezen, de aanbestedende overheid bij het 

prijsonderzoek oordeelt dat er geen schijnbaar abnormale prijzen zijn, lijkt het niet 

dat de aanbestedende overheid met betrekking tot dit prijsonderzoek een 

extensieve motivering dient op te nemen in de gunningsbeslissing of in het verslag 

van nazicht. Er is in de voorliggende zaak alvast duidelijk in dat verslag bepaald 
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dat ook een nazicht op abnormale eenheidsprijzen heeft plaatsgevonden en dat het 

resultaat van het regelmatigheidsonderzoek voor zowel de verzoekende partij als 

de gekozen inschrijver was: “In orde”. Het betoog van de verzoekende partij, dat 

uit het verslag van nazicht blijkt dat geen controle van de eenheidsprijzen is 

gebeurd, kan dan ook niet worden bijgevallen. 

 

 Het lijkt dan ook niet dat de formelemotiveringsplicht die de 

verzoekende partij afleidt uit de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 

1991 en de artikelen 5 en 8 van de rechtsbeschermingswet overheidsopdrachten 

werd geschonden doordat de bestreden beslissing te dezen over het prijsonderzoek 

geen andere informatie bevat dan wat in het verslag van nazicht wordt vermeld. Zo 

had de verwerende partij geen intentie om de gekozen offerte te weren wegens 

abnormale prijzen. Enige bijkomende motivering dan die, waaruit blijkt dat 

eenheidsprijzen werden nagekeken en dat het resultaat hiervan “in orde” was en 

die als bijlage bij de bestreden beslissing werd meegedeeld aan de verzoekende 

partij, lijkt in die omstandigheid niet vereist. 

 

8.3. Het tweede middelonderdeel is niet ernstig. Bijgevolg is het 

gehele middel niet ernstig. 

 

B. Tweede middel 

 

Uiteenzetting van het middel 

 

9. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending 

aan van artikel 76 van het koninklijk besluit plaatsing 2017, van de beginselen van 

behoorlijk bestuur en van de formele- en materiëlemotiveringsplicht.  

 

 Beoordeling van het eerste middelonderdeel 

 

10.1. In een eerste middelonderdeel betoogt de verzoekende partij dat 

uit het verslag van nazicht blijkt dat de verwerende partij geen 

regelmatigheidsonderzoek van de offertes heeft verricht. Meer bepaald blijkt 

volgens haar uit het verslag van nazicht dat de ondertekening van de offertes niet 
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werd gecontroleerd en evenmin dat werd gecontroleerd of de inschrijvers voor alle 

vereiste opties een prijs hadden opgegeven. 

 

10.2. De aanbestedende overheid heeft, zo blijkt uit het verslag van 

nazicht, een regelmatigheidsonderzoek gevoerd, met als resultaat dat de offertes 

als regelmatig werden beschouwd. 

 

 Wat de handtekening betreft waarmee de offerte van de gekozen 

inschrijver werd ondertekend, kan worden vastgesteld dat in het verslag van 

nazicht uitdrukkelijk in de tabel inzake de samenvatting van het nazicht van de 

inschrijvers wordt opgemerkt dat de juridische situatie van de gekozen inschrijver 

“OK” is.  Het betoog dat de verwerende partij “de handtekeningsbevoegdheid niet 

gecontroleerd” heeft, kan dus prima facie niet worden bijgevallen. 

 

 Uit de vertrouwelijke stukken die de Raad van State bij zijn 

beoordeling mag betrekken, blijkt dat de gekozen inschrijver de verplichte 

prijsopgave in bijlage 4.1 van het bestek heeft ingevuld. In die situatie volstond het 

als motivering te stellen dat de offerte van de gekozen inschrijver als regelmatig 

wordt beschouwd. De formelemotiveringsplicht veronderstelt dan niet dat meer 

wordt toegelicht dan te dezen reeds gedaan in het gunningsverslag.  

 

 Het eerste middelonderdeel is niet ernstig. 

 

11.1. In een tweede middelonderdeel van dit middel betoogt de 

verzoekende partij dat uit het verslag van nazicht nergens blijkt dat de verwerende 

partij de technische conformiteit van de offertes effectief beoordeeld heeft, 

minstens dat “er niet gemotiveerd werd”. 

 

 Zij merkt hierbij op: 

 

“Enkel voor een aantal punten van de informatie die door de inschrijvers 
bezorgd diende te worden én die ook beoordeeld werden onder gunnings-
criterium 3 kan de verzoekende partij afleiden welke waarden er onder 
meer door Fire Technics worden aangeboden. Welnu daaruit blijkt sowieso 
al dat er zich met betrekking tot die limitatief opgesomde elementen die bij 
de gunningscriteria beoordeeld worden dat er zich ernstige problemen 
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stellen inzake de technische conformiteit van Fire Technics. Het is duide-
lijk dat die conformiteit zoals wettelijk bedoeld niet onderzocht werd.” 

 

 Zo wijst zij wat perceel 1 betreft, op de volgende eventuele 

regelmatigheidsproblemen: 

 

“Voor wat betreft de beschikbare massareserve was voorzien dat dit 
beoordeeld zou worden op 10 punten waarbij er gestreefd diende te worden 
naar een zo groot mogelijke beschikbare massareserve. Voor Fire Technics 
zou er een beschikbare massareserve zijn van 3.421 kg. Het is onduidelijk 
hoe aan de vermelde beschikbare massareserve kon gekomen worden. 
 
Rekening houdende met de gekende gewichten die ook gelden voor Fire 
Technics (namelijk interventiemateriaal, 300L schuim, 3000L water, 
watertank, identiek aangeboden chassis Scania, passagiers en chauffeur, 
Bostrom stoelen... zou FT er in slagen met een gewicht van ca 1.810 kg het 
volgende te maken en te assembleren: volledige opbouw basisstructuur, 
rolluiken, houders en draaideur voor alle interventiemateriaal, binnen 
beplating, hulpraam (VA 370 kg), laddersysteem, volledige elektrische 
installatie (minstens 80kg), volledige pompinstallatie inclusief schuim-
pomp, frames voor Bostromstoelen in crewcab, aandrijflijn... 
 
Met betrekking tot de hydraulische prestaties aanzuigpomp zou de 
aanzuigsnelheid beoordeeld worden bij open water, bij een aanzuighoogte 
(Hs geoN) van 3meter. Ut de bijlage 1 blijkt dat verzoekster hiervoor 15 
seconden nodig heeft terwijl Fire Technics zou aanbieden met 4 seconden 
hetgeen technisch manifest onrealistisch is hetzij minder dan 1/3 van de tijd 
die verzoekster hiervoor minimaal noodzakelijk acht. 
Niettemin krijgt Fire Technics het maximum van de punten hiervoor en 
blijkt nergens uit dat de haalbaarheid van die 4 seconden effectief zou zijn 
gecontroleerd. 
 
Voor wat betreft de uitschuifbare lichtmast werd voorzien dat die 
beoordeeld zou worden op het aantal lumen. Hoe meer lumen, hoe beter de 
score zou zijn. Verzoekster biedt 92.100 lumen aan rekening houdende met 
de concrete omstandigheden vooropgesteld in het bestek. 
 
Fire Technics biedt aan met 144.000 lumen, hetgeen volgens de 
verzoekende partij technisch niet realiseerbaar is gelet op de beperkte 
mastkabel sectie t.o.v. het hoge opgenomen elektrisch vermogen. Ook hier 
krijgt Fire Technics het maximum van de punten. 
 
De meerwaarde van zo’n groot aantal lampen (en hoger lumen) is enkel 
aanvaardbaar indien de inschrijver aantoont dat zo'n groot aantal lampen én 
bekabeling technisch ook gerealiseerd kunnen worden in de beperkte 
ruimte die daarvoor voorzien is.” 
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 Wat perceel 2 betreft, blijkt uit de bijlage 2 waarin het tweede 

criterium “kwaliteit en gebruiksgemak” wordt beoordeeld dat zich volgens haar de 

volgende “belangrijke problemen” aandienen inzake de conformiteit van de 

offerte: 

 

“Er was voorzien dat de snelheld van het aansluiten en ontkoppelen van het 
materiaal beoordeeld zou worden. Het verslag van nazicht vermeldt in 
bijlage 2 dat het ontkoppelen bij Fire Technics vlotter gaat vermits er 
slechts één handeling, nl. trekken nodig zou zijn. 
Dit is manifest In strijd met de EN 13204 ‘Dubbelwerkende hydraulische 
reddingsapparatuur voor de brandweer en hulpverlening - eisen voor 
veiligheid en prestatie’. 
[…] 
Het bestek voorziet expliciet op de pg. 86 tot 88 dat de aangeboden 
hydraulische draagbare pompgroep, de hydraulische reddingschaar en de 
hydraulische spreider én de hydraulische rammen moeten voldoen aan de 
EN13204. 
Waar blijkt dat Fire Technics niet voldoet aan die Europese normering, is 
zijn offerte manifest onregelmatig. 
Waar Fire Technics beloond wordt omwille van het feit dat zij kunnen 
loskoppelen door middel van één handeling blijkt nergens uit dat er 
effectief nog een veiligheidsmechanisme is die vereist wordt door de 
Europese normering terzake. 
Daarnaast zou de compatibiliteit beoordeeld worden met de hydraulische 
draagbare pomp van het merk Holmatro type DPU 31 PC die de 
verwerende partij gebruikt en die een lange levensduur hebben. 
Uit de beoordeling van de offerte van Fire Technics blijkt dat zij een 
tussenstuk gebruiken om de toestellen die zij zullen leveren te koppelen 
met de hydraulische draagbare pomp die de verwerende partij gebruikt. 
De verzoekende partij stelt zich de grootste vragen bij deze werkwijze. 
Compatibiliteit betekent niet alleen ‘kunnen aansluiten’. Ook de werkdruk, 
de door de EN13204 vereiste veiligheidsfactoren, de comptabiliteit en 
mengbaarheid van de gebruikte hydraulische olie dient te worden 
geverifieerd. 
Nergens wordt In het verslag van nazicht nagegaan of de technische 
vereisten effectief nog gehaald kunnen worden indien er met zo’n 
tussenstuk gewerkt wordt.” 
 
 

11.2. Er moet worden opgemerkt dat er redelijkerwijze mag worden 

van uitgegaan dat de verwerende partij, een hulpverleningszone, over de 

technische deskundigheid beschikt om autopompen op hun kwaliteit te beoordelen. 

Het is niet aan de Raad van State om dat oordeel over te doen. Zonder deskundig 

advies, hetgeen in een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 
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bezwaarlijk kan worden gevraagd, acht de Raad zich in principe ook niet bij 

machte om de technische twistpunten die een verzoekende partij aanbrengt te 

beoordelen. 

 

 De verzoekende partij beperkt zich te dezen dan nog tot een 

argumentatie die erin bestaat dat het voor haar “onduidelijk” is hoe aan de door de 

gekozen inschrijver voorgestelde technische waarden wordt gekomen en dat die 

“technisch manifest onrealistisch” of “technisch niet realiseerbaar” zijn. De 

gekozen inschrijver bevestigt echter de voorgestelde technische waarden die door 

de verwerende partij worden bijgevallen. Bovendien heeft gedurende de 

plaatsingsprocedure de verwerende partij in elk geval nog bijkomende informatie 

opgevraagd teneinde de gewichtsberekening van de autopomp na te gaan en blijkt  

de aanzuigsnelheid van de pomp door de verwerende partij getest.  

 

 Uit de vertrouwelijke stukken van het administratief dossier lijkt 

te mogen worden afgeleid dat het bevrijdingsmaterieel aangeboden door de 

gekozen inschrijver voldoet aan EN13204, hetgeen zowel door de verwerende als 

door de tussenkomende partij wordt bevestigd, waarbij de verwerende partij 

bijkomend opmerkt dat bij de demonstratie die werd gehouden voor perceel 2, 

geen problemen werden vastgesteld bij het gebruik van het bevrijdingsmaterieel.  

 

 Uit deze overwegingen volgt dat de verzoekende partij er niet in 

slaagt om aan te tonen dat de conclusies van de hulpverleningszone dermate 

moeten worden betwijfeld, dat zulks tot een prima facie vaststelling van een 

onrechtmatig handelen moet leiden. 

 

 Het middelonderdeel wordt dan ook verworpen. 

 

Beoordeling derde middelonderdeel  

 

12.1. In een derde middelonderdeel doet de verzoekende partij nog 

gelden dat “in de mate de verwerende partij thans zou voorhouden dat die hiervoor 

vermelde tabel [tabel onder punt 4. Regelmatigheidsonderzoek van de offertes van 

de geselecteerde inschrijvers] slaat op het volledige regelmatigheidsonderzoek (nl. 

Inclusief de formele en materiële regelmatigheid zie onderdeel 1 en 2) moet 
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alleszins vastgesteld worden dat dit onderzoek onvoldoende gemotiveerd werd. Er 

worden zelfs geen gegevens weergegeven waaruit blijkt dat de offertes effectief 

gecontroleerd werden qua rechtsgeldige ondertekening, vereiste opties, technische 

conformiteit.” 

 

 De verzoekende partij benadrukt hierbij dat zij inzage heeft 

gevraagd inzake specifieke aspecten van de offerte van Fire Technics teneinde het 

een en ander zelf te kunnen vaststellen maar dat de verwerende partij - gelet op het 

verlof van haar verantwoordelijke - daar niet op is ingegaan zodat zij genoodzaakt 

was een verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te dienen. 

 

 Zij herhaalt dat in bijlage 1 voor perceel 1 louter een tabel met 

cijfergegevens wordt overgelegd maar er zelfs niet verduidelijkt wordt op welke 

manier die gegevens verkregen werden zodat het een en ander niet te controleren 

valt en duidelijk onrealistisch is en dat met betrekking tot perceel 2 uit de 

summiere motivering bij de gunningscriteria blijkt dat de aangeboden toestellen 

onmogelijk conform kunnen zijn met de Europese norm. Voor de compatibiliteit 

wordt louter vermeld dat een koppelstuk gebruikt zal worden maar werd zelfs niet 

nagegaan of de technische eisen nog gehaald kunnen worden indien 

noodgedwongen gebruik moet worden gemaakt van een koppelstuk. 

 

12.2. Voor zover in het derde middelonderdeel wordt verwezen naar 

het eerste en tweede onderdeel van het middel, volstaat het te verwijzen naar de 

beoordeling van die onderdelen, inhoudend dat uit de bewoordingen van het 

verslag van nazicht lijkt te mogen worden afgeleid dat een 

regelmatigheidsonderzoek werd gevoerd. 

 

 Wanneer een aanbestedende overheid een inschrijver als 

regelmatig beschouwt, volstaat het dat zij de motivering ter zake beperkt tot de 

vaststelling dat er noch substantiële noch niet-substantiële onregelmatigheden 

werden vastgesteld. Enige bijkomende motivering lijkt in die omstandigheid niet 

noodzakelijk.  

 

 Het middelonderdeel is bijgevolg niet ernstig. 
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13. Het tweede middel is in zijn geheel niet ernstig. 

 

VI. Besluit en kosten  

 

14. Geen van beide middelen is ernstig gebleken. De vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden 

verworpen. 

 

15. In zoverre de tussenkomende partij vraagt dat de verzoekende 

partij zou worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding, moet 

erop worden gewezen dat artikel 30/1, laatste lid, van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State, uitdrukkelijk bepaalt dat tussenkomende partijen niet kunnen 

worden gehouden tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding of deze kunnen 

genieten. 

 

 Er is aldus geen grond om de door de tussenkomende partij 

gevorderde rechtsplegingsvergoeding toe te kennen. 

 

BESLISSING 

 

1. Het verzoek van de nv Fire Technics tot tussenkomst wordt ingewilligd. 

 

2. De Raad van State verwerpt de vordering.  

 

3. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht van 

200 euro, een bijdrage van 20 euro, en een rechtsplegingsvergoeding van 

700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij. 

De tussenkomende partij wordt verwezen in de kosten van de tussenkomst, 

begroot op een rolrecht van 150 euro. 
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Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 23 mei 2019, 

door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit: 

 

Dierk Verbiest, kamervoorzitter, 

bijgestaan door 

Silja Doms, griffier. 

 

De griffier De voorzitter 

 

 

 

 

Silja Doms Dierk Verbiest 
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 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 
  

XIIe KAMER 
 
 A R R E S T 
 
 nr. 244.490 van 16 mei 2019 
 in de zaak 224.339/XII-8497 
 
In zake: de NV TNS DIMARSO 
 thans de NV KANTAR BELGIUM 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Peter Flamey 
 kantoor houdend te 2018 Antwerpen 
 Jan Van Rijswijcklaan 16 
 bij wie woonplaats wordt gekozen  
 

tegen: 
 
 het VLAAMSE GEWEST 
 bijgestaan en vertegenwoordigd  
 door advocaten Jens Debièvre en Lore Derdeyn 
 kantoor houdend te 1000 Brussel  
 Havenlaan 86 b113 
 bij wie woonplaats wordt gekozen  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

I. Voorwerp van het beroep 

 

1. De vordering, ingesteld op 25 januari 2018, strekt tot het 

verkrijgen van schadevergoeding tot herstel ten belope van 53.675 euro, btw niet 

inbegrepen, “met toepassing van artikel 11bis van de Gecoördineerde Wetten op 

de Raad van State ingevolge het vernietigingsarrest van Uw Raad nr. 239.937 van 

23 november 2017, procedure ingeleid middels verzoekschrift tot nietigverklaring 

vanwege de nv TNS Dimarso [thans de nv Kantar Belgium] dd. 14 juni 2012, 

waarbij het besluit van de Vlaamse Overheid Agentschap Wonen —Vlaanderen 

[…] dd. 11 april 2012, waarbij de overheidsopdracht ‘Woonsurvey 2012’: survey 

naar de woning en de woonconsument in Vlaanderen volgens bestek 

nr. AWB/VS/501-5-112 wordt gegund aan Ipsos Belgium nv en waarbij ter finan-

ciering van de opdracht een bedrag van 1.400.000 euro BTW inbegrepen wordt 
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vastgelegd op basisallocatie 1NE232 (ESR 1211) — ‘Uitgaven met betrekking tot 

onderzoek en monitoring in het beleidsdomein huisvesting’, werd vernietigd”. 

 
II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord inge-

diend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend. 

 

Eerste auditeur Inge Vos heeft een verslag opgesteld. 

 

De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een 

laatste memorie ingediend. 

 

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 26 maart 2019. 

 

Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht. 

 

Advocaat Evi Mees, die loco advocaat Peter Flamey verschijnt 

voor de verzoekende partij, en advocaat Jens Debièvre, die verschijnt voor de 

verwerende partij, zijn gehoord. 

 

Eerste auditeur Inge Vos heeft een met dit arrest eensluidend 

advies gegeven. 

 

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Feiten 

 

3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht voor 

diensten uit met als voorwerp “Woonsurvey 2012: survey naar de woning en de 

M&D Seminars 588



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 13-06-2021

 
 XII-8497-3/27 

woonconsument in Vlaanderen”. Het doel van de opdracht is het uitvoeren van 

een grootschalige survey naar de woning en de woonconsument in Vlaanderen. 

 

 Als gunningswijze wordt gekozen voor de algemene offerte-

aanvraag. 

 

 De gunningscriteria zijn de kwaliteit van de offerte (50/100) en 

de prijs (50/100). 

 

 Er worden vier offertes ingediend, meer bepaald door de 

verzoekende partij, de nv Ipsos Belgium, de nv New Information & Data en de 

nv Significant GfK. 

 

 Op 11 april 2012 beslist de Vlaamse minister van Energie, 

Wonen, Steden en Sociale Economie om de opdracht te gunnen aan de nv Ipsos 

Belgium. Daarbij wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het gunningsverslag 

integraal deel uitmaakt van de beslissing en dat de motivering en het besluit ervan 

geheel worden onderschreven. 

 

3.2. Bij arrest nr. 239.937 van 23 november 2017 in de zaak 

A. 204.650/XII-6931 vernietigt de Raad van State de voormelde beslissing. 

 

 De Raad van State – met verwijzing naar het arrest van het 

Europees Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 juli 2016, TNS Dimarso 

nv tegen het Vlaamse Gewest, de zaak C-6/15, gewezen op prejudiciële vraag 

gesteld door de Raad van State bij tussenarrest nr. 229.723 van 6 januari 2015 – 

verklaart het tweede middelonderdeel van het enig middel in de besproken mate 

gegrond, in essentie omdat de in het gunningsverslag gehanteerde ordinale 

beoordelingsmethode “hoog-voldoende-laag” bij het gunningscriterium van de 

kwaliteit, niet werd vastgesteld vóór de opening van de offertes, de verwerende 

partij niet aannemelijk maakt dat deze methode “om aantoonbare redenen” niet 

vóór de opening kon worden vastgesteld en bovendien deze achteraf gekozen 
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beoordelingsmethode de relatieve weging van de gunningscriteria, zoals 

vastgesteld in het bestek, blijkt te hebben miskend omdat de ordinale schaal laag-

voldoende-hoog tot gevolg heeft gehad dat de drie offertes met evaluatie “hoog” 

niet nader naar hun inhoudelijke eigenschappen werden gerangschikt, zodat, wat 

deze drie offertes betreft, het criterium “prijs” onmiskenbaar beslissend is 

geweest, terwijl het bestek aan beide gunningscriteria dezelfde weging van 

50/100 had toegekend. Besloten wordt dat het bijgevolg strijdig is met de in 

artikel 2 van richtlijn 2004/18 neergelegde beginselen inzake gelijkheid en 

transparantie bij overheidsopdrachten dat de kwestieuze gehanteerde methode 

voor de beoordeling van de offertes door de verwerende partij achteraf werd 

vastgesteld en dat deze methode vooraf in de aankondiging van de opdracht of 

het bestek bekend had moeten worden gemaakt. 

 

IV. Onderzoek van de vordering 

 

Standpunt van de partijen 

  

4. De verzoekende partij beoogt een schadevergoeding tot herstel 

te verkrijgen met toepassing van artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State. Zij betoogt daartoe, met verwijzing naar het voormelde 

vernietigingsarrest van 23 november 2017, waarbij de gunningsbeslissing werd 

vernietigd wegens miskenning van het transparantiebeginsel en van het bestek, 

dat er onmiskenbaar sprake is van een onwettige handeling.  

  

 Voorts doet zij gelden dat niet in alle redelijkheid kan worden 

betwist dat zij ingevolge de voormelde onwettige gunningsbeslissing van de 

verwerende partij een nadeel heeft geleden dat vaststaand en dadelijk is. Zo heeft 

zij de opdracht misgelopen, hetgeen onbetwistbaar een nadeel is dat vaststaand en 

dadelijk is. In de gevallen waarin de rechter het verlies van een kans aanvaardt, 

bestaat de schadeloosstelling volgens de verzoekende partij in beginsel uit, 

enerzijds, de vergoeding voor het verlies van een kans tot gunning van de 

overheidsopdracht, welke vergoeding door de rechter zal worden vastgesteld, 
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rekening houdend met de grootte van die kans, en, anderzijds, de vergoeding voor 

de nutteloos gebleken kosten gemaakt voor het opmaken en indienen van de 

offerte, zoals studie- en administratiekosten. 

 

 De onwettig gehanteerde beoordelingsmethode heeft er volgens 

de verzoekende partij rechtstreeks toe geleid dat zij de opdracht heeft misgelopen, 

zodat er evenmin kan getwijfeld worden aan het causaal verband tussen de door 

de Raad reeds vastgestelde onwettigheid en het nadeel dat precies bestaat in het 

niet verkrijgen van de opdracht. 

  

 Zij meent dat zij deze schade immers niet had geleden indien er 

sprake was geweest van een wettige gunningsbeslissing, hetgeen volgens haar 

impliceert dat de opdracht aan haar zou zijn gegund. Zij had immers een 

regelmatige offerte ingediend, waarvan bovendien werd vastgesteld dat deze 

integraal voldeed aan de bepalingen van het bestek, zodoende dat zij de score 

“hoog” kreeg voor het eerste gunningscriterium “Kwaliteit van de offerte”, net 

zoals de uiteindelijk gekozen inschrijver. Het loutere feit dat zij een hogere prijs 

had aangeboden dan de gekozen inschrijver, die haar de derde plaats in de 

rangschikking heeft opgeleverd, doet volgens haar aan het voorgaande geen 

afbreuk omdat de manifeste onwettigheid van de gunningsbeslissing tot gevolg 

had dat het criterium van de prijs doorslaggevend werd in de rangschikking, 

terwijl aan dit criterium in het bestek hetzelfde gewicht was toegekend als het 

criterium van de kwaliteit, en omdat de beoordelingsmethode bij het criterium 

van de kwaliteit geen voldoende onderscheidend vermogen had om een adequate 

vergelijking van de offertes mogelijk te maken, rekening houdend met de 

intrinsieke verschillen tussen de offertes. Ten overvloede wijst zij er op dat de 

Raad van State in zijn arrest reeds heeft overwogen dat, indien de inschrijvers de 

werkelijke toedracht van de beoordelingsmethode op voorhand zouden hebben 

gekend, zij zich meer op de prijs van hun diensten zouden hebben gericht, zodat 

de in het gunningsverslag opgenomen prijzen niet representatief zijn en alleszins 

niet aantonen dat de verzoekende partij geen kans zou hebben gemaakt om de 

opdracht te verkrijgen.  
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5. De verwerende partij voert in haar memorie van antwoord aan 

dat het verzoek tot schadevergoeding tot herstel moet worden afgewezen als 

ongegrond. Zij betwist weliswaar niet het bestaan van de onwettigheid, aangezien 

deze in het arrest van 23 november 2017 werd vastgesteld. Wel betoogt zij dat de 

verzoekende partij nalaat haar geleden nadeel te bewijzen alsook het oorzakelijk 

verband tussen het beweerd geleden nadeel en de vastgestelde onwettigheid.  

 

 De verwerende partij meent dat de verzoekende partij in 

gebreke blijft om te bewijzen dat zij in concreto een ernstige en reële kans op het 

verkrijgen van de opdracht heeft verloren door toedoen van de vastgestelde 

onwettigheid, zodat het oorzakelijk verband niet is aangetoond. 

 

 Volgens de verwerende partij vloeit uit de in het vernietigings-

arrest vastgestelde onwettigheid geenszins voort dat de verzoekende partij ook 

een kans zou hebben gehad op de opdracht. Het feit dat de Raad van State 

vaststelt dat er een mogelijke beïnvloeding is van de rangschikking door de 

gehanteerde beoordelingsmethodiek, toont volgens haar nog niet aan dat er 

effectief een kans was voor verzoekende partij om de opdracht in de wacht te 

slepen. Zo betoogt zij dat, zelfs wanneer geen rekening wordt gehouden met de 

eerst gehanteerde beoordelingsmethodiek voor het gunningscriterium “kwaliteit”, 

dit was laag-voldoende-hoog, en een globale beoordeling van dit gunnings-

criterium – wat te verwachten viel op grond van het bestek – zou worden 

gehanteerd, dan nog de offerte van de verzoekende partij geenszins als 

economisch meest voordelige offerte kon worden gerangschikt. Immers blijkt bij 

de vergelijking van de offerte van de gekozen inschrijver en die van de 

verzoekende partij, volgens de verwerende partij, op grond van de motivering in 

het gunningsverslag, dat beide inschrijvers dezelfde positieve punten hebben, en 

in die optiek dan ook volledig gelijkwaardig zouden scoren, terwijl voor de 

“prijs”, wat de beoordelingsmethode ook moge zijn, de verzoekende partij steeds 

de laagste score zou hebben ontvangen. 
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 De verwerende partij besluit dan ook dat de gemaakte 

onwettigheid geenszins in oorzakelijk verband staat met de beweerde geleden 

schade, dit is het verlies van een kans op de opdracht. 

 

6. De verzoekende partij repliceert in haar memorie van 

wederantwoord dat de verwerende partij ten onrechte beweert dat zij nalaat haar 

geleden nadeel te bewijzen.  

 

 Zij verwijst hieromtrent naar “de vaststaande rechtspraak” van 

het Hof van Cassatie inzake de theorie van het verlies van een kans. Het verlies 

van een reële kans op het verwerven van een voordeel of het vermijden van een 

nadeel voor vergoeding komt in aanmerking volgens dit Hof indien tussen de fout 

en het verlies van deze kans een conditio sine qua non-verband bestaat. Het 

bestaan van een kans vereist geen zekerheid op het verwerven van het verhoopte 

resultaat. De benadeelde kan aldus schadevergoeding verkrijgen voor het verlies 

van een kans ook al zou zonder de fout het verhoopte resultaat niet met zekerheid 

zijn verkregen. 

 

 De verzoekende partij blijft erbij dat in tegenstelling tot wat de 

verwerende partij tracht te doen uitschijnen, de vaststaande schade in haren 

hoofde wordt veroorzaakt door het feit dat zij een kans heeft gemist. Zij 

benadrukt dat uit het feit dat de Raad reeds heeft geoordeeld dat er een 

beïnvloeding is van de rangschikking door de gehanteerde 

beoordelingsmethodiek zij effectief een kans had op de opdracht.  

 

 Zij wijst er eveneens op dat op geen enkele wijze nog rekening 

kan of mag worden gehouden met de oorspronkelijke beoordeling van de offertes 

in het gunningsverslag. De gunningsbeslissing is immers vernietigd en dus met 

retroactieve kracht uit het rechtsverkeer verdwenen. 

 

 De argumentatie van de verwerende partij klemt volgens de 

verzoekende partij des te meer aangezien zowel het Hof van Justitie als de Raad 
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van State hebben geoordeeld dat er mag worden aangenomen dat, indien de 

inschrijvers de gehanteerde beoordelingsmethodiek zouden hebben gekend en zij 

dus op voorhand zouden hebben geweten dat het criterium van de prijs 

uiteindelijk zou doorwegen, zij hun offerteprijzen zouden hebben aangepast. 

Welnu, doordat de verzoekende partij de gehanteerde beoordelingsmethodiek niet 

kende, heeft zij de kans misgelopen om haar offerte op een redelijk geïnfor-

meerde wijze voor te bereiden en bijgevolg om de opdracht binnen te halen.  

 

 Het is volgens de verzoekende partij dan ook compleet 

irrelevant dat de verwerende partij nog verwijst in haar memorie van antwoord 

naar de inhoudelijke beoordeling van de offertes. Wat door het Hof van Justitie 

en de Raad van State werd bekritiseerd was immers niet enkel de gehanteerde 

beoordelingsmethodiek – die de relatieve weging van de gunningscriteria 

compleet heeft gewijzigd – maar tevens het ogenblik waarop deze werd 

vastgesteld door de aanbestedende instantie, namelijk na de opening van de 

offertes. Volgens de verzoekende partij zijn dan ook de oorspronkelijke 

beoordeling van de offertes, noch de oorspronkelijke offerteprijzen van enige 

relevantie in het kader van de vordering tot schadevergoeding. 

 

 De verzoekende partij benadrukt voorts nogmaals dat 

aangezien zij zich beroept op verlies van een kans, zij enkel moet aantonen dat 

ten gevolge van de onrechtmatige beslissing tot gunning zij een reële kans heeft 

verloren op het verkrijgen van de opdracht. Dit laatste blijkt zonder meer uit het 

vernietigingsarrest van de Raad van State. De Raad heeft immers overwogen dat, 

indien de verwerende partij de beoordelingsmethode op voorhand kenbaar had 

gemaakt, de inschrijvers wellicht een andere offerte zouden hebben ingediend dat 

hen betere kansen zou hebben gegeven. Tevens heeft de Raad overwogen dat de 

verwerende partij in de gegeven, concrete omstandigheden van de zaak een 

beoordelingsmethode heeft gehanteerd die niet verfijnd genoeg is geweest om een 

afvlakking van de gunningscriteria en bijgevolg een wijziging van deze gunnings-

criteria te voorkomen. Bijgevolg staat volgens haar vast dat zij ingevolge, 

enerzijds, de laattijdige vaststelling van de beoordelingsmethodiek en, anderzijds, 
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de onrechtmatige wijziging van de relatieve weging van de gunningscriteria, haar 

kans heeft gemist op het verkrijgen van de opdracht, hetgeen volstaat in het kader 

van een vordering tot vergoeding tot herstel op grond van het leerstuk van verlies 

van een kans. 

 

 Zij wijst er ten slotte op dat dit verlies van een kans volgens 

haar te onderscheiden is van de onderliggende schade, waarop de kans betrekking 

heeft, zodat de verzoekende partij geenszins dient aan te tonen dat zij met 

zekerheid de opdracht zou hebben binnengehaald. 

 

7. In haar laatste memorie blijft de verwerende partij erbij dat het 

oorzakelijk verband niet werd aangetoond. Zij benadrukt dat ook bij abstrahering 

van de gehanteerde methodiek duidelijk blijkt dat de verzoekende partij geen 

kans maakte op de opdracht. Het feit dat de Raad van State heeft vastgesteld dat 

er een mogelijke beïnvloeding is van de rangschikking door de gehanteerde 

beoordelingsmethodiek, toont nog niet aan dat er effectief een kans was voor de 

verzoekende partij om bovenaan de rangschikking te eindigen. Zij herhaalt, met 

verwijzing naar de woordelijke beoordeling van het gunningscriterium 

“kwaliteit” in het gunningsverslag, dat indien er dus geen rekening mag worden 

gehouden met de eerst gehanteerde beoordelingsmethodiek, dan nog, bij een 

globale beoordeling van dit gunningscriterium, zal blijken dat de verzoekende 

partij geenszins beter kon worden gerangschikt: uit die beoordeling blijkt immers 

dat beide inschrijvers dezelfde positieve punten hebben, en in die optiek volledig 

gelijkwaardig scoren. Zelfs bij een globaal cijfer – waaraan de verzoekende partij 

in tegenstelling tot wat zij in haar memorie van wederantwoord stelt, op grond 

van het bestek zich wél kon verwachten – zouden beide inschrijvers aldus toch 

nog eenzelfde score hebben gekregen. De verwerende partij merkt hierbij nog op 

dat de verzoekende partij de inhoudelijke beoordeling en de motivering van het 

gunningscriterium “kwaliteit”, die volgens de verwerende partij wél van belang 

blijft, op zich niet betwist. De verwerende partij herhaalt tevens dat voor het 

tweede gunningscriterium “prijs” uit het gunningverslag blijkt dat de 
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verzoekende partij, welke beoordelingsmethodiek voor dit criterium ook zou zijn 

gebruikt, steeds de laagste score zou hebben gekregen. 

 

 De verwerende partij besluit dan ook dat de verzoekende partij 

nooit de opdracht in de wacht zou hebben gesleept en dat bijgevolg de gemaakte 

onwettigheid geenszins in oorzakelijk verband staat met de beweerde geleden 

schade, dit is het verlies van een kans op de opdracht. Er anders over oordelen, 

zou volgens haar elke zin aan de concrete invulling van het verlies van een kans 

ontnemen. 

 

8. In haar laatste memorie valt de verzoekende partij het 

auditoraatsverslag bij, alwaar wordt overwogen dat het bestaan van een dergelijke 

kans niet ernstig kan worden betwist in het licht van de overwegingen van het 

vernietigingsarrest van de Raad van State nr. 239.937 van 23 november 2017. Zij 

benadrukt daarbij dat de Raad van State heeft geoordeeld dat, indien de 

inschrijvers voorafgaandelijk op de hoogte geweest zouden zijn van de 

gehanteerde beoordelingsmethode, het aannemelijk is dat zij zich meer op de prijs 

van hun diensten zouden hebben gericht en eveneens dat de Raad van State noch 

de verwerende partij mogen vooruitlopen op een bijgestelde vergelijking van de 

offertes volgens meer verfijnde methodes noch op de rangschikking die er dan uit 

zou zijn voortgevloeid. 

 

 De verzoekende partij volhardt voorts in de aangevoerde 

schade voor de voorbereidingskosten van de offerte. Zij betwist dat dergelijke 

kosten ter voorbereiding van de offerte reeds zouden zijn ingecalculeerd bij de 

winstmarge, zodat volgens haar niet mag worden aangenomen dat een eventuele 

vergoeding voor deze schade hoe dan ook reeds inbegrepen lijkt te zijn bij het 

toekennen van een vergoeding voor het verlies van een kans om de opdracht te 

verkrijgen. 

 

 Zij verwijst naar een arrest van het Hof van Beroep te Brussel 

van 16 juni 2016, waarin wordt geoordeeld dat de integrale vergoeding van de 
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schade die het gevolg is van de niet-gunning van de opdracht wegens een fout 

van de aanbestedende overheid zich niet beperkt tot het verlies van de gederfde 

nettowinst maar ook de algemene kosten omvat, waaronder de studiekosten, doch 

voor zover de verzoeker aantoont dat ze gedekt waren geweest door de verwachte 

omzet uit de verloren opdracht. 

 

Beoordeling 

 

9. Artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van 

State luidt: 

 

“Elke verzoekende of tussenkomende partij die de nietigverklaring van 
een akte, een reglement, of een stilzwijgend afwijzende beslissing vordert 
met toepassing van artikel 14, § 1 of § 3, kan aan de afdeling bestuurs-
rechtspraak 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.  
 
Het verzoek tot schadevergoeding wordt uiterlijk ingediend zestig dagen 
na de kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vast-
gesteld. Er wordt een uitspraak gedaan over het verzoek tot schade-
vergoeding binnen de twaalf maanden na de kennisgeving van het arrest 
waarbij de onwettigheid werd vastgesteld.  
 
Bij toepassing van artikel 38, moet het verzoek tot schadevergoeding 
uiterlijk worden ingediend zestig dagen na de kennisgeving van het arrest 
waarbij de beroepsprocedure wordt afgesloten. Er wordt een uitspraak 
gedaan over het verzoek tot schadevergoeding binnen de twaalf maanden 
na de kennisgeving van het arrest waarbij de beroepsprocedure wordt 
afgesloten.  
 
De partij die het verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, kan geen 
burgerlijke aansprakelijkheidsvordering meer instellen om het herstel van 
hetzelfde nadeel te bekomen.  
 
Elke partij die een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering instelt of heeft 
ingesteld, kan aan de afdeling bestuursrechtspraak geen vergoeding voor 
hetzelfde nadeel meer vragen.”    
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10. Om met toepassing van artikel 11bis van de gecoördineerde 

wetten op de Raad van State een schadevergoeding tot herstel te kunnen 

verkrijgen, moet de verzoekende partij aantonen dat aan de volgende 

voorwaarden werd voldaan. Er moet een onwettigheid in een arrest van de Raad 

van State zijn vastgesteld; deze onwettigheid dient een schade te hebben 

veroorzaakt die nog niet op een andere wijze werd vergoed of waartoe bij een 

ander rechtscollege nog geen burgerlijke aansprakelijkheidsvordering werd 

ingesteld; en er dient een oorzakelijk verband te zijn tussen deze onwettigheid en 

de schade of het nadeel dat men lijdt. 

 

11.  De verwerende partij betwist niet dat er sprake is van een 

onwettigheid vastgesteld in het vernietigingsarrest van de Raad van State, 

nr. 239.937 van 23 november 2017. 

 

 De schade bestaat volgens de verzoekende partij uit het verlies 

van een kans op het gegund krijgen van de overheidsopdracht. Tevens meent zij 

dat ook de kosten voor het voorbereiden van haar offerte als schadepost dienen te 

worden beschouwd. Die post moet volgens haar in billijkheid worden begroot op 

10.000 euro. 

 

12.  De verzoekende partij mag worden bijgevallen in haar stelling 

dat zij een kans heeft verloren om de opdracht gegund te krijgen; ook het verlies 

van een kans kan een vergoedbare schade uitmaken. 

 

 Het bestaan van een dergelijke kans kan te dezen niet ernstig 

worden betwist in het licht van de overwegingen van het vernietigingsarrest van 

de Raad van State van 23 november 2017. Zo oordeelde de Raad in het 

voormelde arrest onder meer dat besloten dient te worden dat de verwerende 

partij niet aannemelijk maakt dat de gehanteerde beoordelingsmethode om 

aantoonbare redenen niet vóór de opening van de offertes kon worden 

vastgesteld, zodat het ingeroepen transparantiebeginsel geschonden is. Daarnaast 

stelde de Raad ook vast dat de door de verwerende partij achteraf gekozen 
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beoordelingsmethode de weging van de gunningscriteria blijkt te hebben 

gewijzigd. Bijgevolg is het volgens de Raad onrechtmatig dat deze methode voor 

de beoordeling van de offertes door de verwerende partij achteraf werd 

vastgesteld en had deze methode vooraf in de aankondiging van de opdracht of 

het bestek bekend moeten worden gemaakt. 

 

 De offerte van de verzoekende partij werd door de verwerende 

partij regelmatig bevonden. Tevens verkreeg haar offerte, net als de offerte van 

de gekozen inschrijver, de score “hoog” op het gunningscriterium kwaliteit. 

Daarbij oordeelde de Raad in het voormelde arrest ook onder meer dat “indien 

[een] meer gedetailleerde schaal was gebruikt, […] één van de drie ‘hoog’ 

gerangschikte offertes bij de beoordeling van het criterium ‘kwaliteit’ 

bijvoorbeeld als ‘zeer hoog’ of ‘excellent’ [had] kunnen worden gerangschikt”. 

Ook achtte de Raad het aannemelijk dat “indien de inschrijvers van tevoren 

geïnformeerd waren geweest over de keuze van deze methode voor de toetsing 

van de offertes aan het criterium “kwaliteit”, zij zich meer op de prijs van hun 

diensten zouden hebben gericht”. 

 

13. De voormelde onwettigheden hebben betrekking op de 

gehanteerde beoordelingsmethode en zijn van aard om eventueel de 

rangschikking te wijzigen, indien ze niet waren begaan. 

 

 Het oorzakelijk verband tussen die onwettigheden en het verlies 

van een kans kan moeilijk worden betwist. 

 

 Hierbij mag worden verwezen naar de overweging in het 

vernietigingsarrest van 23 november 2017 waarin de Raad oordeelde dat de Raad 

noch de verwerende partij kunnen vooruitlopen op een bijgestelde vergelijking 

van de offertes volgens een meer verfijnde methode noch op de rangschikking die 

er dan uit zou zijn voortgevloeid. De verwerende partij kan niet worden 

bijgevallen in haar stelling dat bij toepassing van een globale beoordeling en 

puntentoekenning op 50 punten in plaats van de toepassing van een ordinale 
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schaal met slechts drie waarderingen, te weten laag, voldoende en hoog, uit de 

vergelijkende beoordeling van de offertes van de verzoekende partij en de andere 

inschrijvers onbetwistbaar blijkt dat deze nog steeds dezelfde score zouden 

behalen; zij toont aldus geenszins aan dat de kans in het geheel onbestaande was 

dat de verzoekende partij met een hogere score op de kwaliteit hoger zou kunnen 

zijn gerangschikt dan de andere twee inschrijvers, aan wie, net zoals aan haar, een 

quotering “hoog” werd toegekend op het criterium van de kwaliteit. 

 

 Tevens moet worden aangenomen dat indien de gehanteerde 

methode – de ordinale schaal – voor het criterium van de “kwaliteit” vooraf in de 

aankondiging van de opdracht of het bestek bekend was gemaakt de inschrijvers 

zich eventueel meer op de prijs van hun aangeboden diensten hadden 

geconcentreerd. Ook dan kon de rangschikking er anders hebben uitgezien. 

 

14.  Wat daarentegen de aangevoerde schade voor de kosten voor 

het voorbereiden van haar offerte betreft, kan geen afzonderlijke schade worden 

aangenomen die in oorzakelijk verband staat tot de vastgestelde onwettigheden. 

 

 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 zou zijn 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. 

 

15. Bijgevolg dient enkel wat de aangevoerde schade die bestaat uit 

het verlies van een kans op het gegund krijgen van de litigieuze overheids-

opdracht te worden begroot en is de beoordeling van de begroting hierna daartoe 

beperkt. 
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V. Begroting van de schade 

 

 Standpunt van de partijen 

 

16. Wat de begroting van de schade betreft, erkent de verzoekende 

partij dat, aangezien de opdracht niet werd geplaatst met een aanbestedings-

procedure of procedure waarin enkel het prijscriterium wordt gehanteerd maar 

wel met een algemene offerteaanvraag, de forfaitaire vergoedingsregeling zoals 

voorzien in de regelgeving overheidsopdrachten, indien niet zou zijn gegund aan 

de laagste regelmatige inschrijver, niet aan de orde is. Dit belet volgens haar 

echter niet dat ook in geval van onwettige gunning in het kader van een algemene 

offerteaanvraag de benadeelde inschrijver recht heeft op schadevergoeding en dat 

voor de begroting ervan kan worden aangeleund bij de schadebegroting zoals 

deze van toepassing is in het kader van de aanbestedingsprocedure, dit is het 

zogenaamde 10 %-forfait op het bedrag van de offerte, btw niet inbegrepen. Zij 

wijst erop dat de meerderheid van de rechtspraak het 10 %-forfait naar analogie 

toepast bij de berekening van de schadevergoeding voor het verlies van een kans. 

 

 De verzoekende partij vraagt dan ook de toekenning van een 

herstelvergoeding ten belope van 10 % van haar offerteprijs. De totale offerteprijs 

van de verzoekende partij bedroeg 987.360 euro (basissteekproef) + 69.575 euro 

(500 extra steekproeven) = 1.056.935 euro, btw inbegrepen. Dit stemt volgens 

haar overeen met een bedrag van 873.500 euro, btw niet inbegrepen. Een 

herstelvergoeding van 10 % van het offertebedrag zou bijgevolg neerkomen op 

10 % van 873.500 euro, meer bepaald 87.350 euro. 

 

 De analoge toepassing bij offerteaanvragen van het 10 %-

forfait bij aanbestedingen betekent volgens de verzoekende partij in de praktijk 

concreet dat de rechter een bepaalde fractie toekent van 10 % conform de 

waarschijnlijkheid van de verwezenlijking van de kans. Terwijl de 

waarschijnlijkheid van de verwezenlijking van de kans volgens haar geheel 

irrelevant is voor de mogelijkheid tot het inroepen van de leer van verlies van een 

M&D Seminars 601



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 13-06-2021

 
 XII-8497-16/27 

kans, waarbij het volstaat dat de kans zeker is, is de modalisering wel relevant 

voor het bepalen van de schadevergoeding. 

 

 Aangezien 10 % schadevergoeding overeenkomt met 100 % 

zekerheid dat de opdracht had moeten worden gegund aan de uitgewonnen 

aannemer zoals dit het geval is bij aanbestedingen, vertaalt de waarschijnlijkheid 

van de reële kans op het verkrijgen van de opdracht bij offerteaanvragen en 

onderhandelingsprocedures zich in het percentage dat de rechter toekent van deze 

10 %. 

 

 Aangenomen dat de drie offertes van de nv Ipsos Belgium, de 

nv Signifikant GfKen de verzoekende partij mogelijks gelijkwaardig waren op de 

kwaliteit gelet op de gelijke score “hoog” en gelet op de gelijkluidende 

inhoudelijke toelichting van deze score voor deze drie inschrijvers in het 

gunningsverslag, moet volgens de verzoekende partij aldus worden aangenomen 

dat Dimarso 50 % kans had, zodat de vergoeding dient begroot worden op 50 % 

van 10 % van het bedrag van 873.500 euro, btw niet inbegrepen, dit is 

43.675 euro wegens verlies van een kans. 

 

 Het bedrag dient volgens de verzoekende partij ook aangepast 

te worden aan de muntontwaardiging en verhoogd met de interesten en de kosten 

van het geding. De verwerende partij is immers tevens interest aan de wettelijke 

interestvoet verschuldigd op de toegekende schadevergoeding vanaf de datum 

van het ontstaan van de schade, dit is vanaf de gunningsbeslissing van 11 april 

2012. 

 

 Concluderend vordert de verzoekende partij aldus de 

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan haar van een bedrag van 

53.675 euro, btw niet inbegrepen, te verhogen met de interesten aan de wettelijke 

interestvoet vanaf 11 april 2012 tot aan de datum van algehele betaling. 
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17. De verwerende partij benadrukt in de memorie van antwoord, 

nu de opdracht werd gegund bij offerteaanvraag en niet bij aanbesteding, dat het 

aan de inschrijver zelf toekomt om het bewijs te leveren van de omvang van de 

schade. Hoewel de rechtspraak vaak per analogie beroep deed op de 10% 

winstmarge zoals voorzien bij aanbestedingen, heeft het Grondwettelijk Hof in 

een arrest nr. 173/2011 van 10 november 2011 expliciet bevestigd dat het aan de 

opdrachtnemer zelf is om deze schade te bewijzen. Zij verwijst ook naar een 

arrest van 16 juni 2016 van het Hof van Beroep te Brussel waarin wordt 

bevestigd dat er bij offerteaanvraag geen forfaitaire vergoeding van 10 % 

mogelijk is naar analogie met de aanbestedingsprocedure. Aangezien de 

verzoekende partij geen concreet bewijs van de omvang van de schade levert, 

moet de vordering volgens de verwerende partij worden afgewezen als 

ongegrond. 

 

 Alleszins meent zij dat er rekening moet worden gehouden met 

het aantal inschrijvers. In huidig geval waren er vier inschrijvers, zodat de kans 

mag worden geraamd op maximaal 25 %. Indien al mag worden aangenomen dat 

de schadevergoeding kan bestaan uit 10 % van het offertebedrag, en dat dit 

offertebedrag mag worden samengesteld uit het bedrag voor de basissteekproef 

opgeteld met het bedrag voor de 500 extra steekproeven, dan zou het bedrag maar 

maximaal 25 % van de 10 % van 873.500 euro, dit is 21.837,50 euro, kunnen 

bedragen. 

 

 Ten slotte betoogt de verwerende partij nog dat er omstandig-

heden van openbaar en particulier belang zijn om de schadevergoeding tot herstel 

te matigen. Zij wijst er op dat zij volledig te goeder trouw gehandeld heeft en de 

gunningsbeslissing genomen heeft, rekening houdend met de op dat moment 

heersende rechtspraak van de Raad van State. Het Hof van Cassatie en de Raad 

bevestigden volgens haar reeds dat bij het vaststellen van de aansprakelijkheid 

van een administratieve overheid rekening moet worden gehouden met de stand 

van het recht. In het specifieke geval dat een fout van een administratieve 

overheid zou voortvloeien uit een vernietigingsarrest van de Raad van State, moet 
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volgens de verwerende partij dan ook worden nagegaan of de interpretatie die 

door de administratieve overheid van de geschonden regelgeving gegeven heeft, 

in strijd zou zijn met de op dat moment heersende rechtspraak van de Raad. Het 

feit dat deze rechtspraak werd verduidelijkt met een prejudiciële vraag aan het 

Hof van Justitie en hieruit blijkt dat de verwerende partij een onwettigheid heeft 

begaan, kan dan ook niet te haren laste worden gelegd. In die optiek verzoekt de 

verwerende partij de Raad om hiermee rekening te houden bij de beoordeling van 

de schadevergoeding. Alleszins werd in het schorsingsarrest, waarbij de 

verwerende partij beseft dat dit een prima facie onderzoek is door de Raad, 

bevestigd dat de verwerende partij op grond van de op dat moment heersende 

rechtspraak geen onwettigheid had begaan. De verwerende partij stelt dat indien 

op dat moment een onwettigheid was vastgesteld, zij bijna zeker de gunnings-

beslissing had ingetrokken zodat er dan geen sprake was geweest van een 

mogelijke schadevergoeding. 

 

 De verwerende partij verzoekt de Raad dan ook om, indien al 

een schadevergoeding zou kunnen worden toegekend, rekening te houden met het 

voorgaande en in die optiek de toe te kennen schadevergoeding te matigen. 

Minstens verzoekt zij de Raad om hiermee rekening te houden bij het al dan niet 

toekennen van vergoedende interesten. 

 

18. In haar memorie van wederantwoord repliceert de verzoekende 

partij in de eerste plaats dat de verwerende partij ten onrechte beweert dat er geen 

toepassing zou mogen worden gemaakt van het 10 %-forfait naar analogie met de 

berekening van de schadevergoeding bij aanbestedingen. In het arrest van het 

Grondwettelijk Hof waar de verwerende partij naar verwijst – en waarbij zij 

vermoedelijk nr. 173/2011 in plaats van nr. 57/2011 bedoelt – leest de verwe-

rende partij volgens de verzoekende partij zaken die er simpelweg niet in staan. 

Zo oordeelt het Grondwettelijk Hof in het voormelde arrest enkel en alleen dat de 

omstandigheid dat de wetgever deze forfaitaire regeling heeft voorbehouden voor 

aanbestedingen geen ongrondwettelijke ongelijkheid inhoudt ten opzichte van de 

schaderegeling bij offerteaanvragen. Het Grondwettelijk Hof heeft aldus nergens 
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geoordeeld dat het 10 %-forfait niet per analogie zou mogen worden toegepast. 

Het loutere feit dat er in dit arrest – en ook in de door verwerende partij 

aangehaalde parlementaire voorbereiding – tevens wordt geoordeeld dat de 

aanbestedende overheid bij offerteaanvragen over een aanzienlijke beoordelings-

ruimte beschikt bij het kiezen van de voordeligste regelmatige offerte op grond 

van de gunningscriteria, en de rechter daarom niet met dezelfde zekerheid zou 

kunnen vaststellen of de opdracht had moeten worden gegund aan de inschrijver 

die ten onrechte werd geweerd, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om het 

10 %-forfait per analogie toe te passen en wordt volgens haar alleszins 

opgevangen doordat de hoven en rechtbanken in de regel slechts een breukdeel 

van het 10 %-forfait toekennen bij offerteaanvragen. Overigens is de rechts-

opvatting van het Grondwettelijk Hof volgens haar ook niet geheel sluitend, in 

zoverre de schadevergoeding bij onwettige gunningen een waarborg is zoals 

vervat in de procedurele rechtsbeschermingsrichtlijnen inzake overheids-

opdrachten, waar het onderscheid niet wordt gemaakt al naar gelang de 

gunningswijze wat deze waarborg betreft, en in zoverre de materiële 

overheidsopdrachtenrichtlijnen zelf geen onderscheid maken tussen aanbesteding 

en offerteaanvraag. 

 

 Voor zover de verwerende partij insinueert dat de door 

verzoekende partij aangehaalde rechtspraak achterhaald zou zijn want dateert van 

vóór het arrest van het Grondwettelijk Hof, verwijst zij bijkomend naar meer 

recente rechtspraak die het 10 %-forfait per analogie heeft toegepast. Van een 

kentering in de rechtspraak is volgens haar dus zeker geen sprake. 

 

 Voorts wijst zij erop dat zij overigens niet het 10%-forfait 

vordert, doch slechts een breukdeel ervan. In dit verband beweert de verwerende 

partij volgens haar ten onrechte dat de verzoekende partij slechts een kans van 

25 % zou gehad hebben op de opdracht. Er moet immers niet alleen rekening 

gehouden worden met het oorspronkelijk aantal inschrijvers, maar tevens met de 

onderlinge verhouding van die inschrijvers en een inschatting van de kansen. De 

verwerende partij geeft volgens haar zelf toe dat, als de vergelijking wordt 
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gemaakt tussen de offertes van de gekozen inschrijver Ipsos Belgium en verzoe-

kende partij, beide inschrijvers eenzelfde positieve punten hebben en in die optiek 

volledig gelijkwaardig scoren. In dat geval moet er volgens haar van uitgegaan 

worden dat de verzoekende partij een even grote kans zou gehad hebben op de 

opdracht als de gekozen inschrijver Ipsos Belgium, oftewel 50% kans. 

 

 Daarnaast meent de verzoekende partij dat er geen reden is tot 

matiging op grond van artikel 11bis, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State. 

 

 In de eerste plaats merkt zij op dat de wet van 17 juni 2013, 

zoals gewijzigd in 2017, voorrang heeft boven de gecoördineerde wetten op de 

Raad van State, in alle gevallen waar de procedurewetgeving niet zomaar 

onverkort suppletief kan worden toegepast. 

 

 Vervolgens wijst zij erop dat de verwerende partij geen enkele 

reden of omstandigheid aanhaalt van openbaar of particulier belang die van aard 

zou zijn om de begroting van de vergoeding te matigen, zodat er van enige 

belangenafweging ten gronde geen sprake kan zijn. 

 

 Ten slotte vergist de verwerende partij zich volgens haar tot 

tweemaal toe schromelijk: er kan geen sprake zijn van enige vergissing in hoofde 

van de verwerende partij rekening houdend met wat zij noemt “de op dat moment 

heersende rechtspraak van de Raad”. 

 

 De redenering van de verwerende partij dat zij zogenaamd niet 

beter wist noch kon weten is volgens haar in strijd met het vernietigingsarrest van 

de Raad, waarin de onwettigheid en derhalve de onrechtmatigheid van het 

handelen van de verwerende partij werd bevestigd. Bovendien vergeet de verwe-

rende partij dat het in het kader van het vergoedingscontentieux bij de Raad niet 

eens nodig is om een fout aan te tonen in hoofde van de verwerende partij en dat 

het integendeel volstaat dat een onwettigheid werd vastgesteld bij arrest van de 
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Raad. Hoe dan ook kan er van enige schulduitsluiting in rechte volgens haar geen 

sprake zijn, nu er van enige ommekeer in de rechtspraak volgens haar ook geen 

sprake is. Er kan volgens haar dan ook op geen enkele wijze sprake zijn van enige 

goede trouw in hoofde van de verwerende partij. 

 

 Evenmin kan de verwerende partij zich volgens de verzoekende 

partij verschuilen achter het arrest inzake de schorsingsvordering. Voor de 

beoordeling van de vordering tot schadevergoeding is het nog veel minder nodig 

en dus niet relevant dat de gunningsbeslissing geschorst is door een rechterlijke 

instantie of niet; een dergelijke schorsing is geen wettelijke voorwaarde voor het 

verkrijgen van een vergoeding tot herstel. 

 

 Er is volgens de verzoekende partij dan ook geen enkele reden 

of omstandigheid van openbaar of particulier belang voor een matiging van de toe 

te kennen schadevergoeding. 

 

 Ten slotte wijst zij er nog op dat de poging van de verwerende 

partij tot relativering van de verplichting tot schadevergoeding, te dezen de 

vergoeding tot herstel, overigens zonder meer in strijd is met de verplichting voor 

de rechterlijke instanties om onder gelding van de rechtsbeschermingsregeling 

doeltreffende rechtsmiddelen te hanteren ter bescherming van de naleving van de 

overheidsopdrachtenwetgeving. 

 

 Er mag volgens de verzoekende partij geen rekening worden 

gehouden met de matigingsbevoegdheid op grond van artikel 11bis, eerste lid van 

de procedurewetgeving Raad van State, nu de rechtsbeschermingsrichtlijn op 

geen enkele wijze belangenafweging toelaat in het kader van het vergoedings-

contentieux. In zoverre bijgevolg door de aanbestedende overheid wordt 

aangestuurd op dergelijke matiging, dient voorrang gegeven te worden aan de 

rechtsbeschermingsregeling op grond van de wet van 17 juni 2013, zoals 

gewijzigd in 2017, op richtlijnconforme wijze en met inachtneming van het doel-

treffendheidsbeginsel zoals vertolkt in de rechtspraak van het Hof van Justitie. 
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19. In haar laatste memorie blijft de verwerende partij erbij dat de 

verzoekende partij niet zonder meer beroep kan doen op een analogie-redenering 

met de 10 % forfaitaire schadevergoeding bij aanbestedingen. Zij verwijst 

opnieuw naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 november 2011  

waarin het uitdrukkelijk stelt dat de forfaitaire schadevergoeding ten belope van 

10 % van de inschrijvingsprijs en de bijbehorende lichtere bewijslast enkel 

gelden voor de ten onrechte geweerde inschrijver voor een procedure van 

aanbesteding, en naar het arrest van 16 juni 2016 van het Hof van Beroep te 

Brussel, waarin tevens wordt overwogen dat er bij offerteaanvraag geen 

forfaitaire vergoeding van 10 % mogelijk is naar analogie met de aanbestedings-

procedure. Bovendien wijst zij erop, dat wanneer een mathematische berekening 

mogelijk is, zoals te dezen wel degelijk het geval is, de rechter niet ex aequo et 

bono (in billijkheid) mag oordelen. Zij doet dan ook gelden dat nu de 

verzoekende partij een offerte heeft ingediend, rekening houdend met een 

welbepaalde winstmarge, het die winstmarge is die in concreto moet worden 

aangetoond en die als schade geldt, rekening houdend met de kans die men 

vervolgens had op de opdracht. Bovendien, zo vervolgt zij, heeft het Hof van 

Beroep van Brussel bevestigd dat zelfs in het geval van een evaluatie ex aequo et 

bono, de verzoekende partij gehouden is om objectieve elementen en 

overtuigingsstukken over te maken aan het Hof met het oog op deze evaluatie. 

 

 Voorts blijft de verwerende partij erbij dat bij de beoordeling 

van een schadevergoeding tot herstel de Raad een belangenafweging moet doen 

en aan de Raad van State een zekere matigingsbevoegdheid is toegekend. Zij 

benadrukt dat zij volledig te goeder trouw, en op grond van de op het moment 

van het nemen van de gunningsbeslissing heersende rechtspraak, een beslissing 

heeft genomen. Het feit dat deze rechtspraak vervolgens wordt verduidelijkt met 

een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie en dat hieruit blijkt dat de 

verwerende partij een onwettigheid heeft begaan, kan dan ook niet te haren laste 

worden gelegd. Het feit dat er geen ommezwaai is in de rechtspraak die zou 

stellen dat de beoordelingsmethodiek vanaf nu altijd op voorhand moet worden 

bekend gemaakt doet geen afbreuk aan het feit dat er een verduidelijking is 
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gekomen dat dit in welbepaalde gevallen wel moet. Het betreft een verduide-

lijking waarvan de verwerende partij, op grond van de heersende rechtspraak van 

de Raad van State, voorheen niet op de hoogte was. Dit valt ook duidelijk af te 

leiden uit de vraagstelling van de Raad van State aan het Hof van Justitie zelf 

waarbij twee hypotheses worden vermeld, namelijk de vraag naar het bestaan van 

(i) een algemene verplichting tot bekendmaking van de beoordelingsmethodiek, 

dan wel (ii) een verplichting in bepaalde omstandigheden, zoals o.m. de 

draagwijdte, het gebrek aan voorzienbaarheid of het gebrek aan gangbaarheid van 

deze afwegingsregels. 

 

20. In de laatste memorie sluit de verzoekende partij zich aan bij 

het auditoraatsverslag, wat de begroting van het verlies van een kans betreft, 

waarbij het 10 %-forfait per analogie als uitgangspunt mag worden gehanteerd 

om hiervan vervolgens een breukdeel te nemen. 

 

 Wat de concrete begroting van de schadevergoeding betreft, 

volhardt de verzoekende partij in haar becijfering, zoals uiteengezet in de 

memorie van wederantwoord. 

 

 Na haar argumentatie daaromtrent te hebben herhaald, wijst zij 

er nog op dat het cassatiearrest van 13 januari 2005 (nr. C.04.0131.F), waarin 

wordt overwogen dat, wanneer een schade slechts in zijn geheel bepaalbaar is op 

een bepaalde datum, de rechter kan beslissen dat de vergoedende interesten 

slechts een aanvang nemen vanaf deze datum, in casu geen toepassing kan 

vinden. Immers heeft het Hof van Cassatie in het voormelde arrest alleen 

geoordeeld dat de vergoedende interesten vanaf de datum van raming van de 

schade in haar geheel kan ingaan, “wanneer de schade geleidelijk aan tot stand is 

gekomen”. Dit is te dezen niet het geval. 

 

 Ten slotte herhaalt zij dat er te dezen geen omstandigheden van 

openbaar en particulier belang zijn die zich verzetten tegen de volledige vergoe-

ding van de schade. Dergelijke omstandigheden kunnen dus volgens haar 
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evenmin worden aangegrepen om de toepassing van de interesten te beperken in 

de tijd. 

 

 Beoordeling 

 

21. Anders dan het geval is bij aanbesteding, voorziet de regel-

geving in geval van offerteaanvraag niet in een automatische en forfaitaire 

schadeloosstelling.  

 

22.  Bij de begroting van de omvang van de schade die bestaat uit 

het verlies van een kans dient rekening gehouden te worden met, enerzijds, de 

waarde van de onrechtmatig gegunde opdracht en, anderzijds, de hoegrootheid 

van de kans die in hoofde van de verzoekende partij bestond om de opdracht 

daadwerkelijk gegund te krijgen. 

 

 Anders dan de verwerende partij dit ziet, kan uit het voormelde 

arrest nr. 173/2011 van 10 november 2011 niet worden afgeleid dat voor de 

begroting van het verlies van een kans in het geval van een offerteaanvraag het 

10 %-forfait niet per analogie als uitgangspunt zou mogen worden gehanteerd, 

waarvan vervolgens een breukdeel wordt genomen. Het Grondwettelijk Hof 

oordeelde enkel dat de keuze van de wetgever om in dat geval niet in de bedoelde 

forfaitaire schadeloosstelling te voorzien, redelijk verantwoord is, net omdat in de 

regel niet met dezelfde zekerheid als bij aanbesteding kan worden vastgesteld of 

de opdracht had moeten worden gegund aan de inschrijver die meent ten onrechte 

te zijn geweerd. Bijgevolg mag niet het volledige bedrag van die forfaitaire 

schadeloosstelling in aanmerking worden genomen, maar enkel een nader te 

bepalen breukdeel ervan, dat juist de inschatting begroot van de kans op de 

gunning van de opdracht. 

 

 In het artikel 16, derde lid, van de wet van 17 juni 2013 

‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
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en concessies’ is bepaald dat bij openbare of niet-openbare procedure, wanneer 

de economisch meest voordelige offerte uitsluitend op grond van de prijs wordt 

bepaald, de opdracht aan de inschrijver wordt gegund die de laagste regelmatige 

offerte heeft ingediend, op straffe van een forfaitaire schadevergoeding 

vastgesteld op tien procent van het bedrag zonder belasting over de toegevoegde 

waarde van deze offerte. 

 

 Op grond van het voorgaande vertrekt de verzoekende partij bij 

haar begroting van de schade van een herstelvergoeding van 10 % van haar 

offerteprijs, dit is 87.350 euro; in de concrete omstandigheden van de zaak mag 

met deze werkwijze worden ingestemd. 

 

23. Vervolgens dient de kans te worden begroot die de verzoekende 

partij heeft verloren.  

 

 Daarbij dient met de verwerende partij te worden aangenomen 

dat bij de berekening van de hoegrootheid van de kans rekening dient te worden 

gehouden met het totaal aantal inschrijvers dat ingeschreven heeft. De 

onwettigheden doen de gehele klassering immers in vraag stellen, waardoor deze 

niet meer als uitgangspunt kan dienen. Aangezien er in huidig geval vier 

inschrijvers waren, mag de kans, rekening houdend met de in het vernietigings-

arrest vastgestelde onwettigheden, dan ook redelijkerwijze geraamd worden op 

25 %. Aldus kan het verlies van een kans op het verkrijgen van de opdracht te 

dezen worden begroot op 25 % van 87.350 euro, dit is 21.837,50 euro. 

 

 De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat te dezen nog 

met andere omstandigheden dient te worden rekening gehouden bij de bepaling 

van het breukdeel dan met het oorspronkelijk aantal inschrijvers. Zo werden de 

offertes van de vier inschrijvers regelmatig bevonden. In de mate dat de 

verzoekende partij zelf haar kans 50 % inschat, dient hier te worden herhaald dat 

niet mag worden vooruitgelopen op een bijgestelde vergelijking van de offertes 

noch op de rangschikking die er dan uit zou zijn voortgevloeid, wanneer de 
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overheid niet de onwettigheden zou hebben begaan 

 

24. De vraag van de verzoekende partij tot het verkrijgen van 

vergoedende interesten kan worden ingewilligd. Deze interest aan de wettelijke 

interestvoet is verschuldigd over de toegekende schadevergoeding, te dezen vanaf 

de datum van het ontstaan van de schade, namelijk vanaf de gunningsbeslissing 

van 11 april 2012. 

 

25. Er dient te worden vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat de 

verwerende partij betoogt, er te dezen geen omstandigheden van openbaar en 

particulier belang zijn die zich verzetten tegen de volledige vergoeding van de 

aldus begrote schade. 

 

 In de mate dat de verwerende partij wijst op haar goede trouw, 

valt in de eerste plaats op te merken dat voor de toekenning van een 

schadevergoeding tot herstel de vaststelling van een onwettigheid volstaat. 

 

 In de mate dat de verwerende partij er nog op wijst dat de Raad 

niet de schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden gunningsbeslissing 

heeft bevolen, valt op te merken dat dit slechts een prima facie oordeel betreft en 

dat niets de verwerende partij belette om de betrokken beslissing in te trekken, 

gelet op het ingestelde annulatieberoep. 

 

26. Wat de begroting van de schade betreft, wordt aldus aan de 

verzoekende partij een schadevergoeding tot herstel toegekend ten belope van 

21.837,50 euro, vermeerderd met de vergoedende interesten aan de wettelijke 

interestvoet vanaf de datum van 11 april 2012. 

 

BESLISSING 

 

1. De Raad van State veroordeelt het Vlaamse Gewest tot betaling van een 

schadevergoeding tot herstel aan de nv Kantar Belgium ten bedrage van 
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21.837,50 euro te vermeerderen met de vergoedende interesten aan de 

wettelijke interestvoet vanaf de datum van 11 april 2012. 

 

2. De verwerende partij wordt verwezen in de kosten van het geding, begroot 

op een rolrecht van 200 euro, en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, 

die verschuldigd is aan de verzoekende partij.  

Het door de verzoekende partij teveel betaalde rolrecht van 200 euro dient 

haar te worden terugbetaald. 

 

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 16 mei 2019, 

door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit: 

 

Dierk Verbiest, kamervoorzitter, 

Johan Bovin, staatsraad, 

Pierre Barra, staatsraad, 

bijgestaan door 

Silja Doms,  griffier. 

 

De griffier                            De voorzitter 

 

 

 

 

Silja Doms                            Dierk Verbiest 
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 Openbaarheid van bestuur  

De beroepsinstantie steunt de bestreden weigeringsbeslis-
sing op de uitzonderingsgrond vermeld in artikel  14, 3°, 
van het openbaarheidsdecreet. Dit is een relatieve uitzon-
deringsgrond. De openbaarmaking wordt slechts afgewezen 
indien het beschermde belang door de openbaarmaking zou 
worden aangetast en er wordt vastgesteld dat het belang van 
de openbaarheid niet opweegt tegen het beschermde belang.
Deze beoordeling en belangenafweging moeten blijken uit 
de motivering in de bestreden beslissing zelf of, minstens, 
uit stukken van het administratief dossier die onmiskenbaar 
aan de beroepsinstantie zelf zijn toe te schrijven.
De beroepsinstantie vermeldt artikel 14, 3°, van het open-
baarheidsdecreet als uitzonderingsgrond, om er vervolgens 
aan toe te voegen dat zij “van oordeel is dat het feit op zich 
dat (rechts)personen een bod doen, wat de inhoud van dat 
bod is, evenals welke aankoopprijs een bepaalde partij be-
reid is om te betalen of betaalt voor een bepaald gebouw, te 
beschouwen zijn als vertrouwelijke, commerciële informa-
tie, in de zin van artikel 14, 3°, van het Openbaarheidsde-
creet, van de betrokken bieders/koper die voor de betrokken 
partijen van zakelijk belang zijn” en dat zij “kan aannemen 
dat het openbaar maken van deze gegevens strijdig zou 
kunnen zijn met het economisch belang van de betrokken 
partijen in die zin dat de strategie van de betrokkenen zou 
worden bekendgemaakt, alsook inzage zou worden verleend 
in hoever de betrokkenen voor een bepaald pand zouden 
willen gaan”.
In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de be-
roepsinstantie in wel erg voorwaardelijke termen  – “zou 
[strijdig] kunnen zijn” – toepassing maakt van de betrokken 
uitzonderingsgrond. Dit strookt niet met het restrictieve ka-
rakter van deze uitzonderingsgrond. Voorts kan de apodic-
tische overweging “dat het economisch belang moet geacht 
worden te primeren op het belang van de openbaarheid van 

de gevraagde gegevens” niet volstaan als een afdoende in 
concreto-afweging van belangen.
Daarbij komt nog dat van de gevraagde informatie moet wor-
den nagegaan of ze eventueel gedeeltelijk openbaar kan wor-
den gemaakt en of degene van wie de informatie afkomstig 
is, zou kunnen instemmen met de openbaarmaking.
Dat de beroepsinstantie de mogelijkheid tot gedeeltelijke 
openbaarmaking, zoals voorgeschreven door artikel  9 van 
het openbaarheidsdecreet, heeft onderzocht, wordt wel be-
weerd in de memorie van antwoord, maar blijkt, anders dan 
de verwerende partij dit blijkbaar ziet, geenszins uit de be-
streden beslissing, evenmin als uit andere documenten van 
het administratief dossier.
Voorts geeft de beroepsinstantie in de bestreden beslissing 
zelf aan “in de regel verplicht” te zijn “de betrokken partij-
en om een eventuele toestemming aan te schrijven”, maar 
verklaart zij “hiervan echter [af te zien]”. De reden daartoe 
wordt, wederom, niet in de bestreden beslissing toegelicht. 
Uit niets blijkt dat de beroepsinstantie nog maar de minste 
poging heeft ondernomen om de betrokkenen te contacte-
ren.
Het betoog in de laatste memorie van de verwerende partij 
dat zij de betrokken personen niet heeft gecontacteerd om 
reden van het lange tijdsverloop “tussen het verkoopproces 
en het beroep bij de Beroepsinstantie, dat immers pas twee 
jaar later werd ingesteld” en om reden van “het aantal be-
trokken personen, te weten 13 bieders”, vermag dit laatste 
niet te verantwoorden.
Gezien het voormelde heeft de beroepsinstantie niet in over-
eenstemming gehandeld met de vereisten van de artikelen 9, 
14, 3°, en 24, § 1, derde lid, van het openbaarheidsdecreet.

(Vernietiging)
 

Overheidsopdrachten 

 

Arrest nr. 243.095 – 30 november 2018

XIIe Kamer
Zetel: Dhr. Verbiest, dhr. Bovin en dhr. Barra (verslaggever)
Auditoraat: Dhr. Riemslagh (andersluidend advies)
Inzake: nv Deckx Algemene Ondernemingen/Vlaamse Gewest

Belang bij middel – Europeesrechtelijk beginsel van de 
rechtszekerheid  – Clausule in het bestek stellende dat 
zonder bezwaar binnen een bepaalde termijn een in-
schrijver is gebonden aan de besteksbepalingen  – Be-
lang bij middel waarin onwettigheid van het bestek 
wordt aangevoerd
 
 
In het bestek is de volgende clausule opgenomen:
“Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrij-
vers onvoorwaardelijk de inhoud van de opdrachtdocumen-
ten 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 aangetekende brief uiterlijk 
tien kalenderdagen voor de opening van de offertes bekend 
te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving 
van de redenen.”
De draagwijdte die de verwerende partij aan deze bepaling 
geeft, namelijk dat ze de verzoekende partij zou verhinde-
ren zich in rechte te beroepen op een besteksonwettigheid 
die zij volgens deze bepaling tijdig had moeten melden aan 
de aanbestedende overheid maar niet heeft gedaan, kan niet 
worden aanvaard.
Op de eerste plaats toont de verwerende partij, die het be-
stek hier reglementair acht, niet wat de rechtsgrond is voor 
een aanbestedende overheid om in het bestek bepalingen 
op te nemen die de toegang tot een rechter procedureel en 
inhoudelijk regelen. Voorts, in zoverre een aanbestedende 
overheid hierover regelgevend mag optreden, bezwaart de 
strekking van de voormelde besteksclausule de toegang tot 
de rechter fundamenteel. Deze clausule laat, mede gelet 
op de fase van voorbereiding van de offerte waarin de in-
schrijver zich dan bevindt, een relatief korte termijn aan 
een geïnteresseerde inschrijver voor reactie, er wordt geen 
procedure uitgewerkt waaraan een aanbestedende overheid 
zich bij een eventueel bezwaar dient te houden en er wordt 
slechts in zeer algemene zin naar rechtmatigheidsbezwaren 
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Rechtspraak Raad van State

verwezen. Niettemin heeft deze clausule volgens de verwe-
rende partij, zoals in de huidige zaak is gebleken, bijzonder 
verstrekkende gevolgen voor de inschrijver.
In die omstandigheden beschouwt de Raad de kwestieuze 
besteksbepaling hoogstens als een aansporing voor de geïn-
teresseerde inschrijvers om de aanbestedende overheid te 
helpen de gunningsprocedure in zo goed mogelijke banen 
te leiden.
Mede vanuit dat vertrekpunt bekeken slaagt de verwerende 
partij er voorts niet in aan te tonen dat de verzoekende partij 
onzorgvuldig, niet diligent of in strijd met een behoorlijk 
burgerschap zou hebben gehandeld door niet onmiddellijk, 
nog voor de indiening van haar offerte, bezwaar, eventueel 
in rechte, te maken tegen het kwestieuze selectiecriterium 
en hierdoor het beginsel van de rechtszekerheid, dat mede 
ten grondslag ligt aan de voormelde richtlijn 89/665/EEG, 
zou hebben miskend. Voorts is een vordering tot schorsing 
bij uiterst dringende noodzakelijkheid tegen de gunnings-
beslissing evenmin vereist om een ontvankelijk beroep tot 
nietigverklaring in te dienen.
Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt niet dat uit 
deze richtlijn voortvloeit dat het rechtszekerheidsbeginsel, 
dat dient te worden afgewogen aan het rechtsbeschermings-
beginsel, de redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige 
inschrijver er in elk geval toe verplicht om onmiddellijk be-
zwaar te maken tegen elke eventueel onwettige of onduide-
lijke voorbeslissing, zoals een besteksbepaling is. Dit blijkt 
zeker niet wanneer deze besteksbepaling de kandidaat-in-
schrijver niet verhindert op zinvolle wijze deel te nemen 
aan de gunningsprocedure, zoals hier het geval is.
Voorts dient de context van een gunningsprocedure in her-
innering te worden gebracht en is het evident dat een in-
schrijver zich in eerste instantie concentreert op de offerte 
zelf; er moet in beginsel dan ook niet van hem in dit stadium 
van de gunningsprocedure – tenzij er bijvoorbeeld sprake is 
van kwade trouw – worden verwacht dat hij overgaat tot een 
juridische check-up van elke besteksbepaling of de procedu-
rekeuze betwist.
In concreto belette het betrokken selectiecriterium de ver-
zoekende partij hier niet om op een zinvolle wijze aan de 
gunning deel te nemen, evenmin als bij de drie andere in-
schrijvers. Er zijn hier ook geen aanwijzingen dat de aard 
van de opdracht en de opdrachtdocumenten dermate zijn 
dat van een inschrijver mocht worden verwacht dat hij het 
bestek op voorhand deskundig liet bestuderen en screenen 
op mogelijke juridische disputen.
Zo ook valt de Raad de verwerende partij niet bij waar zij 
betoogt dat het hier om een meteen zichtbaar wettigheids-
bezwaar gaat. Het door de verzoekende partij aangebrachte 
middel, namelijk dat het kwestieus selectiecriterium niet de 
inschrijver maar de offerte of de uitvoering van de opdracht 
betreft, wordt door de verwerende partij 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 onmidde-
llijk de aanbestedende overheid of een rechter te hebben 
gevat.
De excepties worden verworpen.

(Heropening van het debat)

Uittreksel uit het verslag van auditeur J. 
Riemslagh

10. De exceptie van de verwerende partij houdt in es-
sentie in dat de verzoekende partij in het kader van 
onderhavige procedure geen kritiek meer kan uitoe-
fenen op de betrokken bepaling van het bestek, ener-
zijds omdat dat ingaat tegen het Europeesrechtelijke 
beginsel van rechtszekerheid (hetgeen zij omschrijft 
als een “laattijdige reactie”) en anderzijds omdat de 
verzoekende partij onzorgvuldig gehandeld zou heb-
ben door de het wettigheidsbezwaar niet eerder ken-
baar te maken.
Beide onderdelen van de exceptie worden hierna 
samen behandeld.

11. De status van de relevante rechtspraak kan, zon-
der exhaustief te zijn, als volgt worden samengevat.

11.1. In beginsel geldt “dat de onrechtmatigheden 
die een inschrijver aan een besteksbepaling verwijt, 
ook nog op ontvankelijke wijze mogen worden inge-
roepen tegen latere beslissingen in het kader van de 
gunningsprocedure” en “dat de verzoekende partij 
derhalve tot staving van haar beroep tegen de bestre-
den beslissingen de onwettigheid mag inroepen van 
het bestek, zelfs indien zij de beslissing tot vaststel-
ling van het bestek als zodanig niet heeft aangevoch-
ten bij de Raad van State”. Dit is de zogenaamde La-
bonorm-leer (RvS 2 december 2005, nr.  152.173, nv 
Labonorm).

11.2. In het arrest Neorec van 13 juli 2010 beoordeel-
de de Raad van State deze leer in het licht van het 
arrest Grossmann Air Service  (HvJ 12 februari 2004, 
C-230/02, Grossmann Air Service) van het Hof van 
Justitie, dat ook door de verwerende partij wordt aan-
gevoerd (RvS 13 juli 2010, nr. 206.598, nv Neorec):
“5.3. Het arrest waar de verwerende partij in haar 
laatste memorie gewag van maakt, is het arrest van 
het Hof van Justitie van 12 februari 2004, in de zaak 
C-230/02, Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahr-
tunternehmen Gmbh & C° KG tegen de republiek Oos-
tenrijk. Daargelaten of de hier in het geding zijnde op-
dracht de Europese drempelwaarde overschrijdt, en 
het arrest hetzij rechtstreeks hetzij bij analogie kan 
worden aangevoerd, verwoordde het Hof de aan de 
orde zijnde prejudiciële vraag als volgt:
“Gelet op de door de verwijzende rechter uiteengezet-
te feiten moeten de eerste en de derde vraag samen 
worden behandeld en in die zin worden begrepen, dat 
deze rechter in hoofdzaak wenst te vernemen of de ar-
tikelen 1, lid 3, en 2, lid 1, sub b, van richtlijn 89/665 
aldus moeten worden uitgelegd, dat zij eraan in de 
weg staan dat een persoon, na de gunning van een 
overheidsopdracht, wordt geacht geen toegang meer 
te hebben tot de beroepsprocedures als bedoeld in 
genoemde richtlijn wanneer deze persoon niet heeft 
deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure, zulks 
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op grond dat hij wegens gestelde discriminerende 
specificaties in de aanbestedingsdocumenten, waar-
tegen hij evenwel geen beroep heeft ingesteld vóór de 
gunning van de opdracht, niet in staat zou zijn ge-
weest de te plaatsen opdracht volledig uit te voeren”.
Het antwoord luidt:
“1) De artikelen 1, lid 3, en 2, lid 1, sub b, van richt-
lijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 
houdende de coördinatie van de wettelijke en be-
stuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepas-
sing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen 
van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de 
uitvoering van werken, zoals gewijzigd bij richtlijn 
92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende 
de coördinatie van de procedures voor het plaatsen 
van overheidsopdrachten voor dienstverlening, moe-
ten aldus worden uitgelegd dat zij er niet aan in de 
weg staan dat een persoon, na de gunning van een 
overheidsopdracht, wordt geacht geen toegang meer 
te hebben tot de beroepsprocedures als bedoeld in 
genoemde richtlijn, wanneer deze persoon niet heeft 
deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure, zulks 
op grond dat hij wegens gestelde discriminerende 
specificaties in de aanbestedingsdocumenten, waar-
tegen hij evenwel geen beroep heeft ingesteld vóór de 
gunning van de opdracht, niet in staat zou zijn ge-
weest de te plaatsen opdracht volledig uit te voeren”.
Klaarblijkelijk heeft het Hof aldus enkel geantwoord 
op de betrokken vraag voor wat betreft de cumulatie-
ve hypothese én dat een persoon geen rechtstreeks 
beroep heeft ingediend tegen het besluit houdende 
vaststelling van de specificaties van de oproep tot in-
schrijving én “wanneer deze persoon niet heeft deel-
genomen aan de aanbestedingsprocedure” (zinsnede 
zowel in de aangehaalde overweging 23 als in het ant-
woord op de vraag; zie ook overweging 39). Anders 
dan het geval was in de zaak Grossmann heeft de ver-
zoekende partij echter wél deelgenomen aan de pro-
cedure.
5.4. Voorts leidt het Hof van Justitie in het betrokken 
arrest uit de artikelen 1, lid 3 en 2, lid 1, sub b, van 
de voormelde richtlijn 89/665/EEG niet af dat de lid-
staten verplicht zouden zijn toegang te weigeren tot 
beroepsprocedures -te dezen belang te ontzeggen aan 
verzoekende partij- indien deze geen beroep heeft 
ingesteld “tegen het besluit van de aanbestedende 
dienst houdende vaststelling van de specificaties” – 
te dezen de besteksbepalingen. In het antwoord op de 
prejudiciële vraag zegt het Hof van Justitie enkel dat 
de lidstaten een dergelijke opstelling mogen huldigen 
en de richtlijn zich daartegen niet verzet.
De genoemde Labonorm-rechtspraak van de Raad 
van State laat zich volledig inpassen in die mogelijk-
heid: het bestek kan volgens die rechtspraak meteen 
op ontvankelijke wijze worden aangevochten.
6. Deze rechtspraak is ook geheel in de lijn met ande-
re rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ, 28 janu-
ari 2010, in de zaak C-456/08, Europese Commissie 
tegen Ierland) volgens welk “de toepassing van nati-
onale vervaltermijnen er niet toe [mag] leiden dat de 

uitoefening van het recht om tegen besluiten tot gun-
ning van overheidsopdrachten beroep in te stellen, 
haar nuttige werking verliest”.
7. Aldus kan het beroep dat wordt gedaan op de toe-
passing, inzake overheidsopdrachten, van de theorie 
van de complexe administratieve verrichting niet als 
een onzorgvuldigheid worden aangemerkt.
Mogelijk zou het anders kunnen zijn indien het bestek 
bijvoorbeeld ertoe zou hebben verplicht om meteen 
zichtbare wettigheidsbezwaren onverwijld te melden 
aan de aanbestedende overheid en verzoekende partij 
aan deze verplichting was voorbijgegaan.
8. De Raad van State maakt zich ook in de huidige 
zaak de leer van het voormelde Labonorm-arrest 
eigen en valt de exceptie dienvolgens niet bij. De ver-
zoekende partij mag derhalve tot staving van haar 
beroep tegen de bestreden beslissingen de onwettig-
heid van het bestek inroepen ook nu zij de beslissing 
tot vaststelling van het bestek als zodanig niet heeft 
aangevochten bij de Raad van State. Het beroep is 
ontvankelijk.”
Samengevat werd in dit arrest de Labonorm-leer 
bevestigd, werd deze verenigbaar geacht met het ar-
rest  Grossmann Air Service  en werd de toepassing 
ervan als niet onzorgvuldig beoordeeld, maar werd 
tevens overwogen dat zulks “[m]ogelijk […] anders 
[kon] zijn indien het bestek bijvoorbeeld ertoe zou 
hebben verplicht om meteen zichtbare wettigheidsbe-
zwaren onverwijld te melden aan de aanbestedende 
overheid en verzoekende partij aan deze verplichting 
was voorbijgegaan”.

11.3. De Raad van State heeft de in navolgende recht-
spraak middelen onontvankelijk bevonden wanneer 
voldaan was aan twee cumulatieve voorwaarden na-
melijk (a) dat een besteksbepaling ertoe verplicht om 
meteen zichtbare wettigheidsbezwaren te melden en 
(b) dat de betrokken onrechtmatigheid als een derge-
lijk zichtbaar bezwaar te beschouwen is.

11.3.1. Dat was bijvoorbeeld het geval in een arrest 
van 29 mei 2012, met betrekking tot de betwisting van 
de in het bestek vermelde beoordelingsmethodiek 
van het gunningscriterium ‘prijs’ (RvS 29 mei 2012, 
nr. 219.519, nv CEI-De Meyer e.a., ov. 11):
“In het verlengde van wat reeds in de arresten 
nr.  206.598 van 13  juli 2010 inzake nv Neorec en 
nr.  214.645 van 14  juli 2011 inzake nv JC Decaux 
Belgium Publicité, werd overwogen, kan een exceptie 
van gebrek aan belang bij dergelijk middel worden 
aanvaard indien het bestek ertoe heeft verplicht om 
meteen zichtbare rechtmatigheidsbezwaren onver-
wijld te melden aan de aanbestedende overheid en de 
betrokken onrechtmatigheid als een dergelijk zicht-
baar bezwaar te beschouwen is.
Dit lijkt te dezen het geval: de litigieuze wijze van be-
oordeling van het prijscriterium was reeds opgeno-
men in zowel het eerste bestek als het BAFO-bestek en 
beide bestekken bevatten de volgende bepaling: […]
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Er blijkt niet dat verzoekende partijen, ondanks voor-
melde besteksbepaling, eerder bezwaar hebben geuit 
tegen de aangekondigde beoordelingswijze van het 
prijscriterium, zodat hun kritiek tegen deze metho-
diek zelf niet ontvankelijk is, hetgeen de Raad van 
State ambtshalve vaststelt. […]”

11.3.2. Op een gelijkaardige wijze werd in een arrest 
van 21 april 2016 een middel waarin de foutieve kwa-
lificatie van de opdracht werd aangevoerd onontvan-
kelijk bevonden (RvS 21 april 2016, nr. 234.464, nv 
Sita Remediation, ov. 15-16):
“In zoverre de verzoekende partij gewag maakt van 
een nieuwe kans om zich de opdracht te zien gunnen 
bij het aanvaarden van het middel, wordt opgemerkt 
dat het bestek te dezen uitdrukkelijk op bladzijde 9 
bepaalt dat “[i]ndien een geïnteresseerde partij […] 
onduidelijkheden, onvolkomenheden of onjuistheden 
zou vaststellen”, zij de aanbestedende overheid daar-
van onmiddellijk op de hoogte dient te stellen en dat 
als zij zulks niet doet, dit “wordt aanzien als de uit-
drukkelijke bevestiging vanwege de geïnteresseerde 
partij dat het bestek geen enkele onduidelijkheid, 
onjuistheid, fouten en/of leemten bevat”.
De verzoekende partij lijkt, zoals de verwerende partij 
terecht opmerkt in de nota, zonder inzake de kwalifi-
catie van de opdracht voorafgaandelijk enige beden-
king of opmerking te hebben geformuleerd, een offerte 
te hebben ingediend. Het wettigheidsbezwaar dat de 
verzoekende partij in het tweede middel inroept en 
dat de kwalificatie van de opdracht betreft, lijkt noch-
tans in elk geval meteen zichtbaar voor een redelijk 
geïnformeerd en normaal zorgvuldig inschrijver.
In deze omstandigheden lijkt de verzoekende partij 
haar belang op dat punt door eigen verzuim te hebben 
verbeurd. Dit klemt des te meer nu zij in haar – als 
eerste aangevoerde middel – terzelfder tijd ten volle 
de afwikkeling nastreeft van de procedure zoals zij 
daaraan heeft deelgenomen.
[…]
Het middel lijkt niet ontvankelijk.”

11.3.3. Dat het cumulatieve voorwaarden betreft blijkt 
onder meer uit een arrest van 5 maart 2013, waarin 
een exceptie dat geen vragen of opmerkingen werden 
geformuleerd over de betwiste besteksbepaling werd 
verworpen omdat het bestek geen bepaling bevatte 
met de verplichting om bezwaren tijdig te melden 
(RvS 5 maart 2013, nr. 222.725, nv Fire Technics, ov. 
7.2):
“Voorts lijkt het bestek geen bepaling te bevatten 
die ertoe zou hebben verplicht om meteen zichtbare 
wettigheidsbezwaren onverwijld te melden, maar in 
elk geval lijkt het niet zo dat op het eerste gezicht bij 
indiening van de offerte de selectievoorwaarden ver-
zoekende partij zouden hebben belet om op zinvolle 
wijze aan de procedure deel te nemen.”
In een arrest van 30  november 2017 werd een ge-
lijkaardige exceptie afgewezen omdat het wettig-
heidsbezwaar niet als een meteen zichtbaar bezwaar 

kon worden beschouwd (RvS 30  november 2017, 
nr.  240.043, nv Bopro Sustainable Investment, ov. 
15.1-15.2. In dezelfde zin: RvS 13  september 2016, 
nr. 235.747, cvba Modero Gerechtsdeurwaarders Ant-
werpen, ov. 9.2; RvS 30 november 2017, nr. 240.044, 
nv Bopro Sustainable Investment, ov. 15.1-15.2):
“15.1. De verwerende partij merkt op dat het selec-
tiedossier een akkoordverklaring met de procedure 
bevat, waarin de kandidaten door het indienen van 
een kandidaatstelling de inhoud van het selectiedos-
sier aanvaarden en zij zich ertoe verplichten fouten of 
leemten te melden. Ook het kandidaatstellingsformu-
lier bevat de clausule dat het selectiedossier zonder 
voorbehoud wordt aanvaard.
15.2. Deze exceptie kan op het eerste gezicht te dezen 
niet worden aanvaard, gelet onder meer op de relatief 
korte termijn die de kandidaten maar hadden om 
hun kandidaatstelling voor de belangrijke in het ge-
ding zijnde opdracht voor te bereiden en in te dienen, 
maar ook op het feit dat de kwalificatie-problematiek 
op zichzelf reeds een aanzienlijke complexiteit ver-
toont, zoals hiervoor bij het onderzoek van het middel 
bleek. Van een inschrijver lijkt niet te moeten worden 
verwacht dat hij in dergelijke omstandigheden voor-
aleer zich kandidaat te stellen nog eerst een dergelijk 
onderzoek voert.”

11.3.4. Wat besteksbepalingen betreft waarvan de 
draagwijdte pas na de beoordeling van de inschrijvin-
gen kon worden begrepen (en die dus a fortiori geen 
meteen zichtbaar karakter hebben), oordeelde het Hof 
van Justitie in het arrest eVigilo van 12 maart 2015 dat 
(HvJ 15 maart 2013, C-538/13, eVigilo Ltd):
“Artikel  1, lid 1, derde alinea, van richtlijn 89/665, 
zoals gewijzigd bij richtlijn 2007/66, en de artikelen 2, 
44, lid 1, en 53, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/18 
moeten aldus worden uitgelegd dat een redelijk geïn-
formeerde en normaal zorgvuldige inschrijver die de 
aanbestedingsvoorwaarden pas kon begrijpen toen 
de aanbestedende dienst, na beoordeling van de in-
schrijvingen, volledige informatie over de motivering 
van zijn besluit verstrekte, het recht moet hebben om 
na het verstrijken van de in het nationale recht gestel-
de termijn een beroep betreffende de wettigheid van 
de aanbesteding in te stellen. Dat recht van beroep 
kan worden uitgeoefend tot het verstrijken van de 
termijn voor beroep tegen het besluit tot gunning van 
de opdracht.”

11.3.5. Het spiegelbeeld van dergelijke situatie betreft 
het geval waarin de betrokken onderneming als ge-
volg van de betrokken besteksbepaling geen zinvolle 
kandidatuur of inschrijving kon indienen.
Over dergelijke casus heeft de Raad van State in een 
arrest van 30  juni 2016 geoordeeld dat een onder-
neming die niet heeft deelgenomen aan de gunnings-
procedure noch beroep heeft ingesteld tegen de aan-
kondiging en het besluit van de aanbestedende dienst 
houdende vaststelling van de selectieleidraad, hoe-
wel deze specificaties de verzoekende partij volgens 
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haar beletten om op zinvolle wijze deel te nemen aan 
de opdracht, prima facie geacht wordt geen belang te 
hebben bij haar beroep tegen de bestreden beslissin-
gen (RvS 30  juni 2016, nr. 235.294, nv Middelkerke 
Casino Kursaal, ov. 14).
Anders dan de verzoekende partij stelt, blijkt uit de 
rechtspraak echter niet het omgekeerde, namelijk dat 
de exceptie van gebrek aan belang wegens het niet 
tijdig opwerpen van het meteen zichtbare wettig-
heidsbezwaar  enkel  mogelijk is indien het bezwaar 
van die aard is dat de betrokken onderneming ver-
hinderd werd om op zinvolle wijze deel te nemen aan 
de procedure. Uit de overweging in het onder rand-
nummer  11.3.3 geciteerde arrest van 5  maart 2013 
kan niet worden afgeleid dat de onmogelijkheid om 
zinvol deel te nemen aan de procedure als een bij-
komende, op zichzelf staande voorwaarde voor de be-
trokken exceptie kan worden beschouwd (dat neemt 
niet weg dat de partijen de aan- of de afwezigheid van 
dergelijke omstandigheid kunnen aanvoeren in hun 
argumentatie, bijvoorbeeld omtrent het meteen zicht-
bare karakter).

11.4. Volgens de verzoekende partij volgt uit de 
rechtspraak van de Raad van State een bijkomende 
voorwaarde, namelijk dat de verwerende partij uit-
drukkelijk moet aanvoeren dat zowel aan de voor-
waarde van het bestaan een ‘bezwaarclausule’ in het 
bestek als aan de voorwaarde van het meteen zicht-
bare wettigheidsbezwaar, is voldaan. Zij haalt daartoe 
twee arresten aan waarin een exceptie wegens het niet 
eerder opwerpen van kritiek op het bestek werd afge-
wezen, waarbij de daartoe geldende voorwaarden (zie 
randnummer  11.3) in herinnering werden gebracht 
en waarbij in een van de arresten werd overwogen 
dat “niet eens wordt beweerd dat een en ander het 
geval is” (RvS 14 juli 2011, nr. 214.645, nv JC Decaux 
Belgium Publicité, ov. 20.2; RvS 23 december 2011, 
nr. 217.012, nv Schoonmaakbedrijf All Building Ser-
vices, ov. 22).
Uit de door de verzoekende partij aangehaalde of 
enige ander rechtspraak lijkt geen bijzondere stel-
plicht te kunnen worden afgeleid die verder gaat dan 
de algemene vereiste dat een exceptie, net zoals een 
middel, voldoende duidelijk en concreet moet wor-
den geformuleerd.

11.5. De verzoekende partij heeft opgemerkt dat er 
in de Franstalige rechtspraak van de Raad van State 
op heden geen sprake is “van een vergelijkbare “Neo-
rec”-rechtspraak”. Hoewel deze stelling correct lijkt 
te zijn, doet zij in beginsel geen afbreuk aan de hier-
boven aangehaalde (Nederlandstalige) rechtspraak.

11.6. Volledigheidshalve kan worden opgemerkt aan 
het voorgaande in beginsel geen afbreuk wordt gedaan 
door het gegeven dat de Raad van State, in bepaalde 
gevallen, de ernst of de grond van het middel onder-
zoekt in plaats van (RvS 14 augustus 2017, nr. 238.949, 
nv Vanbreda Risks & Benefits, ov. 19), voorafgaand 

aan (RvS 30  november 2017, nr.  240.043, nv Bopro 
Sustainable Investment, ov. 15.1-15.2) of samen met 
(RvS 17  augustus 2017, nr.  238.956, bv LiveOP, ov. 
12) de exceptie. Indien enkel (of eveneens) de inhoud 
van het aangevoerde middel wordt onderzocht, wordt 
daarbij, in bepaalde arresten over een vordering tot 
schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, op-
gemerkt dat het niet melden van wettigheidsbezwa-
ren ondanks het bestaan van een besteksbepaling die 
daartoe verplicht (minstens) de ernst van het aange-
voerde middel negatief kan beïnvloeden (zie o.m. RvS 
11  mei 2015, nr.  231.182, bv Dolmans Landscaping 
Limburg, ov. 8.1; RvS 17 augustus 2017, nr. 238.956, 
bv LiveOP, ov. 12; RvS 10 november 2017, nr. 239.841, 
bvba Executive Limousine Organization, ov. 5.1.2.1). 
In een arrest over een beroep tot nietigverklaring werd 
over dergelijke exceptie geoordeeld dat in “die om-
standigheden alleen al […] de verzoekende partij de 
ontvankelijkheid van haar middel [heeft] gehypothe-
keerd” waarna ook een andere belangenexceptie werd 
onderzocht en gegrond werd bevonden (RvS 19 no-
vember 2015, nr. 232.943, vzw Dienst 112 Lochristi, 
ov. 7.2-7.3).

12. De geschetste voorwaarden en beginselen kunnen 
als volgt worden toegepast op de voorliggende zaak.

12.1. Het bestek bevat in het inleidende hoofdstuk 
“Algemene informatie” de volgende bepaling, die 
wordt omschreven als een “belangrijke opmerking”:
“Door het indienen van een offerte aanvaarden de 
inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van de op-
drachtdocumenten en aanvaarden ze door de bepa-
lingen ervan gebonden te zijn. Indien een inschrijver 
in verband met de inhoud van de opdrachtdocu-
menten rechtmatigheidsbezwaren heeft, dient hij dat 
schriftelijk en per aangetekende brief uiterlijk tien ka-
lenderdagen voor de opening van de offertes bekend 
te maken aan de aanbestedende overheid met om-
schrijving van de redenen.”

12.2. De verzoekende partij voert niet aan dat zij 
rechtmatigheidsbezwaren overeenkomstig deze bepa-
ling heeft overgemaakt aan de verwerende partij.

12.3. In deel I “Administratief gedeelte”, hoofdstuk 
1 “Algemene administratieve voorschriften”, “3 Ad-
ministratieve voorschriften in toepassing van het ko-
ninklijk besluit van 15.07.2011 plaatsing overheids-
opdrachten klassieke sectoren,” werd onder “Art. 61, 
67, 69. Selectie” inzake “Art.  69. Technische be-
kwaamheid” bepaald:
“Onverminderd de bepalingen betreffende de erken-
ning van aannemers van werken, tonen de inschrij-
vers hun technische bekwaamheid aan met de volgen-
de referentie(s) (genummerd!):
[…]
-  BIJLAGE 3: de COPRO &/of BENOR certifica-
ten en de registraties volgens SB250 v3.1 van de 
voorgestelde asfaltmengsels voor de verhardingen, 
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betonsamenstellingen voor de nieuwe gegoten con-
structies (goten), en de technische fiches van de voor-
gestelde funderingsmengsels.
[…]”
De verplichting om, in het kader van de selectie, wat 
betreft de “technische bekwaamheid”, de betrokken 
certificaten, registraties en technische fiches bij de of-
ferte te voegen blijkt ondubbelzinnig uit het bestek. 
Deze verplichting is opgenomen in het algemeen deel 
van het bestek en maakt deel uit van een opsomming 
van in totaal zes “bijlagen” die werden gevraagd in 
het kader van de selectie voor wat betreft de tech-
nische bekwaamheid. Het betreft bijgevolg een ver-
plichting die voor de potentiële inschrijvers meteen 
zichtbaar was.
Ook het door de verzoekende partij in onderhavige 
procedure aangevoerde wettigheidsbezwaar, dat er in 
essentie op neerkomt dat de verwerende partij deze 
documenten niet mocht opvragen in het kader van de 
kwalitatieve selectie aanzien de betrokken selectie-eis 
niet de persoon van de inschrijver maar wel de in-
houd van de offerte en de uit te voeren opdracht be-
treft, moet worden beschouwd als een meteen zicht-
baar bezwaar.

12.4. De argumentatie van de verzoekende partij in 
de andere zin kan niet overtuigen.

12.4.1. Zoals eerder werd uiteengezet (zie randnum-
mer 11.4) geldt ten aanzien van de voorliggende ex-
ceptie geen bijzondere stelplicht. De verwerende par-
tij heeft in de memorie van antwoord de exceptie op 
een voldoende duidelijke en concrete wijze uiteenge-
zet om deze te onderzoeken.

12.4.2. Uit de bepaling bij de selectie-eisen inzake 
technische bekwaamheid dat de aanbestedende over-
heid “elke offerte, waarbij deze documenten niet zijn 
bijgevoegd, onvolledig of incorrect zijn [kan] nietig 
verklaren” kan de verzoekende partij niet afleiden dat 
ervan mocht uitgaan dat de verwerende partij haar of-
ferte niet “nietig” zou verklaren indien zij het naliet 
om de gestelde verplichtingen na te leven. De betrok-
ken bepaling kan veeleer beschouwd worden als een 
waarschuwing die de potentiële inschrijvers wijst op 
het belang van het indienen van alle gevraagde docu-
menten.
Ook het gegeven dat de verzoekende partij een tegen-
strijdigheid ziet tussen de verplichting vervat in de 
selectie-eis “Bijlage 3” om de betrokken documenten 
bij de inschrijving te voegen enerzijds en de bepalin-
gen in het technische gedeelte van het bestek inzake 
de verplichting om bepaalde documenten slechts vijf-
tien dagen voor de aanvang van de betrokken werken 

voor te leggen anderzijds, leidt niet tot een andere 
conclusie inzake het meteen zichtbare karakter van 
het wettigheidsbezwaar. De door de verzoekende par-
tij aangevoerde tegenstrijdigheid is veeleer van die 
aard dat zij het meteen zichtbare karakter van het be-
zwaar versterkt eerder dan dat zij het ondermijnt.
De stelling van de verzoekende partij dat zij pas na 
kennisname van de beoordeling van de inschrijving 
kon begrijpen wat de draagwijdte van de betrokken 
selectie-eis (en het gevolg van de niet-naleving ervan) 
was kan bijgevolg niet worden bijgetreden. Om die 
reden is onderhavige zaak niet vergelijkbaar met de 
met de casus waarover het Hof van Justitie uitspraak 
deed in het arrest eVigilo (zie randnummer 11.3.4).

12.4.3. De verzoekende partij werpt de vraag op of 
van een inschrijver wel kan worden verwacht dat hij, 
mede gelet op zijn commerciële belangen, bij aanvang 
van de procedure onmiddellijk elke besteksbepaling 
betwist wanneer deze bepaling hem als dusdanig 
niet belet om zinvol deel te nemen aan de opdracht 
(deze bekommernis wordt gedeeld in de rechtsleer: 
L. VERMEIRE en I. VOS, “Rechtsbescherming inzake 
overheidsopdrachten bij de Raad van State: een eer-
ste stand van zaken na de rechtsbeschermingswet van 
17 juni 2013 en de hervorming van de Raad van State 
in 2014”, TBP 2015, afl. 6, 296-297). Zij stelt tevens 
dat zij wel degelijk zinvol kon deelnemen aan de pro-
cedure.
Het gegeven dat de verzoekende partij effectief heeft 
deelgenomen aan de procedure is als dusdanig niet 
determinerend voor de toepassing van de betrokken 
exceptie (zie randnummer 11.3.5). De stelling van de 
verzoekende partij doet verder de vraag rijzen of haar 
inschrijving wel degelijk als ‘zinvol’ kan worden be-
schouwd nu zij niet betwist dat haar offerte effectief 
niet voldeed aan de betrokken selectie-eis. Mogelijk 
had zij de verwerende partij er toe kunnen aanzetten 
om de betrokken eis te wijzigen of buiten toepassing 
te laten door haar wettigheidsbezwaar tijdig te mel-
den. Hoewel het niet uit te sluiten is dat het maken 
van bepaalde bezwaren de commerciële belangen 
van een (potentiële) inschrijver in het gedrang brengt, 
voert de verzoekende partij niet aan dat, en op welke 
wijze, zulks in de voorliggende zaak het geval was.

12.4.4. Het feit dat geen van de andere inschrijvers 
klaarblijkelijk een vraag, opmerking of bezwaar in-
diende omtrent de betrokken besteksbepaling volstaat 
evenmin om tot een andere conclusie te leiden.

12.5. De exceptie is in de aangegeven mate gegrond. 
Het middel is niet ontvankelijk”.
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Rechtspraak Raad van State

Deze doelstellingen liggen in de lijn van de decretale op-
dracht van de adviescommissie die de beoordelingsmetho-
diek moet ontwikkelen.
Essentieel voor de effectiviteit van dit afsprakenkader is dat 
de adviescommissie en de cel kwaliteitszorg en beleid van 
de afdeling Kunsten dit afsprakenkader vóór de start van 
elke subsidieronde evalueren en bijsturen, op basis van in-
formatie die zij krijgen aangereikt van de commissievoor-
zitters, de commissiesecretarissen en de zakelijke adviseurs 
van de afdeling Kunsten.

Dit document dient dus als levend, permanent geëvalueerd 
en up to date gehouden procesbeschrijving en handleiding, 
maar biedt meteen ook een goede ‘inleiding tot commissie-
werk’ voor nieuwe commissieleden.”
Conform de eigen aard van beleidslijnen zijn deze voor het 
bestuur niet absoluut bindend – zag men het wel zo, dan 
zou men die beleidslijnen verheffen tot wat ze vanwege hun 
eigen aard niet zijn, dat wil zeggen tot echte rechtsregels.

(Prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof)
 

Lokale besturen 

 

Arrest nr. 242.087 – 10 juli 2018

Xe kamer
Zetel:  dhr. Lust (verslaggever), dhr. Clement en dhr. De Taeye
Auditoraat:  mevr. Verheven (eensluidend advies wat betreft de 
regelmatigheid van de rechtspleging)
Inzake: De Dier/Vlaamse Gewest e.a.

Vertegenwoordiging van de gemeente in rechte – Bur-
gemeester – Gemeenteraad
 

Verzoeker betwist de ontvankelijkheid van de memorie 
van antwoord ingediend door de [gemeente Denderleeuw], 
“vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen”. Volgens verzoeker hebben “de actuele of zit-
tende leden van het college van burg[e]meester en sche-
penen, minstens de burgemeester” een rechtstreeks belang 
bij de procedure en moest, gelet op artikel  193 van het 

gemeentedecreet, dan ook de gemeenteraad de gemeente 
hebben vertegenwoordigd bij het indienen van de memorie 
van antwoord.
De [gemeente Denderleeuw] betwist dat niet. Verwijzend 
naar het auditoraatsverslag waarin wordt geoordeeld dat 
minstens de burgemeester een prohibitief belang bij de pro-
cedure heeft, dient de gemeenteraad namens de gemeente 
een laatste memorie in, en keurt hij de memorie van ant-
woord goed.
[…]
Aangezien de burgemeester bij het voorliggende beroep een 
rechtstreeks belang heeft, dient ter zake, overeenkomstig ar-
tikel  193, §  1, van het gemeentedecreet, de gemeenteraad 
namens de gemeente op te treden.
De namens de gemeente door het college van burgemeester 
en schepenen ingediende memorie van antwoord wordt uit 
het debat geweerd. De goedkeuring van die memorie door 
de gemeenteraad, buiten de termijn die voor het indienen 
ervan is bepaald, kan de onregelmatige indiening ervan door 
het college van burgemeester en schepenen niet remediëren.

(Verwerping)
 

Overheidsopdrachten 

 

Arrest nr. 242.091 – 10 juli 2018

XIIe vakantiekamer (UDN)
Zetel:  dhr. Verbiest
Auditoraat:  dhr. Maes (eensluidend advies)
Inzake: nv VBG/Vlaamse Gewest

Abnormale prijzen  – Onderzoek naar abnormaal hoge 
prijzen wezenlijk verschillend van onderzoek naar ab-
normaal lage prijzen  – Principes verschillen in beide 
gevallen – Vraag bij abnormaal hoge prijzen of aanbe-
stedende overheid niet aanzienlijk hoger dan marktprijs 
zal betalen – Soepelere houding in hoofde van de aan-
bestedende overheid bij aanvaarding abnormaal hoge 

prijzen  – Motivering aanvaarding  – Motivering in het 
geheel moet afdoende zijn
 

Op de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat de on-
derhavige zaak betrekking heeft op een onderzoek naar ab-
normaal hoge prijzen, wat een wezenlijk ander onderzoek 
lijkt dan een onderzoek naar abnormaal lage prijzen, situatie 
die doorgaans aan de orde is bij jurisdictionele voorzienin-
gen die de gunning van overheidsopdrachten betreffen. De 
principes die gelden inzake een onderzoek naar abnormaal 
lage prijzen lijken aldus niet zonder meer te mogen worden 
getransponeerd naar een onderzoek naar abnormaal hoge 
prijzen.
Bij een onderzoek naar abnormaal lage prijzen is het immers 
de vraag of de aanbestedende overheid wel een behoorlijke 
uitvoering van de opdracht mag verwachten voor de gebo-
den prijs en of het de betrokken inschrijver er niet om te 
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 Overheidsopdrachten  

doen is louter onder de prijs van zijn concurrenten te gaan 
en de opdracht slecht uit te voeren zodat het risico op een 
minder behoorlijke uitvoering ontstaat.
Dit uitgangspunt lijkt niet te gelden bij een onderzoek naar 
abnormaal hoge prijzen. Daar lijkt veeleer de vraag aan 
de orde of de aanbestedende overheid voor een behoorlij-
ke uitvoering van de opdracht niet aanzienlijk boven de 
marktprijs gaat betalen. Het lijkt dat daarbij in principe een 
soepelere houding van de aanbestedende overheid bij het 
aanvaarden van prijsverantwoordingen is toegestaan.
Voorts kan in het algemeen worden opgemerkt dat bij het 
onderzoek naar het afdoende karakter van de motieven re-
kening moet worden gehouden met het geheel van de in de 
bestreden beslissing uitgedrukte motieven en niet met een 
of meerdere door de verzoekende partij geciteerde en bekri-
tiseerde onderdelen van de motivering op zich. Het volstaat 
immers dat de motivering in haar geheel afdoende is. […].

(Verwerping)
 

 

Arrest nr. 242.097 – 12 juli 2018

XIIe vakantiekamer (UDN)
Zetel:  mevr. Leus
Auditoraat:  dhr. Maes (eensluidend advies)
Inzake: bvba Joost Peeters Advocatenkantoor/stad Antwerpen

1. Rechtstreekse werking richtlijn – Bij richtlijngetrou-
we omzetting geen beroep op rechtstreekse wer-
king

2. Juridische dienstverlening – Activiteiten van advo-
caten – In mededinging stellen – Beroep op uitslui-
tingsgrond  – Vrij verkeer van diensten  – Diensten-
richtlijn – Uitsluitingsgrond enkel van toepassing bij 
dreigend of gematerialiseerd juridisch conflict – On-
derscheid tussen beroep op advocaat in acute ge-
vallen en in het kader van een raamovereenkomst – 
Routineuze zaken  – Karakter intuitu personae van 
de relatie cliënt-advocaat te gering – Mededinging 
vereist

 

De verzoekende partij beroept zich in dit middel recht-
streeks op artikel  10 van de [Richtlijn 2014/24/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 26  februari 2014 
‘betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot 
intrekking van Richtlijn 2004/18/EG’ (hierna: de Richtlijn 
2014/24/EU)]. De rechtstreekse werking van een omgezette 
richtlijnbepaling is evenwel geen evidente kwestie. De ver-
zoekende partij kan niet volstaan met de loutere opmerking 
dat de bepalingen van de Richtlijn 2014/24/EU “in principe 
rechtstreekse werking hebben”.
Te dezen lijkt artikel 28 van de [wet van 17 juni 2016 ‘inzake 
overheidsopdrachten’ (hierna: de wet overheidsopdrachten 
2016)] als getrouwe omzetting van artikel 10 van de Richt-
lijn 2014/24/EU, de directe werking van die laatste bepa-
ling prima facie  in de weg te staan. De verzoekende partij 
maakt op geen enkele concrete wijze aannemelijk dat de 
omzettingsbepaling afbreuk zou doen aan de richtlijn of op 

andere wijze niet zou voldoen als correcte, volledige en tij-
dige omzetting.
Het middel dient reeds op het eerste gezicht te worden ver-
worpen als niet-ontvankelijk in zoverre het steunt op de 
schending van artikel 10 van de Richtlijn 2014/24/EU.

2. Bovendien, lijkt de betrokken uitsluiting in Richtlijn 
2014/24/EU enkel betrekking te hebben op het onderwor-
pen zijn aan die richtlijn zelf waarin immers wordt bepaald 
dat “[d]eze richtlijn niet van toepassing [is] op overheidsop-
drachten voor diensten betreffende”. Er lijkt op het eerste 
gezicht echter niet, zoals de verzoekende partij veronder-
stelt, te worden bepaald dat de richtlijn een algemeen en 
absoluut verbod bevat aan het in mededinging stellen onder 
de vorm van een overheidsopdracht van de betrokken ac-
tiviteiten van advocaten. Minstens lijkt de richtlijn prima 
facie aan de lidstaten ruimte te laten aan om de betrokken 
dienstverlening in hun nationaal recht te reguleren zoals 
een overheidsopdracht. Zoals hierna nog zal worden opge-
merkt, blijkt de Belgische wetgever dat laatste overigens wel 
degelijk te hebben gedaan.
Waar de verzoekende partij zich in het eerste middel nog 
beroept op artikel 56 en 57 VWEU en het door die verdrags-
bepalingen gewaarborgde vrij verkeer van diensten binnen 
de Europese Unie, kan ten eerste worden opgemerkt dat op 
het eerste gezicht niet blijkt welk belang de verzoekende 
partij heeft bij het aanvoeren van die schending. De verzoe-
kende partij is een Belgische advocatenvennootschap die 
heeft deelgenomen aan een gunningsprocedure uitgeschre-
ven door een Belgische overheid voor een opdracht met op 
het eerste gezicht op inhoudelijk vlak geen, minstens zeer 
weinig grensoverschrijdende aspecten. Er blijkt niet dat de 
bepalingen inzake vrij verkeer van diensten te dezen op de 
verzoekende partij van toepassing zijn, noch dat haar be-
langen te dezen door deze bepalingen zouden worden be-
schermd.
Voorts lijkt de schending die de verzoekende partij daar-
bij in concreto inroept – het vrij verkeer is volgens haar ge-
schonden omdat de opdracht aan verplichte mededinging 
werd onderworpen – prima facie geen steek te houden. Het 
openstellen van de opdracht voor mededinging lijkt immers 
juist bevorderlijk te zijn voor het door de verzoekende partij 
ingeroepen vrij verkeer van dienstverlening.
Wat de door de verzoekende partij aangevoerde schending 
van artikel 9 van de Dienstenrichtlijn betreft, geldt ook hier 
dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat er te 
dezen is voldaan aan de voorwaarden voor rechtstreekse 
werking van een richtlijn en haar bepalingen.
Voorts dient te worden vastgesteld dat de gelijkschakeling 
die de verzoekende partij in het verzoekschrift zonder meer 
maakt tussen eensdeels een slechts onder voorwaarden toe-
gelaten “vergunningenstelsel” in de zin van deze richtlijn 
en anderdeels het volgen van een gunningsprocedure tot het 
plaatsen van een welbepaalde overheidsopdracht, reeds op 
het eerste gezicht dient te worden verworpen als niet ern-
stig. In overweging 57 van de genoemde Dienstenrichtlijn 
wordt uiteengezet dat de bepalingen van deze richtlijn over 
vergunningstelsels betrekking hebben “op gevallen waarin 
voor de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactivi-
teit door marktdeelnemers een besluit van een bevoegde in-
stantie vereist is”. Het betreft “noch besluiten van bevoegde 
instanties over de oprichting van een publieke of private en-
titeit voor het verrichten van een specifieke dienst, noch het 
aangaan van overeenkomsten door bevoegde instanties met 
het oog op het verrichten van een specifieke dienst, waarop 

Wolters Kluwer – Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht TBP 2018/10  – 585 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 27-10-2021

M&D Seminars 626



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RvS nr. 241.259 van 19 april 2018 

M&D Seminars 627



M&D Seminars 628



 
 XII-8524-1/15 

 
 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 
 

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER 
 

 
 A R R E S T 
 
 nr. 241.259 van 19 april 2018 
 in de zaak A. 224.823/XII-8524 
 
In zake:  de NV PEETERS DRIES GROND- EN 

INFRASTRUCTUURWERKEN 
bijgestaan en vertegenwoordigd door  
advocaat Inke Dedecker 
kantoor houdend te 3500 Hasselt 
Spoorwegstraat 105 
bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
 tegen: 

 
 het VLAAMSE GEWEST 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaten Kris Wauters en Sophie Bleux 
 kantoor houdend te 1170 Brussel 
 Terhulpsesteenweg 187 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

I. Voorwerp van de vordering 

 

1. De vordering, ingesteld op 20 maart 2018, strekt tot de schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “[d]e 

beslissing d.d. 30 januari 2018 waarbij de opdracht voor het project Zoutlaadplaats 

Beringen - Heraanleg terrein en asfalteringswerken wordt gegund aan De Peuter 

NV voor een bedrag van 410.455,61 [euro] excl. BTW, 496.651 [euro] incl. 

BTW.” 

 

II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend. 
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 De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 5 april 2018, om 11.00 uur. 

 

 Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht. 

 

 Advocaat Chris Schijns, die loco advocaat Inke Dedecker 

verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Jorien Van Belle, die loco 

advocaten Kris Wauters en Sophie Bleux verschijnt voor de verwerende partij, zijn 

gehoord. 

 

 Auditeur Thomas Maes heeft een met dit arrest eensluidend 

advies gegeven. 

 

 Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Feiten 

 

3.1. De verwerende partij schrijft via het Agentschap Wegen en 

Verkeer, Afdeling Limburg, een overheidsopdracht uit voor werken zijnde   

“Zoutlaadplaats Beringen: Heraanleg terrein en asfalterings-werken”.  

 

 Het betreft een openbare procedure met één gunningscriterium, 

de prijs.  

 

3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der 

Aanbestedingen van 11 oktober 2017.  

 

 

3.3. Op 22 november 2017 worden de inschrijvingen geopend. Er 

blijken zes offertes te zijn ingediend. De huidige verzoekende partij dient de 

laagste offerte in. 
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3.4. Met twee aangetekende brieven van 7 december 2017 vraagt de 

verwerende partij aan de verzoekende partij om een prijsverantwoording voor 

zowel haar totale offerteprijs als voor de prijzen van de posten 8, 10, 60 en 64.  

 

 De verzoekende partij verstrekt op 12 december 2017 een 

prijsverantwoording voor de betrokken posten en voor haar totaalprijs.  

 

3.5. Ook een andere inschrijver, de nv De Peuter, de tweede laagste 

gerangschikte, wordt gevraagd om een prijsverantwoording te verstrekken van 

zowel zijn totaalprijs als de prijzen voor de posten 8, 10 en 68. Deze inschrijver 

verstrekt op 14 december 2017 een prijsverantwoording.  

 

3.6. Op 16 januari 2018 wordt een gunningsverslag opgesteld. Vijf 

van de zes inschrijvers worden geselecteerd. Vervolgens worden hun offertes op 

regelmatigheid onderzocht. 

 

 Bij het prijsonderzoek wordt de prijsverantwoording van de 

verzoekende partij voor haar totale offerteprijs en voor de posten 8, 10, 60 en 64 

onderzocht en vervolgens verworpen. Er wordt als volgt besloten over de offerte 

van de verzoekende partij: 

 

“Gelet op de verantwoording van het offertebedrag van Driesmans die 
algemeen blijft, waardoor de afwijking van -19,20% t.o.v. het wettelijk 
gemiddelde onvoldoende werd verklaard, en de prijsverantwoording van de 
eenheidsprijzen waarbij onder meer: 

 belangrijke materiaalkostprijzen (zoals o.a. de prijzen voor de 
regenwater- en pompput) niet worden gestaafd; 

 een te laag tarief wordt gehanteerd voor de inzet van een vrachtwagen; 
 een te laag soortelijk gewicht voor de asfaltverharding en fundering in 

rekening wordt gebracht; 
 de toeslag voor algemene kosten en winst niet wordt vermeld; 
is de aanbestedende overheid van oordeel dat er voldoende elementen zijn 
om de offerte van Driesmans op prijstechnisch vlak af te wijzen.” 

 

 Ook de prijsverantwoording van de nv De Peuter voor het 

totaalbedrag van haar offerte en voor de posten 8, 10 en 68 wordt onderzocht. Deze 

prijsverantwoording wordt aanvaard. Er wordt als volgt besloten over deze offerte: 
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“Betreffende De Peuter is de aanbestedende overheid van mening dat zijn 
prijsverantwoording een aanvaardbaar karakter vertoont en dat bijgevolg 
zijn offerte op prijstechnisch vlak als regelmatig kan worden beoordeeld.”  

 

 Het gunningsverslag bevat het volgende algemeen besluit inzake 

de regelmatigheid van de offertes: 

 

“Van de beoordeelde offertes is deze van Driesmans onregelmatig en deze 
van De Peuter regelmatig.”  

 

 Er wordt dan ook besloten dat de offerte van de nv De Peuter de 

economisch meest voordelige is en er wordt voorgesteld de opdracht aan deze 

inschrijver te gunnen.  

 

3.7. Op 30 januari 2018 beslist de verwerende partij om de opdracht 

te gunnen aan de nv De Peuter voor een bedrag van 410.455,61 euro, btw niet 

inbegrepen.  

 

 Dit is de bestreden beslissing.  

 

3.8. Met een aangetekend schrijven van 6 maart 2018 geeft de 

verwerende partij kennis aan de verzoekende partij van het feit dat haar offerte 

onregelmatig werd bevonden en geweerd. De gunningsbeslissing en het 

gunningsverslag zijn bij de kennisgeving gevoegd. 

 

 IV. Schorsingsvoorwaarden 

 

4.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat 

minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte 

of het reglement prima facie kan verantwoorden en dat een uiterst dringende 

noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn 

van de gewone vordering tot schorsing. 
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4.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies’ van 

toepassing. 

 

 Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering 

worden geschorst van de thans bestreden beslissing in aanwezigheid van een 

ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid. 

 

 Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de 

vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een 

procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

 Overeenkomstig artikel 31 gelden deze bepalingen ook voor 

opdrachten die de drempelbedragen voor Europese bekendmaking niet bereiken. 

 

 Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of 

minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke 

onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kunnen verantwoorden. 

 

V. Onderzoek van het enig middel 

 

Uiteenzetting van het middel  

 

5.  De verzoekende partij voert in het verzoekschrift in een enig middel 

de schending aan van artikel 4 van de wet van 17 juni 2016 ‘inzake 

overheidsopdrachten’, artikel 36 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 

‘plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren’ (hierna: koninklijk besluit 

plaatsing 2017), artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 ‘betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen’, de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald 

het zorgvuldigheidsbeginsel en het materieelmotiveringsbeginsel. 
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 Zij acht deze bepalingen en beginselen geschonden: 

 

“Doordat, eerste onderdeel, verwerende partij in de bestreden beslissing 
oordeelt dat er voldoende elementen zijn om de offerte van verzoekende 
partij op prijstechnisch vlak af te wijzen. 
 
En doordat, tweede onderdeel, verwerende partij in de bestreden beslissing 
oordeelt dat de prijsverantwoording van De Peuter nv een aanvaardbaar 
karakter vertoont en dat bijgevolg zijn offerte op prijstechnisch vlak als 
regelmatig kan worden beoordeeld.” 
 
 

 In het eerste middelonderdeel bekritiseert de verzoekende partij 

de niet-aanvaarding van de door haar verstrekte prijsverantwoording voor de 

eenheidsprijzen van de posten 8, 10, 60 en 64 en voor de totaalprijs van haar 

offerte. 

 

 Wat de totaalprijs van haar offerte betreft, wijst de verzoekende 

partij er in de eerste plaats op dat de aanbestedende overheid de prijsverant-

woording ernstig moet onderzoeken. De door haar gegeven prijsverantwoording 

houdt volgens haar verband met de in artikel 36, § 2, derde lid, van het koninklijk 

besluit plaatsing 2017 opgesomde elementen en zij verduidelijkt: 

 

“Het hoeft geen betoog dat het beschikken over een eigen breek- en 
zeefinstallatie, een betoncentrale, een groothandel in bouwmaterialen 
dewelke volledig in eigen beheer wordt uitgebaat alsook een 
recyclage-afdeling de doelmatigheid van het proces gunstig beïnvloeden. 
Verwerende partij erkent zulks ook. 
Zij stelt immers dat dit voordelen kan opleveren maar oordeelt dat dit 
voordeel onvoldoende geconcretiseerd/gekwantificeerd wordt.”  

 

 Zelfs indien deze verantwoording als onvoldoende concreet en 

gekwantificeerd zou moeten worden beschouwd, zo doet de verzoekende partij 

gelden, heeft de verwerende partij onzorgvuldig gehandeld door de verzoekende 

partij niet opnieuw te bevragen en om concrete cijfers te verzoeken. Artikel 36, § 2, 

laatste lid, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 bepaalt immers dat de 

aanbestedende overheid zo nodig de inschrijver opnieuw ondervraagt. 
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 Wat de niet-aanvaarding van de prijsverantwoording voor haar 

eenheidsprijzen voor de posten 8, 10, 60 en 64 betreft, voert de verzoekende partij 

een gedetailleerde kritiek aan overheen tien bladzijden op de beoordeling in het 

gunningsverslag van haar prijsverantwoording voor deze posten.  

 

 In het tweede middelonderdeel geeft de verzoekende partij 

kritiek op de aanvaarding van de prijsverantwoording die door de gekozen 

inschrijver werd verstrekt voor de posten 8, 10 en 68 en voor de totaalprijs van zijn 

offerte.  

 

Beoordeling 

 

6. Overeenkomstig artikel 35 van het koninklijk besluit plaatsing 

2017 onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- 

of kostenonderzoek. 

 

 Indien uit dat prijs- of kostenonderzoek blijkt dat er prijzen of 

kosten worden aangeboden die abnormaal laag of hoog lijken, dient de 

aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 36, § 1, van het koninklijk besluit 

plaatsing 2017 een bevraging van deze prijzen of kosten uit te voeren. 

 

 Overeenkomstig artikel 36, § 2, van het koninklijk besluit 

plaatsing 2017 verzoekt de aanbestedende overheid bij de prijzen- of 

kostenbevraging de inschrijver om de nodige schriftelijke verantwoording over de 

samenstelling van de abnormaal geachte prijs of kost te verstrekken. De 

verantwoording houdt onder andere verband met: 

 

“1° de doelmatigheid van het bouwproces, van het productieproces van de 
producten of van de dienstverlening; 
2° de gekozen technische oplossingen of de uitzonderlijk gunstige 
omstandigheden waarvan de inschrijver kan profiteren bij de uitvoering 
van de werken, de levering van de producten of het verlenen van de 
diensten; 
3° de originaliteit van de door de inschrijver aangeboden werken, 
producten of diensten; 
4° de eventuele ontvangst van rechtmatig toegekende overheidssteun door 
de inschrijver. […] 
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Zo nodig ondervraagt de aanbestedende overheid de inschrijver opnieuw.” 
 

 Overeenkomstig artikel 36, § 3, van het koninklijk besluit 

plaatsing 2017 beoordeelt de aanbestedende overheid de ontvangen 

verantwoordingen en: 

 

“1° stelt ofwel vast dat het bedrag van een of meer niet-verwaarloosbare 
posten een abnormaal karakter vertoont en weert de offerte omwille van de 
substantiële onregelmatigheid waarmee deze behept is; 
2° ofwel, stelt vast dat het totale offertebedrag een abnormaal karakter 
vertoont en weert de offerte omwille van de substantiële onregelmatigheid 
waarmee deze behept is; 
3° ofwel, motiveert in de gunningsbeslissing dat het totale offertebedrag 
geen abnormaal karakter vertoont.” 

 

 Voorts bepaalt het te dezen eveneens toepasselijke artikel 36, 

§ 4, eerste lid, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 het volgende: 

 

“§ 4. Als bij een opdracht voor werken of voor een opdracht voor diensten 
in een fraudegevoelige sector, geplaatst bij openbare of niet-openbare 
procedure de economisch meest voordelige offerte enkel geëvalueerd 
wordt op basis van de prijs, en voor zover minstens vier offertes in 
aanmerking genomen werden overeenkomstig de derde en vierde leden, 
voert de aanbestedende overheid een prijzen- of kostenbevraging uit 
overeenkomstig de paragrafen 2 en 3, voor elke offerte waarvan het totale 
offertebedrag minstens vijftien procent onder het gemiddelde bedrag van 
de door de inschrijvers ingediende offertes ligt.” 

 

 Daarnaast lijkt het in dit verband relevant om te wijzen op artikel 

76, § 3, van het koninklijk besluit plaatsing 2017. Overeenkomstig die bepaling 

dient de aanbestedende overheid een substantieel onregelmatige offerte nietig te 

verklaren.  

 

7. Met de verwerende partij dient te worden vastgesteld dat de 

offerte van de verzoekende partij als substantieel onregelmatig werd verworpen, 

zowel omwille van een niet-verantwoorde abnormaal lage totaalprijs als omwille 

van niet-verantwoorde abnormaal lage prijzen voor de posten 8, 10, 60 en 64. Op 

het eerste gezicht lijkt de verwerende partij terecht te betogen dat elk van die twee 

redenen op zich genomen reeds volstaat om de beslissing tot het onregelmatig 
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verklaren en het verwerpen van de offerte van de verzoekende partij afdoende te 

dragen. 

 

 Aldus dient de verzoekende partij te dezen aan te tonen, weze 

het prima facie, dat de beide motieven voor het verwerpen van haar offerte in 

rechte falen. Indien één van beide motieven overeind blijft, heeft de verzoekende 

partij, zo lijkt het, geen belang meer bij haar kritiek op het andere motief.  

 

 Indien deze laatste hypothese zich zou voordoen, dient de 

verzoekende partij te worden beschouwd als een inschrijver met een substantieel 

onregelmatige offerte. Dergelijke inschrijver heeft geen belang bij het aanvechten 

van een gunningsbeslissing aan de gekozen inschrijver tenzij indien hij in zijn 

middelen aantoont dat de opdracht aan geen enkele inschrijver mocht worden 

gegund.  

 

Beoordeling eerste middelonderdeel 

 

8. Het past in het licht van het voorgaande om eerst de kritieken op 

de niet aanvaarding van de prijsverantwoording voor de totaalprijs van de 

verzoekende partij te onderzoeken. 

 

 De verzoekende partij blijkt de volgende verantwoording te 

hebben gegeven voor de door de aanbestedende overheid als abnormaal laag 

aangemerkte totale offerteprijs: 

 

“Algemene verantwoording totaal prijs 
De NV Bestratingswerken Driesmans is reeds 25 jaar een prominente 
speler in bestratingswerken en grondwerken. 
Wij hebben expertise en ervaring van prijsvorming op grote projecten. 
Verder beschikken wij over een eigen breek- en zeefinstallatie, een 
betoncentrale en een groothandel in bouwmaterialen dewelke wij volledig 
in eigen beheer uitbaten alsook een recyclage-afdeling. 
Het spreekt voor zich dat we in gevolge bovenstaande tot scherpe 
prijsvorming kunnen overgaan.”  
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 Deze prijsverantwoording werd door de verwerende partij als 

vertrouwelijk stuk neergelegd, doch in haar geheel geciteerd in haar nota, zodat zij 

mag worden geacht het vertrouwelijk karakter daarvan te hebben gelicht. 

 

9. In het gunningsverslag wordt deze prijsverantwoording voor de 

abnormaal lage totaalprijs van de verzoekende partij als volgt onderzocht en 

verworpen: 

 

“Door Driesmans worden enkel twee algemene argumenten aangehaald ter 
verantwoording van het offertebedrag: 
 
1. Driesmans geeft aan reeds 25 jaar een prominente speler te zijn in 
bestratingswerken en te beschikken over de expertise en ervaring van 
prijsvorming op grote projecten. 
 
Driesmans haalt argumenten als kennis, ervaring en expertise aan om het 
offertebedrag te verantwoorden. De inschrijver moet echter concrete 
elementen aanbrengen die controleerbaar zijn en die het vermoeden van 
een schijnbaar merkwaardige prijs weerleggen. Dergelijke argumenten 
kunnen in het kader van de kwalitatieve selectie misschien een rol spelen, 
maar zijn an sich doorgaans geen redenen die zeer lage prijzen kunnen 
rechtvaardigen. Bovenvermelde elementen zijn bovendien ook van 
toepassing op de andere geselecteerde inschrijvers: ook zij zijn actief in 
dezelfde sectoren. 
 
2. Driesmans geeft aan te beschikken over een eigen breek- en 
zeefinstallatie, een betoncentrale, een handel in bouwmaterialen en een 
recyclage-afdeling. 
 
Dit kan vanzelfsprekend voordelen opleveren, maar elementen die dit 
voordeel concretiseren en kwantificeren ontbreken. 
 
Rekening houdend met het voorgaande besluit ATO dat de verantwoording 
van het offertebedrag zeer algemeen is en dat hierdoor de afwijking van 
19,20% t.o.v. het wettelijke gemiddelde offertebedrag onvoldoende wordt 
verklaard.”  

 

10. De aanbestedende overheid beschikt bij de toepassing van  

artikel 36, § 3, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 in beginsel over een ruime 

beoordelingsvrijheid om de in het kader van de toepassing van dat artikel gegeven 

prijsverantwoordingen al dan niet te aanvaarden. De Raad van State mag zich, 

gesteld voor de toetsing van een dergelijke beoordeling, niet in de plaats stellen 
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van het bestuur en zelf de beoordeling van de prijsverantwoording overdoen. Het 

komt hem enkel toe om een onrechtmatige beoordeling te sanctioneren. 

 

11. De verwerende partij lijkt in de bestreden beslissing in de eerste 

plaats te hebben mogen besluiten om het eerste verantwoordingselement, dit 

inzake ervaring en expertise, niet te aanvaarden. Dit element zoals aangebracht in 

de prijsverantwoording lijkt prima facie inderdaad onvoldoende als concrete 

verklaring voor de abnormaal lage totaalprijs van de verzoekende partij. Deze 

vaststelling in de bestreden beslissing wordt overigens door de verzoekende partij 

in het verzoekschrift niet als dusdanig betwist.  

 

 Wat dit tweede verantwoordingselement betreft, inzake de 

uitrusting en organisatie van de inschrijver, waarop de verzoekende partij haar 

kritiek toespitst, lijkt het eveneens dat de verwerende partij dit element mocht 

beschouwen als onvoldoende geconcretiseerd en gekwantificeerd in de 

prijsverantwoording van de verzoekende partij. Inderdaad lijkt de verzoekende 

partij daarin geheel onbesproken te hebben gelaten wat de specifieke en concrete 

impact op haar prijszetting voor de huidige opdracht is van de door haar 

ingeroepen voordelen inzake uitrusting en organisatie. De verzoekende partij 

schuift geen enkel op de huidige opdracht toegespitst of becijferd element naar 

voren in de verantwoording van haar totaalprijs en beperkt zich in essentie tot de 

loutere bevestiging van haar naar eigen zeggen “scherpe prijsvorming”. 

 

 De opmerking in het verzoekschrift dat dit element van de 

prijsverantwoording verband houdt met de in artikel 36, § 2, derde lid, van het 

koninklijk besluit plaatsing 2017 opgesomde elementen, doet aan het 

voorafgaande geen afbreuk. Dat het beschikken over een eigen breek- en 

zeefinstallatie, een betoncentrale, een groothandel in bouwmaterialen en een 

recyclage-afdeling een gunstige invloed zou kunnen hebben op de doelmatigheid 

van het bouwproces, lijkt op zich genomen geen onaanvaardbaar betoog uit te 

maken, maar het komt daarbij wel toe aan de bevraagde inschrijver om deze 

gunstige invloed aannemelijk te maken gericht op de betrokken opdracht. Zoals 

reeds opgemerkt, lijkt de verwerende partij niet zonder goede reden te hebben 

opgemerkt dat de verzoekende partij zulks te dezen geheel heeft nagelaten. 

 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 27-10-2021

M&D Seminars 639



 
 XII-8524-12/15 

12. Voorts doet de verzoekende partij nog gelden dat de verwerende 

partij haar opnieuw had moeten bevragen en concrete cijfers had moeten opvragen. 

 

 Er kan daaromtrent worden volstaan met de vaststelling dat de 

mogelijkheid aan de aanbestedende overheid geboden door artikel 36, § 2, laatste 

lid, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 om de inschrijvers opnieuw te 

bevragen, in beginsel geen verplichting daartoe omvat. Deze bepaling lijkt 

bovendien te moeten worden gelezen in het licht van de vaststelling dat de 

bewijsvoering inzake de normaliteit van de prima facie abnormaal laag bevonden 

totaalprijs bij de betrokken inschrijver lijkt te liggen. Het lijkt niet tot de taken van 

de aanbestedende overheid te behoren om een inschrijver die haar een gebrekkige 

prijsverantwoording heeft voorgelegd te begeleiden in het alsnog geven van een 

afdoende prijsverantwoording. Het lijkt dan ook niet dat de verwerende partij 

onzorgvuldig zou hebben gehandeld door te dezen geen gebruik te maken van 

artikel 36, § 2, laatste lid, van het koninklijk besluit plaatsing 2017. 

 

 Voorts moet er in dit verband op worden gewezen dat een vraag 

tot prijsverantwoording een ernstige aangelegenheid is en dat een om 

prijsverantwoording gevraagde inschrijver op een overheidsopdracht dient te 

weten dat hij het risico loopt dat zijn offerte onregelmatig wordt verklaard. Hij mag 

zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden, maar dient zijn vermoedelijk 

abnormaal lage totaalprijs specifiek, concreet onderbouwd en zo volledig mogelijk 

gestaafd te verantwoorden. De bewijslast inzake de normaliteit van de prima facie 

abnormaal laag bevonden totaalprijs ligt bij de betrokken inschrijver. De 

verzoekende partij, die zich in haar prijsverantwoording beroept op haar status als 

prominente en ervaren speler, mag dus bij uitstek worden geacht op de hoogte te 

zijn van dit aspect van het overheidsopdrachtenrecht. 

 

13. De verwerende partij lijkt aldus, anders dan de verzoekende 

partij doet gelden, de prijsverantwoording voor de abnormaal lage totaalprijs van 

de verzoekende partij wel degelijk ernstig te hebben onderzocht. De verwerende 

partij lijkt vervolgens te hebben mogen besluiten dat die prijsverantwoording niet 

afdoende was om de schijn van abnormaliteit weg te nemen die ingevolge de 

toepassing van artikel 36, § 4, van het koninklijk besluit plaatsing 2017, te dezen 

van rechtswege over de totaalprijs hing. Een prijsverantwoording die slechts 
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algemeenheden lijkt te bevatten, en die door de betrokken inschrijver op generlei 

wijze in concreto wordt toegelicht, gestaafd of becijferd, lijkt immers niet zonder 

meer als afdoende te mogen worden aanvaard. Het aanvaarden van een dergelijke 

prijsverantwoording zou immers een handelwijze uitmaken, die niet kan worden 

aangenomen van een zorgvuldig handelende aanbestedende overheid.  

 

14. De verzoekende partij maakt aldus op het eerste gezicht niet 

aannemelijk dat de verwerende partij te dezen ten onrechte zou hebben besloten 

om de prijsverantwoording van de verzoekende partij voor haar abnormaal lage 

totale offerteprijs niet te aanvaarden. Zoals reeds opgemerkt, volstaat dit motief 

reeds op zich om de offerte van de verzoekende partij als substantieel onregelmatig 

te verwerpen. In het licht van artikel 36, § 3, eerste lid, 2°, en artikel 76, § 3, van het 

koninklijk besluit plaatsing 2017, lijkt de verwerende partij in beginsel zelfs geen 

andere keuze te hebben. 

 

 Er is dan ook geen grond om in de huidige stand van de zaak in 

te gaan op de kritieken die de verzoekende partij doet gelden op het de niet- 

aanvaarding van haar prijsverantwoording voor de vermoedelijk abnormaal laag 

bevonden eenheidsprijzen voor de posten 8, 10, 60 en 64. De verzoekende partij 

heeft immers reeds op het eerste gezicht geen belang bij die kritiek nu deze, zelfs 

indien ernstig, niet meer tot de vaststelling kan leiden dat haar offerte ten onrechte 

als substantieel onregelmatig werd verworpen: de betrokken posten zijn naar 

hetgeen zijzelf betoogt in haar verzoekschrift “verwaarloosbare posten” die minder 

dan 5% uitmaken van de gehele opdracht en lijken aldus te weinig invloed te 

kunnen hebben op de totaalprijs. 

 

15. Het eerste middelonderdeel wordt bijgevolg niet als ernstig 

aanvaard. 

 

Beoordeling tweede middelonderdeel 

 

16. In het tweede middelonderdeel bekritiseert de verzoekende 

partij het aanvaarden van de prijsverantwoording van de gekozen inschrijver voor 

zijn abnormaal lage eenheidsprijzen en voor de abnormaal lage totaalprijs van zijn 

offerte. 
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17. Zoals reeds vastgesteld, dient de verzoekende partij te worden 

aangemerkt als een inschrijver van wie de offerte op het eerste gezicht als 

substantieel onregelmatig mocht worden verworpen door de aanbestedende 

overheid. Dergelijke inschrijver heeft in beginsel enkel belang bij een middel 

waaruit volgt, weze het prima facie, dat de opdracht aan geen enkele inschrijver op 

rechtsgeldige wijze mocht worden gegund.  

 

 De verwerende partij lijkt te dezen terecht te doen gelden dat de 

verzoekende partij geen belang heeft bij het tweede middelonderdeel. Dat 

middelonderdeel lijkt immers reeds op het eerste gezicht niet te kunnen leiden tot 

de voornoemde vaststelling dat de opdracht aan geen enkele inschrijver 

rechtsgeldig mocht worden gegund. Het middel kan er hoogstens toe leiden dat de 

opdracht niet aan de gekozen inschrijver had mogen worden gegund, maar laat de 

vaststelling onverlet dat er alsdan nog steeds drie andere regelmatig bevonden 

offertes overeind blijven die evenzeer bij gunning van de opdracht in aanmerking 

zouden moeten worden genomen door de aanbestedende overheid.  

 

 De door de verwerende partij opgeworpen exceptie bij het 

tweede middelonderdeel vertoont de vereiste mate van ernst opdat zij in een 

kortgeding bij uiterst dringende noodzakelijkheid zou kunnen worden aanvaard. 

 

18. Het tweede middelonderdeel is niet-ontvankelijk. 

 

VI. Besluit en kosten 

 

19. Er blijkt geen ernstig middel te zijn aangebracht. De vordering 

tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden 

verworpen. 

 

20. In de gegeven omstandigheden past het de kosten van de 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ten laste te leggen 

van de verzoekende partij.  
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 Deze kosten bestaan uit het rolrecht, de bijdrage overeenkomstig 

artikel 5, § 1, van de wet van 19 maart 2017 ‘tot oprichting van een 

Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand’ en de door de verwerende 

partij partij gevraagde rechtsplegingsvergoeding. 

 

BESLISSING 

 

1. De Raad van State verwerpt de vordering.  

 

2. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht van 

200 euro, een bijdrage van 20 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 

700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij. 

 

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 19 april 2018, 

door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit: 

 

Dierk Verbiest, kamervoorzitter, 

bijgestaan door 

Silja Doms, griffier. 

 

De griffier De voorzitter 

 

 

 

Silja Doms Dierk Verbiest 
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 Lokale besturen  

Alleen de gemeenteraad beschikt over de vereiste hoedanig-
heid om het beroep bij de minister in te stellen. De omstan-
digheid dat het door de burgemeester ingediende beroep 
berust op een beslissing van het college van burgemeester 
en schepenen, heeft dan ook een weerslag op de ontvanke-
lijkheid van het beroep.
Om de onontvankelijkheid van het beroep door het college 
van burgemeester en schepenen eventueel te pareren, be-
hoorde de bevoegde instantie, zijnde de gemeenteraad, in 
een eigen besluit tot het instellen van het beroep bij de mi-
nister te voorzien.
Deze  – in de termen van verzoekster  – “bekrachtiging” 
moest, om tijdig te zijn, gebeuren binnen de termijn waarin 
de handeling van het instellen van het beroep bevoegder-
wijs diende te zijn gesteld.
Dat was niet het geval.
Anders dan verzoekster meent, laat “de techniek van de be-
krachtiging” niet toe de wettelijke vervaltermijn te omzeilen 
en afbreuk te doen aan het door de andere gemeenten van 

de hulpverleningszone verworven recht dat, door het ver-
strijken van de vastgestelde termijn van twintig dagen die 
op het beroep van toepassing is, verzoekster dit beroep niet 
meer kan instellen.
In zoverre ten slotte verzoekster betoogt dat zij niet hoefde 
te anticiperen op een mogelijk voor haar ongunstig besluit 
en dat een termijn van twintig dagen om een gemeenteraads-
zitting in de eindejaarsperiode te organiseren kort is, wordt 
vastgesteld dat zij niet beweert en hoe dan ook niet doet aan-
nemen dat het houden van een tijdige gemeenteraadszitting 
over het al dan niet indienen van een beroep bij de minister 
van Binnenlandse Zaken de stad voor een onmogelijke op-
gave of onoverwinnelijke problemen stelde.
De verwerende partij heeft in de bestreden beslissing terecht 
geoordeeld dat het ingediende beroep als onontvankelijk 
moet worden beschouwd. Het middel kan geen nietigver-
klaring verantwoorden.

(Verwerping)
 

Ontvankelijkheid 

 

Arrest nr. 241.285 van 24 april 2018

Xe Kamer
Zetel:  dhr. Lust, dhr. Clement en dhr. De Taeye (verslaggever)
Auditoraat:  mevr. Van Mingeroet (eensluidend advies)
Inzake: nv Granit Development t. stad Gent

Provinciale en lokale reglementen – Aanvechtbare han-
deling  – Goedkeuring parkeerplan door de gemeente-
raad
 

[Er moet worden] vastgesteld dat de bestreden beslissing 
zich als een (onderdeel van) een mobiliteitsplan voordoet. 
Als zodanig heeft zij geen onmiddellijke rechtsgevolgen 
voor de verzoekende partij en is ze geen aanvechtbare admi-
nistratieve rechtshandeling in de zin van artikel 14 van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State.
De verzoekende partij voert nog aan dat de nota “Parkeer-
richtlijnen Fiets en Auto” wel degelijk verordenende bepa-
lingen bevat, waarbij zij er onder meer op wijst dat die nota 
voor de “zone rood” – die voor haar percelen geldt – een 

nieuwe regel toevoegt, die een “0,6 maximumrichtlijn” op-
legt voor nieuwbouwprojecten.
Deze uitlegging gaat evenwel in tegen de kwalificatie van de 
bestreden beslissing als mobiliteitsplan en het uitdrukkelijk 
verbod van artikel 7, § 4, van het [decreet van 20 maart 2009 
‘betreffende het mobiliteitsbeleid’; hierna: mobiliteitsde-
creet] om een mobiliteitsplan als “beoordelingsgrond voor 
vergunningen” te hanteren.
In haar memorie van antwoord stelt de verwerende partij in 
dit verband dan ook terecht dat de in de nota “Parkeerricht-
lijnen Fiets en Auto” “opgenomen zonering […] alsdusdanig 
niet uitvoerbaar [is]”, dat “[d]eze zonering […] verder [moet] 
worden gepreciseerd en uitgevoerd in een akte met rechtsge-
volgen” en dat “de bedoelde [nota] geen rechtsgevolgen kan 
en ook niet wil genereren”.
Mocht de verwerende partij dit laatste veronachtzamen en 
de bestreden beslissing toch aanwenden als een instrument 
met rechtsgevolgen voor de verzoekende partij, dan schendt 
zij artikel 7, § 4, van het mobiliteitsdecreet en maakt zij zich 
schuldig aan onwettig – sanctioneerbaar – overheidshande-
len.
De exceptie is gegrond. Het beroep is onontvankelijk.

(Verwerping)
 

Overheidsopdrachten 

 

Arrest nr. 241.206 van 5 april 2018

XIIe Kamer (UDN)
Zetel:  dhr. Verbiest
Auditoraat:  dhr. Eggermont (eensluidend advies)

Inzake: nv Algemene Ondernemingen Soetaert e.a. t. Maatschap-
pij van de Brugse Zeehaven

Prijsonderzoek – Zorgvuldigheidsbeginsel  – Beroep op 
onderaannemers
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Rechtspraak Raad van State

Artikel  84 van de [wet 17  juni 2016 ‘inzake overheidsop-
drachten’], overeenkomstig artikel 153, 3°, van die wet toe-
passelijk op de speciale sectoren, luidt:
“De aanbestedende overheid voert een prijzen- of kosten-
onderzoek uit op de ingediende offertes, overeenkomstig de 
door de Koning te bepalen nadere regels. De Koning kan in 
uitzonderingen voorzien op het prijzen- of kostenonderzoek 
voor de door Hem te bepalen opdrachten.
Op haar verzoek verstrekken de inschrijvers tijdens de 
plaatsingsprocedure alle nodige inlichtingen om dit onder-
zoek mogelijk te maken”.
Artikel  43 van het [KB van 18  juni 2017 ‘plaatsing over-
heidsopdrachten in de speciale sectoren’] luidt:
“De aanbestedende entiteit onderwerpt de ingediende of-
fertes aan een prijs- of kostenonderzoek. Daartoe kan de 
aanbestedende entiteit, overeenkomstig artikel  84, tweede 
lid, van de wet, samen gelezen met artikel 153, 3°, van de 
wet, de inschrijvers verzoeken alle nodige inlichtingen te 
verstrekken”.
De aanbestedende overheid beschikt over een grote beoorde-
lingsvrijheid om de gegeven prijsverantwoordingen al dan 
niet te aanvaarden. De Raad van State kan zich bij een der-
gelijke beoordeling niet in de plaats stellen van het bestuur, 
hij mag wel nagaan of de motieven, op grond waarvan de 
bestreden beslissing tot het besluit komt dat er geen sprake 
is van abnormale prijzen, in aanmerking mogen worden 
genomen wat onder meer vereist dat ze naar behoren zijn 
bewezen.
Ook niet-cijfermatige gegevens kunnen een prijsverantwoor-
ding uitmaken, des te meer indien een prijsverantwoording 
werd gevraagd voor de totaalprijs.
[…]
De verzoekende partijen betogen in de eerste plaats dat de 
gekozen inschrijver, voor de posten waarvoor nu net een 
prijsverantwoording is gevraagd  – diepwanden, heipalen, 
MV-palen – die ongeveer 60 % van het inschrijvingsbedrag 
vertegenwoordigen, een beroep moet doen op onderaanne-
mers en leveranciers, terwijl zij en andere inschrijvers voor 
die onderdelen gespecialiseerde aannemers “als deelgenoot 
hebben binnen hun groep”.
Met dit betoog en het voorleggen van referenties, waaruit 
moet blijken dat ‘eigen materiaal’ is ingezet, en de cv’s van 
enkele werknemers met bijzondere kennis van de haven van 
Zeebrugge, lijkt evenwel niet met de nodige ernst te worden 
aangetoond dat het gebruik van externe onderaannemers en 
leveranciers duurder uitvalt dan het aanwenden van gespe-
cialiseerde aannemers die “binnen de groep” werken.
De verzoekende partijen doen voorts gelden dat onder an-
dere wat offertes van leveranciers en onderaannmers betreft, 
stavingsstukken ontbreken die de marktconformiteit van de 
prijszetting in concreto cijfermatig aantonen.
De verwerende partij stelt hier in haar nota tegenover dat het 
feit dat de gekozen inschrijver al dan niet ook voor sommige 
aspecten van de opdracht met externe onderaannemers 
werkt geen concurrentieel nadeel impliceert. Het werken 
met vennootschappen die tot dezelfde groep behoren ver-
taalt zich doorgaans niet in betere prijzen, wel soms inte-
gendeel, en de praktijk leert dat de andere vennootschappen 
zelfs bij voorkeur met – soms kleinere – externe onderaan-
nemers werken die niet tot eenzelfde grotere groep behoren. 
De verzoekende partijen geven overigens zelf aan in hun 
offerteformulier op bladzijde 3 dat zij de identiteit van hun 
onderaannemers pas zullen meedelen na gunning van de 
opdracht.

De prijsverantwoording voor de posten 30, 33 en 35 tot en 
met 37, die de Raad van State bij zijn analyse mag betrekken, 
is gedetailleerd opgesteld, onder meer – volgens de prijsver-
antwoording – “aan de hand van offertes van leveranciers en 
onderaannemers”, waarbij per post een onderscheid wordt 
gemaakt tussen eigen werk en werken in onderaanneming.
De kritiek die de verzoekende partijen ter zake evenwel ont-
wikkelen, luidt:
“Het meedelen van de winstmarge per post en de uitsplit-
sing van de kosten in materiaal en werkuren of de prijs voor 
een onderaannemer laat weliswaar toe een beter beeld te 
vormen van de prijszetting, zoals de aanbestedende dienst 
betoogt, doch spreekt de vaststelling niet tegen dat die prij-
zen of prijsonderdelen niet worden gestaafd, bijvoorbeeld 
met offertes of recente facturen. Dit is eens te meer het ge-
val indien een belangrijk onderdeel van de werken door 
een onderaannemer dienen te worden uitgevoerd, en diens 
prijszetting minstens aan de hand van stukken moet kunnen 
worden aangetoond”.
In zijn offerte draagt de gekozen inschrijver de onderaan-
nemers waarop hij een beroep wenst te doen voor zekere 
werken, nominatim voor. Hoewel in de prijsverantwoording 
wordt opgemerkt dat die voor de betrokken posten is opge-
steld aan de hand van onder meer offertes van leveranciers 
en onderaannemers, zijn die offertes niet opgenomen in de 
prijsverantwoording.
In de huidige stand van het geding komt de Raad van State 
aldus tot het besluit dat in de prijsverantwoording de prij-
zen van de onderaannemers die worden meegenomen in 
de berekening waarop de verantwoording is gesteund, niet 
gestaafd lijken. De betrokken mededeling van prijzen van 
onderaannemers, overigens zonder enige identificatie in 
die prijsopgave van de betrokken aannemers, geeft op zich 
nog steeds niet aan welke concrete en objectieve factoren 
de als abnormaal beschouwde prijzen juist rechtvaardigen. 
De schijn van abnormaliteit die over de betrokken prijzen 
hangt, lijkt op die wijze niet weggenomen. Het niet tussen-
komen van de gekozen inschrijver in de procedure helpt al-
vast niet om anders te kunnen oordelen.
Aldus lijkt aangetoond dat de opgegeven prijsverantwoor-
ding door de verwerende partij niet mocht worden be-
schouwd als een afdoende, concreet onderbouwde prijs-
verantwoording. Door zulks wel te doen lijkt de betrokken 
regelgeving niet te zijn toegepast overeenkomstig de vereis-
ten van het in het middel geachte zorgvuldigheidsbeginsel.

(Schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid)
 

 

Arrest nr. 241.265 van 19 april 2018

XIIe Kamer (UDN)
Zetel:  dhr. Verbiest
Auditoraat:  dhr. Eggermont (andersluidend advies)
Inzake: nv Roto Smeets Belgium t. stad Antwerpen

Uniform Aanbestedingsdocument  – Onvolledig do-
cument  – Mogelijkheid tot regularisatie had moeten 
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. 

 
VIe CHAMBRE 

 
A R R Ê T 

 
 

no 237.894 du 31 mars 2017 
 
 
A.217.286/VI-20.623 
 
En cause :  la société anonyme TRBA, 
 

ayant élu domicile chez 
Mes Bernard DE COCQUEAU et 
André DELVAUX, avocats, 
place des Nations Unies, no 7, 
4020   Liège, 

 
contre : 

 
la commune de Jemeppe sur Sambre, 
 
ayant élu domicile chez 
Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, 
rue de Bèze-en-Borgogne, no 62, 
5000   Namur. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  

I. Objet de la requête 

 

    Par une requête introduite le 14 octobre 2015, la société anonyme TRBA 

demande l'annulation de : 

 
" - la décision du 17 août 2015 prise par le Collège des Bourgmestres et échevins, 

dont elle a été informée par courrier recommandé du 21 août 2015 (reçu le 
25 août 2015), par laquelle la commune de JEMMEPPE-SUR-SAMBRE 
attribue, par adjudication publique, le marché de travaux concernant 
l'aménagement de la place de Moustier à MOUSTIER-SUR-SAMBRE à la SA 
GERDAY TRAVAUX, 

 et 
 - une indemnité réparatrice en raison du préjudice subi par cette décision". 
 
 
II. Procédure 

 

    Le dossier administratif a été déposé. 
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    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. 

 

    Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un 

rapport sur la base des articles 11bis et 12 du règlement général de procédure. 

 

    Le rapport a été notifié aux parties. 

 

    Les parties ont déposé un dernier mémoire. 

  

    Par une ordonnance du 11 octobre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience 

du 9 novembre 2017 à 10 heures. 

 

    Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil 

d'État ont été acquittés. 

 

    M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, a exposé son rapport. 

 

    Me François PAULUS, loco Mes Bernard DE COCQUEAU et André 

DELVAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Thierry 

DELVAUX, loco Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la 

partie adverse, ont été entendus en leurs observations. 

 

    Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur, a été entendue en son avis 

conforme. 

 

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, 

inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées 

le 12 janvier 1973. 

 

III. Faits 

 

    1. La commune de Jemeppe-sur-Sambre, partie adverse, lance un marché 

public de travaux, à passer par adjudication ouverte, relatif à l' "aménagement de la 

place de Moustier". Ce marché fait l'objet d'un avis de marché, publié au Bulletin des 

Adjudications le 9 avril 2015, et est régi par un cahier spécial des charges portant le 

n° VE-11-957.  
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    Au jour de l'ouverture des offres, le 21 mai 2015, la partie adverse a reçu 

21 offres, dont celle de la requérante et celle de la société anonyme GERDAY 

TRAVAUX, adjudicataire, et ce respectivement pour les montants suivants, taxe sur 

la valeur ajoutée comprise: l'adjudicataire, 521.908,42 euros; la requérante, 

577.339.07 euros.  

 

    2. Le 27 mai 2015, l'intercommunale INASEP, auteur de projet, invite la 

société anonyme GERDAY TRAVAUX à justifier son prix global. Le courrier se lit 

comme suit : 

 
" […] Le 21/05/2015, vous avez introduit une offre auprès de notre administration 

pour le marché public susmentionné. A l'examen de votre offre, il est apparu que le 
montant de soumission de 431.329, 27 € hors TVA est inférieur de plus de 15 % à 
la moyenne des offres reçues. 

 
 Afin de justifier l'acceptation de votre offre et s'assurer que toutes les offres reçues 

peuvent être dûment comparées, nous vous demandons de nous envoyer par retour 
un envoi recommandé expliquant et motivant votre montant de soumission.  

 
 En application de l'article 21, § 3, et 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à 

la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, nous vous prions de 
nous fournir une justification endéans les 12 jours de calendrier […]".  

 
 
    3. La société anonyme GERDAY TRAVAUX répond par un courrier 

recommandé du 3 juin 2015 :  

 

"Nous faisons suite à votre recommandé du 27 mai dernier dont référence 
ci-dessus. Nous vous prions de trouver, ci-dessous, l'explication du montant de 
notre soumission :  
 

1. Les frais généraux et bénéfices appliqués pour les travaux confiés en totalité en 
sous-traitance (matériaux et main-d'œuvre) ont été limités à [x] % des prix reçus;  

2. Les frais généraux et bénéfices appliqués aux travaux exécutés par la société 
GERDAY ont été limités à [x] % du prix de revient;  

3. Le prix du poste 41 « revêtement en béton de ciment discontinu, épaisseur E = 
200 mm », a été calculé avec une mise en œuvre par machine à coffrage glissant 
(sleepform) ".  

 

    Le 11 juin 2015, l'auteur de projet écrit à la société anonyme GERDAY 

TRAVAUX, pour lui demander une justification complémentaire. Ce courrier se lit 

comme suit :  

 "Nous avons pris bonne note de votre justification du prix du poste de revêtement 
béton par le calcul avec une mise en œuvre par machine à coffrage glissant. 
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Cependant, sachant que les largeurs ne sont pas constantes, et qu'il existe de 
nombreux angles pour ce revêtement, nous sommes étonnés de ce mode opératoire. 
Maintenez-vous la possibilité d'une telle technique et donc votre prix ?".  

 

 

    La société anonyme GERDAY TRAVAUX répond par un courrier 

recommandé du 19 juin 2015:  

 
" Nous accusons réception de votre recommandé du 11 juin dernier dont référence 

ci-dessus.  
 Lors du dépôt des offres, la solution «coffrage glissant» semblait réalisable 

moyennant adaptation de la composition granulométrique du mélange béton. Le 
cahier des charges n'imposant pas un procédé de réalisation précis, nous nous 
sommes basés sur des informations reçues de notre sous-traitant, ainsi que sur 
l'étude réalisée dans le cadre d'un autre dossier.  

 Suite à votre courrier, nous avons réinterrogé les applicateurs consultés à l'époque 
qui ne tiennent plus le même langage. Aussi, nous ne pouvons maintenir la 
technique de pose au coffrage glissant. 

 Cependant, nous maintenons le prix unitaire remis en soumission pour des travaux 
réalisés à la règle vibrante et à votre entière satisfaction".  

 
 
    4. Le 29 juin 2015, l'auteur de projet établit son rapport d'examen des 

offres. Il en ressort que les 21 soumissionnaires sont sélectionnés et qu'une offre est 

déclarée irrégulière. Les auteurs du rapport proposent l'attribution du marché à la 

société anonyme GERDAY TRAVAUX, considérée comme l'auteur de l'offre la plus 

basse avec un montant de 431.329,27 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée 

(521.908,42, euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise). A propos du contrôle des 

prix, le rapport indique ce qui suit : 

 
" Examen des prix unitaires et totaux anormaux :  
 CALCUL PRIX GLOBAUX ANORMAUX (HTVA)  
 Le prix de chaque offre est comparé avec la moyenne des offres.  
 Calcul prix d'offre moyen sur base de :  
 Offre la plus basse NON comprise. 
 Pourcentage offres les plus élevées non comprises 25,00% (Arrondi vers le haut)  
 Ecart maximal : 15, 00%  
 Uniquement prix anormalement BAS  
 Soit une MOYENNE de 517.832,03 €  
 Soit un MINIMUM de 440.157,23 €  
 Les prix globaux anormaux suivants ont été constatés :  
 - Offre n° 1 de GERDAY TRAVAUX S.A.  
 Prix offre global HTVA : 431.329,27 € (écart : - 16, 70%)  
 Les justifications fournies sont satisfaisantes".  
 
 
    A la même date, l'auteur de projet transmet à la partie adverse un dossier 

comportant:  
" - toutes les offres déposées;  
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 - un exemplaire [du] rapport d'adjudication;  
 - le rapport du coordinateur de sécurité santé;  
 - le tableau comparatif des offres".  
 
 
    5. Le 6 juillet 2015, le directeur financier de la partie adverse rend un 

"avis de légalité", rédigé comme suit:  

 
" Avis de légalité du Directeur financier;  
 Concerne : Marché de travaux en vue de l'aménagement de la Place de Moustier.  
 Avis concernant le projet d'attribution du marché susmentionné, délibération du 

13 juillet 2015 prise par le Collège communal de Jemeppe-sur-Sambre.  
  
 Avis 
 Deux remarques majeures sont à formuler :  
 
 - En application de l'article 99 de l'AR du 15 juillet 2011, GERDAY TRAVAUX 

SA a remis un prix global apparemment anormalement bas. Cette présomption 
réglementaire impose au pouvoir adjudicateur de vérifier les prix de l'offre.  

 
  Le courrier de I'INASEP n'est pas joint au dossier, ce qui est regrettable 

(comment vérifier le respect de la réception d'une réponse sous les 12 j. cal. ?).  
 
  Les justifications fournies sont très lacunaires et ne respectent pas le prescrit de 

l'art. 21, § 3, al. 4, de l'AR du [15 juillet 2011].  
 
  L'appréciation des justifications par I'INASEP, à travers le rapport d'analyse, 

n'est pas motivée de manière à respecter la loi du 29 juillet 1991 sur la 
motivation formelle des actes administratifs. 

 
 - Egalement, GERDAY TRAVAUX SA a fait suite à une demande 

complémentaire émise par I'INASEP. On regrette encore l'absence du courrier 
initial rédigé par I'INASEP. Ce dernier ne semble pas s'être prononcé 
explicitement sur la réponse fournie par GERDAY, ce qui constitue un 
manquement au dossier.  

 
  Au regard du nombre des offres remises et le prix total de l'adjudicataire 

pressenti particulièrement bas, I'INASEP aurait dû être beaucoup plus vigilant 
aux points soulevés par l'intermédiaire du présent avis".  

 
 
    6. Le 13 juillet 2015, le collège communal de la partie adverse adopte une 

(première) décision d'attribution du marché à la société anonyme GERDAY 

TRAVAUX, dont les considérants déterminants sont les suivants:  

 
" Considérant le rapport d'examen des offres du 29 juin 2015 rédigé par l'auteur de 

projet, INASEP […] et joint à la présente délibération pour faire corps avec elle;  
 
 Considérant que l'auteur de projet propose, tenant compte des éléments précités, 

d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse, 
soit GERDAY Travaux S.A., […]".  
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    Cette décision est communiquée à la requérante par courrier recommandé 

daté du 22 juillet 2015.  

 

    7. Le 31 juillet 2015, le conseil de la requérante écrit à la partie adverse 

pour contester la décision.  

 

    En réaction aux remarques émises, l'auteur de projet écrit, le 4 août 2015, 

à la partie adverse :  

 
" Nous avons pris connaissance ce jour du contenu du courrier de recours qui vous a 

été adressé le 31 juillet 2015 par l'intermédiaire du conseil juridique de la société 
TRBA (Annexe 1).  

 
 Faisant suite à nos contacts de ce matin avec vos directeurs généraux et financiers, 

nous vous adressons par la présente les échanges de courriers avec l'entreprise 
GERDAY et qui ont conduit à juger ses justifications de prix satisfaisantes. À la 
demande de vos services, ces courriers avaient été adressés par mail le 9 juillet 
dernier (annexe 2), probablement suite à l'avis défavorable émis par le directeur 
financier.  

 
 À la lecture de ceux-ci, nous confirmons que la justification du niveau de prix 

général et plus particulièrement celle du prix du revêtement en béton est à notre 
sens suffisante; cette dernière ayant d'ailleurs fait l'objet d'un questionnement 
technique complémentaire.  

 
 Par ailleurs, vos interrogations nous ont poussés à parcourir à nouveau le tableau 

comparatif des offres. Malgré que cette information ne puisse probablement pas 
servir juridiquement, il est à remarquer que près de la moitié de la différence de 
prix entre GERDAY et TRBA se joue sur un seul poste. Il s'agit de la fondation en 
béton maigre poreux pour laquelle d'autres soumissionnaires ont remis un prix 
encore inférieur à celui de GERDAY. 

 Le reste de la différence se situe au niveau de la fourniture et de la pose des pavages 
où là encore le prix de GERDAY est le même que trois autres soumissionnaires 
régulièrement présents dans les projets que nous établissons.  

 
 On peut dès lors confirmer qu'il s'agit bien d'un niveau de prix généralement bas et 

qu'il n'y a a priori pas de poste spécifique, en regard des autres soumissionnaires, 
sur lequel l'entreprise GERDAY a marqué une différence anormale".  

 
 
    8. Le 14 août 2015, le directeur financier de la partie adverse rend un 

second avis, qui se lit comme suit :  

 
" Délibération acceptable en l'état.  
 
 Deux faiblesses au dossier restent à observer: d'une part, les éléments soutenant la 

justification des prix globaux de GERDAY ne concordent pas tout à fait avec le 
prescrit réglementaire, mais la décision couvre ce point. D'autre part, le 
changement de technique opéré par GERDAY au poste 41 modifie son offre 
initiale. L'auteur de projet accepte la technique proposée. Mais une telle 
modification n'est sans doute pas opportune".  
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    9. Le 17 août 2015, le collège communal de la partie adverse retire sa 

première décision d'attribution et adopte une nouvelle décision d'attribution, qui se lit 

comme suit:  

 
" […] Considérant le rapport d'examen des offres du 29 juin 2015 rédigé par l'auteur 

de projet, INASEP […] et joint à la présente délibération pour faire corps avec elle;  
 
 Considérant que le rapport d'analyse des offres n'est pas suffisamment complet et 

précis à propos de l'acceptation des justifications des prix anormalement bas émis 
par l'adjudicataire pressenti;  

 
 Considérant dès lors qu'une motivation précise, adéquate et admissible doit 

soutenir l'acceptation des prix;  
 
 Considérant qu'il est pallié à cette carence à travers les motifs présents dans les 

lignes qui suivent;  
 
 Considérant ainsi que la S.A. GERDAY d'ASSESSE a été interrogée par l'auteur 

de projet au titre de la vérification [des] prix en date du 27 mai 2015 en raison de 
l'anormalité présumée de son offre globale;  

 
 Considérant que la S.A. GERDAY d'ASSESSE a répondu endéans le délai 

réglementaire prévu justifiant son prix global (et plus précisément le prix global 
exécuté en régie en matière de frais généraux et bénéfices et le prix global exécuté 
en sous-traitance en matière de main-d'œuvre et de matériaux), ainsi qu'un prix 
unitaire pour un poste en particulier;  

 
 Considérant qu'au regard des prescrits contenus dans l'article 21, § 3, al. 4, de 

l'arrêté royal du 15 juillet 2011, les justifications du prix global ont été vérifiées;  
 
 Considérant que les justifications des prix globaux ont été considérées par l'auteur 

de projet comme soutenues par des éléments exacts, pertinents, admissibles et 
plausibles, pris à la lumière des prix remis par les concurrents dans le cadre d'un 
tableau comparatif agrégeant les prix globaux et l'ensemble des prix unitaires, car 
la S.A. GERDAY d'ASSESSE a remis une offre dont le prix global est bas, mais 
dont les prix unitaires semblent tous cohérents et soutenables au regard des prix de 
revient et [de] la marge bénéficiaire présumée;  

 
 Considérant que l'auteur de projet a interrogé la S.A. GERDAY d'ASSESSE en 

date du 11 juin 2015 sur la technique proposée au poste 41 et le maintien du prix 
proposé;  

 
 Considérant que le poste 41 n'implique pas une technique précise et formulée 

expressément dans le cahier spécial des charges du marché, compris à la lumière 
du CCT Qualiroute en vigueur;  

 
 Considérant que la S.A. GERDAY d'ASSESSE répond, endéans le délai imparti, 

que celle-ci ne conserve pas la technique proposée par son initiative (pose du béton 
par coffrage glissant) et se conforme à des techniques plus traditionnelles usitées 
en revêtement de voirie (coffrage à règle vibrante), que bien que ces techniques 
soient plus onéreuses, la S.A. GERDAY d'ASSESSE maintient le prix remis pour 
le poste 41 en toute connaissance de cause;  
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 Considérant que l'auteur de projet prend acte du courrier de la S.A. GERDAY 
d'ASSESSE quant à la modification de la technique au poste 41 et accepte la 
technique proposée qui est adaptée aux travaux à réaliser, sans toutefois que le prix 
unitaire remis pour ce poste ne soit modifié;  

 
 Considérant dès lors que les justifications des prix globaux et unitaires de la S.A. 

GERDAY d'ASSESSE sont acceptées par l'auteur de projet; 
 
 Considérant que l'autorité adjudicatrice fait siennes [l]es pièces échangées entre 

l'auteur de projet et l'adjudicataire pressenti, fondant l'acceptation de la 
justification des prix anormalement bas soutenue par une motivation acceptable au 
regard de la loi du 29 juillet 1991 et ses implications au cas d'espèce;  

 
 Considérant que l'auteur de projet propose, tenant compte des éléments précités, 

d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse, 
soit GERDAY TRAVAUX S.A. […] pour un montant d'offre contrôlé de 
€ 431.329,27 hors T.V.A. ou € 521.908,42, 21 % T.V.A. comprise;  

 
 […]   
 
 Le Collège,  
 
 Décide :  
 
 […]  
 
 Article 4: D'approuver le rapport d'examen des offres du 29 juin 2015 pour le 

marché […]. 
 
 Article 5: De considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie 

intégrante de la présente délibération. 
 
 Article 6 : D'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la 

plus basse, soit GERDAY TRAVAUX S.A. […] pour un montant d'offre contrôlé 
de € 431.329,27 hors T.V.A. ou € 521.908,42, 21 % T.V.A. comprise". 

 
 
    Il s'agit de l'acte attaqué, communiqué à la requérante par un courrier 

recommandé posté le 21 août 2015.  

 

    10. Le 16 novembre 2015, le collège de la partie adverse, constatant 

qu'aucun recours en suspension n'a été introduit dans le délai requis, approuve la 

notification de l'attribution du marché, en vue de conclure le contrat avec 

l'adjudicataire avant la fin du délai de validité de son offre. 

 

    11. Le dossier administratif transmis par la partie adverse ne contient 

aucune pièce relative à l'exercice du contrôle de tutelle. La requérante indique à ce 

sujet, dans sa requête : "Après contact téléphonique du conseil de la requérante avec la 

tutelle, en septembre 2015, cette dernière informe le conseil de la SA TRBA qu'elle a 

remis un avis au Ministre FURLAN proposant l'annulation de la décision d'attribution 
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du 17 août 2015. Cependant, cette décision n'a pas fait l'objet d'une annulation par le 

Ministre de tutelle". 

 

IV. Premier moyen 

 

 IV.I. Synthèse du moyen 

 

    Le premier moyen est pris "de la violation de l'article 24 de la loi du 

15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, des articles 21, § 3, et 99, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 

2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du 

principe de bonne administration, du principe de l'égalité entre les soumissionnaires et 

de ses corollaires, le principe de transparence et de l'erreur manifeste d'appréciation, 

ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et des articles 4, 8°, et 5 , 6°, de la loi du 

17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services".  

 

    Le moyen est divisé en deux branches.  

 

    Dans une première branche, la partie requérante critique les "justifications 

du prix anormalement bas".  

 

    Dans une seconde branche, elle critique la motivation matérielle et 

formelle de la décision d'attribution sur ce point. 

 

 IV.2. Première branche 

 

 IV.2.1. Thèses des parties 

 

  A. Requête  

 

    En substance, la requérante constate que la société anonyme GERDAY 

TRAVAUX a rendu une offre présentant un prix présumé anormalement bas 

(431.329,27 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée), puisqu'elle s'écarte de 16,70 % 

en-dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires. 

Elle observe, de surcroît, que le montant du marché était estimé (à 571.792 euros, hors 
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taxe sur la valeur ajoutée) bien au-dessus de la moyenne des offres remises 

(517.832,03 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée), ce qui renforce, selon elle, le 

caractère anormal de l'offre de la société anonyme GERDAY TRAVAUX. En droit, la 

partie requérante rappelle que, conformément à l'article 99, § 2, de l'arrêté royal du 

15 juillet 2011, dans l'hypothèse d'un écart supérieur à 15 % entre l'offre la plus basse 

et le prix moyen des offres remises, le pouvoir adjudicateur doit procéder à la 

vérification du prix de l'offre présumée anormalement basse. Elle explique que le 

pouvoir adjudicateur peut soit motiver dans la décision d'attribution que le prix de 

l'offre n'est pas anormal, soit inviter le soumissionnaire concerné à fournir des 

justifications conformément à l'article 21, § 3, alinéas 2 et 4, de l'arrêté du 15 juillet 

2011. En ce qui concerne le prix global, la partie requérante constate que la société 

anonyme GERDAY TRAVAUX a été interrogée sur son prix le 27 mai 2015.  

 

    N'ayant pas eu accès au dossier à ce stade, elle émet une réserve quant au 

respect du délai de réponse par le soumissionnaire. Se fondant sur l'avis du directeur 

financier, elle suppose que les justifications fournies sont très lacunaires et ne 

respectent pas le prescrit de l'article 21, § 3, alinéa 4, précité.  

 

    La requérante estime, en tous cas, que l'appréciation de ces justifications 

par l'auteur de projet est "manifestement lacunaire", en ce qu'il se contente d'indiquer 

que "les justifications fournies sont satisfaisantes", sans en préciser les raisons. La 

partie requérante ajoute que "cette motivation à laquelle la décision d'attribution se 

réfère est largement insuffisante au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs". Enfin, la requérante avance 

qu'"aucun élément probant n'est apporté par la commune de 

JEMEPPE-SUR-[SAMBRE] dans sa décision [du 17 août 2015] qui puisse soutenir 

l'allégation selon laquelle les prix globaux et [les] prix unitaires présumés anormaux 

de la société anonyme GERDAY TRAVAUX se justifient notamment en raison de : 

l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la 

prestation des services; des solutions techniques adoptées ou des conditions 

exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les 

travaux, pour fournir les produits ou les services; de l'originalité des travaux, des 

fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire; du respect des 

dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où 

la prestation est à réaliser ; de l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide 

publique octroyée légalement". Selon la partie requérante, "la réalisation d'un tableau 

comparatif agrégeant les prix globaux et l'ensemble des prix unitaires qui « semblent 

tous cohérents et soutenables au regard des prix de revient et de la marge bénéficiaire 
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présumée » paraît tout à fait inadaptée à la condition de justification fixée par 

l'article 21, § 3, al. 4, de l'AR du 15 juillet 2011". Elle ajoute que "la cohérence de prix 

bas ne prouve absolument rien". Elle note enfin que rien ne permet d'indiquer que 

l'auteur de projet ait été ré-interpellé entre la décision du 13 juillet et celle du 17 août, 

aux fins de réaliser un nouveau tableau comparatif.  

 

     En ce qui concerne le poste 41, la requérante fait d'abord observer qu'il 

s'agit d'un poste important, puisqu'il représente 10 % du montant total du marché. Elle 

constate qu'"aucune justification claire n'est apportée quant au prix appliqué et ce, 

malgré la modification de la technique finalement adoptée par la société anonyme 

GERDAY TRAVAUX". Elle observe que le prix initial présumé anormalement bas 

est même maintenu, alors que la technique finalement adoptée est plus onéreuse, ce 

qui corrobore, selon elle, la présomption d'anormalité de l'offre remise. La partie 

requérante y voit "une forme d'aveu de la part du soumissionnaire portant sur 

l'anormalité du prix de son offre". 

 

  B. Mémoire en réponse 

 

    La partie adverse identifie cinq griefs distincts, dans l'argumentation de la 

requérante. Elle y répond tour à tour.  

 

- "Grief pris du non-respect du délai de 12 jours de calendrier"  

 

    La partie adverse indique que ce grief manque en fait, puisque le dossier 

administratif démontre que l'attributaire a respecté ce délai : la demande de 

justification lui a été envoyée le 27 mai et il y a répondu le 3 juin (après sept jours); la 

demande complémentaire lui a été envoyée le 11 juin et il y a répondu le 19 juin (après 

8 jours).  

 

- "Grief pris du caractère lacunaire du rapport d'examen des offres"  

 

    Selon la partie adverse, ce grief touche à la motivation de l'acte attaqué et 

il doit être examiné dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen.  

 

- "Grief pris de l'absence d'éléments probants - Absence d'une justification visée par 

l'article 21, § 3, al. 4, de l'A.R. du 15 juillet 2011"  

 

    La partie adverse observe que les justifications mentionnées par la 
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requérante sont celles énumérées par l'article 21, § 3, al. 4, de l'arrêté royal du 

15 juillet 2011. Elle indique que cette énumération est purement exemplative, et non 

exhaustive, et qu'il n'y a donc pas lieu de reprocher à la partie adverse d'avoir tenu 

compte d'autres justifications. Elle renvoie à la suite de sa réponse, dont il ressort 

selon elle que "la partie adverse s'est valablement fondée sur des éléments probants - 

contrairement à ce que prétend la requérante".  

 

- "Grief pris de l'absence d'éléments probants (suite) - Prétendues inexistence et 

non-pertinence du tableau comparatif"  

 

    La partie adverse identifie un grief pris de la "prétendue inexistence du 

tableau comparatif" et répond qu'il manque en fait, puisque ce tableau a été établi par 

l'auteur de projet et remis à la partie adverse avec le rapport d'examen des offres. La 

partie adverse souligne la confidentialité de ce tableau, justifiée par le fait qu'il 

contient le détail des prix des soumissionnaires. La partie adverse répond ensuite à "la 

prétendue non-pertinence du tableau comparatif", en estimant que la requérante 

méconnaît les termes de la décision attaquée. Elle relève que le tableau comparatif a 

permis de comparer le niveau des prix unitaires de la société anonyme GERDAY 

TRAVAUX par rapport à ceux de ses concurrents. Selon elle, les prix unitaires des 

concurrents peuvent permettre d'identifier le niveau de prix pratiqué par le marché, 

c'est-à-dire les prix "réels" par opposition aux prix fantaisistes ou spéculatifs. Après 

avoir reproduit le courrier des auteurs de projet du 4 août 2015, elle conclut qu' "en 

jugeant, à la lumière d'une comparaison entre les prix de la S.A. GERDAY 

(attributaire) et ceux de ses concurrents, que les prix de la S.A. GERDAY n'étaient pas 

anormaux, mais bien conformes au niveau de prix du marché (au sens économique du 

terme), la partie adverse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation". 

 

- "Grief pris du caractère prétendument anormal du prix remis par l'attributaire pour le 

poste 41".  

 

    La partie adverse observe que, pour le poste 41, la société anonyme 

GERDAY TRAVAUX a remis un prix unitaire de 33,35 euros et la requérante un prix 

unitaire de 33,97 euros. Elle en déduit que "lorsqu'elle a indiqué maintenir son prix 

initial pour le poste 41 (33,35 euros), tout en retenant finalement une technique de 

pose traditionnelle (coffrage à règle vibrante, au lieu du coffrage glissant), la société 

anonyme GERDAY a en définitive remis - pour le poste concerné - une offre similaire 

à celle de la requérante". La partie adverse en déduit que la requérante n'a pas d'intérêt 

à soutenir que le prix fixé par la société anonyme GERDAY TRAVAUX pour le poste 
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41 est anormal, sous peine de plaider que sa propre offre aurait dû être écartée pour 

cause de prix anormal. Par ailleurs, la partie adverse indique que la différence de prix 

entre la société anonyme GERDAY TRAVAUX et la requérante n'est pas liée au 

poste 41 ("Revêtement en béton de ciment discontinu, monocouche, pour couche de 

roulement, épaisseur E= 200 mm"). Elle explique que "la différence entre ces deux 

soumissionnaires s'est jouée, d'une part, au niveau « de la fondation en béton maigre 

poreux » (= le poste 40 du métré) et, d'autre part, « au niveau de la fourniture et de la 

pose des pavages » (= postes 53, 54, 55, 56, 57, 83, 128, 129, 130 et 131 du métré). 

Elle précise que "le niveau de prix remis à cet égard par l'attributaire était comparable 

ou supérieur à celui remis par plusieurs autres soumissionnaires" et en déduit qu'" il 

n'y avait donc aucun motif de considérer les prix remis par l'attributaire pour ces 

postes comme anormaux". 

 

  C. Mémoire en réplique 

 

    En ce qui concerne le courrier de justification, la requérante conteste, en 

premier lieu, le caractère confidentiel de cette pièce. Sur le fond, la requérante 

considère que limiter les coefficients de couverture des frais généraux et bénéfices, de 

telle sorte qu'ils ne couvrent pas entièrement les frais généraux de l'entreprise revient à 

travailler à perte. Selon elle, "la SA GERDAY TRAVAUX, est contrainte d'avouer 

qu'elle n'a pu couvrir ses frais généraux réels en remettant un tel prix". La requérante 

indique que l'application de coefficients de couverture limités peut, en l'espèce, être 

assimilée à une remise. Or, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'elle cite, "une 

justification de prix en raison d'une « remise » aboutit à contredire l'effectivité du 

contrôle du caractère anormal de ce prix puisqu'aucun contrôle n'est susceptible d'être 

exercé, la seule indication d'une remise n'étant pas une justification et étant, du reste, 

reproductible à l'infini par tout soumissionnaire interrogé par le pouvoir 

adjudicateur". Sur la justification du prix des travaux réalisés en sous-traitance, la 

requérante affirme que la simple référence aux prix d'un fournisseur ou d'un 

sous-traitant, augmentés d'une marge bénéficiaire, ne suffit pas comme justification 

de prix. Elle souligne qu'il n'est pas établi par la partie adverse que les prix globaux et 

prix unitaires de la société anonyme GERDAY se justifieraient en raison d'une 

technique particulière utilisée dans le cadre de ce chantier et que le courrier de cette 

société ne fait référence à aucune des justifications énumérées à l'article 21, § 3, alinéa 

4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle observe que l'article 15 de l'arrêté royal du 

15 juillet 2011 confirme que le coefficient de frais généraux et bénéfice fait 

intégralement partie du prix de sorte qu'un coefficient anormalement bas, appliqué sur 

les prix de revient, rend ces prix eux-mêmes anormaux. Enfin, la requérante souligne 
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que, dans son second avis, le Directeur financier de la commune, indique que "les 

éléments soutenant la justification des prix globaux de GERDAY ne concordent pas 

tout à fait avec le prescrit réglementaire (...)".  

 

    En ce qui concerne le tableau comparatif, la requérante conteste 

également la confidentialité qui s'y attache. En tout état de cause, elle estime qu'un 

exposé sommaire - c'est-à-dire sans chiffrer ni les heures, ni le coût horaire - de la 

structure du prix n'est pas une justification suffisante. Enfin, "quant à l'allégation 

selon laquelle la différence des prix entre l'offre de la SA TRBA et celle de la SA 

GERDAY TRAVAUX s'est faite sur des postes pour lesquels d'autres 

soumissionnaires avaient retenu des prix similaires, la requérante note qu'il n'en 

demeure pas moins que l'écart entre les deux meilleures offres est de plus de 10 % en 

prenant en compte l'ensemble des postes". En ce qui concerne le poste 41, la partie 

requérante estime que le maintien du prix initial, alors qu'une technique plus onéreuse 

sera adoptée, traduit "la manière de procéder globale de la S.A. GERDAY 

TRAVAUX qui présente des prix ne correspondant pas à la réalité". Elle ajoute qu'il 

s'agit "d'une forme d'aveu d'une erreur dans le chef du soumissionnaire portant sur un 

poste formant pourtant une partie importante du marché public en cause" et indique 

que, selon la jurisprudence, "l'aveu d'une erreur, fût-elle assumée par le 

soumissionnaire interrogé, ne constitue en principe pas une justification de prix 

admissible". 

 

  D. Dernier mémoire de la partie adverse 

 

    En réaction au rapport de Mme l'auditeur, qui conclut au caractère fondé de 

cette première branche, la partie adverse fait encore valoir les arguments suivants: 

 
" La décision attaquée souligne que le tableau comparatif a permis de comparer le 

niveau des prix unitaires et le prix global de la S.A. GERDAY par rapport à ceux 
de ses concurrents : 

  «Considérant que les justifications des prix globaux ont été considérées par 
l'auteur de projet comme soutenues par des éléments exacts, pertinents, 
admissibles et plausibles, pris à la lumière des prix remis par les concurrents 
dans le cadre d'un tableau comparatif agrégeant les prix globaux et l'ensemble 
des prix unitaires, car la S.A. GERDAY d'ASSESSE a remis une offre dont le 
prix global est bas, mais dont les prix unitaires semblent tous cohérents et 
soutenables au regard des prix de revient et [de] la marge bénéficiaire 
présumée» (…). 

 
 Le «tableau comparatif» a donc expressément été mis en relation avec les 

justifications fournies par la S.A. GERDAY.  
 
 Dans la mesure où le prix global est le fruit de la compilation des prix unitaires, il 

n'est pas illégitime de rechercher la cause de l'anormalité apparente du prix global 
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dans les prix unitaires.  
 
 C'est ce que l'auteur de projet a fait en l'espèce, comme il l'a exposé in tempore non 

suspecto : 
  « Par ailleurs, vos interrogations nous ont poussés à parcourir à nouveau le 

tableau comparatif des offres. Malgré que cette information ne puisse 
probablement pas servir juridiquement, il est à remarquer que près de la moitié 
de la différence de prix entre GERDAY et TRBA se joue sur un seul poste. Il 
s'agit de la fondation en béton maigre poreux pour laquelle d'autres 
soumissionnaires ont remis un prix encore inférieur à celui de GERDAY.  

 
  Le reste de la différence se situe au niveau de la fourniture et de la pose des 

pavages où là encore le prix de GERDAY est le même que trois autres 
soumissionnaires régulièrement présents dans les projets que nous établissons.  

 
  On peut dès lors confirmer qu'il s'agit bien d'un niveau de prix généralement bas 

et qu'il n'y a a priori pas de poste spécifique, en regard des autres 
soumissionnaires [On rappellera qu'en l'espèce, vingt-et-une (21) entreprises de 
travaux ont remis offre pour le marché litigieux; elles ont toutes été 
sélectionnées et une seule n'a pas franchi le stade de l'examen de la régularité 
des offres (cf Rapport d'examen des offres – […]). La partie adverse a donc 
disposé d'un éventail représentatif d'opérateurs économiques pour connaître le 
"prix du marché" (au sens économique du terme)], sur lequel l'entreprise 
GERDAY a marqué une différence anormale» ([…] - Courrier du 4 août 2015 
de l'auteur de projet – […]).  

 
 Ceci confirme que le niveau des prix de la S.A. GERDAY (attributaire) était bas, 

mais comparable à celui des prix des soumissionnaires concurrents - ce qui n'était 
pas surprenant dans la conjoncture économique de l'époque, où tous les 
entrepreneurs de travaux tendaient à compresser leurs prix au maximum. C'est 
également sous cet angle que la « cohérence » des prix a été appréciée.  

 
 Votre Conseil notera en outre que l'auteur de projet a fondé son appréciation sur 

son expérience en la matière. La partie adverse n'a en fin de compte fait qu'adhérer 
à cette expertise.  

 
 De surcroît, lorsque Mme l'Auditeur […] écrit que « le dossier administratif ne 

révèle aucune indication quant au prix de revient ... de la S.A. GERDAY », elle 
semble reprocher à la partie adverse et à l'auteur de projet de ne pas avoir réclamé à 
celle-ci tous les prix de revient de son métré, ce qui paraît difficilement réalisable. 
A supposer qu'une telle information ait été utile, quod non, son absence a été 
compensée par le niveau de prix des différents soumissionnaires, tel que repris 
dans le tableau comparatif.  

 
 Il s'impose dès lors de constater qu'en jugeant, à la lumière d'une comparaison entre 

les prix de la S.A. GERDAY (attributaire) et ceux de ses concurrents, que les prix 
de la S.A. GERDAY n'étaient pas anormaux, mais bien conformes au niveau de 
prix du marché (au sens économique du terme), la partie adverse n'a commis 
aucune erreur manifeste d'appréciation". 

 
 
  E. Dernier mémoire de la requérante  

 

    La requérante déclare s'en remettre entièrement au rapport de Mme 

l'auditeur tout en précisant ce qui suit: 
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" […] [Mme l'auditeur rapporteur] a considéré qu'une justification des prix par les 

pourcentages de frais généraux et bénéfices appliqués n'était pas pertinente pour 
renverser la présomption selon laquelle le prix global est anormalement bas. 

 
 […] Plus fondamentalement, le soumissionnaire ne justifie guère le prix de revient 

des différentes prestations et ne joint aucun document pertinent. 
 
 […] La justification par la technique utilisée pour le poste 41 n'est, selon Madame 

l'auditeur, pas admissible car la technique telle qu'elle fut proposée n'était 
finalement pas adaptée aux travaux à réaliser. 

 
 Malgré le choix d'une autre technique, plus onéreuse, «il reste que l'affirmation 

selon laquelle S.A. GERDAY TRAVAUX maintient le prix du poste 41, malgré le 
choix d'une technique plus onéreuse que celle initialement prévue, laisse le prix 
global de l'offre dénué de justification pertinente, complète et concrète (…)» 
(rapport, p. 17). 

 
 […] Quant au tableau comparatif, Madame l'Auditeur souligne à raison que «L'on 

n'aperçoit pas, à la lumière du tableau, en quoi les prix unitaires de la S.A. 
GERDAY TRAVAUX seraient "cohérents". En tout état de cause, l'on n'aperçoit 
pas en quoi la "cohérence" des prix unitaires permettrait de justifier le prix global 
"présumé anormal" d'une offre. L'on n'aperçoit pas non plus ce qui permet à la 
partie adverse d'affirmer que les prix unitaires sont "soutenables au regard des prix 
de revient et [de] la marge bénéficiaire présumée", dans la mesure où le dossier 
administratif ne révèle aucune indication quant aux prix de revient (matériaux et 
matières premières, main-d'œuvre, sous-traitance) de la S.A. GERDAY 
TRAVAUX» (rapport, p. 18). 

 
 […] Ainsi que Madame l'Auditeur le prescrit, la première branche du premier 

moyen doit être considérée comme fondée. 
 
 […] La partie requérante note enfin que la [partie adverse] n'apporte, quant à cette 

première branche, aucun élément nouveau à son argumentation dans son dernier 
mémoire daté du 29 juillet 2016".  

 
 

 IV.2.2. Appréciation  

 

    L'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation 

des marchés publics dans les secteurs classiques, dispose : 

 
" § 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ce paragraphe n'est 

pas applicable à la procédure négociée.  
 
 Lorsque le pouvoir adjudicateur constate, lors de la vérification des prix, qu'un prix 

paraissant anormalement bas ou élevé par rapport aux prestations à exécuter est 
remis, avant d'écarter pour cette raison l'offre en cause, il invite par lettre 
recommandée le soumissionnaire en cause à fournir par écrit les justifications 
nécessaires sur la composition du prix concerné dans un délai de douze jours de 
calendrier, à moins que l'invitation ne prévoie un délai plus long.  

 
 La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.  
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 Les justifications concernent notamment :  
 1°  l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits 

ou de la prestation des services;  
 2°  les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement 

favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir 
les produits ou les services;  

 3°  l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le 
soumissionnaire;  

 4°  le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail 
en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;  

  5° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée 
légalement.  

 
 Le pouvoir adjudicateur vérifie les justifications fournies et interroge à nouveau le 

soumissionnaire si nécessaire.  
 
 Lorsque le marché de travaux, de fournitures ou de services relevant de l'annexe II, 

A, de la loi atteint le montant fixé à l'article 32 et que le pouvoir adjudicateur 
constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide 
publique, l'offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire 
consulté n'est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par le 
pouvoir adjudicateur que l'aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir 
adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission 
européenne". 

 
 
    L'article 99, §§ 1er et 2, du même arrêté, dispose pour sa part :  

 
" § 1er. Après avoir appliqué l'article 96, le pouvoir adjudicateur procède à la 

vérification des prix conformément à l'article 21,  
 
 § 2. Dans le cas d'un marché de travaux passé par adjudication, pour autant qu'au 

moins quatre offres aient été déposées par des soumissionnaires sélectionnés, toute 
offre dont le montant total s'écarte d'au moins quinze pour cent en dessous de la 
moyenne des montants des offres déposées par ces soumissionnaires, qu'elles 
soient régulières ou non, est considérée comme une offre exigeant la vérification 
par le pouvoir adjudicateur de l'anormalité présumée de son montant total.  

 
 La moyenne des montants se calcule de la manière suivante :   
 1°  lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois 

l'offre la plus basse et les offres les plus élevées formant un quart de l'ensemble des 
offres déposées. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à 
l'unité supérieure;  

 2°  lorsque le nombre d'offres est inférieur à sept, en excluant l'offre la plus basse 
et l'offre la plus élevée.   

 
 En présence d'une offre exigeant la vérification de son montant total, le pouvoir 

adjudicateur:  
 1°  soit motive dans la décision d'attribution du marché que le montant total de 

l'offre ne présente pas de caractère anormal;  
 2°  soit invite le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires comme 

prévu à l'article 21, § 3, alinéas 2 à 4. Si, après examen de ces justifications, le 
montant total de l'offre est effectivement considéré comme anormal ou en l'absence 
de justifications dans le délai imparti, l'offre est irrégulière.  
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 Les documents du marché peuvent rendre le présent paragraphe applicable à 

l'appel d'offres et aux marchés de fournitures ou de services".  
 
 
    Quant à l'étendue du contrôle exercé par le Conseil d'Etat sur la 

vérification des prix apparemment anormaux, il y a lieu de rappeler que l'article 21 de 

l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques définit les exigences de vérification des prix proposés et, le cas 

échéant, des justifications présentées par les soumissionnaires concernés à la demande 

du pouvoir adjudicateur. Pareilles vérifications doivent permettre à celui-ci de 

s'assurer de ce que le prix proposé par le soumissionnaire peut garantir une exécution 

du marché conforme aux exigences édictées par les documents dudit marché. 

Lorsque, face à des prix apparemment anormalement bas, il examine les justifications 

apportées par le soumissionnaire concerné, conformément aux dispositions de l'article 

21, § 3, alinéa 5, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur dispose 

d'un large pouvoir d'appréciation. Il s'ensuit que, lorsqu'il est invité à contrôler 

l'appréciation portée par un pouvoir adjudicateur sur la justification de prix, le Conseil 

d'Etat ne peut substituer sa propre appréciation à celle de ce pouvoir adjudicateur. Il 

lui revient toutefois de vérifier la réalité, l'exactitude et la pertinence des éléments qui 

ont justifié la décision de ce pouvoir et de censurer dans le chef de ce dernier une 

erreur manifeste d'appréciation. Il lui appartient également de vérifier si la décision de 

considérer des prix comme normaux a été prise au terme d'une procédure révélant le 

caractère complet de l'examen par ledit pouvoir des justifications apportées.  

 

    En l'espèce, l'offre du soumissionnaire le moins-disant, soit la société 

anonyme GERDAY TRAVAUX s'écartait de plus de 15 % en-dessous de la moyenne 

des offres, calculée conformément aux dispositions précitées, tandis que l'offre de la 

société anonyme TRBA s'en écartait de plus de 8 %.  

 

    Le prix global de l'offre de la société anonyme GERDAY TRAVAUX 

devait donc être tenu pour "apparemment anormal", sans mise en œuvre d'un pouvoir 

d'appréciation de la partie adverse. Il exigeait la vérification du montant de cette offre, 

ce qui n'était pas le cas de l'offre de la requérante.  

 

    La partie adverse a bien procédé à cette vérification, en invitant la société 

anonyme GERDAY TRAVAUX à justifier son prix global, en application de l'article 

99, § 2, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, et il appartenait dès lors à la 

société anonyme GERDAY TRAVAUX de renverser la présomption d'anormalité 

pesant sur son prix global, en le justifiant de manière complète et concrète. Les 

M&D Seminars 668



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 13-06-2021

   

 
VI – 20.623 - 19/29 

 

justifications apportées par la société anonyme GERDAY TRAVAUX sont de deux 

ordres. D'une part, le soumissionnaire justifie son prix global par les pourcentages de 

frais généraux et bénéfices respectivement appliqués pour les travaux confiés en 

totalité en sous-traitance et pour les travaux réalisés sans sous-traitance. D'autre part, 

il justifie le prix d'un poste important du marché (le poste 41) par la mise en œuvre 

d'une technique particulière, à savoir le recours à une machine à coffrage glissant 

(sleepform). Dans sa décision d'attribution du 17 août 2015 qui constitue l'acte 

attaqué, la partie adverse avance une troisième considération, tirée d'un tableau 

comparatif des prix unitaires et globaux des différents soumissionnaires.  

 

    Ces trois explications du prix global "apparemment anormal" de l'offre de 

la société anonyme GERDAY TRAVAUX appellent toutefois les observations qui 

suivent. 

 

    En ce qui concerne la justification par les pourcentages de frais généraux 

et bénéfices appliqués par la société anonyme GERDAY TRAVAUX, il y a lieu de 

considérer que la liste de justifications énumérées à l'article 21, § 3, alinéa 4, de 

l'arrêté royal du 15 juillet 2011 n'est pas limitative, comme en témoigne le terme 

"notamment". Le rapport au Roi le rappelle clairement en faisant référence à la 

jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'Etat. Le 

soumissionnaire invité à justifier son prix peut donc avancer d'autres types de 

justifications que celles citées, si elles sont pertinentes. Un soumissionnaire peut, par 

exemple, justifier son prix global en détaillant le nombre d'heures nécessaires pour 

chaque prestation, le taux horaire de la main-d'œuvre, le prix des matières premières 

et des matériaux, le prix demandé par les sous-traitants pour les parts sous-traitées, le 

calcul des frais généraux, la marge bénéficiaire, …, mais à la condition de faire 

reposer sa justification sur des données précises et concrètes. Le rapport au Roi, 

relayant une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, annonce clairement que "le 

soumissionnaire ne peut se limiter, pour justifier son prix, à se référer aux prix d'un 

sous-traitant augmenté d'une marge bénéficiaire" et qu'" il doit dans ce cas justifier le 

prix du sous-traitant". En l'espèce, la société anonyme GERDAY TRAVAUX a fait 

valoir ce qui suit: "1. Les frais généraux et bénéfices appliqués pour les travaux 

confiés en totalité en sous-traitance (matériaux et main-d'œuvre) ont été limités à 

[x] % des prix reçus. 2. Les frais généraux et bénéfices appliqués aux travaux exécutés 

par la société GERDAY ont été limités à [x] % du prix de revient ; […]". Cette 

justification ne suffit pas à conclure, comme l'avance la partie requérante, que le 

marché serait exécuté à perte. Mais elle ne permet pas non plus de l'exclure, puisque, 

dès lors qu'elle ne distingue pas les frais généraux des bénéfices, le pourcentage de 

M&D Seminars 669



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 13-06-2021

   

 
VI – 20.623 - 20/29 

 

marge bénéficiaire escompté demeure inconnu. A fortiori, une telle justification n'est 

pas pertinente pour renverser la présomption selon laquelle le prix global est 

anormalement bas. En tout état de cause, le soumissionnaire ne justifie nullement le 

prix de revient des différentes prestations (matériaux, main-d'œuvre, sous-traitants, 

…) et ne joint aucun document pertinent (contrat de sous-traitance, prix des 

fournisseurs, …) à sa justification. Une telle justification, stéréotypée et non étayée, 

n'est donc pas précise ni concrète, aucun élément en sens contraire n'étant par ailleurs 

expressément apporté à ce sujet par la partie adverse, notamment dans son dernier 

mémoire. 

 

    Quant à la justification fondée sur la technique utilisée pour le poste 41, la 

société anonyme GERDAY TRAVAUX a, par ailleurs, pris l'initiative de justifier un 

poste (important) du marché par le choix d'une technique particulière ("sleepform"), 

dont il ressort du dossier et des explications des parties qu'elle est moins onéreuse que 

la méthode "traditionnelle". Sa justification sur ce point est la suivante : "3. Le prix du 

poste 41 « revêtement en béton de ciment discontinu, épaisseur E = 200 mm », a été 

calculé avec une mise en œuvre par machine à coffrage glissant (sleepform). Il se 

déduit du courrier adressé par les auteurs de projet, le 11 juin 2015, et de la réponse 

apportée par le soumissionnaire, le 19 juin 2015, que la technique proposée n'était pas 

adaptée aux travaux à réaliser et qu'elle ne pourrait dès lors être mise en œuvre. Il en 

résulte que cette explication n'était pas admissible et qu'elle ne pouvait dès lors 

contribuer à justifier le prix global "apparemment anormal" de l'offre. La société 

anonyme GERDAY TRAVAUX a par ailleurs admis que la technique proposée 

n'était pas adaptée, mais a, sans autre forme d'explication, affirmé "mainten[ir] le prix 

unitaire remis en soumission pour des travaux réalisés à la règle vibrante et à votre 

entière satisfaction". Les justifications de prix ne peuvent toutefois en aucun cas se 

limiter à une simple confirmation du prix, alors même que le soumissionnaire 

concerné déclare changer de technique et recourir dorénavant à une autre technique, 

au sujet de laquelle la requérante affirme, sans être aucunement contredite, qu’elle est 

plus coûteuse que celle initialement envisagée.  

Certes, le prix unitaire du poste 41 n'avait pas été considéré par la partie adverse 

comme "apparemment anormal", ce qui relève de son pouvoir d'appréciation. Il ne 

devait, par conséquent, pas faire l'objet d'une justification particulière. Mais dès lors 

que la société anonyme GERDAY TRAVAUX justifiait de manière expresse la 

"normalité" du prix global de son offre par la référence expresse au prix de ce poste 

41, avec, à l'origine, un recours à une technique moins onéreuse, il lui incombait, à 

tout le moins, de justifier en quoi sa décision de recourir à une autre technique plus 

onéreuse n'avait cependant aucun effet sur le prix remis pour le poste 41, ce qui lui 
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permettait de pouvoir encore justifier l'absence d'"anormalité" du prix global de son 

offre par référence à ce prix. A cet égard, la simple affirmation selon laquelle société 

anonyme GERDAY TRAVAUX maintient, "en toute connaissance de cause", le prix 

du poste 41, malgré le choix d'une technique plus onéreuse que celle initialement 

prévue et sans que soient exposées d'aucune façon la raison ou les raisons pour 

lesquelles le prix initial de ce poste reste inchangé, laisse le prix global de l'offre 

dénué de justification pertinente, complète et concrète, ce que ne conteste pas non 

plus la partie adverse dans son dernier mémoire. 

 

    Dans la décision attaquée, la partie adverse se fonde également sur une 

troisième considération, à savoir le renvoi à un "tableau comparatif agrégeant les prix 

globaux et l'ensemble des prix unitaires" de toutes les offres régulières, et ce pour en 

déduire que "la S.A. GERDAY d'ASSESSE a remis une offre dont le prix global est 

bas, mais dont les prix unitaires semblent tous cohérents et soutenables au regard des 

prix de revient et de la marge bénéficiaire présumée". De tels motifs ne permettent 

cependant pas de renverser le caractère "apparemment anormal" du prix global de 

l'offre, tel qu'il résulte de la mise en œuvre du mécanisme de l'article 99, § 2, de 

l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le Conseil d'Etat n'aperçoit en effet pas, à la lumière 

dudit tableau, en quoi les prix unitaires de la société anonyme GERDAY TRAVAUX 

seraient "tous cohérents" ni par rapport à quoi ils le seraient : par rapport aux prix 

estimés ? Par rapport aux prix unitaires des autres offres, dont le tableau révèle qu'ils 

sont très variables? Au demeurant, il convient d'observer que le tableau ne fait pas 

apparaître la moyenne des prix offerts par les soumissionnaires, poste par poste, et  

l'on n'aperçoit, en tout état de cause, pas en quoi la "cohérence" de certains des prix 

unitaires de l'offre de la société anonyme GERDAY TRAVAUX avec certains prix 

unitaires remis par certains autres soumissionnaires permettrait, en soi, de justifier le 

prix global "présumé anormal" d'une offre. En effet, outre que le nombre de 

soumissionnaires auquel la partie adverse se réfère est relativement insignifiant ("trois 

soumissionnaires") ou non déterminé ("d'autres soumissionnaires"), la comparaison 

des prix unitaires de la société anonyme GERDAY TRAVAUX, semble bien avoir été 

effectuée avec des prix unitaires remis par des soumissionnaires différents, et ce selon 

le poste pris en considération. Si un autre soumissionnaire avait, en effet, chaque fois 

proposé des prix unitaires qui étaient comparables à ceux de la société anonyme 

GERDAY TRAVAUX, le prix global de l'offre de ce soumissionnaire aurait 

également dû être considéré comme étant "anormalement bas", ce qui n'a pas été le 

cas en l'espèce. Il en va d'autant plus ainsi que la société anonyme GERDAY 

TRAVAUX a, comme expliqué ci-dessus, maintenu, sans aucune explication, le prix 

du poste 41 du marché, alors que ce poste constitue une composante importante de 
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celui-ci. A cela s'ajoute que le Conseil d'Etat ne comprend pas non plus ce qui permet 

à la partie adverse d'affirmer, sans plus, que les prix unitaires sont "soutenables au 

regard des prix de revient et de la marge bénéficiaire présumée", dans la mesure où le 

dossier administratif ne révèle aucune indication ni quant aux prix de revient 

(matériaux et matières premières, main-d'œuvre, sous-traitance) de la société 

anonyme GERDAY TRAVAUX, ni quant à la marge bénéficiaire "présumée" que 

cette société se serait réservée.  

 

    Il résulte de ce qui précède qu'aucune des justifications avancées par la 

société anonyme GERDAY TRAVAUX, ni aucun des motifs énoncés par la partie 

adverse dans sa décision d'attribution du marché, ne suffisait à considérer que le prix 

global, apparemment anormal de cet offre, était justifié. La première branche du 

moyen est, en conséquence, fondée. 

 

 IV.3. Seconde branche 

 

 IV.3.1. Thèses des parties 

 

  A. Requête 

 

    La requérante rappelle que "le principe de bonne administration exclut 

l'erreur manifeste d'appréciation et implique l'obligation de motivation matérielle de 

tout acte administratif, l'interdiction de l'arbitraire et la nécessité de faire reposer toute 

décision sur des motifs exacts, pertinents et admissibles". Elle estime que la partie 

adverse "ne motive pas de façon sérieuse dans la décision d'attribution du marché que 

le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal". Il en résulte selon elle 

que "la décision du Collège communal n'est ainsi pas valablement motivée". La 

requérante conclut que "dans la mesure où la décision d'attribution du 17 août 2015 ne 

repose pas sur des motifs exacts en droit et en fait, celle-ci ne respecte pas les 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, mais aussi viole les articles 4, 8°, et 5, 6°, de la loi du 17 juin 2013 

relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux de fournitures et de services". 

 

  B. Mémoire en réponse 

 

    La partie adverse répond qu'elle s'est fondée sur un tableau comparatif des 

prix unitaires des différents soumissionnaires et que la comparaison des prix unitaires 
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de l'adjudicataire avec ceux des autres soumissionnaires a fait apparaître que les 

premiers étaient conformes aux prix du marché. Elle estime que ces deux éléments 

figurent dans la décision attaquée, dont elle reproduit le considérant pertinent.  

 

    La partie adverse estime que le grief de la requérante tient au fait qu'elle 

n'a pas pu consulter le tableau comparatif, mais explique que cette situation découle 

du strict respect de la loi par la partie adverse. Elle souligne à cet égard que le devoir 

de confidentialité prime sur l'obligation de motivation formelle. 

 

  C. Mémoire en réplique 

 

    La requérante maintient que la seule référence au tableau comparatif, en 

ce qu'il ne justifie en rien le caractère prétendument normal du prix de l'offre, 

n'apparaît pas suffisante. Elle ajoute que "la locution : « la S.A. GERDAY 

d'ASSESSE a remis une offre dont le prix global est bas, mais dont les prix unitaires 

semblent tous cohérents et soutenables au regard des prix de revient et [de] la marge 

bénéficiaire présumée » apparaît tout à fait vague et ambiguë". Elle rappelle que 

l'appréciation qui conduit à estimer ces justifications suffisantes doit faire l'objet d'une 

motivation précise et ne peut se contenter de clauses de style ou de termes laconiques. 

Enfin, selon elle, le rapport ne motive guère davantage en quoi les justifications 

fournies par la société anonyme GERDAY TRAVAUX sont suffisantes. 

 

  D. Dernier mémoire de la partie adverse 

 

    En réaction au rapport de Mme l'auditeur qui conclut au caractère fondé de 

cette première branche, la partie adverse observe que la deuxième branche n'est pas 

non plus fondée, du fait même qu'il y a lieu de considérer que la première branche du 

moyen n'est, elle-même, pas fondée. 

 

 IV.3.2. Appréciation 

 

    Lorsque, conformément à l'article 99, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 

2011, la vérification du montant total d'une offre s'impose au pouvoir adjudicateur, 

ledit montant étant présumé anormalement bas, l'appréciation qui conduit ce pouvoir 

adjudicateur à écarter cette présomption doit faire l'objet d'une motivation précise, de 

laquelle doit dûment ressortir la réalité, l'exactitude et la pertinence des éléments sur 

lesquels le pouvoir adjudicateur a fondé sa décision de ne pas considérer comme 

"anormalement bas" le prix global d'une offre. 
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    Or, il résulte à suffisance de l'examen de la première branche du moyen, 

que la décision ne repose pas sur des motifs établis, pertinents et suffisants. En 

conséquence, la seconde branche du moyen est également fondée. 

 

V. Second moyen 

 

    Les deux branches du premier moyen étant reconnues fondées, il n'y pas 

lieu de procéder à l'examen du second moyen, lequel n'est, en effet, pas de nature à 

conduire à une annulation plus étendue de la décision attaquée. 

 

 

VI. Demande d'indemnité réparatrice 

 

 VI.A. Thèses des parties 

 

  A. Requête 

 

    La demande d'indemnité réparatrice que sollicite la requérante en 

application de l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 

1973, est fondée sur les considérations suivantes qui sont exposées en termes de 

requête: 

- la requérante a bien subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte attaqué: elle 

aurait en effet, dans le cas d'espèce, dû obtenir le marché litigieux puisque son offre 

a été classée deuxième et était régulière; 

- l'illégalité de la décision d'attribution présentement attaquée a, par conséquent, 

directement provoqué le préjudice subi par la requérante, puisque celle-ci a été 

privée d'un marché qui devait lui revenir; 

- en effet, si l'offre de la société anonyme GERDAY TRAVAUX avait été écartée en 

raison de l'irrégularité substantielle dont elle est atteinte, la requérante, classée 

deuxième, aurait obtenu le marché en cause; 

- l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains 

marchés de travaux, de fournitures et de services indique, à cet égard, que: 

 "Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer le marché par adjudication, 

celui-ci doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus 

basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à dix pour cent du montant, hors 

taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre"; 

- il en résulte que la requérante sollicite une indemnité réparatrice de 
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47.713,97 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à majorer des intérêts à dater de 

l'introduction du présent recours. 

 

  B. Mémoire en réponse 

 

    La partie adverse rétorque comme suit :  

 
" […] La partie adverse a démontré ci-dessus qu'aucun des deux moyens de la 

requête n'était fondé. Il n'y a donc pas lieu d'accorder une indemnité réparatrice à la 
requérante.  

 […] Pour le surplus, il y a lieu de souligner que la requérante limite elle-même le 
cas où une indemnité lui serait due à l'hypothèse où votre Conseil conclurait à 
l'existence d'une irrégularité substantielle affectant l'offre de la S.A. GERDAY : 
[…]. 

 Il s'en déduit a contrario que [si] votre Conseil retient uniquement l'illégalité 
déduite du défaut de motivation (deuxième branche du premier moyen de la 
requérante), aucune indemnité réparatrice ne devra être accordée à la requérante.  

 C'est à tout le moins la position de la partie adverse : dans ce cas, la perte du 
marché pour la requérante ne pourra être déduite du seul défaut de motivation. Par 
conséquent, la requérante n'aura subi aucun « préjudice du fait de l'illégalité » 
retenue par votre Conseil, puisque la requérante ne sera pas en mesure de 
démontrer un lien causal entre l'illégalité constatée et la perte du marché. Aucune 
indemnité réparatrice ne devra dès lors lui être accordée dans ce cas". 

 
 
  C. Mémoire en réplique 

 

    La partie requérante ajoute ce qui suit à l'argumentation de la requête :  

 
" […] Enfin, dans l'hypothèse où le seul moyen relatif au défaut de motivation devait 

être retenu, il apparaît que la partie requérante a, à tout le moins, perdu une chance 
de se voir attribuer le marché dans la mesure où il eut fallu, pour satisfaire 
l'obligation de motivation, que le pouvoir adjudicateur ait été capable d'apporter les 
justifications complètes quant aux prix pratiqués par la SA GERDAY TRAVAUX, 
ce qui est loin d'être acquis". 

 
 
  D. Dernier mémoire de la partie adverse 

 

    La partie adverse ne revient plus sur cette question dans son dernier 

mémoire. 

 

  E. Dernier mémoire de la requérante 

 

    La requérante observe ce qui suit: 

 

" […] La partie requérante fait entièrement siens les arguments invoqués par 
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Madame l'Auditeur dans son rapport, confirmant la possibilité de réclamer, au 
contentieux de l'annulation en matière de marchés publics, une indemnité 
réparatrice (…). 
 
 […] Par ailleurs, Madame l'Auditeur considère que l'illégalité de la décision 
d'attribution, le préjudice subi par la requérante et le lien causal entre l'illégalité et 
le préjudice sont établis à suffisance de sorte qu'une indemnité réparatrice de 
47.713,97 euros (représentant 10 % du montant de l'offre HTVA) est due à la 
SA TRBA". 

 
 
 VI.B. Appréciation 

 

    L'article 11 bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose que :  

 
" Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un 

règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou 
§ 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie 
d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un 
préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de 
rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.  

 
 La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui 

suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la 
demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt 
ayant constaté l'illégalité.  

 
 En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au 

plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de 
recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la 
notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. 

 
  La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action 

en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. 
 
 Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus 

demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même 
préjudice". 

 
 
    S'agissant des conditions d'octroi de l'indemnité réparatrice sollicitée par 

la requérante, il y a lieu d'observer ce qui suit. 

 

    En premier lieu, l'illégalité de l'acte attaqué est établie, du fait qu'il résulte 

du présent arrêt que le premier moyen de la requête est fondé, en ses deux branches. 

 

    En deuxième lieu, l'annulation étant proposée sur la base du premier 

moyen, il en résulte que le marché ne pouvait être attribué, en l'état, à la société 

anonyme GERDAY TRAVAUX dont le prix global apparaît anormalement bas, à 
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défaut de justification admissible. La requérante a, pour sa part, été sélectionnée et son 

offre a été jugée régulière par la partie adverse. En particulier, son prix global 

n'imposait pas de vérification sur la base de l'article 99, § 2, de l'arrêté royal du 

15 juillet 2011.  

 

    En troisième lieu, étant classée deuxième, derrière la société anonyme 

GERDAY, la requérante pouvait prétendre à l'attribution du marché. Par ailleurs, la 

réfection de l'acte attaqué s'avère impossible, puisque la partie adverse a conclu le 

contrat avec la société anonyme GERDAY TRAVAUX le 16 novembre 2015 et que, 

selon le site internet de la commune, le chantier a officiellement démarré le 2 février 

2016 et devait être terminé à l'automne 2016.  

 

    En quatrième lieu, le préjudice, comme le fait valoir la requérante, peut 

être évalué à 10 pourcent du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'offre de la 

requérante, en s'inspirant de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 précitée, qui fixe le 

taux de l'"indemnité forfaitaire" en matière d'adjudication publique. Le préjudice 

s'élève ainsi à 477.139,73 euros x 10 pourcent, c'est-à-dire 47.713,97 euros.  

 

    En cinquième lieu, les intérêts publics ou privés en présence ne s'opposent 

pas à la réparation intégrale du dommage ainsi estimé.  

 

    En conclusion, l'illégalité de la décision d'attribution, le préjudice subi par 

la requérante et le lien causal entre l'illégalité et le préjudice sont établis à suffisance. 

Il s'ensuit qu'une indemnité réparatrice de 47.713,97 euros doit être allouée à la 

requérante, à charge de la partie adverse, augmentée, comme le demande la 

requérante, des intérêts calculés au taux légal, et ce depuis la date d'introduction du 

présent recours jusqu'à la date du payement effectif de l'indemnité réparatrice. 

 

VII. Demande de confidentialité des pièces 

 

 VII.A. Thèse des parties 

 

    La partie adverse dépose plusieurs pièces à l'égard desquelles elle sollicite 

le bénéfice de la confidentialité. Il s'agit des pièces A (offre de la requérante), B (offre 

de la société anonyme GERDAY TRAVAUX), C (courrier recommandé du 3 juin 

2015 de la société anonyme GERDAY TRAVAUX) et D (tableau comparatif des 

offres établi par l'auteur de projet). 
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    La requérante conteste, pour sa part, la confidentialité (partielle) de la 

pièce C et la confidentialité de la pièce D. 

 

 VII.B. Appréciation 

 

    Etant donné la clôture de la procédure devant le Conseil d'Etat, résultant 

du présent arrêt d'annulation, la demande de confidentialité introduite par la partie 

adverse ne présente plus d'objet. 

 

VIII. Indemnité de procédure et dépens 

 

 VIII.1. Thèses des parties 

 

    La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement 

d'une indemnité de procédure, fixée à un montant de 700 euros, de même que la 

condamnation aux dépens, fixés à un montant de 400 euros. 

 

    La partie adverse formule les mêmes demandes en sens inverse.  

 

 VIII.2. Appréciation 

 

    La requérante ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois 

sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il convient de lui accorder une 

indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. 

 

    Les autres dépens doivent par ailleurs être mis à charge de la partie 

adverse qui succombe en la présente cause. 

 

 

PAR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : 

 

Article 1er. 

 

    La décision du 17 août 2015, prise par le Collège des Bourgmestre et 

Échevins de la commune de JEMEPPE-SUR-SAMBRE, attribuant, par adjudication 

publique, le marché de travaux concernant l'aménagement de la place de Moustier à 
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MOUSTIER-SUR-SAMBRE à la société anonyme GERDAY TRAVAUX est 

annulée. 

 
Article 2. 

 

    Une indemnité réparatrice de 47.713,97 euros est accordée à la société 

anonyme TRBA, à charge de la commune de JEMEPPE-SUR-SAMBRE, augmentée 

des intérêts calculés au taux légal, et ce depuis la date d’introduction du présent 

recours jusqu’à la date du payement effectif de l’indemnité réparatrice, au titre du 

préjudice subi. 

 

Article 3. 

 

    Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie 

requérante, à charge de la partie adverse. 

 

    Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de 

la partie adverse. 

 

 

    Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 

trente et un mars deux mille dix-sept par : 

 

  MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, 

    David DE ROY, conseiller d'État,  

    Serge BODART,  conseiller d'État,  

  Mme  Katty LAUVAU ,   greffier. 

 

    Le Greffier,   Le Président, 

 

    Katty LAUVAU.    Jacques JAUMOTTE. 
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XII-7878-1/26 

 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 
 

XIIe KAMER 
 
 A R R E S T 
 
 nr. 237.351 van 14 februari 2017 
 in de zaak A. 215.804/XII-7878 
 
In zake:  de NV WEG EN BOUW (WEGEBO) 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaat Philippe Van Wesemael 
 kantoor houdend te 1050 Brussel 
 Louizalaan 235 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
 tegen: 

 
 het VLAAMSE GEWEST 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaten Carlos De Wolf en Anthony Verheggen 
 kantoor houdend te 9680 Maarkedal 
 Etikhovestraat 6 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

I. Voorwerp van het beroep 

 

1. Het beroep, ingesteld op 26 juni 2015, strekt tot de nietigver-

klaring van “het besluit dd. 3 april 2015 van de administrateur-generaal van het 

Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Oost-Vlaanderen, waarbij de opdracht 

voor ‘Kennedylaan-Gent; R4-Oost: Omvorming primaire wegen I en II; 

knooppunt 8’ gegund wordt aan de thv Aswebo nv – Franki Construct nv voor 

een bedrag van 9.618.473,44 (btw excl.)”. 

 

II. Verloop van de rechtspleging 
 

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord 

ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord 

ingediend. 
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Auditeur Frederic Eggermont heeft een verslag opgesteld. 

 

De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een 

laatste memorie ingediend. 

 

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 29 november 2016. 

 

Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht. 

 

Advocaat Philippe Van Wesemael, die verschijnt voor de 

verzoekende partij, en advocaat Charlotte De Wolf, die loco advocaat Anthony 

Verheggen verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord. 

 

Auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest 

eensluidend advies gegeven. 

 

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Feiten 

 

3.1.  Het agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Oost-Vlaanderen, 

schrijft een open aanbesteding voor de uitvoering van werken uit met als 

voorwerp ‘Kennedylaan – Gent. R4-Oost: omvorming tot primaire wegen I en II. 

Knooppunt 8’. 

 

 De opdracht wordt beheerst door het bijzonder bestek met 

nr. 1M3D8H/14/25-F02.  
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 De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der 

Aanbestedingen van 6 augustus 2014 en in het Supplement bij het Publicatieblad 

van de Europese Unie van 8 augustus 2014.  

 

3.2.  De opening van de offertes vindt plaats op 29 september 2014. 

Er worden negen offertes ingediend, waaronder deze van de verzoekende partij 

en van de thv nv Aswebo – nv Franki Construct. 

 

3.3.  De verwerende partij vraagt aan de thv nv Aswebo – nv Franki 

Construct bij brief van 6 oktober 2014 een prijsverantwoording voor het totale 

offertebedrag en dit met toepassing van artikel 99, § 2, van het koninklijk besluit 

van 15 juli 2011 ‘plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren’. 

 

 Bij brief van 10 oktober 2014 geeft de thv nv Aswebo – 

nv Franki Construct de volgende verantwoording: 

 

“Hierbij kunnen wij melden dat wij de prijzen van onze offerte van 
29 oktober 2014 nagekeken hebben op hun correctheid. Bij deze controle 
hebben wij geen onregelmatigheden vastgesteld, wij bevestigen dan ook 
uitdrukkelijk achter onze inschrijvingsprijzen te staan. 
Wij kunnen u verzekeren dat onze prijs is gebaseerd op een zeer grondige 
voorstudie en een bezoek ter plaatse door werfleiders met de nodige 
beroepsbekwaamheid en voldoende ondervinding bij dergelijke werken. 
Om onze eenheidsverkoopprijzen te bepalen wordt voor elke post of 
groep van samenhangende posten van de meetstaat een analyse gemaakt 
van de directe kostprijs. Op basis van ervaring met gelijkaardige 
uitgevoerde werken, offertes van onderaannemers en leveranciers 
opgemaakt voor dit werk, eerdere offertes, uitgebreid voorbereidend 
studiewerk van onze studiediensten,... wordt aldus de technische kostprijs 
samengesteld. 
De som van al de posten vormt de totale technische kostprijs van het 
werk. Om tot de totale verkoopprijs te komen, wordt deze prijs nog 
verhoogd met een percentage voor algemene kosten, winst en risico. 
Wij willen opmerken dat wij over een asfaltcentrale, betoncentrale en een 
breekinstallatie beschikken, gelegen op de Singel te Gent op minder dan 
5 km rijafstand. 
Momenteel is dezelfde thv nv Aswebo – Franki Construct nv het complex 
Schansakker aan het realiseren (dit binnen een straal van 3 km). Tevens 
voert Aswebo de wegeniswerken uit voor de werf Collector J. Kennedy-
laan te Gent (thv Persyn – Aswebo). 
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Door de synergie die ontstaat tussen die verschillende werven kan 
kostenbesparend gewerkt worden. 
Tevens beschikken wij over gespecialiseerd eigen personeel en up-to-date 
materieel voor het efficiënt uitvoeren van de werken. 
Wij bevestigen hierbij formeel dat wij alle voorziene werken tegen de 
door ons ingediende eenheidsprijzen volgens de voorschriften van het 
BLK en de regels van de kunst kunnen en zullen uitvoeren.” 
 
 

3.4.  Op 30 oktober 2014 beslist de verwerende partij op grond van 

het eerste gunningsverslag de opdracht te gunnen aan de thv nv Aswebo – 

nv Franki Construct. 

 

 Tegen deze beslissing wordt een vordering tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid ingesteld, waarna de verwerende partij op 

29 januari 2015 de beslissing intrekt. Bij arrest nr. 230.269 van 24 februari 2015 

wordt de vordering bijgevolg verworpen. 

 

3.5.  In het tweede gunningsverslag, van 10 maart 2015, wordt 

inzake het prijsonderzoek vermeld: 

 

“4.4.1 Totaalprijzen 
Op het ogenblik van opening van de offertes bleek dat het inschrijvings-
bedrag van de laagste inschrijver schommelde rond het wettelijk 
gemiddelde van 15%. Er werd daarom meteen een algemene prijsverant-
woording gevraagd aan de thv Aswebo-Franki Construct.  
Door de aanpassingen offertes aan de hand van de nota’s gewijzigde 
hoeveelheden bedraagt de afwijking van de totaalprijs van de offerte van 
de thv Aswebo-Franki Construct slechts 14,7%. 
Derhalve is artikel 99, § 2 van het KB van 15/7/2011 niet van toepassing 
en was de vraag naar prijsverantwoording wettelijk niet nodig. De laagste 
inschrijving voldoet aan het wettelijk gemiddelde en is niet behept met 
(een vermoeden van) substantiële onregelmatigheid. 
De aanbestedende overheid heeft de van de thv Aswebo-Franki Construct 
ontvangen prijsverantwoording, vanuit zorgvuldigheidsoogpunt, 
onderzocht. 
In de ontvangen prijsverantwoording voor de opgegeven totaalprijs 
worden door de thv Aswebo nv - Franki Construct nv twee specifieke 
argumenten aangehaald die onderscheidend zijn ten opzichte van de 
andere inschrijvers: 
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1. De thv beschikt over een eigen asfaltcentrale, betoncentrale en 
recyclageïnstallatie, die (bovendien) op minder dan 5 km 
rijafstand van de werfzone gelegen zijn. 

De aanbestedende overheid kan aldus rekening houden met 
volgende kostenbesparende elementen : 

a. Tijdens de opbraakwerken kan alle beton-, asfalt- en mengpuin 
naar de nabijgelegen recyclage-eenheid worden gebracht, waar 
ze herwerkt worden tot herbruikbare Copro-gekeurde puin-
granulaten. Dit levert goedkope prijzen voor opbraakwerken. 

b. Aswebo is Benor-gecertificeerd voor de productie van 
meerdere hydraulisch gebonden recyclingmaterialen die in de 
aanneming zullen gebruikt worden (zandcement, steenslag-
fundering type IA en IIA, schraal beton). Zij zijn voor de 
levering van deze producten dus niet afhankelijk van externe 
leveranciers, wat een prijsvoordeel betekent. 

c. Aswebo beschikt over een eigen asfaltcentrale en 
betoncentrale. De posten met betrekking tot asfalt en beton 
vormen een belangrijk aandeel in de aanneming en doordat de 
thv hiervoor niet afhankelijk is van externe leveranciers, 
betekent dit een prijsvoordeel. 

d. Alle bovenvermelde installaties voor recyclage en productie 
liggen bovendien op een zeer korte afstand van de werfzone 
(minder dan 5 km). Dat betekent ontegensprekelijk lagere 
transportkosten (brandstofverbruik, uurloon chauffeur, ...). 
Doordat alle installaties bij elkaar liggen en in de 
onmiddellijke nabijheid van de werfzone, is het bovendien 
makkelijker en voordeliger om aan- en afvoertransporten te 
combineren. 

2. De thv voert momenteel en de komende tijd gelijkaardige werken 
uit in de onmiddellijke omgeving. Het betreft gelijkaardige 
werken van zowel burgerlijke bouwkunde als wegenis- en 
rioleringswerken. Voor de thv betekent dit drie grote werven die 
binnen een straal van 5 km gelegen zijn, wat een flexibele inzet 
van zowel ploegen als materieel betekent met een minimum aan 
transportkosten. De aanbestedende overheid is van mening dat dit 
eveneens een prijsvoordeel oplevert. 

De verantwoording wordt aanvaard en de regelmatigheid van de offerte 
bevestigd. 
Zoals aangegeven geldt geen vermoeden van onregelmatigheid, nu de 
offerte valt binnen de grenzen van artikel 99, § 2 KB van 15/7/2011 en de 
inschrijver heeft aangetoond over een aantal prijs-economische voordelen 
te beschikken, op grond waarvan de aanbestedende overheid kan afleiden 
dat deze bij de uitvoering kunnen gerealiseerd worden en hem 
onderscheiden van de overige inschrijvers.” 
 
 

 Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan de laagste 

regelmatige inschrijver, dit is thv nv Aswebo – nv Franki Construct. 
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3.6. De verwerende partij beslist op 3 april 2015 om de opdracht te 

gunnen aan de thv nv Aswebo – nv Franki Construct. Dit is de bestreden 

beslissing. 

 

3.7. De verzoekende partij dient een vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze beslissing in. Bij arrest nr. 231.498 van 9 juni 2015 

wordt deze vordering verworpen. 

 

IV. Onderzoek van het enig middel 

 

Standpunt van de partijen 

 

4. De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 24 

van de wet van 15 juni 2006 ‘overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten’ (hierna: wet van 15 juni 2006), van de artikelen 

21, 95 en 99 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 ‘plaatsing overheids-

opdrachten klassieke sectoren’ (hierna: koninklijk besluit Plaatsing), van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 ‘betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen’, van de artikelen 4, 8°, en 5, 8° en 9°, 

van de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten’, van het Europeesrechtelijk non-discriminatie- en 

transparantiebeginsel, van de materiëlemotiveringsplicht, van het gelijkheids-, het 

zorgvuldigheids-, het vertrouwens- en het patere legem quam ipsi fecisti-beginsel 

als algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en van de omzendbrief 2010/1 

van de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare werken van 21 

december 2010 [hierna: de omzendbrief 2010/1]. 

 

 De verzoekende partij acht voormelde bepalingen en 

beginselen geschonden: 

 
“Doordat verwerende partij in toepassing van de artikelen 21 en 99 § 1 
van het KB Plaatsing gehouden was tot een prijsonderzoek van de 
ingediende offertes, 
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En doordat verwerende partij oordeelt dat de totale offerteprijs van de 
thv Aswebo-Franki Construct een abnormaal karakter vertoont en dat 
bijgevolg een prijsverantwoording aan de thv Aswebo-Franki Construct 
werd gevraagd, 
En doordat verwerende partij in de gemotiveerde gunningsbeslissing met 
gunningsverslag m.b.t. de door de thv Aswebo-Franki Construct gegeven 
verantwoording stelt dat ‘de verantwoording werd aanvaard’ zonder deze 
verantwoording zelf in concreto te toetsen en dat evenmin het advies van 
ATO werd ingewonnen, 
Terwijl de tekst van de door de thv Aswebo-Franki Construct gegeven 
verantwoording geenszins voldoet aan een concrete prijsverantwoording 
op basis van de criteria die vooropgesteld worden in artikel 21 van het KB 
Plaatsing, 
Zodat moet worden vastgesteld dat verwerende partij ten onrechte de 
offerte van de thv Aswebo-Franki Construct als regelmatig heeft 
beschouwd.” 

 

 De verzoekende partij betoogt in het bijzonder dat het antwoord 

van de thv nv Aswebo – nv Franki Construct met algemeenheden die niet in 

concreto worden toegelicht, gestaafd of becijferd, niet als een afdoende 

verantwoording kan worden beschouwd, terwijl bovendien uit de motieven van 

het gunningsverslag niet blijkt dat de verwerende partij een gedegen en concreet 

onderzoek heeft gevoerd of laten uitvoeren naar de prijsverantwoording. 

 

 Toegelicht wordt dat artikel 99, § 2, van het koninklijk besluit 

Plaatsing geenszins impliceert dat afwijkingen lager dan 15% geen abnormaal 

karakter kunnen vertonen. Zoals bevestigd in rechtspraak van de Raad van State 

maakt volgens de verzoekende partij het loutere feit dat de afwijking van de 

gemiddelde prijs minder dan 15% bedraagt, de prijs niet per se normaal en de 

offerte niet per se regelmatig. De verwerende partij mag zich dan ook niet 

verschuilen achter het feit dat zij hiertoe wettelijk niet verplicht zou zijn. Gelet op 

artikel 21, § 3, koninklijk besluit Plaatsing kan het aangetekend schrijven van 

6 oktober 2014 niet anders worden beschouwd dan een verzoek tot prijsverant-

woording en niet louter als een verzoek tot inlichting. Gezien zij om een 

prijsverantwoording heeft gevraagd en de verwerende partij derhalve een 

vermoeden had dat de offerte van de thv nv Aswebo – nv Franki Construct 

gesteund is op abnormale prijzen, dient zij ook terdege te onderzoeken of de 

prijsverantwoording afdoende is. Overeenkomstig artikel 21, § 3, van het 
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koninklijk besluit Plaatsing dient de aanbestedende overheid de ontvangen 

verantwoording te onderwerpen aan een ernstig onderzoek. Uit de argumentatie 

ter aanvaarding blijkt allerminst dat de verwerende partij de verantwoording 

concreet heeft nagegaan. De verwerende partij beperkt zich integendeel tot het 

verdedigen van de door haar initieel abnormaal bevonden totale prijs van de thv 

nv Aswebo – nv Franki Construct. Tal van de door verwerende partij aangehaalde 

argumenten, zoals de Benor-certificering en de Copro-keuring, zijn niet terug te 

vinden in de prijsverantwoording van de thv nv Aswebo – nv Franki Construct én 

zijn evenmin een verantwoording voor het abnormale karakter van de totaalprijs. 

Het bijzonder bestek en het standaardbestek 250 wegenbouw schrijven altijd 

Benor- of Copro-gekeurde materialen voor waardoor elke inschrijver deze 

materialen dient te leveren. 

 

 De verwerende partij beperkt zich voorts tot de loutere 

bevestiging van de argumenten zonder na te gaan of de posten die betrekking 

hebben op de asfaltcentrale, betoncentrale en recyclage-installatie het lage niveau 

van de totaalprijs mede hebben gedetermineerd, doordat de gekozen inschrijver 

voor deze posten een significant lagere prijs biedt. Zoals de Raad van State reeds 

heeft geoordeeld, kan “de aanbestedende overheid, wanneer een verantwoording 

wordt gegeven die onder meer gebaseerd is op de ligging van haar asfaltcentrale, 

of het in eigendom hebben van een eigen betoncentrale, […] op het eerste gezicht 

niet op een andere wijze de prijsverantwoording voor de totaalprijs […] 

controleren dan deze te toetsen aan de respectievelijke posten”. De thv 

nv Aswebo – nv Franki Construct geeft niet aan op welke eenheidsprijzen de 

prijsverantwoording rechtstreeks betrekking heeft. 

 

 Op grond van nazicht van haar eigen offerte stelt de 

verzoekende partij vast dat de posten gerelateerd aan de betoncentrale en de 

recyclage-installatie nagenoeg 20% van de totale prijs vertegenwoordigen. 

Hieruit blijkt dat deze onmogelijk een prijsverschil van 14,7% ten opzichte van 

de gemiddelde prijs van de ingediende offertes kan verantwoorden. Deze 

vaststelling is overigens vanzelfsprekend, gezien de nabijheid van dergelijke 
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installaties geen concurrentieel voordeel biedt, doordat de meeste inschrijvers 

voor dergelijke werken eigen mobiele breek- en betoncentrales op de werf 

plaatsen. Het door de verwerende partij aangehaalde concurrentiële voordeel van 

de nabijheid van een eigen asfaltcentrale op 5 km is dan ook manifest onjuist. 

Voorts beschikken ook de andere inschrijvers over Benor-gecertificeerde 

gebonden recyclingmaterialen alsmede eigen asfalt- en betoncentrales en voeren 

zij in de nabijheid langlopende werken uit. De verzoekende partij betwist 

bovendien dat voor deze posten een substantieel lagere prijs zou worden 

aangerekend, aangezien de leveranciers van granulaten voor de asfaltcentrale van 

de nv Aswebo hogere transportkosten zullen aanrekenen voor de aanvoer vanuit 

de steengroeves naar haar site te Gent. Zijzelf kan daarentegen een beroep doen 

op de asfaltcentrales van de groep Colas Belgium waartoe zij behoort. De asfalt-

centrale gelegen te Doornik ligt in de onmiddellijke nabijheid van diverse 

steengroeves, waardoor de grondstoffen met een beperkte transportkost worden 

geleverd, hetgeen de hogere transportkost van de asfaltcentrale tot de werf 

compenseert. 

 

 De verzoekende partij meent ook dat het argument dat de thv 

nv Aswebo – nv Franki Construct voor meerdere hydraulisch gebonden 

recyclingmaterialen een prijsvoordeel heeft, doordat zij niet afhankelijk is van 

externe leveranciers, niet kan worden bijgevallen. Ingevolge de economische 

crisis en het beperkte aantal overheidsopdrachten in de wegenbouw kampen alle 

leveranciers met een enorme overstock van gerecycleerd puin. 

 

 De verzoekende partij wijst er ook nog op dat de Raad van 

State meermaals dergelijke vage en algemene verantwoordingen voor een totale 

prijs waarbij werd gewezen op eigen asfalt-, beton- en breekcentrales in de 

nabijheid en bijgevolg lagere transportkosten, uitdrukkelijk van de hand heeft 

gewezen. Onder andere verwijst zij naar een casus waarbij de Raad de kritiek van 

een verzoekende partij op de wering van haar offerte wegens het hanteren van 

abnormale prijzen verwerpt en oordeelt dat uit de prijsverantwoording onder 
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meer niet blijkt tot welk prijsvoordeel het beschikken over een eigen, zeer gunstig 

gelegen asfaltcentrale leidt. 

 

 Ook aangaande de verwijzing naar de andere werven in het 

Gentse waarop de thv nv Aswebo – nv Franki Construct werkt, wordt niet 

duidelijk gemaakt hoe dit in concreto een reële impact heeft op de gehanteerde 

prijzen. Bovendien wordt geen enkele duiding verstrekt over de duurtijd van de 

twee naastgelegen werven, de mogelijke synergie die zou kunnen ontstaan en de 

manier waarop dit de kostprijs drukt. De verzoekende partij leidt uit eigen 

opzoekingen af dat de twee in de verantwoording genoemde werven nauwelijks 

of geen voordeel zullen opleveren, omdat ze ofwel al afgelopen zijn ofwel 

aflopend. Trouwens ook zijzelf, net zoals dit waarschijnlijk het geval is voor de 

overige inschrijvers, voert werken uit in de directe omgeving: zo verwijst zij naar 

het project ‘Kouter-Brabant’, dat aan de verzoekende partij werd toegewezen en 

dat nog loopt tot de zomer van 2017 en naar drie andere werven in het Gentse. De 

verwerende partij lijkt alvast niet te zijn nagegaan of ook de andere inschrijvers 

werken in de onmiddellijke nabijheid uitvoeren.  

 

 Ten slotte meent de verzoekende partij dat de verwerende partij 

overeenkomstig de omzendbrief 2010/1 het dossier ter advies had moeten 

voorleggen aan de afdeling Algemene Technische Ondersteuning (hierna: ATO). 

De omzendbrief stelt immers uitdrukkelijk dat dossiers aangaande gunnings-

procedures ter advies “moeten” worden voorgelegd, meer in het bijzonder 

aanbestedingen en offerteaanvragen waarbij de aanbestedende overheid een 

ernstig vermoeden heeft van abnormale prijzen. Ongeacht de rechtskracht van de 

omzendbrief 2010/1, schendt de verwerende partij door geen advies te vragen aan 

ATO, het patere legem quam ipse fecisti-beginsel evenals het zorgvuldigheids-

beginsel. 
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5. De verwerende partij stelt in haar memorie van antwoord dat 

niet wordt toegelicht waaruit de schending van het “Europeesrechtelijk non-

discriminatie- en transparantiebeginsel” alsook het “gelijkheids- en vertrouwens-

beginsel” zou bestaan.  

 

 Zij betwist bovendien dat zij niet zou hebben voldaan aan de 

formelemotiveringsplicht. De motieven die aan de grondslag liggen van de 

bestreden beslissing, worden toegelicht in het gunningsverslag, dat samen met de 

bestreden beslissing ter kennis is gebracht van de verzoekende partij. Bovendien 

heeft de verwerende partij ook gunstig gevolg gegeven aan de vraag van de 

verzoekende partij om kennis te krijgen van de eigenlijke prijsverantwoording 

van de thv nv Aswebo – nv Franki Construct. 

 

 Zij benadrukt voorts dat er te dezen geen sprake is van een 

prijsonderzoek op grond van artikel 99, § 2, van het koninklijk besluit Plaatsing. 

Het onderzoek van de totaalprijs van de offerte van de gekozen inschrijver vond 

plaats binnen het kader en de krijtlijnen van artikel 21, § 1, van het koninklijk 

besluit Plaatsing. Het schrijven van 6 oktober 2014 dient aldus te worden 

beschouwd als een vraag tot prijstoelichting en niet tot prijsverantwoording, 

waarbij bovendien enkel de totaalprijs tot nader onderzoek noopte. De feitelijke 

context van onderhavig dossier verschilt dan ook wezenlijk van de door de 

verzoekende partij ingeroepen rechtspraak. Zo meent de verwerende partij dat de 

herhaaldelijke verwijzing van de verzoekende partij naar bepaalde rechtspraak 

van de Raad niet opgaat omdat het daar gaat om een onderzoek op grond van 

artikel 110, § 4, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 – het huidig artikel 

99, § 2, van het koninklijk besluit Plaatsing. 

 

 De verwerende partij meent bovendien dat voormelde 

rechtspraak dient te worden genuanceerd aangezien de Raad van State ook 

oordeelde dat de verwerende partij redelijkerwijze mocht aannemen dat gelet op 

de beschikking over een eigen asfaltcentrale en breekwerf en de nabijheid van 

andere werven, de gekozen inschrijver een lagere totaalprijs heeft kunnen bieden 
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aangezien het concrete elementen zijn die deze inschrijver onderscheiden van 

andere inschrijvers. De verzoekende partij blijft te dezen, net zoals in voormelde 

zaak, in gebreke om dit concreet te weerleggen. De handelwijze die de 

verwerende partij in casu heeft gevolgd, stemt bovendien geheel overeen met 

deze die de Raad van State reeds eerder heeft aanvaard. 

 

 De verwerende partij benadrukt dat zij ook in de voorliggende 

zaak – overigens binnen de soepelere context van het prijsonderzoek op grond 

van artikel 21, § 1, van het koninklijk besluit Plaatsing – de verkregen 

inlichtingen van de thv nv Aswebo – nv Franki Construct heeft onderzocht, dat 

zij met een aantal van deze inlichtingen geen rekening heeft gehouden en dat zij 

een aantal van de door de thv aangevoerde elementen heeft aanvaard als afdoende 

ter verklaring van het prijsverschil, namelijk de aanwezigheid van een eigen 

asfalt- en betoncentrale en recyclage-installatie op minder dan 5 km van de 

werfzone, en de synergie die kan worden gehaald uit gelijkaardige werken in de 

onmiddellijke nabijheid van de opdracht.  

 

 Wat het eerste hoofdmotief betreft, toont de verzoekende partij 

niet aan dat zijzelf over een eigen asfalt-, beton- en breekcentrale beschikt binnen 

een afstand van 5 km van de werf. Ook de argumentatie van de verzoekende 

partij met betrekking tot de toepassing door de meeste andere inschrijvers van 

mobiele breek- en betoncentrales op de werf en de eventuele voordelen gesteund 

op de dichte ligging bij steengroeves ontbeert ieder bewijs.  

 

 Wat het tweede hoofdmotief aangaande de synergie met 

werven in de onmiddellijke omgeving betreft, betoogt de verwerende partij dat zij 

bijzonder goed bekend is met beide projecten, die zich eveneens binnen een straal 

van 5 km bevinden van de werfzone, alle op of in de nabijheid van de R4. Bij de 

werf ‘Collector J. Kennedylaan’ te Gent gaat het wel degelijk om gelijkaardige 

(wegenis)werken, die door de nv Aswebo worden uitgevoerd. De einddatum voor 

de realisatie van de werf ‘Schansakker’ betreft “eind 2016” en niet de zomer van 

2015, zoals de verzoekende partij beweert. Het project ‘Kouter-Brabant’ waarop 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 27-10-2021

M&D Seminars 694



 
XII-7878-13/26 

de verzoekende partij zich in haar verzoekschrift beroept als zijnde “in de directe 

omgeving”, betreft daarentegen een opdracht in het historische en zeer moeilijk 

bereikbare centrum van Gent. Ook de andere projecten waar de verzoekende 

partij naar verwijst, missen gelijkenis met de voorliggende opdracht en de 

projecten waarop de thv nv Aswebo – nv Franki Construct zich beroept. Zo 

betreft het project ‘Eurostation Hellende Tuin’ geenszins een vergelijkbaar 

voorwerp en de waarde van deze opdracht bedraagt slechts 380.000,00 euro. In 

welke mate de projecten ‘Carrefour’ of ‘Evergem Brielken’ vergelijkbaar zouden 

zijn, is voor de verwerende partij bij gebrek aan nadere informatie of stukken in 

het verzoekschrift niet duidelijk. 

 

 Ten slotte meent de verwerende partij dat de omzendbrief 

2010/1 – indien de verzoekende partij zich hierop dienstig zou kunnen beroepen 

vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel of het patere legem quam ipse fecisti-

beginsel – niet van toepassing is op onderhavig dossier. De omzendbrief handelt 

in artikel 2.1.1, d), over “abnormale prijzen” – een meervoud – waarbij dan ook 

wordt verwezen naar eenheidsprijzen en niet naar de totaalprijs. Bovendien, voor 

zover de omzendbrief al dienstig zou kunnen worden ingeroepen en de door de 

verzoekende partij geviseerde bepaling 2.1.1, e), van toepassing zou zijn op 

onderhavig dossier, geldt, zoals in het gunningsverslag aangegeven, dat de vraag 

om prijsverantwoording berustte op een materiële vergissing, nu na rekenkundig 

nazicht bleek dat de afwijking ten aanzien van het gemiddelde, berekend conform 

artikel 99, § 2, van het koninklijk besluit Plaatsing, minder dan 15% bedroeg. 

Ook in die optiek bestond dus voor de verwerende partij geen verplichting om 

advies in te winnen bij de dienst ATO. 

 

6. In haar memorie van wederantwoord repliceert de verzoekende 

partij dat, zelfs indien het prijsonderzoek niet zou kaderen in artikel 99, § 2, van 

het koninklijk besluit Plaatsing, toch moet worden vastgesteld dat de verwerende 

partij in het kader van de zorgvuldigheidsplicht een prijsverantwoordingsvraag 

heeft gericht aan de thv nv Aswebo – nv Franki Construct. Ook in dat geval dient 

de aanbestedende overheid de gegeven prijsverantwoording zorgvuldig te 
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onderzoeken, en daarover een inhoudelijk standpunt in te nemen dat gesteund is 

op draagkrachtige motieven. De rechtspraak die door de verwerende partij wordt 

aangehaald, kan op voorliggende zaak niet zomaar worden toegepast. In die zaak 

betrof het een prijsverantwoording voor de totale prijs én een aantal eenheids-

prijzen en gaf ATO in tegenstelling tot de huidige zaak wél advies omtrent de 

abnormaliteit van de eenheidsprijzen en de totaalprijs.  

 

 Zij verduidelijkt voorts waarom het oordeel inzake de synergie 

met werven in de onmiddellijke omgeving onredelijk is. Zo blijft zij erbij dat de 

thv nv Aswebo – nv Franki Construct uit deze beweerde synergie geen voordeel 

zal kunnen halen; uit informatie blijkt immers dat de werf ‘Schansakker’ 

afgelopen is en de verwerende partij niet betwist dat de tweede werf ‘Collector 

J. Kennedylaan’ ook in 2015 eindigt. 

 

 Voorts benadrukt zij met bijkomende verwijzing naar een 

parlementaire vraag van 14 juli 2015 met betrekking tot de toepasselijke 

omzendbrief, dat “entiteiten […] die ressorteren onder het Ministerie MOW, met 

name het Departement MOW, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het 

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)” wel degelijk verplicht 

zijn om advies in te winnen van ATO. Voorts viseert de verwerende partij 

verkeerdelijk artikel 2.1.1, e), van de omzendbrief terwijl de verzoekende partij 

artikel 2.1.1, d), van toepassing acht. Uit laatstgenoemde bepaling kan niet 

worden afgeleid dat zij niet verplicht zou zijn om een advies in te winnen van 

ATO bij een vermoeden van abnormaliteit van de totale prijs, maar enkel bij een 

vermoeden van abnormaliteit van de eenheidsprijzen, zoals de verwerende partij 

beweert. Het vermoeden van abnormaliteit van de prijzen werd door de 

verwerende partij uitdrukkelijk onderschreven, daar zij zelf van mening was, 

ongeacht de niet bereikte drempel van 15%, een prijsverantwoording te moeten 

vragen. Het behoorde derhalve een normaal zorgvuldige aanbestedende overheid 

om het advies van ATO in te winnen en hiermee desgevallend rekening te houden 

in haar besluitvorming. 
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7. In de laatste memorie benadrukt de verzoekende partij nog dat 

de loutere nabijheid van de centrales van de gekozen inschrijver op zich niet het 

grote prijsverschil kan verklaren. Ook zij beschikt als onderdeel van Colas 

Belgium eveneens over eigen asfalt- en betoncentrales, waarvan er zich ook in de 

nabijheid van de werf bevinden. Bovendien, herhaalt zij, plaatsen de overige 

inschrijvers mobiele breek- en betoncentrales op de werf zelf. Ook zij beschikt 

over een mobiele breekinstallatie op de werf. 

 

 De aanbestedende overheid lijkt er voorts in haar 

prijsbeoordeling van uit te gaan dat de gekozen inschrijver “gedurende de gehele 

opdracht kan profiteren van omliggende werven”, hetgeen een prijsvoordeel zou 

opleveren. Uit de door haar aangehaalde omstandigheden, die de verwerende 

partij had moeten onderzoeken, blijkt echter dat dit niet het geval is. 

 

 Ten slotte blijft zij erbij dat een zorgvuldige aanbestedende 

overheid het dossier toch ter advies dient voor te leggen aan ATO. 

 

8. In haar laatste memorie repliceert de verwerende partij op haar 

beurt nog dat de verzoekende partij voor het eerst in de procedure argumenteert 

dat zij er zou van uitgegaan zijn dat de synergie zou gelden “gedurende de gehele 

opdracht”. Voor zover die nieuwe argumentatie ontvankelijk zou zijn, mist zij 

volgens de verwerende partij alleszins feitelijke grondslag. In de bestreden 

beslissing, zoals door de verzoekende partij overigens geciteerd in de laatste 

memorie, wordt nergens bevestigd dat rekening is gehouden met een synergie 

gedurende de gehele duurtijd van de opdracht. 

 

Beoordeling 

 

9. Met de verwerende partij mag worden vastgesteld dat de 

verzoekende partij niet aangeeft hoe het Europeesrechtelijke non-discriminatie- 

en transparantiebeginsel zou zijn geschonden. In die mate is het middel dan ook 

onontvankelijk. 
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10. Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 15 juni 2006 dient 

bij een aanbesteding de opdracht te worden gegund aan de inschrijver die de 

laagste regelmatige offerte indient. 

 

 Artikel 21, §§ 1 en 3, van het koninklijk besluit Plaatsing, luidt: 

 

“§ 1. De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan 
een prijsonderzoek. Op haar verzoek verstrekken de inschrijvers tijdens de 
procedure alle nodige inlichtingen om dit onderzoek mogelijk te maken. 
§ 2. [...] 
§ 3. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten is 
deze paragraaf niet toepasselijk op de onderhandelingsprocedure. 
Als de aanbestedende overheid bij het prijsonderzoek vaststelt dat in een 
offerte een prijs wordt geboden die abnormaal laag of abnormaal hoog 
lijkt in verhouding tot de uit te voeren prestaties en alvorens die offerte 
om die reden te weren, verzoekt ze de inschrijver in kwestie per 
aangetekende brief om de nodige schriftelijke verantwoording over de 
samenstelling van de prijs in kwestie te verstrekken binnen een termijn 
van twaalf kalenderdagen, tenzij de uitnodiging een langere termijn 
bepaalt. 
De inschrijver draagt de bewijslast van de verzending van de 
verantwoording. 
De verantwoording houdt met name verband met:  
1° de doelmatigheid van het bouwproces, van het productieproces van de 
producten of van de dienstverlening; 
2° de gekozen technische oplossingen of de uitzonderlijk gunstige 
omstandigheden waarvan de inschrijver kan profiteren bij de uitvoering 
van de werken, de levering van de producten of het verlenen van de 
diensten; 
3° de originaliteit van de door de inschrijver aangeboden werken, 
producten of diensten; 
4° de naleving van de bepalingen inzake arbeidsbescherming en 
arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de prestaties worden 
uitgevoerd; 
5° de eventuele ontvangst van rechtmatig toegekende overheidssteun door 
de inschrijver. 
De aanbestedende overheid onderzoekt de ontvangen verantwoording en 
herbevraagt indien nodig de inschrijver. 
[…].” 
 
 

 Overeenkomstig artikel 95 van het voormelde koninklijk 

besluit is een offerte materieel onregelmatig en derhalve nietig in geval van onder 

meer een abnormale prijs als bedoeld in artikel 99. 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 27-10-2021

M&D Seminars 698



 
XII-7878-17/26 

 In artikel 99, §§ 1 en 2, van het voormelde koninklijk besluit 

wordt voorts het volgende bepaald: 

 

“§ 1. Na voorafgaand artikel 96 te hebben toegepast, gaat de 
aanbestedende overheid over tot het prijsonderzoek overeenkomstig 
artikel 21. 
§ 2. Als er bij een opdracht voor werken gegund bij aanbesteding 
minstens vier offertes door geselecteerde inschrijvers werden ingediend, 
wordt elke offerte waarvan het totale offertebedrag minstens vijftien 
percent ligt onder het gemiddelde bedrag van de door deze inschrijvers 
ingediende offertes, regelmatig of niet, beschouwd als een offerte 
waarvan het vermoedelijk abnormale totale offertebedrag noopt tot een 
onderzoek door de aanbestedende overheid. 
Het gemiddelde bedrag wordt als volgt berekend:  
1° indien het aantal offertes gelijk is aan of groter is dan zeven, door 
zowel de laagste offerte uit te sluiten als de hoogste offertes die samen 
een vierde van het aantal ingediende offertes vormen. Indien dit aantal 
niet deelbaar is door vier, wordt het vierde naar de hogere eenheid 
afgerond; 
2° indien het aantal offertes lager ligt dan zeven, door de laagste en de 
hoogste offerte uit te sluiten. 
In geval van een offerte waarvan het totale offertebedrag noopt tot een 
onderzoek, zal de aanbestedende overheid:  
1° ofwel in de gunningsbeslissing motiveren dat het totale offertebedrag 
geen abnormaal karakter vertoont; 
2° ofwel de inschrijver verzoeken de nodige verantwoording, zoals 
bepaald in artikel 21, § 3, tweede tot vierde lid, te bezorgen. Indien na 
onderzoek van deze verantwoording blijkt dat het totale offertebedrag 
effectief abnormaal is of bij gebrek aan verantwoording binnen de 
opgelegde termijn, is de offerte onregelmatig. 
De opdrachtdocumenten kunnen deze paragraaf toepasselijk maken bij 
offerteaanvraag en bij opdrachten voor leveringen of diensten.” 
 
 

11.  De verwerende partij heeft de thv nv Aswebo – nv Franki 

Construct bij brief van 6 oktober 2014 om een prijsverantwoording verzocht met 

toepassing van artikel 99, § 2, van het koninklijk besluit Plaatsing. Deze vraag tot 

prijsverantwoording moet echter als ingetrokken worden beschouwd samen met 

de eerste gunningsbeslissing van 30 oktober 2014. 

 

 De verwerende partij stelt voorts dat het voormelde artikel 99, 

§ 2, te dezen niet van toepassing was – wat de verzoekende partij ook niet 

betwist – en dat de oorspronkelijk gestelde vraag om prijsverantwoording een 
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vergissing betrof. Hoewel het gaat om een aanneming van werken die werd 

gegund bij open aanbesteding en waarbij minstens vier offertes werden 

ingediend, bleek immers na rekenkundig nazicht op grond van artikel 96 dat het 

bedrag van de offerte van de gekozen inschrijver niet langer minstens 15% onder 

het gemiddelde bedrag van de andere ingediende offertes ligt – bij de opening 

van de offertes was dit wel het geval. 

 

 De omstandigheid dat de offerte van de thv nv Aswebo – 

nv Franki Construct niet langer in het geval verkeert van het voormelde 

artikel 99, § 2, impliceert dat de verwerende partij niet langer krachtens die 

bepaling verplicht was om ofwel een prijsverantwoording te vragen ofwel in de 

gunningsbeslissing te motiveren dat het totale offertebedrag geen abnormaal 

karakter vertoont. Uit het gegeven dat het voormelde artikel 99, § 2, niet van 

toepassing is, volgt echter niet dat de offerte van gekozen inschrijver om die 

reden als regelmatig had moeten worden beschouwd. De verzoekende partij doet 

met reden gelden dat in elk geval de algemene bepalingen van artikel 99, § 1, en 

artikel 21, § 1, van het koninklijk besluit Plaatsing overeind blijven. Op de 

aanbestedende overheid rust de plicht de regelmatigheid van een offerte na te 

gaan en één van de elementen van regelmatigheid is dat de offerte geen 

abnormale prijzen bevat, welk onderzoek moet gebeuren met inachtname van de 

zorgvuldigheidsverplichting. De verwerende partij heeft trouwens “vanuit 

zorgvuldigheidsoogpunt” de door de thv nv Aswebo – nv Franki Construct 

ontvangen prijsverantwoording, ook nog na de intrekking van de eerste 

gunningsbeslissing, onderzocht. De voormelde prijsverantwoording valt daarom 

echter niet te beschouwen als één gesteld in het kader van artikel 21, § 3, van het 

koninklijk besluit Plaatsing dat de aanbestedende overheid verplicht om wanneer 

zij bij haar prijsonderzoek vaststelt dat in een offerte een vermoedelijk abnormaal 

lage of hoge prijs wordt geboden, een prijsverantwoording te vragen alvorens zij 

die offerte om die reden weert. Te dezen heeft de verwerende partij enkel 

gehandeld in de veronderstelling dat artikel 99, § 2, van het koninklijk besluit 

Plaatsing van toepassing was, wat achteraf niet het geval bleek te zijn, en is zij 

ook bij haar prijsonderzoek niet tot dergelijke bevinding gekomen. De gegeven 

verantwoording heeft door de intrekking en de vaststelling van de niet-

toepasselijkheid van het voormelde artikel 99, § 2, het statuut gekregen van een 
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inlichting buiten een formele vraag tot prijsverantwoording om. Gemakshalve 

wordt hierna de term prijsverantwoording verder gebruikt. 

 

 De vaststelling dat de totaalprijs van de offerte van de gekozen 

inschrijver ten opzichte van het gemiddelde van de inschrijvingsprijzen “slechts” 

14,7% bedraagt en de overheid dus niet op grond van artikel 99, § 2, van het 

koninklijk besluit Plaatsing verplicht was om een prijsverantwoording te vragen, 

maakt niet dat daarom die prijs op zich normaal is. Weliswaar mag de overheid 

mede in haar beoordeling het gegeven betrekken dat de inschrijvingsprijs, 

weliswaar nipt, niet afwijkt van het overeenkomstig voormeld artikel berekende 

grensbedrag, zeker wanneer die beoordeling, zoals te dezen, ook en zelfs in 

hoofdzaak steunt op andere motieven. 

 

12. Wat de aangevoerde schending betreft van artikel 2 en 3 van de 

voormelde wet van 29 juli 1991, moet de bestreden beslissing de juridische en 

feitelijke overwegingen vermelden die daaraan ten grondslag liggen. De 

motivering moet afdoende zijn teneinde de belanghebbende in staat te stellen 

terdege te oordelen of het zin heeft zich tegen de beslissing te verweren met de 

middelen die het recht hem ter beschikking stelt. 

 

 Voorts dient de aanbestedende overheid op grond van het 

geschonden geachte artikel 4, 8°, van de voormelde wet van 17 juni 2013 een 

gemotiveerde beslissing op te stellen wanneer zij de opdracht gunt. Op grond van 

het eveneens geschonden geacht artikel 5, 9°, van dezelfde wet bevat deze 

beslissing onder meer de juridische en feitelijke motieven die er aan ten 

grondslag liggen.  

 

 De verwerende partij aanvaardt de prijsverantwoording van de 

gekozen inschrijver op grond van de overwegingen in het gunningsverslag, 

hiervoor weergegeven onder randnummer 3.5. 

 

 Bijgevolg kan worden vastgesteld dat de bestreden beslissing, 

waarin wordt verwezen naar het voormelde gunningsverslag, een motivering 

bevat voor de aanvaarding van de prijsverantwoording. De verzoekende partij 
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toont niet aan waarom deze formele motivering haar niet in staat stelde terdege te 

oordelen of het zin heeft zich tegen de bestreden beslissing te verweren met de 

middelen die het recht haar ter beschikking stelt. Het tegendeel blijkt veeleer uit 

het verzoekschrift waarin zij op uitvoerige wijze de motieven van de bestreden 

beslissing op inhoudelijke wijze betwist. Er lijkt dan ook alleen al om deze reden 

voldaan aan de formelemotiveringsplicht. 

 

13. De aanbestedende overheid beschikt voorts over een grote 

beoordelingsvrijheid om in het kader van een prijsonderzoek prijzen al dan niet 

vermoedelijk abnormaal te bevinden, inlichtingen of een prijsverantwoording te 

vragen en die te beoordelen. De Raad van State mag zich, gesteld voor de 

toetsing van dergelijke beoordeling, niet in de plaats stellen van het bestuur maar 

hij mag desgevraagd wel nagaan of de betrokken motieven in rechte ter 

verantwoording van de bedoelde beslissing in aanmerking mogen worden 

genomen hetgeen onder meer vereist dat ze naar behoren zijn bewezen. Er is wel 

een plicht voor een aanbestedende overheid, die met naleving van het 

zorgvuldigheidsbeginsel wil handelen, om de regelmatigheid van een offerte na te 

gaan en één van de elementen van regelmatigheid is dat de offerte geen 

abnormale prijzen bevat. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat een 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid precies betekent dat er een zekere marge 

bestaat binnen dewelke meerdere beslissingen mogelijk zijn, mits een voldoende 

zorgvuldig onderzoek en een afdoende motivering. Binnen die krijtlijnen zijn 

meerdere beslissingen mogelijk, die alle wettig zijn; een minder of meer strenge 

beoordeling dan in andere gelijkaardige zaken, die mogelijks als onredelijk of 

onbillijk kan worden ervaren door een verzoekende partij, maakt op zich geen 

onzorgvuldige beoordeling uit. 

 

 Ook niet cijfermatige gegevens kunnen een prijsverant-

woording uitmaken, te meer omdat in dit geval initieel een prijsverantwoording 

werd gevraagd voor de totaalprijs. 

 

 De verzoekende partij kan de verwerende partij voorts 

bezwaarlijk verwijten ook motieven te hanteren die resulteren uit eigen 
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onderzoek, ter aanvulling van degene die zij afleidt uit het onderzoek van de 

eerdere prijsverantwoording. Het is geenszins in strijd met de ingeroepen 

bepalingen en beginselen dat de verwerende partij ook andere gegevens 

voortkomend uit zo’n onderzoek betrekt, ook al gebeurt dat onderzoek eventueel 

slechts na een vraag om inlichtingen of prijsverantwoording. De Raad van State 

ziet niet in waarom de aanbestedende overheid bij haar beoordeling van het al 

dan niet abnormale karakter van de prijs, enkel nog rekening zou mogen houden 

met de elementen zoals aangebracht in de inlichtingen of verantwoording en 

eventueel niet ook met andere objectieve factoren. 

 

 Uit het gunningsverslag blijkt dat de verwerende partij de totale 

offerteprijs van de thv nv Aswebo – nv Franki Construct en de prijsverant-

woording van deze inschrijver wel degelijk concreet heeft onderzocht. 

 

 De gegeven prijsverantwoording wordt geenszins louter 

hernomen, doch de verwerende partij haalt hieruit bepaalde motieven die, samen 

met de motieven die resulteren uit haar eigen onderzoek, volgens haar van aard 

zijn om de totale prijs van de offerte van de thv te aanvaarden. 

 

14. De verwerende partij heeft zich bij haar motivering gesteund op 

twee doorslaggevende motieven, namelijk de aanwezigheid van een eigen asfalt- 

en betoncentrale én een eigen breek- en recyclage-installatie, alle op minder dan 

5 km van de werfzone, en de synergie die kan worden gehaald uit gelijkaardige 

werken die de gekozen inschrijver in de onmiddellijke nabijheid, ook op minder 

dan 5 km van de werf, op dat moment uitvoerde. 

 

14.1. Wat het motief van de aanwezigheid van een eigen asfalt- en 

betoncentrale en recyclage-installatie betreft, wordt de beoordeling daarvan door 

de aanbestedende overheid door de Raad aanvaard om de volgende redenen. 

 

14.1.1. De verzoekende partij betwist het prijsvoordeel van de 

nabijgelegen eigen breek- en recyclage-installatie op de Singel te Gent van de 

nv Aswebo. Zij wijst erop dat ook zij en de andere inschrijvers over een mobiele 

breekinstallatie op de werf beschikken. Zij beweert echter niet dat zij of de andere 
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inschrijvers, zoals dit wel het geval is voor de gekozen inschrijver, ook kunnen 

instaan, op een nabijgelegen recyclage-installatie, voor recyclage van het puin tot 

herbruikbare puingranulaten en daarvoor Copro-gekeurd zijn. Zij toont ook niet 

aan dat de installatie van een mobiele breekinstallatie op de werf goedkoper is 

dan het transport naar de vaste site van de nv Aswebo te Gent op minder dan 5 

km afstand van de werf, waar het puin dus ook herwerkt wordt tot Copro-

gekeurde puingranulaten, zoals word vastgesteld in het gunningsverslag. 

 

14.1.2. De verzoekende partij argumenteert voorts dat ook zij over een 

eigen asfalt- en betoncentrale beschikt, maar hoewel zij in de laatste memorie 

beweert dat die ook in de nabijheid van de werf liggen, verwijst zij in de memorie 

van wederantwoord enkel naar de Colas asfaltcentrale gelegen te Doornik 

waarover zij, via haar zusterbedrijven in de groep Colas Belgium, evenzeer zou 

kunnen beschikken. Zelfs indien het voorgaande mag worden aangenomen en 

evenzeer haar argumentatie dat, gelet op de onmiddellijke nabijheid van diverse 

steengroeves bij die centrale, de onmiddellijke beschikbaarheid van de 

grondstoffen de hogere transportkosten zou compenseren, dan nog, toont zij 

daarmee niet aan dat de nabijheid van de eigen asfaltcentrale van de gekozen 

inschrijver op minder dan 5 km afstand van de werf, geen element kan zijn dat als 

kostenverlagend mocht worden betrokken bij de beoordeling van zijn 

prijsverantwoording. Overigens gaat zij eraan voorbij dat de verwerende partij er 

ook op wijst dat de gekozen inschrijver zelf ook instaat voor de productie van 

“herbruikbare Copro-gekeurde puingranulaten” en “meerdere hydraulisch 

gebonden recyclingmaterialen die in de aanneming zullen gebruikt worden 

(zandcement, steenslagfundering type IA en IIA en schraal beton)”. Hij is, aldus 

de verwerende partij, voor de levering van deze producten niet afhankelijk van 

externe leveranciers. De kritiek van de verzoekende partij dat het bijzonder 

bestek en het standaardbestek 250 wegenbouw altijd Benor- of Copro-gekeurde 

materialen voorschrijven, mist relevantie. De verwerende partij doelt immers niet 

op het feit dat de gekozen inschrijver de voormelde Benor- of Copro-gekeurde 

materialen in de aanneming zal gebruiken, zoals inderdaad voorgeschreven door 

het bestek, maar dat zij deze zelf kan produceren en daarvoor over de nodige 

keuringen en certificeringen beschikt. De gekozen inschrijver blijkt dus niet een 

beroep te moeten doen op externe “leveranciers van granulaten” die hem “hogere 

transportkosten zullen aanrekenen”, zoals de verzoekende partij beweert. 
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14.1.3. Te dezen stelt de verwerende partij onder meer vast dat “[d]e 

posten met betrekking tot asfalt en beton […] een belangrijk aandeel [vormen] in 

de aanneming”. Aldus kan de verzoekende partij niet worden bijgevallen in de 

stelling dat de verwerende partij niet zou hebben nagegaan of de gegeven 

prijsverantwoording die onder meer gesteund is op de nabijheid van een eigen 

asfalt- en betoncentrale, mocht worden betrokken op posten die een significant 

aandeel vertegenwoordigen in de totale prijs zodat ze het lage niveau van die prijs 

mede kunnen verklaren. Te dezen stelt de overheid immers vast dat “[d]e posten 

met betrekking tot asfalt en beton […] een belangrijk aandeel [vormen] in de 

aanneming”, wat door de verzoekende partij niet wordt tegengesproken. De 

verzoekende partij stelt immers zelf vast dat “de posten gerelateerd aan de 

betoncentrale en de recyclageïnstallatie nagenoeg 20% van de totale prijs 

vertegenwoordigen”, waarbij zij dan nog blijkbaar geen rekening heeft gehouden 

met de posten met betrekking tot de asfaltcentrale.  

 

14.1.4. Hier moet ook worden opgemerkt dat de verzoekende partij 

zelf vaststelt dat de verwerende partij in het gunningsverslag ook verwijst naar 

andere elementen die niet in de prijsverantwoording werden aangebracht, en die, 

zoals reeds op gewezen, juist blijk geven van een eigen onderzoek van de 

aanbestedende overheid. Uit de motivering in het gunningsverslag blijkt dat de 

verwerende partij zelf heeft onderzocht tot welke “kostenbesparende elementen” 

de in de prijsverantwoording verstrekte argumentatie, dat er een asfaltcentrale, 

betoncentrale en een breekinstallatie ter beschikking zijn, gelegen op de Singel te 

Gent op minder dan 5 km rijafstand, aanleiding geven. 

 

14.2. Wat het motief van de synergie met andere werven betreft, 

toont de verzoekende partij onvoldoende de ondeugdelijkheid aan van de 

beoordeling door de aanbestedende overheid. 

 

 De omstandigheid immers dat volgens de verzoekende partij 

binnen de door hen voorgestelde uitvoeringstermijn van “ruim anderhalf 

kalenderjaar” de gekozen inschrijver slechts tot in de zomer van 2015 de synergie 

geniet met de werf van het complex ‘Schansakker’ en slechts tot eind 2015 de 
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synergie met de werf ‘Collector John Kennedylaan’ waar de nv Aswebo de 

wegeniswerken uitvoerde, toont niet aan dat de verwerende partij de in het 

middel ingeroepen bepalingen en beginselen heeft geschonden door – slechts 

mede – op grond van een op het ogenblik van de bestreden beslissing bestaande 

synergie van de betrokken werken de prijsverantwoording te aanvaarden. 

Hiermee wordt enige tijdelijke synergie alvast niet tegengesproken. In 

tegenstelling tot wat de verzoekende partij nog aanvoert in de laatste memorie, 

blijkt uit het gunningsverslag niet dat de verwerende partij er zou zijn van 

uitgegaan dat de synergie zou gelden “gedurende de gehele opdracht”. 

 

 Deze werven betroffen, zoals de verwerende partij na eigen 

onderzoek heeft vastgesteld, minstens gedeeltelijk wegeniswerken en zeer 

gelijkaardige werken als de werken van de voorliggende opdracht. De 

verwerende partij heeft ook na eigen onderzoek de prijsvoordelen vastgesteld. 

 

 Het loutere gegeven dat de verzoekende partij ook werven in de 

omgeving van Gent zou hebben, waarvan zij echter de gelijkaardigheid niet 

aantoont qua voorwerp en omvang, toont niet aan dat de bestreden beslissing 

daarom onzorgvuldig is. 

 

15. Ongeacht het antwoord op de vraag naar het statuut en de 

rechtskracht van de omzendbrief 2010/1 en de mogelijkheid voor de verzoekende 

partij om er zich op te beroepen, moet inzake deze grief van de verzoekende 

partij het volgende worden opgemerkt.  

 

 De verzoekende partij verwijt hier de verwerende partij dat zij 

het dossier niet ter advies aan ATO heeft voorgelegd, doch zij gaat er ten 

onrechte van uit dat de “verwerende partij ernstige en concrete vermoedens had 

van abnormale prijs”.  

 

 Zoals reeds opgemerkt, heeft de verwerende partij een 

prijsverantwoording gevraagd in het kader van de eerste gunningsbeslissing, 

nadien ingetrokken, waarbij zij er toen, en later bleek foutief, van uitging dat de 
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gekozen inschrijver een prijs aanbood die meer dan 15% afweek van het wettelijk 

berekende gemiddelde. In het gunningsverslag wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat 

geen vermoeden van onregelmatigheid geldt, omdat het grenspercentage van 

artikel 99, § 2, van het koninklijk besluit Plaatsing niet wordt overschreden. De 

verzoekende partij kan dus uit het enkele feit dat aanvankelijk een 

prijsverantwoording voor de totaalprijs werd gevraagd, niet afleiden dat de 

verwerende partij ernstige vermoedens had van “abnormale prijzen”. Zij toont 

evenmin aan dat deze ernstige vermoedens had moeten hebben. De verzoekende 

partij toont dan ook niet aan dat zich het geval geviseerd door artikel 2.1.1, d), 

van de kwestieuze omzendbrief voordeed, namelijk dat de aanbestedende 

afdeling “ernstige en concrete vermoedens [had] van abnormale prijzen”. 

 

16. Het middel is ongegrond. 

 

V. Kosten 

 

17. Er is grond om te dezen het door de verwerende partij 

gevorderde basisbedrag van 700 euro als rechtsplegingsvergoeding toe te kennen, 

nu zij door de verwerping van het beroep tot nietigverklaring als in het gelijk 

gestelde partij dient te worden beschouwd. 

 

BESLISSING 

 

1. De Raad van State verwerpt het beroep. 

 

2. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van het beroep tot 

nietigverklaring, begroot op een rolrecht van 200 euro en een rechtsplegings-

vergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij. 
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Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 14 februari 

2017, door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit: 

 

Dierk Verbiest, kamervoorzitter, 

Johan Bovin,  staatsraad, 

Pierre Barra, staatsraad, 

bijgestaan door 

Greta Scheveneels, griffier. 

 

De griffier                            De voorzitter 

 

 

 

 

Greta Scheveneels                            Dierk Verbiest 
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 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 
 

VOORZITTER VAN DE XIIe VAKANTIEKAMER 
 

 A R R E S T 
 
 nr. 235.578 van 2 augustus 2016 
 in de zaak A. 219.717/XII-8.187 
 

In zake: de THV ALONCO AANNEMINGEN - 
 VMB AANNEMINGEN 

  bijgestaan en vertegenwoordigd door  
  advocaat August Desmedt 
  kantoor houdend te 2000 Antwerpen 
  Amerikalei 122/14 
  bij wie woonplaats wordt gekozen 
 

 tegen: 
 

 de MAATSCHAPPIJ LINKERSCHELDEOEVER 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaten Frederik Vandendriessche en Jochen Vranckx 
 kantoor houdend te 1000 Brussel 
 Loksumstraat 25 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

I. Voorwerp van de vordering 

 

1. De vordering, ingesteld op 13 juli 2016, strekt tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van “de beslissing 

genomen op 29 juni 2016 door de raad van bestuur van Maatschappij Linker-

scheldeoever om in te stemmen met het voorstel om de opdracht ‘Aanleg van 

wegenis en aanhorigheden t.h.v. het logistieke Park Waasland fase West – fase A 

in Beveren (Waaslandhaven)’ te gunnen aan de laagst regelmatige bieder, zijnde 

Aannemingen Van Wellen, Klinkaardstraat 198 te 2950 Kapellen, tegen het na-

gerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 1.297.792,22 excl. BTW of 

€ 1.570.328,59 incl. 21% BTW.”. 
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II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend. 

 

 De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 2 augustus 2016 om 11.00 uur. 

   

  Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht. 

 

 Advocaat Lize Vandersteegen, die loco advocaat August 

Desmedt verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Jochen Vranckx, die 

verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord. 

 

 Auditeur Inge Vos heeft een met dit arrest eensluidend advies 

gegeven. 

 

 Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, ge-

coördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Feiten 

 

3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht voor de 

aanneming van werken uit voor de ‘Aanleg wegenis en aanhorigheden t.h.v. het 

Logistiek Park Waasland fase West – fase A te Beveren (Waaslandhaven)’. Er 

wordt gekozen voor de procedure van de open aanbesteding.  

 

3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbe-

stedingen van 4 maart 2016. 
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3.3. Op de opdracht is het bijzonder bestek met besteknummer 

2016-03 van toepassing. Bij het bestek is een meetstaat gevoegd, die door de in-

schrijvers dienen te worden ingevuld. 

 

3.4. De opening van de offertes vindt plaats op 12 april 2016 om 

10 uur. Dertien inschrijvers dienen tijdig een offerte in, waaronder de verzoekende 

partij en de gekozen inschrijver, de nv Aannemingen Van Wellen. 

 

3.5. Op de openingszitting blijkt de offerte, ingediend door de ver-

zoekende partij, de laagste prijs te bevatten met een bedrag van 1.590.361,54 euro 

(btw inbegrepen), tegenover een bedrag van 1.619.624,86 euro (btw inbegrepen) 

voor de nv Aannemingen Van Wellen.  

 

3.6. Bij het onderzoek van de offertes stelt de aanbestedende over-

heid echter vast dat de inschrijver de nv Aannemingen Van Wellen voor post nr. 64 

“Grondwerk voor de bouwput” een eenheidsprijs heeft opgegeven die meer dan 

900% afwijkt van de gemiddelde inschrijvingsprijs voor deze post.   

 

3.7. Met een ter post aangekend schrijven van 2 mei 2016 vraagt de 

verwerende partij deze inschrijver overeenkomstig artikel 96, § 4, van het 

koninklijk besluit ‘plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren’ van 15 juli 

2011 om verduidelijking te verschaffen bij de opgegeven eenheidsprijs van post 64 

“Grondwerk voor de bouwput”.  

 

3.8. Het voormelde schrijven wordt door de nv Aannemingen Van 

Wellen beantwoord met een ter post aangetekend schrijven van 12 mei 2016.  

 

3.9. Na verbetering van de “materiële fout”, wordt de offerte van de 

nv Aannemingen Van Wellen als laagste regelmatige offerte gerangschikt met een 

prijs van 1.570.328,59 euro (btw inbegrepen). De offerte van de verzoekende partij 

staat als tweede gerangschikt, met een ongewijzigd bedrag van 1.590.361,54 euro 

(btw inbegrepen). 
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 Voorgesteld wordt om de opdracht aldus te gunnen aan de nv 

Aannemingen Van Wellen, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbe-

drag van 1.570.328,59 euro (btw inbegrepen). 

 

3.10. Op 29 juni 2016 keurt de verwerende partij het verslag van na-

zicht goed en stemt zij in met het voorstel om de opdracht te gunnen aan de 

nv Aannemingen Van Wellen.  

 

3.11. Met een aangetekend schrijven van 30 juni 2016 wordt aan de 

verzoekende partij meegedeeld dat de opdracht aan een andere inschrijver werd 

gegund.  

 

IV. Vertrouwelijkheid van de stukken  

 

 Standpunt van de partijen 

 

4.1. In haar nota vraagt de verwerende partij om de vertrouwelijke 

behandeling van de offertes van de verzoekende partij, de gekozen inschrijver en 

de andere inschrijvers, alsook van het schrijven van de gekozen inschrijver aan de 

verwerende partij van 12 mei 2016. 

 

4.2. De verzoekende partij verzet zich ter terechtzitting tegen de 

voormelde vraag tot vertrouwelijke behandeling. 

 

 Beoordeling 

 

5.1. Artikel 26 van de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motive-

ring, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten’, zoals van toepassing op de 

voorliggende opdracht, luidt:  

 
“De verhaalinstantie moet de vertrouwelijkheid en het recht op eerbiediging 

van zakengeheimen waarborgen met betrekking tot de informatie die is vervat 
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in door de betrokken partijen, in het bijzonder door de aanbestedende instantie 
die het volledige dossier dient over te leggen, aan haar overgelegde dossiers, 
ook al kan zijzelf van deze informatie kennis nemen en deze in haar beschou-
wing betrekken. Het komt deze instantie toe te oordelen in welke mate en op 
welke wijze de vertrouwelijkheid en het geheime karakter van deze informatie 
moet worden gewaarborgd, rekening houdend met de vereisten van een effec-
tieve rechtsbescherming en van de eerbiediging van het recht van verweer van 
de procespartijen en met het vereiste dat de procedure op alle onderdelen het 
recht op een eerlijk proces eerbiedigt.” 

 
 

5.2. Te dezen kan worden vastgesteld dat de stukken waarvan de 

vertrouwelijke behandeling wordt gevraagd (zie randnummer 4.1) afzonderlijk 

zijn neergelegd, dat de vertrouwelijkheid ervan uitdrukkelijk is aangegeven en 

vermeld in de inventaris en dat de motieven voor die vraag worden weergeven in 

de nota. 

 

5.3. In de huidige stand van het geding lijken de kwestieuze stukken  

vertrouwelijke informatie te bevatten in de zin van de aangehaalde bepaling. 

Daarenboven lijkt het hoe dan ook niet raadzaam om reeds in een procedure bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid - en dus zonder diepgaand onderzoek - de 

vertrouwelijkheid te lichten, wegens de dreiging daardoor ingrijpende en niet 

omkeerbare gevolgen voor het zakengeheim van een betrokken inschrijver te be-

werkstelligen. 

 

5.4. Derhalve kan, in de huidige stand van het geding, het verzoek tot 

vertrouwelijke behandeling worden ingewilligd.  

 

5.5. In de mate waarin hiervoor in het feitenrelaas en hierna bij de 

bespreking van de middelen stukken ter sprake komen die door de verwerende 

partij als vertrouwelijk worden bestempeld, wordt enkel de inhoud ervan weer-

gegeven zoals de partijen deze in hun verzoekschrift of nota vermelden en waarbij 

zij dus in die mate zelf de door hen ingeroepen vertrouwelijkheid van de bedoelde 

stukken hebben gelicht. 
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V. Ontvankelijkheid 

 

6.1. De verwerende partij betwist de ontvankelijkheid van de vorde-

ring en werpt daartoe een exceptie op. 

 

6.2. Er bestaat vooralsnog geen noodzaak om over deze exceptie 

uitspraak te doen. Een onderzoek van en een uitspraak over die exceptie zou alleen 

nodig zijn indien de grondvoorwaarden voor het toewijzen van de vordering tot 

schorsing vervuld zijn, wat, zoals hierna zal blijken, niet het geval is. 

 

VI. Schorsingsvoorwaarden 

 

7.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat min-

stens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte of 

het reglement prima facie kan verantwoorden en dat een uiterst dringende nood-

zakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn van 

de gewone vordering tot schorsing. 

 

7.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’ van toepassing. 

 

 Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering 

worden geschorst van de thans bestreden beslissing in aanwezigheid van een ern-

stig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid. 

 

 Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, wordt de vordering tot 

schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een procedure bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid. 
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 Overeenkomstig artikel 31 gelden deze bepalingen ook voor 

opdrachten die de drempelbedragen voor Europese bekendmaking niet bereiken. 

 

 Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of 

minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke on-

wettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing kunnen 

verantwoorden. 

 

VII. Onderzoek van de middelen 

 

A. Eerste middel 

 

Uiteenzetting van het eerste middel 

 

8. De verzoekende partij roept in een eerste middel de schending in 

van de artikelen 95 en 96 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 ‘plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren’, het “patere legem-beginsel”, het gelijk-

heidsbeginsel, het materiëlemotiveringsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

 Zij voert aan dat de gekozen inschrijver, na kennisname van de 

door de overige inschrijvers voor post 64 gehanteerde eenheidsprijs, plotseling 

heeft geopperd dat zij een materiële vergissing heeft begaan. De verwerende partij 

heeft de toelichting van de gekozen inschrijver zonder meer als waarachtig aan-

genomen, en heeft de totale offerteprijs in hoofde van de gekozen inschrijver na 

rechtzetting van de zogenaamde materiële fout herberekend, waardoor deze als 

inschrijver met de laagste regelmatige offerte werd gekozen.  

 

 Volgens de verzoekende partij had de verwerende partij de in-

gediende prijsofferte van de gekozen inschrijver echter als substantieel onregel-

matig moeten weren, desgevallend nietig verklaren. 
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 Zij stelt dat er geen sprake kan zijn van een materiële fout en 

meent dat het opwerpen van de vermeende materiële fout door de gekozen in-

schrijver zelfs het voorwerp uitmaakt van een voorbedachte tactiek teneinde de 

overige inschrijvers alsnog te kunnen overtroeven. 

 

 Indien de nv Aannemingen Wellen werkelijk een komma ver-

keerd zou hebben geplaatst, zou er volgens haar overigens sprake moeten zijn van 

een eenheidsprijs van 17,14 euro in plaats van 17,15 euro. 

 

 Beoordeling 

 

9.1. Overeenkomstig artikel 95 van het koninklijk besluit van 15 juli 

2011 ‘plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren’ (hierna: het koninklijk 

besluit Plaatsing), dient de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de of-

fertes van de geselecteerde inschrijvers na te gaan zowel op formeel als op mate-

rieel vlak. 

 

9.2. Artikel 96 van het koninklijk besluit Plaatsing luidt:  

 
“§ 1. De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver ma-

teriële fouten in de offertes, zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aanspra-
kelijk is.  

Om deze fouten te verbeteren gaat de aanbestedende overheid de werke-
lijke bedoeling na van de inschrijver, door de offerte te onderzoeken en te 
vergelijken met de andere offertes en met de marktprijzen en door desnoods § 4 
toe te passen.  

Als er in dit laatste geval geen toelichting gegeven is of de toelichting niet 
aanvaardbaar is voor de aanbestedende overheid, verbetert ze de fouten naar 
eigen bevindingen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan de aanbestedende 
overheid hetzij beslissen dat de opgegeven eenheidsprijzen van toepassing zijn, 
hetzij de offerte als onregelmatig weren.  

§ 2. De aanbestedende overheid verbetert de offertes in functie van de door 
haar of een inschrijver vastgestelde rekenfouten en zuiver materiële fouten in de 
opdrachtdocumenten.  

§ 3. Indien de aanbestedende overheid rechtstreeks fouten verbetert in via 
elektronische middelen opgestelde offertes, bewaart zij de oorspronkelijke 
versie van die offertes en ziet zij erop toe dat haar rechtzettingen duidelijk 
identificeerbaar zijn, terwijl ook de oorspronkelijke gegevens zichtbaar blijven. 
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De aanbestedende overheid ondertekent haar verbeteringen of de aangepaste 
versie via elektronische middelen die voldoen aan artikel 52, § 1, eerste lid, 1°.  

§ 4. De aanbestedende overheid kan aan de inschrijver vragen om binnen de 
door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te verduidelijken of 
aan te vullen, zonder deze te wijzigen.” 

 
 

9.3. Bij het beoordelen of er sprake is van een rekenfout of een zuiver 

materiële fout, heeft de aanbestedende overheid een beoordelingsvrijheid om uit te 

maken of in het licht van de omstandigheden het al dan niet aannemelijk is dat er 

sprake is van een zuiver materiële fout, zoals te dezen aangenomen, en of al dan 

niet duidelijk is wat de werkelijke bedoeling van de inschrijver was bij het begaan 

van de fout. Het komt daarbij niet aan de Raad van State toe om een eigen be-

oordeling in de plaats van deze van het bestuur te stellen. Hij kan wel nagaan of de 

aanbestedende overheid bij deze beoordeling de perken van de zorgvuldigheid en 

redelijkheid niet te buiten is gegaan, en of de beslissing op aanvaardbare motieven 

is gesteund.  

 

 Het lijkt algemeen aanvaard dat met het begrip “materiële fout” 

eigenlijk een verschrijving of vergissing wordt bedoeld, begaan bij de materiële 

verrichtingen die gepaard gaan met het opstellen van een offerte zoals uitschrijven, 

invullen, overbrengen van cijfergegevens. 

 

9.4. Er wordt niet betwist dat te dezen geen rekenfout maar wel een 

zuiver materiële fout in de zin van het hiervoor aangehaalde artikel 96 in het ge-

ding is. 

 

9.5. Vastgesteld wordt dat de gekozen inschrijver in zijn meetstaat 

voor post 64 “Grondwerk voor de bouwput” een eenheidsprijs invulde van 

1.714,68 euro. 

 

9.6. Op grond van het verslag van nazicht blijkt dat de verwerende 

partij bij nazicht van de meetstaat bij de offerte van de nv Aannemingen Van 

Wellen heeft vastgesteld dat de door deze inschrijver geboden eenheidsprijs voor 
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post 64 een afwijking van meer dan 900 % vertoonde ten opzichte van de gemid-

delde inschrijvingsprijs. 

 

 Na een vraag tot verduidelijking vanwege de verwerende partij 

in toepassing van voormeld artikel 96, § 4, blijkt de nv Aannemingen Van Wellen 

met een brief van 12 mei 2016 te hebben geantwoord dat dit een “materiële fout” 

betreft en dat de juiste eenheidsprijs 17,15 euro is. 

  

 In het verslag van nazicht wordt door de verwerende partij aan-

vaard dat er sprake is van een zuiver materiële fout en wordt de eenheidsprijs van 

de offerte van nv Aannemingen Van Wellen voor post 64 verbeterd, evenals het 

totaalbedrag van haar offerte. 

 

 Dit wordt in het verslag van nazicht als volgt verantwoord: 

 
“3. VERBETERING MATERIËLE FOUTEN 

Materiële fout voor post nr. 64 in offerte nr. 4 van Van Wellen.  
De opgegeven eenheidsprijs vertoont een afwijking van meer dan 900% 

t.o.v. de gemiddelde inschrijvingsprijs.  
Krachtens artikel 96, § 1 KB Plaatsing verbetert de overheid de rekenfouten 

en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder dat zij voor niet-ontdekte 
fouten aansprakelijk is.  

Een materiële fout is een fout als gevolg van een vergissing of verschrijving 
door de inschrijver (of door de overheid), zoals het verkeerd schrijven van de 
komma.  

Om deze fouten te verbeteren gaat de overheid de werkelijke bedoeling van 
de inschrijver na. Hiervoor kan de aanbestedende overheid dan de inschrijver 
vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte 
te verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen. 

Op 2.05.2016 werd aan Van Wellen gevraagd toelichting te verschaffen bij 
de opgegeven eenheidsprijs van post 64.  

De nodige toelichting werd tijdig ontvangen. Uit de toelichting kan worden 
geconcludeerd dat er inderdaad sprake is van een materiële fout door het ver-
keerd plaatsen van de komma.  

De eenheidsprijs van post 64 van de offerte nr. 4 van Van Wellen wordt 
door de aanbestedende overheid aangepast van 1.714,68 naar 17,15 € / m3.” 

 
 

9.7. In de huidige stand van het geding wordt niet aangetoond dat de 

verwerende partij niet tot dit oordeel mocht komen. 
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9.8. Vastgesteld wordt vooreerst dat de in de meetstaat bij de offerte 

volgens de verwerende partij en de gekozen inschrijver per vergissing vermelde 

verkeerde totale eenheidsprijs voor post 64 van 1.714,68 euro niet alleen veel 

hoger lag dan de gemiddelde inschrijvingsprijs, maar ook correspondeert met de 

volgens de gekozen inschrijver juiste prijs van 17,15 euro, rekening houdend met 

een materiële fout factor 100 en een afronding tot op twee cijfers na de komma.  

 

9.9. Dat 17,15 euro de correcte prijs betreft, blijkt voorts prima facie 

uit de totaalprijs, vermeld in de prijscalculatietabel die de nv Aannemingen Van 

Wellen bij haar antwoordschrijven van 12 mei 2016 heeft gevoegd. Bij haar ver-

duidelijking heeft laatstgenoemde een gedetailleerde prijssamenstelling voor de 

post 64 “Grondwerk voor de bouwput” gevoegd, ondersteund door stavingsstuk-

ken, waarmee lijkt te worden aangetoond hoe men tot de prijs voor de verschil-

lende prijscomponenten is gekomen. De som van de verschillende in de tabel 

opgenomen deelprijzen, lijkt inderdaad te leiden tot een gezamenlijke prijs van 

17,15 euro per m³ in plaats van de oorspronkelijk opgegeven 1.714,68 euro per m³.  

 

 Een aantal van deze deelprijzen blijkt ook ondersteund door een 

offerte van een onderaannemer met betrekking tot een beweerd gelijkaardig werk, 

die van vóór het indienen van de offerte door de nv Aannemingen Van Wellen 

dateert, en door andere eenheidsprijzen die in de offerte van de gekozen inschrijver 

zijn opgegeven.  

 

9.10. In zoverre de verzoekende partij beweert dat er sowieso geen 

sprake kan zijn van het verkeerd plaatsen van de komma, aangezien er dan sprake 

zou moeten zijn van 17,14 euro in plaats van 17,15 euro, lijkt zij voorbij te gaan 

aan het feit dat het bedrag werd afgerond tot twee cijfers na de komma, waarbij het 

bedrag van 17,1468 euro werd herleid tot 17,15 euro. 

 

9.11. In het licht van al deze elementen blijkt de verwerende partij 

prima facie in redelijkheid te hebben kunnen vaststellen dat het in de offerte van de 

nv Aannemingen Van Wellen voor post 64 opgegeven bedrag van 17,1468 euro 
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een zuiver materiële vergissing betreft, en dat rekening mocht worden gehouden 

met het bedrag van 17,15 euro als het bedrag waarmee deze inschrijver werkelijk 

voor de betrokken post beoogde in te schrijven. 

 

 Er was voor de verwerende partij op het eerste gezicht dan ook 

geen reden om de offerte van de nv Aannemingen Van Wellen als onregelmatig te 

weren. 

 

9.12. In de mate dat de verzoekende partij nog laat uitschijnen dat er 

sprake zou zijn van een “voorbedachte tactiek in hoofde van de nv Aannemingen 

Van Wellen”, dient opgemerkt dat een speculatief oogmerk of kwade trouw in 

beginsel, behoudens uitdrukkelijk andersluidende wettelijke of reglementaire 

bepaling, niet zonder meer mag worden vermoed. Een aanbestedende overheid die 

een offerte om die redenen zou willen weren, moet het speculatief oogmerk of de 

kwade trouw in hoofde van de betrokken inschrijver kunnen aantonen.  

 

 Prima facie blijkt niet dat een zorgvuldig handelend bestuur, in 

dezelfde omstandigheden geplaatst, op zicht van de prijscalculatie redelijkerwijze 

niet anders kon dan besluiten dat te dezen een speculatief oogmerk of kwade trouw 

in hoofde van de gekozen inschrijver was aangetoond.  

 

9.13. Op het eerste gezicht terecht, wijst de verwerende partij er nog 

op dat, anders dan de verzoekende partij lijkt aan te nemen, de gekozen inschrijver 

niet zelf het initiatief voor een prijsverantwoording heeft genomen, maar dat deze 

verantwoording eerst werd aangeleverd nadat de verwerende partij een vraag tot 

verduidelijking had gesteld. 

 

 In tegenstelling tot wat de verzoekende partij aanvoert, lijkt de 

gekozen inschrijver op het ogenblik van zijn antwoordschrijven van 12 mei 2016 

prima facie evenmin kennis te hebben gehad van de eenheidsprijzen voor post 64 

van de andere inschrijvers. 
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9.14. Het middel is niet ernstig. 

 

B. Tweede middel 

 

Uiteenzetting van het middel 

 

10. De verzoekende partij roept in een tweede middel de schending 

in van het “patere legem-beginsel”, het gelijkheidsbeginsel, het materiëlemotive-

ringsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

 Zij werpt op dat de gekozen inschrijver geen regelmatige offerte 

heeft ingediend, dat de aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 21 van het 

koninklijk besluit Plaatsing de ingediende offertes aan een prijsonderzoek kan 

onderwerpen en dat de Raad van State mag nagaan of de beoordeling met de ver-

eiste zorgvuldigheid is gebeurd en berust op voldoende veruitwendigde en draag-

krachtige motieven. 

 

 Indien de verwerende partij zorgvuldig te werk was gegaan, had 

zij volgens de verzoekende partij zelf moeten opmerken dat er geen sprake geweest 

kon zijn van een louter foutieve plaatsing van een komma. 

 

Beoordeling 

 

11.1. In de mate dat de verzoekende partij doet gelden dat de offerte 

van de gekozen inschrijver onregelmatig is en dat de bestreden beslissing on-

zorgvuldig is of niet steunt op voldoende draagkrachtige motieven, blijkt vol-

doende uit het verzoekschrift dat deze grief wordt afgeleid uit de hiervoor onder 

het eerste middel besproken en niet bijgevallen argumentatie.   

 

11.2. Zoals reeds uit de beoordeling van het eerste middel blijkt, lijkt 

de verwerende partij de grenzen van een zorgvuldige beoordeling niet te hebben 

overschreden, door in casu een zuiver materiële fout aan te nemen en de offerte van 
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de gekozen inschrijver dienovereenkomstig te verbeteren. Voor de verwerende 

partij was er op het eerste gezicht dan ook geen reden om de offerte als onregel-

matig te weren. 

 

11.3. Voorts blijkt de verwerende partij de opgegeven eenheidsprijs 

voor post 64 wel degelijk te hebben onderzocht. 

 

 Zij heeft de door de nv Aannemingen Van Wellen opgegeven 

prijs vergeleken met de prijzen van de overige inschrijvers en de gemiddelde in-

schrijvingsprijs en heeft tevens de werkelijke bedoeling van de inschrijver nage-

gaan door een verduidelijking van de offerte te vragen en de verstrekte verduide-

lijking vervolgens te onderzoeken.  

 

11.4. Het middel is niet ernstig. 

 

VIII. Besluit  

 

12. Bij afwezigheid van een ernstig middel dient de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te worden verworpen. 

 

IX. Kosten 

 

13. De  kosten van de vordering, met inbegrip van een rechtsple-

gingsvergoeding van 700 euro, verschuldigd aan de verwerende partij als in het 

gelijk gestelde partij, dienen te laste van de verzoekende partij te worden gelegd. 

 

BESLISSING 

 

1. De Raad van State verwerpt de vordering. 

 

2. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht van 
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200 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is 

aan de verwerende partij. 

 

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 2 augustus 

2016, door de Raad van State, XIIe vakantiekamer, samengesteld uit: 

 

Stephan De Taeye, staatsraad, wnd. kamervoorzitter, 

bijgestaan door 

Vera Wauters, griffier. 

 

 De griffier De  voorzitter 

 

 

 

 Vera Wauters Stephan De Taeye 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 27-10-2021

M&D Seminars 724



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RvS nr. 234.172 van 17 maart 2016 

M&D Seminars 725



M&D Seminars 726



 
 XII-7390-1/29 

 
 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 
  

XIIe KAMER 
 
 A R R E S T 
 
 nr. 234.172 van 17 maart 2016 
 in de zaak A. 209.156/XII-7390 
 
In zake: de NV ARTES ROEGIERS 

bijgestaan en vertegenwoordigd door 
advocaten Carlos De Wolf en Anthony Verheggen 
kantoor houdend te 9680 Maarkedal 
Etikhovestraat 6 
bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
tegen: 

 
de REGIE DER GEBOUWEN 
bijgestaan en vertegenwoordigd door 
advocaten David D’Hooghe en Filip Lahaye 
kantoor houdend te 1000 Brussel 
Loksumstraat 25 
bij wie woonplaats wordt gekozen 
 

Tussenkomende partij: 
 
 de NV DENYS 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaten Wouter Neven en Jens Debièvre 
 kantoor houdend te 1000 Brussel 
 Havenlaan 86c b113 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

I. Voorwerp van het beroep 

 

1. Het beroep, ingesteld op 26 juli 2013, strekt tot de nietig-

verklaring van “de gunningsbeslissing van [de Regie der Gebouwen van 30 mei 

2013] om de opdracht voor aanneming van werken ‘Koninklijk Museum Midden 

Afrika – Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21ste eeuw van de 

infrastructuur en zijn omgeving’, te gunnen aan de nv Denys”. 
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II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord 

ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord 

ingediend. 

 

De tussenkomende partij heeft een verzoekschrift tot 

tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 

25 september 2013. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend. 

 

Adjunct-auditeur Thomas Maes heeft een verslag opgesteld. 

 

De verzoekende partij, de verwerende partij en de tussen-

komende partij hebben een laatste memorie ingediend. 

 

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 8 maart 2016. 

 

Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht. 

 

Advocaat Anthony Verheggen, die verschijnt voor de 

verzoekende partij, advocaat Filip Lahaye, die verschijnt voor de verwerende 

partij, en advocaat Iris Hemelaer, die loco advocaten Wouter Neven en Jens 

Debièvre verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord. 

 

Adjunct-auditeur Thomas Maes daartoe gemachtigd bij 

beslissing van 21 oktober 2015 van de adjunct-auditeur-generaal heeft een advies 

gegeven. 

 

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 
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III. Feiten 

 

3.1. De Regie der Gebouwen, dit is de verwerende partij, schrijft 

een overheidsopdracht uit voor een aanneming van werken betreffende “Tervuren 

Koninklijk Museum Midden Afrika: Moderniseren, restaureren en aanpassen aan 

de 21ste eeuw van de infrastructuur en zijn omgeving”. De opdracht wordt 

gegund door middel van een openbare aanbesteding. 

 

 De waarde van de opdracht wordt blijkens het gunningsverslag 

geraamd op 61.371.986,88 euro, btw inbegrepen. 

 

3.2. De opdracht wordt aangekondigd in het Bulletin der 

Aanbestedingen van 7 augustus 2012 en – verbeterd – opnieuw op 8 augustus 

2012, alsook in het Publicatieblad van de Europese Unie van 10 augustus 2012. 

 

3.3. De offertes worden geopend op 25 oktober 2012. Er blijken 

zeven offertes te zijn ingediend, waaronder die van de tussenkomende partij aan 

47.746.481,37 euro, btw inbegrepen, en die van de verzoekende partij aan 

52.201.700,55 euro, btw inbegrepen. Het betreft respectievelijk de laagste en de 

tweede laagste offerte.  

 

3.4. Bij aangetekende brief van 7 januari 2013 vraagt de 

verwerende partij aan de tussenkomende partij om een prijsverantwoording te 

verstrekken voor de eenheidsprijzen van een reeks posten die “kennelijk als zeer 

laag of zeer hoog werden bevonden” in toepassing van artikel 110, § 3, van het 

koninklijk besluit van 8 januari 1996 ‘betreffende de overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare 

werken’ (hierna: het koninklijk besluit van 8 januari 1996).  

 

3.5. Eveneens bij aangetekende brief van 7 januari 2013 vraagt de 

verwerende partij aan de verzoekende partij om een prijsverantwoording te 

verstrekken voor de eenheidsprijzen van een reeks posten die “kennelijk als zeer 
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laag of zeer hoog werden bevonden” met toepassing van artikel 110, § 3, van het 

koninklijk besluit van 8 januari 1996.  

 

3.6. Beide inschrijvers bezorgen bij aangetekende brieven van 

18 januari 2013 hun prijsverantwoording aan de verwerende partij.  

 

3.7. Bij aangetekende brief van 6 mei 2013 vraagt de verwerende 

partij aan de tussenkomende partij om bijkomende verduidelijking van haar 

prijsverantwoording van 18 januari 2013.  

 

3.8. De tussenkomende partij verstrekt de gevraagde aanvullende 

toelichting bij aangetekende brief van 17 mei 2013.  

 

3.9. Op 28 mei 2013 stelt de verwerende partij een gunningsverslag 

op. 

 

 In het kader van het rekenkundig nazicht en de verbetering van 

materiële fouten in de offertes wordt het volgende opgemerkt over de offerte van 

de tussenkomende partij: 

 

“Voor de post 6 werd door de nv Denys ingeschreven met een schijnbaar 
bijzonder lage eenheidsprijs, die moeilijk anders dan als een materiële 
vergissing in de zin van artikel 111 K.B. 08/01/1996 leek te kunnen 
worden beschouwd. 
 
Zorgvuldigheidshalve, teneinde zich van de werkelijke toedracht te 
verzekeren, heeft de Regie der Gebouwen echter de inschrijver met een 
schrijven d.d. 07/01/2013 om prijsverantwoording gevraagd voor de 
betrokken post (alsook voor een aantal andere posten, cfr. infra onder 5.3 
van onderhavig analyseverslag). 
 
In zijn antwoord d.d. 18/01/2013 houdende prijsverantwoording, bevestigt 
de inschrijver – wat betreft de betrokken post 6 – uitdrukkelijk dat terzake 
sprake is van een materiële vergissing in de zin van een verschrijving bij 
het overnemen van de prijsberekeningen in de eigenlijke offerte. De 
inschrijver voegt daarbij ook diverse documenten toe ter ondersteuning 
van de verklaring dat inderdaad sprake is van een materiële vergissing. 
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Op basis van het dossier en de door de inschrijver verstrekte toelichtingen 
en bijgeleverde documenten is het voor de Regie der Gebouwen 
voldoende duidelijk dat in de offerte van de nv Denys voor wat betreft 
post 6 inderdaad sprake is van een materiële fout in de zin van artikel 111 
van het K.B. van 08/01/1996, die noopte tot dienovereenkomstige 
aanpassing van de inschrijvingsprijs van de betrokkene.  
 
De in de offerte vermelde eenheidsprijs werd vervangen door de werkelijk 
bedoelde eenheidsprijs, die rekening houdend met de inschrijvingsprijzen 
van de andere inschrijvers een realistische eenheidsprijs is en die in de lijn 
ligt met de raming voor deze post (2.999.505,76 euro excl. B.T.W.) 
alsook met de gemiddelde geboden eenheidsprijs voor deze post in 
toepassing van artikel 110 K.B. 08/01/1996 (3.561.257,19 euro excl. 
B.T.W.)”. 
 
 

 In het kader van het prijsonderzoek wordt onder “5.3. KB 

08.01.1996 – artikel 110 § 3 – Analyse van de eenheidsprijzen” het volgende 

opgemerkt over de offerte van de tussenkomende partij: 

 

“Volgende criteria werden toegepast om na te gaan of sprake was van 
kennelijk abnormaal hoge/lage eenheidsprijzen: 
 

• De eenheidsprijzen worden vergeleken met de gemiddelde 
eenheidsprijzen, berekend volgens art. 110 KB 8/1/1996, teneinde 
het normale gemiddelde voor iedere betrokken post zoveel 
mogelijk te benaderen. 
• Alle eenheidsprijzen die 50% onder of boven het gemiddelde 
liggen en waarvan bovendien ofwel het gewicht van die post ten 
opzichte van de totale inschrijvingsprijs ofwel het gewicht van het 
gemiddelde voor die post in toepassing van art. 110 K.B. 
08/01/1996 ten opzichte van de gemiddelde totaalprijs in 
toepassing van art. 110 K.B. 08/01/1996 minstens 1% bedraagt 
worden als kennelijk abnormaal beschouwd.  
• Ook indien het verschil tussen de gemiddelde eenheidsprijs 
voor een post en de eenheidsprijs voor een post (niet beschouwd 
als abnormaal op basis van de bovenvermelde criteria) hoger ligt 
dan 50.000€ en dit verschil minstens 20% van het gemiddelde 
uitmaakt, wordt de prijs als kennelijk abnormaal beschouwd. 

 
De drie voorlopig best gerangschikte inschrijvers (i.e. met de laagste 
offerteprijs) werden, rekening houdend met de hierboven beschreven 
criteria, op 07/01/2013 om een prijsverantwoording gevraagd op een 
aantal posten: 

• Denys  
• Roegiers Pierre en co  
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• Vanderstraeten - Houben - Monument Van de Kerckhove  
 
Alle drie de inschrijvers hebben vervolgens tijdig (op 18/01/2013) een 
prijsverantwoording overgemaakt. 
 
Aan de voorlopig best geklasseerde inschrijver zijnde de nv Denys werd 
met schrijven dd. 06/05/2013 nog een bijkomende verduidelijking 
gevraagd.  
 
De nv Denys heeft vervolgens tijdig (op 17/05/2013) de nodige 
verduidelijking overgemaakt.  
 

• De eigenlijke prijsverantwoordingen verstrekt door de 
inschrijvers alsook de gedetailleerde analyse vanwege de Regie 
der Gebouwen van deze prijsverantwoordingen zijn opgenomen in 
afzonderlijke beoordelingsrapporten die als bijlage bij onderhavig 
analyseverslag zijn gevoegd. Deze documenten maken integraal 
deel uit van het onderhavige analyseverslag maar zijn, gelet op 
hun inhoud, evenwel als vertrouwelijke documenten te behandelen 
en worden als zodanig niet mee ter kennis gebracht van de 
inschrijvers, aangezien de prijsverantwoordingen zelf alsook de 
analyses een veelheid aan verwijzingen naar prijsgegevens van de 
betrokken inschrijvers bevatten. De openbaarmaking van deze 
gegevens zou nadelig […] zijn voor de rechtmatige commerciële 
belangen van de inschrijvers (weergave van de eenheidsprijzen en 
prijssamenstelling die behoren tot het zaken- of bedrijfsgeheim 
van deze inschrijvers). (Bijlage 8a, 8b en 8c: prijsverantwoor-
dingen en analyse Denys, bijlage 9a en 9b: prijsverantwoording en 
analyse Roegiers; bijlage 10a en 10b: prijsverantwoording en 
analyse Vanderstraeten - Houben - Monument Van De 
Kerckhove). Elk van de drie voormelde inschrijvers ontvangt wel 
de gedetailleerde analyse van de Regie der Gebouwen betreffende 
de eigen verstrekte prijsverantwoording. 

 
Uit de uitgevoerde analyses blijkt dat de verantwoordingen van de 
eenheidsprijzen die door de inschrijvers aangeleverd werden, zonder meer 
aanvaardbaar zijn voor een aantal posten, op basis van de geleverde 
technische en cijfermatige verantwoording, en rekening houdend met de 
geraamde eenheidsprijzen voor deze posten en in vergelijking met de 
eenheidsprijzen en de gemiddelde eenheidsprijs naar analogie met artikel 
110 K.B. 08/01/1996 uit de andere offertes en in vergelijking met 
vergelijkbare posten in andere projecten. 
 
De posten waarvoor de prijsverantwoording aldus werd aanvaard zijn de 
volgende: 
- NV Denys: posten 82, 83, 85, 248, 250, 453, 504, 582, 604, 1142, 

1392, 1394, 458 en 1462 
 - NV Roegiers: post 1142 
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 - THV Vanderstraeten - Houben - Monument Vandekerckhove: posten  
  248, 1407, 1445 en 1462 

 
Voor een aantal andere eenheidsprijzen stelt de Regie der Gebouwen vast 
dat de verstrekte prijsverantwoording op basis van de geleverde 
technische en cijfermatige verantwoording, en rekening houdend met de 
geraamde eenheidsprijzen voor deze posten en in vergelijking met de 
eenheidsprijzen en de gemiddelde eenheidsprijs naar analogie met artikel 
110 K.B. 08/01/1996 uit de andere offertes en in vergelijking met 
vergelijkbare posten in andere projecten, niet meteen blijkt te volstaan om 
zonder meer te besluiten tot het normaal karakter van de geboden prijzen.  
 
De posten waarvoor de prijsverantwoording niet meteen blijkt te volstaan 
zijn de volgende: 
 

- NV Denys: 
- Prijzen schijnbaar abnormaal laag: posten 113, 569, 591, 

810, 1011, 1054, 1127, 1407, 1445, 1633 en 3370, die 
samen een omvang hebben van 3,43% van de totale offerte 

- Prijzen schijnbaar abnormaal hoog: posten 454, 473, 535, 
1012 en 2215, die samen een omvang hebben van 3,65% 
van de totale offerte 

 
- NV Roegiers: 

- Prijzen schijnbaar abnormaal laag: posten 6, 957, 1009, 
1134, 1445 en 1458, die samen aan omvang hebben van 
4,17% van de totale offerte 

- Prijzen schijnbaar abnormaal hoog: posten 1251, 1462, 
1633 en 2215, dia samen een omvang hebben van 2,20% 
van de totale offerte 

 
- THV Vanderstraeten - Houben - Monument Vandekerckhove: 

- Prijzen schijnbaar abnormaal laag: post 2215, die een 
omvang heeft van 0,11% van de totale offerte 

- Prijzen schijnbaar abnormaal hoog: posten 82 en 1054, die 
samen een omvang hebben van 1,75% van de totale offerte 

 
Gelet evenwel op: 

• de grote omvang van deze opdracht (3.391 posten); 
• de relatief geringe omvang van de posten waarvoor de gegeven 
verantwoording niet meteen blijkt te volstaan om zonder meer te 
kunnen besluiten tot het normaal karakter van de geboden 
eenheidsprijzen; 
• het feit dat de betrokken posten niet van die aard blijken te zijn 
dat ze aanleiding kunnen geven tot speculatie door de inschrijver, 
noch tot prefinanciering van de werken door de Regie der 
Gebouwen; 
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• het feit dat de totaalprijzen van de offertes van nv Denys, 
nv Roegiers en THV Vanderstraeten-Houben-Monument Vande-
kerckhove zeer dicht bij elkaar aanleunen, en het studieteam en de 
Regie der Gebouwen van oordeel zijn dat er geen twijfel lijkt te 
moeten bestaan over het feit dat de opdracht aan een dergelijke 
prijs besteksconform en volgens de regels van de kunst kan 
worden uitgevoerd, 

 
is de aanbestedende overheid in uitvoering van artikel 110 K.B. 
08/01/1996 van oordeel dat het feit dat voor bepaalde posten de gegeven 
prijsverantwoording niet meteen blijkt te volstaan om zonder meer te 
kunnen besluiten tot het normaal karakter van de geboden 
eenheidsprijzen, geen voldoende reden vormt om de betrokken offertes als 
onregelmatig te beschouwen.” 
 
 

 Vervolgens komt de verwerende partij in het gunningsverslag 

tot het volgende besluit: 

 

“Op basis van de bovenstaande analyse moet worden besloten dat de 
inschrijving van Denys nv uit Wondelgem de laagste regelmatige 
inschrijving is. 
 
[Voorstel] om de bovenvermelde opdracht toe te wijzen aan Denys nv uit 
Wondelgem voor een, in toepassing van artikel 112 §1 1° van het K.B. 
08/01/1996 (doorvoeren van verbeteringen van hoeveelheden in min die 
door de andere inschrijvers werden opgemerkt en aanvaard) definitief 
weerhouden totaalbedrag van 42.214.466,41€ excl. btw of 51.079.504,36€ 
incl. btw.” 
 
 

3.10. Op 30 mei 2013 neemt de verwerende partij de thans bestreden 

gunningsbeslissing, die onder meer als volgt is gemotiveerd: 

 
“Gelet op het analyseverslag van de offertes, […] dat integraal deel 
uitmaakt van deze gunningsbeslissing. 
 
Dat de definitieve rangschikking na nazicht en verbetering van de 
ingediende offertes (artikel 111, 112 en 113 KB 08.01.1996), zoals deze 
voortvloeit uit voormeld analyseverslag van de offertes, de volgende is: 
 

Inschrijver Woonplaats Bedrag incl. B.T.W. 
NV Denys Wondelgem 51.627.701,10€ 
NV P.Roegiers Kruibeke 52.718.124,86€ 
[…] […] […] 
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Dat hieruit blijkt dat de offerte van de nv Denys uit Wondelgem de 
laagste regelmatige offerte is, gelet op: 
 

- Het definitief weerhouden bedrag van de offerte t.b.v. 
51.079.504,36€ incl. B.T.W. (na het doorvoeren van verbeteringen 
van hoeveelheden in min die door de andere inschrijvers werden 
opgemerkt en aanvaard) 
- De conformiteit van de offerte met de essentiële bepalingen van 
het bestek 
- Het voldaan zijn aan de vormvereisten voor de offerte gesteld 
door Titel VI van het K.B. van 8 januari 1996, het ontbreken van 
enig voorbehoud of van bestanddelen die niet met de 
werkelijkheid overeenkomen 
- Het voldoen door de aannemer aan de eisen gesteld voor de 
kwalitatieve selectie: 

● Zijn erkenning in de categorie D – Klasse 8 
● Het voldaan zijn aan de verplichtingen inzake RSZ 

bijdragen 
● De afwezigheid van sociale schulden 

[…]”. 
 
 

3.11. Bij aangetekende brief en een e-mail van 30 mei 2013 stelt de 

verwerende partij de verzoekende partij in kennis van de gunningsbeslissing 

waarna er enige briefwisseling volgt tussen de verzoekende partij en de 

verwerende partij over de wettigheid van de gunningsbeslissing.  

 

3.12. Op 13 juni 2013 stelt de verzoekende partij bij de Raad van 

State een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in tegen 

de tenuitvoerlegging van de gunningsbeslissing. Met zijn arrest nr. 224.305 van 

9 juli 2013 verwerpt de Raad van State deze vordering bij gebrek aan ernstige 

middelen. 
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IV. Onderzoek van de middelen 

 

A. Eerste middel 

 

Uiteenzetting van het middel 

 

4.1. De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 111 

van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, van het gelijkheidsbeginsel zoals 

vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van “het principe van de 

vergelijkbaarheid van de offertes” en van het materieelmotiveringsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

 Zij vat haar middel als volgt samen: 

 

“Doordat Verwerende Partij in de Bestreden Beslissing is overgegaan tot 
verbetering van een vermeend kennelijk materiële fout in de offerte van 
[tussenkomende] Partij in toepassing van voormeld artikel 111;  
 
Terwijl de omvang van de door Verwerende Partij aanvaarde kennelijk 
materiële fout, gekoppeld aan de post waarop deze fout betrekking heeft, 
wijzen op, minstens het risico inhouden op, een door [tussenkomende] 
Partij – een gespecialiseerde en deskundige onderneming inzake 
overheidsopdrachten met een ruim bemande calculatiedienst – doelbewust 
gestelde handeling, die beoogt zich op onrechtmatige wijze, een kans te 
verschaffen om, na de opening van de offertes en met kennis van alle 
inschrijvingsprijzen, een verbetering aan haar inschrijvingsprijs door te 
voeren, waardoor het gelijkheidsbeginsel geschonden is;  
 
Terwijl bovendien op grond van de stukken en omstandigheden van het 
dossier niet met zekerheid de ‘werkelijke bedoeling’ van [tussenkomende] 
Partij kon worden vastgesteld, meer zelfs moet worden aangenomen dat 
[tussenkomende] Partij bewust de fout heeft gemaakt om zich na de 
opening van de offertes een oneerlijk concurrentieel voordeel te 
verschaffen met de bedoelde verbetering;  
 
En Terwijl het verbeterd bedrag niet meer kon worden toegepast zonder 
de gelijkheid der inschrijvers te schenden, nu de gunningsprocedure een 
aanbesteding betrof en [tussenkomende] Partij dus, ingevolge de 
openingszitting en de afroeping van de totaalprijzen, met kennis van 
zaken het te verbeteren bedrag kon aangeven;  
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En doordat Verwerende Partij bij het aannemen van de verbetering 
motieven aanneemt die niet berusten op een zorgvuldige feitenvinding en 
derhalve niet draagkrachtig zijn om de vermeende fout te verbeteren, 
minstens de werkelijke bedoeling van [tussenkomende] Partij vast te 
stellen, nu dient worden vastgesteld dat (i) de prijscalculatie waarop het 
aannemen van de ‘materiële vergissing’ en het vaststellen van de 
werkelijke bedoeling van [tussenkomende] Partij rekenfouten en 
tegenstrijdigheden bevat die door [tussenkomende] Partij niet worden 
verklaard en door Verwerende Partij niet worden opgemerkt of in vraag 
gesteld, en (ii) deze prijscalculatie bovendien in strijd is met de 
onderliggende stukken, meer bepaald de door [tussenkomende] Partij zelf 
naar voren gebrachte offertes van leveranciers en onderaannemers; 
 
Terwijl de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 
vereisen dat elke beslissing berust op in rechte en in feite zorgvuldig 
vastgestelde motieven.” 
 
 

 In de toelichting bij deze samenvatting ontwikkelt de 

verzoekende partij twee middelonderdelen. 

 

 In het eerste onderdeel doet de verzoekende partij in essentie 

gelden dat de verwerende partij de zeer lage eenheidsprijs voor post 6 

‘Werfinrichting en coördinatie van de werken’ in de offerte van de 

tussenkomende partij ten bedrage van 299.685,96 euro ten onrechte als een 

kennelijk materiële vergissing heeft gekwalificeerd. 

 

 Zij voert aan dat deze verbetering niet vanzelfsprekend is en 

aan de tussenkomende partij de mogelijkheid bood om de gelijkheid onder de 

inschrijvers in het gedrang te brengen, nu de tussenkomende partij de kans kreeg 

haar prijs voor post 6 substantieel te verhogen wanneer zij reeds kennis had van 

de totaalprijzen van de overige inschrijvers. De verzoekende partij wijst op de 

mogelijkheid van speculatie die het “bewust opnemen van een kanjer van een 

materiële fout” een inschrijver kan bieden; hij heeft daardoor een grote kans om 

bij opening de laagste offerteprijs te hebben en kan deze prijs vervolgens, in het 

kader van het prijsonderzoek, zodanig verhogen dat hij nog steeds de laagste 

inschrijver blijft. Dit zou ook in deze zaak het geval zijn, aldus de verzoekende 

partij; de tussenkomende partij had aldus de mogelijkheid haar prijs aan te passen 
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van 1.299.685,96 euro tot 4.299.685,96 euro, in functie van de alsdan gekende 

totaalprijzen van de overige inschrijvers. De bestreden beslissing schendt dan ook 

artikel 111 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en het gelijkheids-

beginsel, zo besluit de verzoekende partij, doordat de verwerende partij aan de 

tussenkomende partij heeft toegelaten een onregelmatige offerte door verbetering 

van een speculatieve eenheidsprijs te regulariseren. 

 

 In het tweede onderdeel voert de verzoekende partij een 

gedetailleerde kritiek aan op de prijscalculatie voor post 6 en 7 die de 

tussenkomende partij als niet-vertrouwelijk stuk had neergelegd in het kader van 

de procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en die zij op 

18 januari 2013 aan de verwerende partij had bezorgd om te staven dat er wel 

degelijk sprake was van een kennelijk materiële vergissing in haar offerte voor 

post 6. Volgens de verzoekende partij is deze prijscalculatie behept met een 

aantal manifeste fouten en tegenstrijdigheden, die aantonen dat het document pas 

na het indienen van de offerte is opgesteld, minstens stelt zij dat de verwerende 

partij dit document niet voldoende zorgvuldig heeft onderzocht en dus niet, zoals 

vereist door artikel 111 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, de 

werkelijke bedoeling van de inschrijver heeft kunnen vaststellen. 

 

 Zij voert vier concrete grieven aan tegen de prijscalculatie: 

 

- De prijscalculatie bevat een aantal rekenfouten zodat de optelsom om tot het 

totaalbedrag voor post 6 te komen niet klopt; wat post 7 ‘Extra week 

werfinrichting en instandhouding van de bouwwerken’ betreft doen zich ook 

rekenfouten voor. 

- Voor diverse identieke subposten worden verschillende tarieven gebruikt, zodat 

de prijscalculatie intern tegenstrijdig is. 

- Er worden een aantal niet-concrete restposten gebruikt die tot op de eurocent 

nauwkeurig begroot zijn, wat logisch gezien niet kan. 
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- De prijzen van bepaalde posten voor stellingen en steigers die door onderaan-

nemers zullen worden uitgevoerd bedragen slechts de helft van de offerteprijzen 

van de betrokken onderaannemers. 

 

 De verzoekende partij besluit dat het bijzonder ongeloof-

waardig is dat “een deskundige en professionele onderneming met een uitgebreid 

bemande calculatiedienst een fout in de inschrijvingsprijs maakt van bijna 7% 

(nl. EUR 2.700.000,00 / EUR 39.399.423,62)” zodat zij de kwalificatie als 

kennelijk materiële fout betwist. De verwerende partij heeft, door de gebrekkige 

prijscalculatie te aanvaarden, het zorgvuldigheidsbeginsel en het materiëlemoti-

veringsbeginsel geschonden. De verwerende partij faalt dan ook om zonder enige 

twijfel de werkelijke bedoeling van de tussenkomende partij vast te stellen. 

 

4.2. In haar memorie van wederantwoord betoogt de verzoekende 

partij, wat het eerste onderdeel betreft, dat de prijscalculatie de datumstempel 

“18/01/2013” draagt, dit is de datum van de prijsverantwoording van de tussen-

komende partij. Dit document werd dus pas op die datum opgesteld. Bovendien 

gaat het om een gereviseerd document aangezien de voetnoottitel vermeldt: 

“Bijlage 2 KMMA rev. 1 Werfinstallatie”. De tussenkomende partij heeft dus op 

geen enkel ogenblik de prijscalculatie voorgelegd zoals deze werd gebruikt bij 

het opmaken van haar offerte. Voorts wijst de verzoekende partij erop dat het 

maken van een materiële fout veronderstelt dat deze misslag te goeder trouw 

werd begaan. Post 6 inzake werfinrichting en werfinstallatie is uit zijn aard een 

post die voor diverse interpretaties en invullingen vatbaar is, zodat de verwerende 

partij zonder enige twijfel de werkelijke bedoeling van de inschrijver had moeten 

vaststellen. Hierin heeft zij gefaald. 

 

 Wat het tweede onderdeel betreft doet de verzoekende partij 

gelden dat niet wordt betwist dat de prijscalculatie met rekenfouten behept zou 

zijn, terwijl de verwerende partij ertoe gehouden was de meetstaat en dus ook de 

prijscalculatie na te kijken op rekenfouten. Het betoog van de verwerende partij 

inzake post 7 dat verminderde hoeveelheden en frequenties in aanmerking 
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werden genomen, vindt geen bevestiging in de prijscalculatietabel. Hetzelfde 

geldt wat het inzetten van verschillende types machines betreft: de identieke 

benamingen van de deelposten tonen het tegendeel aan. Wat de restposten betreft 

wijst de verzoekende partij erop dat, waar zijzelf afgeronde bedragen had opgege-

ven voor deze posten, in de offerte van de tussenkomende partij een bedrag wordt 

vermeld “tot op een honderdste van een eurocent precies”, wat per definitie niet 

strookt met de aard van een restpost. Wat ten slotte de prijzen uit de offertes van 

onderaannemers betreft, stelt de verzoekende partij dat het betoog van de 

verwerende partij de vragen doet rijzen (a) waarom de tussenkomende partij in 

haar prijsverantwoording niet zelf heeft verwezen naar een uitvoering in fasen en 

(b) waarom de tussenkomende partij aan haar onderaannemers geen prijs heeft 

gevraagd in die zin. 

 

4.3. In haar laatste memorie benadrukt de verzoekende partij 

opnieuw dat de afwijking vervat in artikel 111 van het koninklijk besluit van 

8 januari 1996 restrictief moet worden geïnterpreteerd. De voorwaarden om dit 

artikel toe te passen zijn hier niet voorhanden. Te dezen was het voor de 

verwerende partij onmogelijk de “werkelijke bedoeling van de inschrijver” vast te 

stellen. 

 

Beoordeling 

 

5.1. Artikel 111 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 dat 

van toepassing is op de bestreden beslissing, luidt onder meer: 

 

“Art. 111. Alvorens de begunstigde aan te wijzen, verbetert de 
aanbestedende overheid de rekenfouten en de kennelijk materiële fouten 
in de offertes, zonder dat zij voor niet ontdekte fouten aansprakelijk is. 
Voor het verbeteren van die fouten gaat de aanbestedende overheid de 
werkelijke bedoeling van de inschrijver na met alle middelen, onder meer 
door een onderzoek van de offerte, een vergelijking van de prijzen met die 
van de overige inschrijvers en met de gangbare prijzen. 
Indien de bedoeling niet duidelijk is, kan de aanbestedende overheid, 
hetzij beslissen dat de geboden eenheidsprijzen geldig zijn, hetzij de 
twijfelachtig bevonden offerte als onregelmatig verwerpen. […]” 
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 Bij het beoordelen of er sprake is van dergelijke rekenfout of 

kennelijk materiële fout heeft de aanbestedende overheid een beoordelings-

vrijheid om uit te maken of in het licht van de omstandigheden het al dan niet 

aannemelijk is dat er sprake is van een kennelijk materiële fout, zoals te dezen 

aangenomen, en of al dan niet duidelijk is wat de werkelijke bedoeling van de 

inschrijver was bij het begaan van de fout. Het komt daarbij niet aan de Raad van 

State toe om een eigen beoordeling in de plaats van deze van het bestuur te 

stellen. Hij kan desgevraagd wel nagaan of de aanbestedende overheid bij deze 

beoordeling de perken van de zorgvuldigheid en redelijkheid niet te buiten is 

gegaan, en of de beslissing op aanvaardbare motieven is gesteund. Met het begrip 

“materiële fout” wordt een verschrijving of vergissing bedoeld, begaan bij de 

materiële verrichtingen die gepaard gaan met het opstellen van een offerte zoals 

uitschrijven, invullen en overbrengen van cijfergegevens. 

 

5.2. Het eerste middelonderdeel werd, in bijna identieke bewoor-

dingen, reeds aangevoerd als het eerste middel in het kader van de procedure tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. In zijn voornoemd arrest nr. 

224.305 van 9 juli 2013 heeft de Raad dat middel als volgt als niet-ernstig 

verworpen: 

 

“10. In de huidige stand van het geding wordt niet aangetoond dat 
verwerende partij niet tot dit oordeel [d.i. dat de opgave van een 
eenheidsprijs van 299.685,96 euro voor post 6 een kennelijk materiële 
fout betreft] mocht komen. 
 
 Vastgesteld kan immers worden dat de in de meetstaat bij de 
offerte volgens verwerende partij en de gekozen inschrijver de per 
vergissing vermelde verkeerde totale eenheidsprijs voor post 6 – 
299.685,96 euro – zoals verwerende partij vaststelde niet alleen bijzonder 
laag is, maar ook correspondeert met de volgens de gekozen inschrijver 
juiste prijs – 2.999.685,96 euro, behoudens dat initieel het honderd-
duizendtal 9 was vergeten en aldus in plaats van 3 negens slechts 2 negens 
werden vermeld. Dit lijkt, mede in het licht van de andere vaststellingen 
hierna, inderdaad te gaan om een verschrijving. Onder artikel A.3 d 
‘Opmaken van de offerte’, ‘artikel 96, § 2’ vermeldt verwerende partij 
trouwens een ‘tikfout’ als voorbeeld van een manifest materiële fout in 
het bestek die verbeterd mag worden. 
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 De correcte prijs van 2.999.685,96 euro (de ‘werkelijke 
bedoeling’) blijkt prima facie bovendien uit en beantwoordt aan de 
totaalprijs vermeld in de prijscalculatietabel die door de nv Denys 
gevoegd is bij haar antwoordschrijven van 18 januari 2013 en die 
blijkbaar zou zijn gebruikt bij het voorbereiden van haar offerte en van 
haar prijsopgave voor de betrokken post 6. Deze tabel bevat een 
gedetailleerde prijssamenstelling voor de post ‘Werfinrichting en coördi-
natie van de werken’ (met opsplitsing in lonen, materieel, leveringen, kost 
onderaannemer, edm.) en het totaalbedrag voor die post – 2.999.685,96 
euro (ten opzichte van 299.685,96 euro in de offerte) stemt, zo lijkt, 
overeen met de som van de in de tabel opgenomen deelprijzen voor de 
post 6. Een aantal van de deelprijzen blijkt ondersteund door offertes van 
onderaannemers en deze zijn gedateerd op een datum vóór het indienen 
van de offerte door de nv Denys. 
 
 Deze tabel bevat daarnaast ook een berekening en opsplitsing 
van de prijs voor artikel 01.01.92A ‘extra week werfinrichting en 
instandhouding van bouwwerken’ – post 7. Deze opsplitsing lijkt te 
corresponderen met de opsplitsing voor post 6. Voor deze post 7 wordt 
een totale eenheidsprijs berekend, overeenstemmend met de in de offerte 
opgegeven eenheidsprijs voor de betrokken post. Met verwerende partij 
kan prima facie vastgesteld worden dat daarbij voor corresponderende 
posten lijkt uitgegaan van dezelfde eenheidsprijzen en dat die posten aldus 
wel degelijk ‘verbonden’ lijken.  
 
 De overgelegde tabel lijkt aldus te bevestigen dat de nv Denys 
bij het voorbereiden van haar offerte (en de prijsopgave voor de betrokken 
post 6) inderdaad heeft rekening gehouden met een hogere eenheidsprijs. 
Dat vervolgens in de uiteindelijke offerte voor post 7 artikel 01.01.92A 
het bedrag uit de tabel blijkt te zijn overgenomen, doch voor post 6 artikel 
01.01.92 een bedrag wordt overgenomen waarbij een cijfer werd 
weggelaten (299.658,96 i.p.v. 2.999.658,96), lijkt erop te wijzen dat bij 
het finaliseren van de offerte het bedrag voor de betrokken post 6 
verkeerd werd overgenomen. 
 
 In de voormelde bijlage bij het analyseverslag bevestigt de 
aanbestedende overheid voorts het betrokken percentage in het kader van 
de opdracht waarnaar door de nv Denys bijkomend werd verwezen en 
vermeldt zij dat het ging om een ‘gelijkaardige post ‘werfinrichting en 
coördinatie’’. De aanbestedende overheid stelt tevens vast dat ook het 
gemiddelde van de door de inschrijvers geboden eenheidsprijzen voor 
post 6 tussen de 7 en 10% gelegen is (namelijk 8,63%), cijfers die verwe-
rende partij in de nota citeert zodat zij ook op dat punt de ingeroepen 
vertrouwelijkheid zelf en onder eigen verantwoordelijkheid heeft gelicht, 
en dat uitgaande van een eenheidsprijs voor post 6 van 299.685,96 euro, 
de werf- en coördinatiekost in de offerte van de nv Denys (afgerond) 
0,77% bedragen, wat duidelijk veel te laag is en, dat, met een 
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eenheidsprijs van 2.999.685,96 euro, dit percentage op (afgerond) 7,66% 
bedraagt en met andere woorden valt binnen de marge. 
 
 Het feit dat daarbij slechts naar één opdracht wordt verwezen 
die volgens verzoekende partij een kleinere omvang heeft, hetgeen lijkt 
bevestigd in de verantwoording, lijkt niet van die aard om de kwalificatie 
als materiële vergissing tegen te spreken. Verzoekende partij toont ook 
niet concreet aan hoe die omvang noodzakelijk dit percentage bepaalt. 
Voorts toont verzoekende partij ook niet voldoende concreet aan dat het 
voorwerp niet voldoende vergelijkbaar is. In zoverre zij op afstandelijke 
wijze betoogt dat ‘de actualiteit van de prijsgegevens op zijn minst in 
vraag kan worden gesteld’ lijkt alleen al deze wijze van formulering van 
deze grief een reden om te besluiten dat hij niet ontvankelijk is, of ten 
minste niet de vereiste ernst heeft om in het kader van een vordering tot 
schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te worden aanvaard. 
 
 In het licht van al de elementen blijkt niet prima facie dat 
verwerende partij redelijkerwijze niet mocht vaststellen dat het in de 
offerte van de nv Denys voor post 6 opgegeven bedrag van 299.658,96 
euro daadwerkelijk en kennelijk een materiële vergissing betrof en dat in 
de plaats van het opgegeven bedrag rekening mocht worden gehouden 
met het bedrag van 2.999.685,96 euro, als zijnde het bedrag waarmee 
deze inschrijver in werkelijkheid beoogde in te schrijven voor de 
betrokken post. 
 
11. Evenmin wordt in dat licht prima facie aangetoond dat deze 
vergissing opzettelijk zou zijn of met speculatief oogmerk en dat deze 
verbetering de gelijke behandeling schendt omdat meerdere getallen 
ingevuld konden worden om nog steeds de goedkoopste te blijven. Dit 
lijkt immers niet wat de gekozen inschrijver deed. Te dezen blijkt om de 
voormelde redenen immers dat de verbetering steunt op een 
prijscalculatie. 
 
12. Aldus lijkt verwerende partij noch het ingeroepen artikel 111 
van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 noch het gelijkheidsbeginsel 
te hebben geschonden.” 
 
 

 De verzoekende partij voert in het eerste middelonderdeel thans 

geen wezenlijk nieuwe elementen aan die tot een ander oordeel nopen; de 

beoordeling in het voornoemd arrest wordt hier uitdrukkelijk bijgevallen. 

 

 De opmerking dat de prijscalculatie de datumstempel 

“18/01/2013” en de vermelding “rev 1” draagt, mag niet in de beoordeling 

worden betrokken aangezien de verzoekende partij deze gegevens reeds in haar 
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inleidend annulatieverzoekschrift had kunnen opnemen. Overigens is deze 

voettekst van de prijscalculatie, waarin ten volle wordt vermeld: “18/01/2013 

14:23” en “Bijlage 2 KMMA rev 1 Werfinstallatie”, onvoldoende om te besluiten 

dat het stuk pas naderhand werd opgesteld; er mag worden aangenomen dat deze 

uitermate – tot op de minuut – nauwkeurige datering een door een computer 

automatisch aangemaakte vermelding van het ogenblik van afdrukken van het 

document betreft, welke materiële handeling uiteraard niet uitsluit dat het 

document reeds eerder – in digitaal formaat – bestond en werd gebruikt. 

 

 Wat de overige argumentatie van de verzoekende partij betreft 

over de al dan niet goede trouw bij het begaan van de kennelijk materiële fout 

door de tussenkomende partij wordt verwezen naar de hiernavolgende 

beoordeling van het tweede onderdeel. 

 

5.3.1. In het tweede middelonderdeel voert de verzoekende partij een 

reeks grieven aan tegen de prijscalculatie, die erop gericht zijn te bewijzen dat de 

tussenkomende partij een speculatief oogmerk had bij het vermelden van haar 

initiële prijs van 299.685,96 euro voor post 6 en de kennelijk materiële fout dus 

bewust en te kwader trouw werd begaan. 

 

 In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat een speculatief 

oogmerk of kwade trouw in beginsel, behoudens uitdrukkelijk andersluidende 

wettelijke of reglementaire bepaling, niet zonder meer mag worden vermoed. Een 

aanbestedende overheid die een offerte om die redenen zou willen weren, moet 

het speculatief oogmerk of de kwade trouw in hoofde van de betrokken 

inschrijver kunnen aantonen. 

 

 De elementen van kritiek die de verzoekende partij tegen de 

prijscalculatie richt zijn – zoals hierna zal blijken – niet van die aard dat eruit 

blijkt dat de verwerende partij enkel met miskenning van het zorgvuldigheids-

beginsel en het materiële motiveringsbeginsel mocht besluiten tot de kwalificatie 

van de initiële prijsopgave door de tussenkomende partij voor post 6 als een 
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kennelijk materiële fout. Evenmin volgt daaruit dat een zorgvuldig handelend 

bestuur, in dezelfde omstandigheden geplaatst, op zicht van de prijscalculatie 

redelijkerwijze niet anders kon dan besluiten dat te dezen een speculatief 

oogmerk en dus kwade trouw in hoofde van de tussenkomende partij was 

aangetoond. 

 

5.3.2. Wat de rekenfouten voor post 6 in de prijscalculatie betreft, 

dient met de verwerende partij te worden vastgesteld dat deze een impact hebben 

op het totaalbedrag voor post 6 van 9,42 euro. Deze minieme misrekening op een 

totaalbedrag van 2.999.685,96 euro lijkt niet van aard om speculatie en kwade 

trouw in hoofde van de tussenkomende partij te bewijzen, noch om in hoofde van 

de verwerende partij onzorgvuldigheid vast te stellen doordat zij deze niet 

uitdrukkelijk heeft opgemerkt. Bovendien zou deze rekenfout, indien 

gecorrigeerd, het maken van de kwestieuze tikfout niet hebben uitgesloten. 

 

 Wat betreft de vermeende rekenfouten voor post 7 dienen de 

verwerende partij en de tussenkomende partij te worden bijgevallen; de link die 

de verzoekende partij legt tussen de prijsopgave voor post 6 en die voor post 7 is 

niet evident; er mag niet zomaar worden uitgegaan van een vermenigvuldiging 

met het aantal werkdagen. De argumentatie dat bepaalde werknemers, machines 

en materialen in de eindfase van de werken, waarop post 7 betrekking heeft, 

minder of zelfs niet zullen moeten worden ingezet en andere dan weer juist meer, 

is logisch en aanvaardbaar. In elk geval blijkt ook hier niet dat de tussenkomende 

partij een speculatief oogmerk zou hebben gehad of te kwader trouw de 

kwestieuze prijsopgave zou hebben gedaan. 

 

5.3.3. Wat de verschillende tarieven voor de beweerde identieke 

subposten betreft, mag evenzeer worden aangesloten bij het verweer van de 

verwerende partij en de tussenkomende partij. Onder de omschrijving “kraan” en 

“vrachtwagen 15T + kraan” blijken inderdaad diverse types machines te kunnen 

worden gebracht die elk een ander tarief kunnen hebben. Minstens blijkt het feit 

dat voor de niet nader omschreven vermelding “kraan” eenmaal een eenheidsprijs 
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van 240 euro/dag en andermaal een eenheidsprijs van 137,51 euro/dag wordt 

opgegeven, niet het door de verzoekende partij gelaakte speculatief oogmerk van 

de prijsopgave te bewijzen. Hetzelfde geldt wat de prijsopgave betreft van 208,00 

euro/dag en 184,85 euro/dag voor de vermelding “vrachtwagen 15T+kraan”. 

 

5.3.4. Wat de nauwkeurig berekende restposten betreft, laakt de 

verzoekende partij in concreto de opgave van de subposten “verbruiksgoederen 

Denys” aan 24,75 euro/dag, “gebruiksgoederen directie” aan 21,33 euro/dag en 

“allerlei rolsteigers, liften, …” aan 1037,27 euro/maand.  

 

 In de eerste plaats dient met de verwerende partij te worden 

vastgesteld dat het hanteren van dergelijke niet nader gespecificeerde posten voor 

algemene kosten een courante praktijk is waarvan de onrechtmatigheid niet wordt 

aangetoond en dat ook de verzoekende partij overigens in haar eigen 

prijsverantwoording van 18 januari 2013 dergelijke restsubposten 

“benodigdheden” heeft opgenomen.  

 

 Voorts kan de verwerende partij niet worden verweten dat zij 

op grond van de nauwkeurigheid van de bedragen voor enkele restposten – in 

tegenstelling tot de afgeronde bedragen in de prijsverantwoording van de 

verzoekende partij – niet besloot tot een speculatief oogmerk en kwade trouw in 

hoofde van de tussenkomende partij. In dit verband mag erop worden gewezen 

dat de verzoekende partij zelf de tussenkomende partij meermaals aanmerkt als 

“een deskundige en professionele onderneming met een uitgebreid bemande 

calculatiedienst”. De verwerende partij heeft niet onzorgvuldig gehandeld door 

geen vraagtekens te plaatsen bij een nauwkeurige prijsopgave door een dergelijke 

onderneming. 

 

5.3.5. Wat ten slotte het slechts ten dele opnemen van de prijzen uit 

de offertes van de onderaannemers voor stellingen en steigers betreft, dient te 

worden vastgesteld dat een geoptimaliseerde uitvoering in twee fasen van de 

werken waarvoor dit materieel nodig is, niet onaannemelijk voorkomt als 
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verklaring waarom de tussenkomende partij maar de helft van de stellingen en 

steigers zou voorzien waarvoor zij aanvankelijk een offerte vroeg aan haar 

onderaannemers. De verzoekende partij betwist overigens niet dat een dergelijke 

geoptimaliseerde uitvoeringswijze mogelijk is. Aldus kan ook op dit punt niet 

worden aangenomen dat de verwerende partij onzorgvuldig handelde door geen 

speculatief oogmerk te vermoeden in hoofde van de tussenkomende partij.  

 

 Voorts kunnen de opmerkingen die de verzoekende partij in 

vraagvorm aanbrengt in de memorie van wederantwoord niet als ontvankelijke 

wettigheidskritieken bij de beoordeling van dit middel in aanmerking worden 

genomen. 

 

5.4. De conclusie is dan ook dat de verzoekende partij niet aantoont 

dat de initiële prijsopgave door de tussenkomende partij voor post 6 van haar 

offerte niet als een kennelijk materiële fout mocht worden beschouwd, noch dat 

de tussenkomende partij deze fout opzettelijk, met kwade trouw en speculatief 

oogmerk zou hebben gemaakt. Er is dan ook geen schending aangetoond van 

artikel 111 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, noch van de overige 

door de verzoekende partij ingeroepen beginselen.  

 

 Het middel wordt verworpen. 

 

B. Tweede middel 

 

 Uiteenzetting van het middel 

 

6. De verzoekende partij voert in haar verzoekschrift de schending 

aan van artikel 15 van de wet van 24 december 1993 ‘betreffende de overheids-

opdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten’, van artikel 110, § 2, samengenomen met artikel 89 van het koninklijk 

besluit van 8 januari 1996, van artikel 110, § 3, van hetzelfde koninklijk besluit 
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en van “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het 

materieel motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel”. 

 

 Zij betoogt: 

 

“Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonder-
heid het materieel motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel; 
Doordat Verwerende Partij in het Gunningsverslag heeft aangegeven de 
eenheidsprijzen te onderzoeken op hun abnormaliteit die een relevant 
gewicht van 1% van de gemiddelde totale omvang van de Opdracht en te 
onderwerpen aan een vraag tot prijsverantwoording in de zin van artikel 
110, §3 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996; 
Doordat Verwerende Partij in het kader van dit prijsonderzoek in het 
Gunningsverslag vaststelt dat voor bepaalde van de onderzochte posten 
door [tussenkomende] Partij geen afdoende prijsverantwoording werd 
verstrekt en een tweede vraag tot prijsverantwoording stelt; 
Doordat Verwerende Partij vervolgens vaststelt dat voor geen enkele van 
de posten die het voorwerp hebben uitgemaakt van de tweede, 
aanvullende prijsverantwoording, door [tussenkomende] Partij een 
afdoende prijsverantwoording werd verstrekt 
Doordat Verwerende Partij in plaats van de offerte van [tussenkomende] 
Partij aldus onregelmatig te verklaren, alsnog de regelmatigheid van de 
offertes toch aanneemt, op grond van een aantal globale motieven vreemd 
aan de inschrijver en motieven die haar voorafgaandelijk aan het stellen 
van de tweede vraag tot prijsverantwoording ook reeds bekend waren en 
m.a.w. een ‘gepasseerd station’ waren door het stellen van deze tweede 
vraag tot prijsverantwoording; 
Terwijl een zorgvuldig prijsonderzoek, zoals blijkt uit de rechtspraak van 
Uw Raad, vereist dat eens de aanbestedende overheid het vermoeden van 
abnormaliteit vaststelt en een vraag tot prijsverantwoording stelt, dit 
vermoeden moet op[ge]heven worden overeenkomstig artikel 110, §3 van 
het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en; 
Terwijl een aanbestedende overheid die vaststelt dat na twee vragen tot 
prijsverantwoording de posten niet afdoende zijn verantwoord en voor be-
paalde posten zelfs komt vast te staan dat deze niet besteksconform zullen 
worden uitgevoerd, toch de betrokken offerte regelmatig beschouwd, geen 
correcte toepassing maakt van voormeld artikel 110, § 3, 
Terwijl bovendien moet worden vastgesteld dat de globale motieven die 
Verwerende Partij in de Bestreden Beslissing in overweging neem 
feitelijke draagkracht missen en strijdig zijn met de stukken en inhoud van 
het administratief dossier; 
En Terwijl blijkt dat de door [tussenkomende] Partij twee verstrekte 
prijsverantwoording[en] manifest met elkaar tegenstrijdig zijn en in geen 
geval in overeenstemming met de invulling die Uw Raad geeft aan een 
ernstige prijsverantwoording; 
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Schending van artikel 15 van de Wet van 24 december 1993, schending 
van artikel 110, §2 juncto artikel 89, en artikel 110, §3, van het Koninklijk 
Besluit van 8 januari 1996; 
Doordat, ingevolge het gebrek aan afdoende prijsverantwoording en 
prijsonderzoek de offerte van [tussenkomende] Partij behept blijft met de 
initieel vastgestelde abnormaliteit, en de regelmatigheid van deze offerte 
dus geenszins zeker is, en de Opdracht dus niet kan worden toegewezen 
aan [tussenkomende] Partij; 
Terwijl thans, op grond van artikel 15 van de Wet van 24 december 1993 
en artikel 110, §2 juncto artikel 89 en artikel 110, §3, van het Koninklijk 
Besluit van 8 januari 1996, Verwerende Partij de Opdracht in het kader 
van een aanbestedingsprocedure enkel kan toewijzen aan de laagste 
regelmatige offerte en de onregelmatige offertes uit de gunningsprocedure 
moet weren.” 
 
 

 In de toelichting bij het middel stelt de verzoekende partij dat 

zij aantoont dat (i) de verwerende partij door het stellen van een tweede vraag tot 

prijsverantwoording aan de tussenkomende partij niet langer de bevoegdheid had 

om voorbij te gaan aan de door haar vastgestelde abnormaliteit van de posten 

zonder dat deze afdoende werd verklaard door de tussenkomende partij, (ii) voor-

melde globale motieven niet draagkrachtig zijn en bovendien strijdig met de 

stukken van het dossier en (iii) bovendien de prijsverantwoordingen zoals 

verstrekt door de tussenkomende partij ab initio de wettigheidstoets niet konden 

doorstaan. 

 

 Beoordeling 

 

7.1.1. Vooraleer tot de beoordeling ten gronde van het middel te 

kunnen overgaan, moet er standpunt worden ingenomen over de vraag van de 

verzoekende partij tot opheffing van de vertrouwelijkheid van stuk 13 k) – de 

beoordeling door de verwerende partij van de prijsverantwoording van de 

tussenkomende partij – van het administratief dossier. De bespreking van het 

middel in het auditoraatsverslag is beperkt tot deze aangelegenheid. 

 

7.1.2. In het verzoekschrift tot nietigverklaring vraagt de verzoekende 

partij om inzage van voornoemde, als vertrouwelijk aangemerkte, beoordeling 

van de prijsverantwoording van de tussenkomende partij. Zij wijst erop dat de 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 27-10-2021

M&D Seminars 749



 
 XII-7390-24/29 

tussenkomende partij in het kader van de schorsingsprocedure bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid zelf haar prijsverantwoording en prijsgegevens als 

niet-vertrouwelijk stuk heeft neergelegd, zodat er geen noodzaak meer bestaat om 

het analyseverslag opgesteld door de verwerende partij van deze gegevens 

vertrouwelijk te houden bij toepassing van artikel 65/10 van de voormelde wet 

van 24 december 1993. Minstens dient, zo vervolgt de verzoekende partij, de 

verwerende partij het betrokken analyseverslag gedeeltelijk als niet-vertrouwelijk 

stuk neer te leggen, namelijk wat betreft de beoordeling en bespreking van de 

prijsverantwoording van de tussenkomende partij. Zij verzoekt ten slotte om haar 

middelen nader te mogen uitwerken of desgevallend nieuwe middelen te mogen 

aanvoeren op grond van het alsdan niet langer vertrouwelijke stuk. 

 

 In haar laatste memorie valt de verzoekende partij het 

standpunt van de auditeur-verslaggever uitdrukkelijk bij waar hij concluderend 

opmerkt:  

 

“Nu de verzoekende partij haar kritieken in dit tweede middel in de 
huidige stand van het geding niet heeft kunnen ontwikkelen met kennis 
van de analyse door de verwerende partij van de prijsverantwoordingen 
van de tussenkomende partij (het voornoemde stuk 13 k) van het 
administratief dossier), moet haar eerst de kans worden geboden om na 
inzage van het betrokken stuk dit middel nader te stofferen, dan wel het te 
herwerken of er in zijn huidige vorm afstand van te doen. Bijgevolg blijft 
het onderzoek van de middelen thans beperkt tot het eerste middel, 
waarop het voornoemde stuk geen betrekking heeft.” 
 
 

7.1.3. De verwerende partij die in haar memorie van wederantwoord 

geen concrete opmerkingen had geformuleerd ten aanzien van de vraag van de 

verzoekende partij, merkt in haar laatste memorie op dat zij zich wat de opheffing 

van de vertrouwelijkheid van stuk 13 k) van het administratief dossier betreft, 

gedraagt naar “de wijsheid” van de Raad. Zij meent echter dat er niet kan worden 

ingegaan op wat de auditeur-verslaggever voorstelt, namelijk dat aan de 

verzoekende partij een bijkomende termijn moet worden toegestaan om haar in 

staat te stellen na kennisname van het bewuste stuk haar tweede middel aan te 

vullen met bijkomende grieven, of op die grond in voorkomend geval zelfs 
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nieuwe middelen te ontwikkelen. De verzoekende partij mag, volgens de 

verwerende partij, niet de kans krijgen om bijkomende grieven te ontwikkelen 

aangezien zij bij het indienen van haar beroep, minstens van haar memorie van 

wederantwoord, de kans had de prijsverantwoordingen van de tussenkomende 

partij te beoordelen en te bekritiseren. De verzoekende partij had de kans kennis 

te nemen van het gunningsverslag met de beoordeling door de verwerende partij 

van de offerte van de tussenkomende partij, in het bijzonder over de 

eenheidsprijzen geboden door de tussenkomende partij. Ook had zij bijtijds 

kennis kunnen nemen van de door de tussenkomende partij ingediende 

prijsverantwoordingen, aangezien de tussenkomende partij die als niet 

vertrouwelijk had neergelegd tijdens de procedure in kortgeding. Aldus was de 

verzoekende partij, zo vervolgt de verwerende partij, in staat “om de ‘merites’ 

van de betrokken prijsverantwoordingen (zowel deze die door verwerende partij 

niet waren aanvaard als deze die wel waren aanvaard) in extenso te beoordelen en 

eventuele kritieken daarop te verwerken in haar verzoekschrift (of vervolgens in 

haar memorie van wederantwoord)”. De verwerende partij stelt zich de vraag hoe 

de verzoekende partij dan ook in staat zou kunnen zijn, na kennisname van stuk 

13 k) van het administratief dossier, om “bijkomende grieven te formuleren 

welke zij redelijkerwijze nog niet eerder in de procedure kon formuleren, 

rekening houdend met alle informatie waarover verzoekende partij op dat 

ogenblik reeds beschikte”. Hierbij merkt de verwerende partij ook op dat de 

verzoekende partij geen kritiek heeft geformuleerd ten aanzien van de posten 

waarvoor de prijsverantwoording van de tussenkomende partij door de 

verwerende partij werd aanvaard niettegenstaande zij uit het gunningsverslag de 

motieven kende, zodat de verzoekende partij in elk geval niet gerechtigd is 

nieuwe grieven hierover te formuleren. Zij besluit dat er geen bijkomende termijn 

aan de verzoekende partij mag worden gegeven omdat “[h]et […] in dat kader 

ook vaste rechtspraak van Uw Raad [is] dat in geen geval rekening kan worden 

gehouden met naderhand ontwikkelde kritieken die reeds in het verzoekschrift 

door de verzoekende partij konden zijn uitgewerkt”. 
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7.1.4. De tussenkomende partij in haar laatste memorie meent dat de 

verzoekende partij haar kritiek afdoende moet kunnen formuleren op grond van 

haar prijsverantwoordingen en van de gemotiveerde gunningsbeslissing. “De 

vrijgave van [stuk 13 k)] valt dan ook geenszins onder de materiële motiverings-

plicht van Verwerende partij.” Zij voegt er nog aan toe dat indien de vertrouwe-

lijkheid van het bewuste stuk wordt opgeheven, dit ook het geval moet zijn voor  

stuk 13 l) van het administratief dossier – dit is de prijsverantwoording van de 

verzoekende partij – en stuk 13 m) van het administratief dossier – dit de analyse 

door de verwerende partij van die prijsverantwoording –, “en dit in het kader van 

de rechten van verdediging van Tussenkomende partij”. 

 

7.2. Te dezen stelt de Raad vast dat de verwerende partij een 

volledig dossier heeft neergelegd, dat de stukken waarvan de vertrouwelijke 

behandeling wordt gevraagd afzonderlijk zijn neergelegd en dat de vertrouwe-

lijkheid ervan met motivering uitdrukkelijk is aangegeven en vermeld in de 

inventaris. De verzoekende partij vraagt enkel om inzage in stuk 13 k) van het 

administratief dossier, minstens spitst zij haar verzoek tot inzage niet afdoende 

concreet toe op de andere als vertrouwelijk aangemerkte stukken. 

 

 Het betrokken stuk 13 k) van het administratief dossier is een 

omstandige – 96 bladzijden – tellende analyse door de verwerende partij van de 

prijsverantwoordingen die door de tussenkomende partij werden verstrekt op 

18 januari 2013 en 17 mei 2013. 

 

 Bij de afweging van het recht op een eerlijk proces tegen de 

eerbieding van het zakengeheim van de overige inschrijvers is het in een zaak ten 

gronde slechts in uitzonderlijke gevallen aanvaardbaar dat een als vertrouwelijk 

aangemerkt stuk van het dossier aan de tegenspraak ontsnapt.  

 

 Voorts dient met de verzoekende partij te worden vastgesteld 

dat de tussenkomende partij in het kader van de procedure tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid zelf haar prijsverantwoording en prijsgegevens als 
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niet-vertrouwelijk heeft neergelegd, waarvan de verzoekende partij aldus reeds 

inzage heeft gehad. De analyse in stuk 13 k) van het administratief dossier heeft 

enkel betrekking op de offerte en de prijzen van de tussenkomende partij. Er 

blijkt dan ook niet dat de verzoekende partij de inzage in deze analyse blijvend 

zou moeten worden ontzegd temeer omdat de verwerende partij hier geen 

bezwaar tegen heeft. 

 

 Op de vraag van de verwerende partij om de verzoekende partij 

geen bijkomende termijn te geven om haar in staat te stellen na kennisname van 

het bewuste stuk haar tweede middel aan te vullen met bijkomende grieven, of op 

die grond in voorkomend geval zelfs nieuwe middelen te ontwikkelen, wordt niet 

ingegaan in de mate dat – zoals de verwerende partij zelf opmerkt als zijnde vaste 

rechtspraak van de Raad – deze bijkomende termijn de verzoekende partij in elk 

geval niet toestaat om grieven aan te voeren die zij reeds eerder in het debat had 

kunnen brengen. 

 

 Evenmin wordt ingegaan op de vraag van de tussenkomende 

partij tot het opheffen van de vertrouwelijkheid van de stukken 13 l) en 13 m) van 

het administratief dossier. De offerte van de verzoekende partij is niet het 

voorwerp van het debat temeer omdat zij niet de impliciete weigeringsbeslissing 

de opdracht aan haar te gunnen aanvecht. 

 

 Conclusie bij het tweede middel is dan ook dat de beoordeling 

ervan wordt uitgesteld en dat de vertrouwelijkheid van stuk 13 k) van het admini-

stratief dossier wordt opgeheven om de verzoekende partij in staat te stellen haar 

tweede middel eventueel aan te vullen met grieven op grond van elementen uit dit 

stuk die haar onbekend waren gebleven, en die zij niet eerder in het debat heeft 

kunnen brengen. 

 
BESLISSING 

 

1. De Raad van State verwerpt het eerste middel. 

 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 27-10-2021

M&D Seminars 753



 
 XII-7390-28/29 

2. De Raad van State heropent het debat wat het tweede middel betreft. 

 

3. De Raad van State heft het vertrouwelijke karakter van het door de 

verwerende partij als vertrouwelijk neergelegde stuk 13 k) van het 

administratief dossier op en verleent er de verzoekende partij inzage van. 

 

4. De Raad van State verleent aan de verzoekende partij de mogelijkheid om 

binnen een termijn van dertig dagen na betekening van dit arrest met een 

aanvullende memorie haar middel al dan niet te handhaven, aan te vullen of 

nader uit te werken op grond van de haar tot op heden onbekende gegevens 

die deel uitmaken van het initieel vertrouwelijk verklaarde stuk van het 

administratief dossier. 

 

5. Aan de verwerende partij wordt een termijn van dertig dagen gegeven 

vanaf de betekening van de aanvullende memorie van de verzoekende partij 

of vanaf de betekening van het bericht van ontstentenis hiervan, om een 

aanvullende memorie in te dienen. 

 

6. Het door de auditeur-generaal aangewezen lid van het auditoraat wordt 

belast met een aanvullend onderzoek. 
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Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 17 maart 

2016, door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit: 

 

Dierk Verbiest, kamervoorzitter, 

Johan Bovin,  staatsraad, 

Pierre Barra, staatsraad, 

bijgestaan door 

Silja Doms,  griffier. 

 

De griffier                            De voorzitter 

 

 

 

 

 

Silja Doms                            Dierk Verbiest 
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ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

12 maart 2015 (*)

„Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten – Richtlijnen 89/665/EEG en 2004/18/EG – Beginselen van gelijke behandeling en
transparantie – Band tussen de gekozen inschrijver en de deskundigen van de aanbestedende dienst – Verplichting om rekening te

houden met die band – Bewijslast inzake de partijdigheid van een deskundige – Geen invloed van die partijdigheid op het
eindresultaat van de beoordeling – Beroepstermijnen – Betwisting van de abstracte gunningscriteria – Verduidelijking van die

criteria na de mededeling van de volledige motivering van de gunning van de opdracht – Mate waarin de inschrijvingen voldoen
aan de technische specificaties als beoordelingscriterium”

In zaak C‑538/13,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas (Litouwen) bij beslissing van 9 oktober 2013, ingekomen bij het Hof op 14 oktober 2013, in de procedure

eVigilo Ltd

tegen

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

ondersteund door:

„NT Service” UAB,

„HNIT‑Baltic” UAB,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: T. von Danwitz, kamerpresident, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur) en D. Šváby, rechters,

advocaat-generaal: N. Jääskinen,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

–        eVigilo Ltd, vertegenwoordigd door J. Puškorienė, advokatė,

–        de Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, vertegenwoordigd door R. Baniulis
als gemachtigde,

–        „NT Service” UAB en „HNIT‑Baltic” UAB, vertegenwoordigd door D. Soloveičikas, advokatas,

–        de Litouwse regering, vertegenwoordigd door D. Kriaučiūnas, K. Dieninis en V. Kazlauskaitė‑Švenčionienė als
gemachtigden,

–        de Griekse regering, vertegenwoordigd door K. Paraskevopoulou en V. Stroumpouli als gemachtigden,

–        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door A. Steiblytė en A. Tokár als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 1, lid 1, derde alinea, van richtlijn 89/665/EEG van de
Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing
van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken (PB
L 395, blz. 33), zoals gewijzigd bij richtlijn 2007/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 (PB L 335,
blz. 31; hierna: „richtlijn 89/665”), en de artikelen 2, 44, lid 1, en 53, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/18/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten
voor werken, leveringen en diensten (PB L 134, blz. 114).
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2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen eVigilo Ltd (hierna: „eVigilo”) en de Priešgaisrinės apsaugos ir prie
Vidaus reikalų ministerijos (algemene directie brandweer en reddingsdiensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken; hierna:
„aanbestedende dienst”) over de beoordeling van inschrijvingen bij het plaatsen van een overheidsopdracht.

 Toepasselijke bepalingen

 Unierecht

3        Artikel 1, lid 1, derde alinea, van richtlijn 89/665 luidt:

„De lidstaten nemen met betrekking tot opdrachten die binnen de werkingssfeer van richtlijn 2004/18/EG vallen, de nodige
maatregelen om ervoor te zorgen dat tegen door de aanbestedende diensten genomen besluiten op doeltreffende wijze en vooral zo
snel mogelijk beroep kan worden ingesteld overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 2 septies van deze richtlijn, op grond van het
feit dat door die besluiten het gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten of de nationale voorschriften waarin dat
gemeenschapsrecht is omgezet, geschonden zijn.”

4        De overwegingen 2 en 46 van richtlijn 2004/18 bepalen:

„(2)      Bij het plaatsen van overheidsopdrachten die worden afgesloten in de lidstaten voor rekening van de staat, territoriale
lichamen en andere publiekrechtelijke instellingen moeten de beginselen van het Verdrag geëerbiedigd worden, met name het
vrije verkeer van goederen, vrijheid van vestiging en het vrij verlenen van diensten, alsmede de daarvan afgeleide beginselen,
zoals gelijke behandeling, het discriminatieverbod, wederzijdse erkenning, evenredigheid en transparantie. Voor
overheidsopdrachten boven een bepaalde waarde is het echter raadzaam om bepalingen voor de coördinatie door de
Gemeenschap van de nationale procedures voor de plaatsing van dergelijke opdrachten op te stellen die gebaseerd zijn op die
beginselen, om ervoor te zorgen dat zij effect sorteren en daadwerkelijke mededinging op het gebied van
overheidsopdrachten te garanderen. Bijgevolg moeten deze coördinatiebepalingen overeenkomstig voornoemde regels en
beginselen alsmede overeenkomstig de andere Verdragsregels worden uitgelegd.

[...]

(46)      De gunning van de opdracht dient te geschieden op basis van objectieve criteria waarbij het discriminatieverbod en de
beginselen van transparantie en gelijke behandeling in acht worden genomen en de beoordeling van de inschrijvingen onder
voorwaarden van daadwerkelijke mededinging wordt gewaarborgd. Derhalve mogen slechts twee gunningscriteria worden
toegepast, namelijk het criterium van de ‚laagste prijs’ en het criterium van de ‚economisch voordeligste inschrijving’.

Teneinde de inachtneming van het beginsel van gelijke behandeling bij de gunning van opdrachten te waarborgen, moet
worden voorzien in de door de jurisprudentie bevestigde verplichting om de nodige transparantie te garanderen teneinde
iedere inschrijver de mogelijkheid te bieden redelijkerwijs kennis te nemen van de criteria en de nadere regelingen die zullen
worden toegepast ter bepaling van de economisch voordeligste inschrijving. Daarom dienen de aanbestedende diensten tijdig
de gunningscriteria en het relatieve gewicht van elk van deze criteria aan te geven zodat de ondernemers er bij de opstelling
van hun inschrijving kennis van hebben. [...]

Wanneer de aanbestedende diensten besluiten om de opdracht te gunnen aan de economisch voordeligste inschrijving, gaan
zij na welke inschrijving de beste prijs‑kwaliteitverhouding biedt. Daartoe stellen zij economische en kwalitatieve criteria
vast, die het over het geheel genomen mogelijk maken om de voor de aanbestedende dienst economisch voordeligste
inschrijving te bepalen. Bij de vaststelling van deze criteria wordt rekening gehouden met het voorwerp van de opdracht,
aangezien de criteria het mogelijk moeten maken het prestatieniveau van iedere inschrijving in verhouding tot het in de
technische specificaties omschreven voorwerp van de opdracht te beoordelen, en de prijs‑kwaliteitverhouding van iedere
inschrijving te bepalen.

[...]”

5        Artikel 2 van richtlijn 2004/18 luidt:

„Aanbestedende diensten behandelen ondernemers op gelijke en niet‑discriminerende wijze en betrachten transparantie in hun
handelen.”

6        Artikel 44, lid 1, van die richtlijn luidt:

„Opdrachten worden gegund op basis van de in [de] artikel[en] 53 en 55 bepaalde criteria, rekening houdend met artikel 24, nadat
de aanbestedende diensten de geschiktheid van de niet ingevolge de artikelen 45 en 46 uitgesloten ondernemers hebben
gecontroleerd op grond van de criteria van economische en financiële draagkracht, technische bekwaamheid en/of
beroepsbekwaamheid, genoemd in de artikelen 47 tot en met 52, en, in voorkomend geval, de niet‑discriminerende criteria als
bedoeld in lid 3.”

7        Artikel 53, lid 1, onder a), van die richtlijn luidt:

„Onverminderd de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de vergoeding van bepaalde diensten, zijn de
criteria aan de hand waarvan de aanbestedende diensten een overheidsopdracht gunnen:

a)      hetzij, indien de gunning aan de inschrijver met de vanuit het oogpunt van de aanbestedende dienst economisch meest
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voordelige aanbieding plaatsvindt, verschillende criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht, zoals de
kwaliteit, de prijs, de technische waarde, de esthetische en functionele kenmerken, de milieukenmerken, de gebruikskosten,
de rentabiliteit, de klantenservice en de technische bijstand, de datum van levering en de termijn voor levering of uitvoering”.

 Litouws recht

8        Artikel 2, lid 17, van wet VIII-1210 van 13 augustus 1996 inzake overheidsopdrachten (Žin., 1996, nr. 84‑2000; hierna: „wet
inzake overheidsopdrachten”), luidt:

„‚Onpartijdigheidsverklaring’: een schriftelijke verklaring van leden van de commissie voor overheidsopdrachten of deskundigen
dat zij onpartijdig zijn ten aanzien van de inschrijvers.”

9        Artikel 16, lid 5, van die wet luidt:

„Leden van de commissie voor overheidsopdrachten en deskundigen mogen pas aan de werkzaamheden van die commissie
deelnemen nadat zij een onpartijdigheidsverklaring en een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.”

10      Artikel 3 van die wet, met als titel „Fundamentele beginselen inzake het plaatsen van opdrachten en de naleving ervan”, bepaalt in
lid 1:

„De aanbestedende dienst ziet toe op de naleving van het beginsel van procedurele gelijkheid, het non‑discriminatiebeginsel, het
beginsel van wederzijdse erkenning, het evenredigheidsbeginsel en het transparantiebeginsel in procedures voor het plaatsen van
opdrachten en de gunning van de opdracht.”

11      Artikel 90 van die wet luidt:

„Op basis van de resultaten van de beoordeling van de inschrijvingen volgens de in artikel 39, lid 7, van deze wet bedoelde
procedure worden leveringen, diensten en werken aan de inschrijver gegund die de economisch voordeligste inschrijving heeft
ingediend of de laagste prijs heeft voorgesteld. Bij het plaatsen van opdrachten voor leveringen, diensten en werken kunnen de
ingediende inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van het criterium van de economisch voordeligste inschrijving of de
laagste prijs dan wel aan de hand van de criteria met betrekking tot het voorwerp van de opdracht die zijn vastgesteld in de
aanbestedingsstukken van de aanbestedende dienst en die in overeenstemming met de in artikel 3, lid 1, van deze wet neergelegde
vereisten noch de toegang van de inschrijvers tot de markt ten onrechte en partijdig mogen beperken noch bepaalde inschrijvers een
bevoorrechte toegang mogen verlenen.”

12      Artikel 39, lid 7, van de wet inzake overheidsopdrachten, in de van 1 september 2009 tot 2 maart 2010 geldende versie, luidt:

„Om een inschrijving uit te kiezen moet de aanbestedende dienst:

1)      volgens de procedure en aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn vastgesteld in de aanbestedingsstukken, de
inschrijvingen van de inschrijvers onmiddellijk beoordelen en daaraan een voorlopige rangschikking geven (tenzij slechts één
inschrijver is verzocht een inschrijving in te dienen of slechts één inschrijver een inschrijving indient). De voorlopige
rangschikking van de inschrijvingen wordt opgesteld in dalende volgorde van het geboden economisch voordeel of in
stijgende volgorde van de voorgestelde prijs. Indien het beoordelingscriterium van de economisch voordeligste inschrijving
van toepassing is en de inschrijvingen van verschillende inschrijvers een identiek economisch voordeel bieden, wordt bij de
voorlopige rangschikking van de inschrijvingen voorrang gegeven aan de inschrijver wiens enveloppe met de inschrijving het
eerst is geregistreerd of wiens inschrijving elektronisch het eerst is ingediend. Indien het criterium voor de beoordeling van de
inschrijvingen de laagste voorgestelde prijs is en verschillende inschrijvingen identieke prijzen bevatten, wordt bij de
voorlopige rangschikking van de inschrijvingen voorrang gegeven aan de inschrijver wiens enveloppe met de inschrijving het
eerst is geregistreerd of wiens inschrijving elektronisch het eerst is ingediend;

2)      alle inschrijvers die een inschrijving hebben ingediend, onmiddellijk de voorlopige rangschikking van de inschrijvingen
meedelen en alle inschrijvers wier inschrijving niet is opgenomen in die rangschikking, onmiddellijk kennisgeven van de
redenen voor de afwijzing van hun inschrijving, waaronder de afwijzing van de inschrijving wegens niet‑gelijkwaardigheid of
het niet‑voldoen aan de functionele eisen en de eisen inzake de beschrijving van de verwachte prestaties, die door de
aanbestedende dienst zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 25 van deze wet;

3)      pas na onderzoek volgens de in deze wet bedoelde procedure van de eventuele verzoeken en bezwaren van de inschrijvers die
inschrijvingen hebben ingediend, maar minstens 10 dagen na de verzending van de kennisgeving van de voorlopige
rangschikking van de inschrijvingen naar de inschrijvers, de rangschikking van de inschrijvingen bevestigen en een
inschrijving uitkiezen.”

13      Artikel 39, lid 7, van de wet inzake overheidsopdrachten, in de sinds 2 maart 2010 geldende versie, luidt:

„Om een besluit tot gunning van de opdracht te nemen moet de aanbestedende dienst volgens de procedure en aan de hand van de
beoordelingscriteria die zijn vastgesteld in de aanbestedingsstukken, de inschrijvingen van de inschrijvers onmiddellijk beoordelen,
in het in artikel 32, lid 8, van deze wet bedoelde geval nagaan of de inschrijver wiens inschrijving op basis van de resultaten van de
beoordeling kan worden uitgekozen, aan de minimumeisen inzake kwalificatie voldoet, een rangschikking van de inschrijvingen
opstellen (tenzij slechts één inschrijver is verzocht een inschrijving in te dienen of slechts één inschrijver een inschrijving indient)
en een inschrijving uitkiezen. De inschrijvingen worden gerangschikt in dalende volgorde van het geboden economisch voordeel of
in stijgende volgorde van de voorgestelde prijs. Indien het beoordelingscriterium van de economisch voordeligste inschrijving van
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toepassing is en de inschrijvingen van verschillende inschrijvers een identiek economisch voordeel bieden of indien het criterium
voor de beoordeling van de inschrijvingen de laagste voorgestelde prijs is en verschillende inschrijvingen identieke prijzen
bevatten, wordt bij de rangschikking van de inschrijvingen voorrang gegeven aan de inschrijver wiens enveloppe met de
inschrijving het eerst is geregistreerd of wiens inschrijving elektronisch het eerst is ingediend.”

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen

14      Op 22 januari 2010 heeft de aanbestedende dienst een openbare aanbesteding gepubliceerd voor de „Aankoop van een systeem om
de bevolking te waarschuwen en te informeren, dat gebruikmaakt van de infrastructuur van de netwerken voor openbare mobiele
telefoondiensten van de inschrijvers”, waarvoor eVigilo, samen met „ERP” UAB en „Inta” UAB, alsook een ander consortium,
bestaande uit „NT Service” UAB en „HNIT-Baltic” UAB, inschrijvingen hebben ingediend.

15      Volgens de verwijzende rechter heeft de betrokken aanbesteding betrekking op een aankoop die binnen de werkingssfeer van de
richtlijnen 2004/18 en 89/665 valt, aangezien de waarde van de opdracht in het bij hem aanhangige geding 14 998 972,45 Litouwse
litas (LTL) (ongeveer 4 344 002 EUR) bedraagt.

16      Uit het aan het Hof overgelegde dossier blijkt dat in punt 67 van de aanbestedingsvoorwaarden als beoordelingscriteria de totale
prijs van het waarschuwingssysteem, het aantal marktdeelnemers dat met de inschrijver aan het project deelneemt en algemene en
functionele eisen worden genoemd. Die eisen omvatten de rechtvaardiging van de technische en architecturale oplossing, een
specificatie van de functionele onderdelen en de overeenstemming van die onderdelen met de technische specificaties en de
behoeften van de aanbestedende dienst, de volledigheid en de verenigbaarheid van het voorgestelde systeem met de door de
aanbestedende dienst gebruikte informatica- en technische infrastructuur, de uitbreiding van de functionele mogelijkheden van het
systeem en de rechtvaardiging van die mogelijkheden, alsook de strategie voor de uitvoering van het project, de doeltreffendheid
van het beheersplan, een beschrijving van de maatregelen ter controle van de kwaliteit en het projectteam.

17      Na de beoordeling van de technische inschrijvingen door zes deskundigen te hebben onderzocht, heeft de aanbestedingscommissie
van de aanbestedende dienst de resultaten van die beoordeling bevestigd. Op 4 november 2010 heeft de aanbestedende dienst de
inschrijvers de resultaten van die beoordeling meegedeeld.

18      Op 2 november 2010 heeft eVigilo een eerste beroep ingesteld betreffende de wettigheid van de procedures voor het plaatsen van
die overheidsopdracht, met name op grond dat de aanbestedingsvoorwaarden onduidelijk waren.

19      Op 20 december 2010 heeft zij dat beroep verduidelijkt door te wijzen op de vermeende tekortkomingen in de beoordeling door de
deskundigen en de ongegrondheid van de resultaten van die beoordeling.

20      Op 31 januari 2011 heeft eVigilo met een tweede beroep gesteld dat de handelingen van de aanbestedende dienst onwettig waren,
op grond dat de inschrijving van de derde partijen moest worden afgewezen omdat de prijs ervan meer bedroeg dan de voor het
betrokken project toegekende financiering.

21      Op 8 maart 2011 heeft de aanbestedende dienst de overeenkomst met „NT Service” UAB en „HNIT-Baltic” UAB gesloten, terwijl
de gedingen tussen eVigilo en de aanbestedende dienst nog aanhangig waren.

22      Op 19 maart 2012 heeft eVigilo haar eerste beroep betreffende de wettigheid van de beoordeling van de inschrijvingen aangevuld
door haar argumenten inzake de onjuiste omschrijving van de criteria voor de beoordeling van een economisch voordeel in de
aanbesteding, verder uit te werken.

23      Op 10 april 2012 heeft eVigilo haar eerste beroep opnieuw aangevuld en nieuwe feiten aangevoerd in verband met de partijdigheid
van de deskundigen die de inschrijvingen beoordeelden, die konden wijzen op het bestaan van zakelijke betrekkingen tussen die
deskundigen en in de inschrijving van de derde partijen vermelde specialisten.

24      Zij heeft aangevoerd dat de in de inschrijving van de gekozen inschrijvers vermelde specialisten aan de Kauno technologijos
universitetas (technische universiteit van Kaunas) collega’s waren van drie van de zes deskundigen van de aanbestedende dienst die
het bestek hadden opgesteld en de inschrijvingen hadden beoordeeld.

25      Het beroep en het hoger beroep van eVigilo zijn door de rechter in eerste aanleg respectievelijk de rechter in hoger beroep
verworpen.

26      In haar bij de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ingestelde beroep in cassatie wijst eVigilo erop dat die rechters blijk hebben
gegeven van een onjuiste beoordeling van de banden tussen de door de gekozen inschrijvers vermelde specialisten en de door de
aanbestedende dienst aangewezen deskundigen. Zij betoogt voorts dat die rechters dientengevolge niet in aanmerking hebben
genomen dat de deskundigen partijdig waren.

27      Voorts voert eVigilo aan dat de aanbestedende dienst zeer abstracte criteria voor de vaststelling van de economisch voordeligste
inschrijving heeft vastgesteld, met name het criterium van „verenigbaarheid met de behoeften van de aanbestedende dienst”, dat
van invloed was op de inschrijvingen van de inschrijvers en de beoordeling van die inschrijvingen door de aanbestedende dienst.
Zij betoogt dat zij pas in staat was om de gunningscriteria van de economisch voordeligste inschrijving te begrijpen, toen de
aanbestedende dienst haar had kennisgegeven van de volledige motivering van de weigering om haar de opdracht te gunnen.
Derhalve had de beroepstermijn pas vanaf die kennisgeving moeten ingaan.

28      Volgens de aanbestedende dienst en de gekozen inschrijvers hebben de rechter in eerste aanleg en de rechter in hoger beroep
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terecht vastgesteld dat eVigilo niet alleen het bewijs moest leveren van objectieve banden tussen de specialisten van de gekozen
inschrijvers en de deskundigen die de inschrijvingen beoordeelden, maar ook van het subjectieve feit dat de deskundigen partijdig
waren. Zij betogen voorts dat eVigilo de wettigheid van de criteria voor de vaststelling van de economisch voordeligste
inschrijving te laat heeft aangevochten.

29      De aanbestedende dienst en de gekozen inschrijvers betwisten voorts de stelling dat die criteria voor de gunning van de
overheidsopdracht niet adequaat zijn vastgesteld, aangezien eVigilo vóór afloop van de termijn voor de indiening van de
inschrijvingen die criteria niet heeft aangevochten en niet om toelichting daarbij heeft verzocht.

30      Daarom heeft de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële
vragen gesteld:

„1)      Moeten de Unierechtelijke regels inzake overheidsopdrachten, met name artikel 1, lid 1, derde alinea, van [richtlijn 89/665],
inzake de beginselen van doeltreffendheid en snelheid wat betreft de bescherming van rechten van inschrijvers die zijn
geschonden, artikel 2 van richtlijn 2004/18, dat het beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers en het
transparantiebeginsel bevat, en de artikelen 44, lid 1, en 53, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/18, betreffende de procedure
voor de gunning van een opdracht aan de inschrijver die de economisch voordeligste inschrijving heeft ingediend, samen of
afzonderlijk (maar zonder beperking tot de voornoemde bepalingen) aldus worden begrepen en uitgelegd dat:

a)      wanneer een inschrijver kennis heeft gekregen van een mogelijk significante relatie (band) tussen een andere inschrijver
en de deskundigen van de aanbestedende dienst die de offertes hebben beoordeeld, en/of kennis heeft gekregen van de
potentieel uitzonderlijke positie van die inschrijver op grond van voorbereidend werk dat eerder is verricht met
betrekking tot de betrokken aanbestedingsprocedure, en wanneer de aanbestedende dienst, gelet op die omstandigheden,
niet is opgetreden, die informatie op zich volstaat om te vorderen dat de beroepsinstantie het optreden van de
aanbestedende dienst waarbij de transparantie en de objectiviteit van de procedures niet werden gewaarborgd,
onrechtmatig verklaart, en de verzoeker bovendien niet verplicht is concreet te bewijzen dat de deskundigen
vooringenomen hebben gehandeld?

b)      de beroepsinstantie die heeft vastgesteld dat de bovengenoemde vordering van de verzoeker gegrond is, in haar oordeel
over de mogelijke gevolgen daarvan voor het resultaat van de aanbestedingsprocedure, niet in aanmerking hoeft te
nemen dat de resultaten van de beoordeling van de door de inschrijvers ingediende offertes in wezen dezelfde waren
geweest indien geen van de deskundigen die de offertes hebben beoordeeld vooringenomen was geweest?

c)      de inschrijver pas (uiteindelijk) kennis krijgt van de inhoud van de criteria betreffende de economisch voordeligste
inschrijving, die volgens kwalitatieve parameters waren geformuleerd en in abstracte bewoordingen waren omschreven
in de aanbestedingsvoorwaarden (criteria zoals volledigheid en verenigbaarheid met de behoeften van de aanbestedende
dienst), op grond waarvan de inschrijver in wezen in staat was een offerte in te dienen, op het ogenblik dat de
aanbestedende dienst de door de inschrijvers ingediende offertes heeft beoordeeld overeenkomstig die criteria en de
belanghebbende inschrijvers uitgebreid heeft ingelicht over de motivering van zijn beslissingen, en slechts vanaf dat
ogenblik de in het nationale recht neergelegde termijn voor de beroepsprocedure begint te lopen voor die inschrijver?

2)      Moet artikel 53, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/18, beschouwd in samenhang met de in artikel 2 van die richtlijn
neergelegde beginselen inzake de gunning van een opdracht, aldus worden begrepen en uitgelegd dat aanbestedende diensten
geen procedure voor de beoordeling van door inschrijvers ingediende offertes mogen vaststellen (en toepassen) waarin het
resultaat van de offertebeoordeling afhangt van de volledigheid waarmee inschrijvers hebben aangetoond dat hun offerte
beantwoordt aan de vereisten in de aanbestedingsstukken, in die zin dat hoe vollediger (uitgebreider) de inschrijver de
overeenstemming van zijn offerte met de aanbestedingsvoorwaarden heeft beschreven, des te meer punten aan zijn offerte
worden toegekend?”

 Beantwoording van de prejudiciële vragen

 Eerste vraag, onder a) en b)

31      Met zijn eerste vraag, onder a) en b), wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 1, lid 1, derde alinea, van
richtlijn 89/665 en de artikelen 2, 44, lid 1, en 53, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/18 aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich
ertegen verzetten dat de beoordeling van de door de inschrijvers ingediende inschrijvingen onwettig wordt verklaard op de enkele
grond dat de gekozen inschrijver nauwe banden had met door de aanbestedende dienst aangewezen deskundigen die de
inschrijvingen hebben beoordeeld, zonder onderzoek van de andere aspecten van de procedure, waaronder de omstandigheid dat de
eventuele partijdigheid van die deskundigen niet van invloed was op het besluit tot gunning van de opdracht, en zonder te eisen dat
de afgewezen inschrijver concreet aantoont dat die deskundigen partijdig hebben gehandeld.

32      Volgens artikel 2 van richtlijn 2004/18, met als titel „Beginselen van het plaatsen van overheidsopdrachten”, „[behandelen]
[a]anbestedende diensten [...] ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en betrachten [zij] transparantie in hun
handelen”.

33      Het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers, dat tot doel heeft de ontwikkeling van een gezonde en daadwerkelijke
mededinging tussen de aan een overheidsopdracht deelnemende ondernemingen te bevorderen, vereist dat alle inschrijvers bij het
opstellen van het in hun inschrijvingen gedane voorstel dezelfde kansen krijgen. Het betekent derhalve dat voor deze inschrijvingen
voor alle mededingers dezelfde voorwaarden moeten gelden (zie in die zin arresten Commissie/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P,
EU:C:2004:236, punt 110, en Cartiera dell’Adda, C‑42/13, EU:C:2014:2345, punt 44).
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34      De transparantieverplichting, het corollarium daarvan, heeft voornamelijk tot doel te waarborgen dat elk risico van favoritisme en
willekeur door de aanbestedende dienst ten aanzien van bepaalde inschrijvers of bepaalde inschrijvingen wordt uitgebannen (zie in
die zin arresten Commissie/CAS Succhi di Frutta, EU:C:2004:236, punt 111, en Cartiera dell’Adda, EU:C:2014:2345, punt 44).

35      Een belangenconflict houdt het risico in dat de openbare aanbestedende dienst zich laat leiden door overwegingen die niets met de
betrokken opdracht van doen hebben en dat door dit feit alleen de voorkeur wordt gegeven aan een inschrijver. Een dergelijk
belangenconflict kan dus een schending van artikel 2 van richtlijn 2004/18 vormen.

36      In dat verband ontslaat het feit dat de aanbestedende dienst voor de beoordeling van de ingediende inschrijvingen in zijn opdracht
handelende deskundigen heeft aangesteld, deze dienst niet van zijn verantwoordelijkheid om de vereisten van het Unierecht na te
leven (zie in die zin arrest SAG ELV Slovensko e.a., C‑599/10, EU:C:2012:191, punt 23).

37      Om vast te stellen of een deskundige partijdig is, moeten met name de feiten en de bewijzen worden beoordeeld, wat tot de
bevoegdheid van de aanbestedende diensten en de administratieve of rechterlijke toezichthoudende autoriteiten behoort.

38      Richtlijn 89/665 noch richtlijn 2004/18 bevat specifieke bepalingen ter zake.

39      Volgens vaste rechtspraak is het bij gebreke van een Unieregeling ter zake een aangelegenheid van elke lidstaat om de
modaliteiten te regelen van de administratieve en de gerechtelijke procedure ter bescherming van de rechten die de justitiabelen aan
het Unierecht ontlenen. Deze procesregels mogen echter niet ongunstiger zijn dan die voor soortgelijke vorderingen ter
bescherming van de rechten die de justitiabelen aan het nationale recht ontlenen (gelijkwaardigheidsbeginsel), en mogen de
uitoefening van de door de rechtsorde van de Unie verleende rechten niet in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk maken
(doeltreffendheidsbeginsel) (zie arrest Club Hotel Loutraki e.a., C‑145/08 en C‑149/08, EU:C:2010:247, punt 74 en aldaar
aangehaalde rechtspraak).

40      De procedurele regels voor beroepen in rechte ter bescherming van de rechten die het Unierecht aan de door besluiten van
aanbestedende diensten gelaedeerde gegadigden en inschrijvers verleent, mogen met name geen inbreuk maken op de nuttige
werking van richtlijn 89/665 [zie arrest Uniplex (UK), C‑406/08, EU:C:2010:45, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

41      Die beginselen verzetten zich in de regel niet ertegen dat in de lidstaten de partijdigheid van een deskundige louter op basis van
een objectieve situatie kan worden vastgesteld om ieder risico te vermijden dat de openbare aanbestedende dienst zich laat leiden
door overwegingen die niets met de betrokken opdracht van doen hebben en dat door dit feit alleen de voorkeur wordt gegeven aan
een inschrijver.

42      Aangaande de bewijsregels ter zake zij opgemerkt dat de aanbestedende diensten volgens artikel 2 van richtlijn 2004/18
ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze moeten behandelen en transparantie in hun handelen moeten betrachten.
Bijgevolg spelen zij een actieve rol bij de toepassing van die beginselen van het plaatsen van overheidsopdrachten.

43      Die plicht vormt de kern van de richtlijnen inzake de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten (zie arrest Michaniki,
C‑213/07, EU:C:2008:731, punt 45). Bijgevolg moet de aanbestedende dienst in ieder geval nagaan of er eventueel sprake is van
belangenconflicten en passende maatregelen nemen om dergelijke conflicten te voorkomen, te onderkennen en te beëindigen. Het
zou onverenigbaar met die actieve rol zijn om de verzoekende partij te verplichten in de beroepsprocedure concreet aan te tonen dat
de door de aanbestedende dienst aangewezen deskundigen partijdig zijn. Die oplossing zou voorts in strijd zijn met het
doeltreffendheidsbeginsel en het in artikel 1, lid 1, derde alinea, van richtlijn 89/665 gestelde vereiste van een doeltreffend beroep,
met name aangezien een inschrijver in de regel niet in staat is om toegang te hebben tot informatie en bewijsmateriaal aan de hand
waarvan hij die partijdigheid kan aantonen.

44      Indien de afgewezen inschrijver objectieve gegevens verstrekt op grond waarvan de onpartijdigheid van een deskundige van de
aanbestedende dienst kan worden betwijfeld, staat het derhalve aan die aanbestedende dienst om alle relevante omstandigheden te
onderzoeken die hebben geleid tot de vaststelling van het besluit tot gunning van de opdracht, teneinde de belangenconflicten te
voorkomen, te onderkennen en te beëindigen, in voorkomend geval onder andere door de partijen te verzoeken om bepaalde
informatie en bewijsmateriaal te verstrekken.

45      Gegevens zoals de argumenten in het hoofdgeding met betrekking tot de banden tussen de door de aanbestedende dienst
aangewezen deskundigen en de specialisten van de ondernemingen waaraan de opdracht is gegund, met name de omstandigheid dat
die personen samen aan dezelfde universiteit werken, tot dezelfde onderzoeksgroep behoren of aan die universiteit in een
verhouding van ondergeschiktheid werken, vormen – indien zij waar blijken – dergelijke objectieve gegevens die aanleiding
moeten geven tot een diepgaand onderzoek door de aanbestedende dienst of in voorkomend geval door de administratieve of
rechterlijke toezichthoudende autoriteiten.

46      Op voorwaarde dat de uit het Unierecht voortvloeiende verplichtingen, meer bepaald de in punt 43 van het onderhavige arrest
genoemde verplichtingen, worden nageleefd, moeten het begrip „partijdigheid” en de criteria van dat begrip in het nationale recht
worden vastgesteld. Dat geldt ook voor de regels inzake de rechtsgevolgen van een eventuele partijdigheid. Derhalve is het zaak
van het nationale recht om vast te stellen of en in welke mate de bevoegde administratieve en rechterlijke autoriteiten rekening
moeten houden met de omstandigheid dat een eventuele partijdigheid van de deskundigen niet van invloed was op het besluit tot
gunning van de opdracht.

47      Gelet op de voorgaande overwegingen, moet op de eerste vraag, onder a) en b), worden geantwoord dat artikel 1, lid 1, derde
alinea, van richtlijn 89/665 en de artikelen 2, 44, lid 1, en 53, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/18 aldus moeten worden uitgelegd
dat zij zich in beginsel niet ertegen verzetten dat de beoordeling van de door de inschrijvers ingediende inschrijvingen onwettig
wordt verklaard op de enkele grond dat de gekozen inschrijver nauwe banden had met door de aanbestedende dienst aangewezen
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deskundigen die de inschrijvingen hebben beoordeeld. De aanbestedende dienst moet in ieder geval nagaan of er eventueel sprake
is van belangenconflicten en passende maatregelen nemen om dergelijke conflicten te voorkomen, te onderkennen en te beëindigen.
Bij het onderzoek van een beroep tot nietigverklaring van het gunningsbesluit op grond dat de deskundigen partijdig waren, kan
van de afgewezen inschrijver niet worden geëist dat hij concreet aantoont dat de deskundigen partijdig hebben gehandeld. Het is in
beginsel zaak van het nationale recht om vast te stellen of en in welke mate de bevoegde administratieve en rechterlijke autoriteiten
rekening moeten houden met de omstandigheid dat een eventuele partijdigheid van de deskundigen al dan niet van invloed was op
een besluit tot gunning van de opdracht.

 Eerste vraag, onder c)

48      Met zijn eerste vraag, onder c), wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 1, lid 1, derde alinea, van
richtlijn 89/665 en de artikelen 2, 44, lid 1, en 53, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/18 aldus moeten worden uitgelegd dat een
inschrijver die de aanbestedingsvoorwaarden pas kon begrijpen toen de aanbestedende dienst, na beoordeling van de inschrijvingen,
volledige informatie over de motivering van zijn besluit verstrekte, het recht moet hebben om na het verstrijken van de in het
nationale recht gestelde termijn een beroep betreffende de wettigheid van de aanbesteding in te stellen.

49      Die vraag betreft de in het nationale recht gestelde vervaltermijn voor het instellen van een beroep betreffende de wettigheid van
de aanbesteding en berust op de premisse dat de belanghebbende inschrijvers in de fase van de aanbesteding over een rechtsmiddel
beschikken om de wettigheid van de aanbesteding aan te vechten. Bij die vraag gaat het erom of een belanghebbende inschrijver
door verval wordt gehinderd in het beroep betreffende de wettigheid van de aanbesteding dat hij heeft ingesteld vóór hij in kennis is
gesteld van de gunning van de betrokken opdracht.

50      In dat verband zij vastgesteld dat de bepalingen van richtlijn 89/665, die ertoe strekken om de inschrijvers tegen willekeur van de
aanbestedende dienst te beschermen, de bestaande voorzieningen beogen te versterken teneinde een daadwerkelijke naleving van de
voorschriften van de Unie inzake het plaatsen van overheidsopdrachten te waarborgen, in het bijzonder in een stadium waarin de
schendingen nog ongedaan kunnen worden gemaakt (arrest Fastweb, C‑19/13, EU:C:2014:2194, punt 34 en aldaar aangehaalde
rechtspraak). Ingevolge artikel 1, leden 1 en 3, van richtlijn 89/665 moet „volgens modaliteiten die de lidstaten kunnen bepalen” op
doeltreffende wijze en vooral zo snel mogelijk beroep kunnen worden ingesteld overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 2 septies
van die richtlijn.

51      Volgens de rechtspraak van het Hof voldoet de vaststelling van redelijke beroepstermijnen op straffe van een verval van recht in
beginsel aan het uit richtlijn 89/665 voortvloeiende vereiste van doeltreffendheid, daar deze de toepassing vormt van het
grondbeginsel van rechtszekerheid. De volledige verwezenlijking van het doel van richtlijn 89/665 zou in gevaar worden gebracht
indien het de gegadigden en de inschrijvers vrij zou staan op ieder moment van de aanbestedingsprocedure inbreuken op de regels
voor het plaatsen van opdrachten op te werpen, waardoor de aanbestedende dienst verplicht zou worden om de volledige procedure
opnieuw te beginnen om deze inbreuken te herstellen (arresten Universale-Bau e.a., C‑470/99, EU:C:2002:746, punten 75 en 76 en
aldaar aangehaalde rechtspraak; Lämmerzahl, C‑241/06, EU:C:2007:597, punten 50 en 51, en Commissie/Ierland, C‑456/08,
EU:C:2010:46, punten 51 en 52).

52      Volgens de rechtspraak van het Hof kan het doel van artikel 1, lid 1, van richtlijn 89/665 om doeltreffende beroepen tegen
schendingen van de toepasselijke bepalingen voor het plaatsen van overheidsopdrachten te waarborgen, slechts worden
verwezenlijkt indien de termijnen voor het instellen van de beroepen pas beginnen te lopen vanaf de datum waarop de verzoeker
kennis had of kennis had moeten hebben van de gestelde schending van die bepalingen [zie arresten Uniplex (UK), EU:C:2010:45,
punt 32, en Idrodinamica Spurgo Velox e.a., C‑161/13, EU:C:2014:307, punt 37].

53      De gunningscriteria moeten in de aankondiging van de opdracht of in het bestek worden vermeld en het feit dat zij onbegrijpelijk
of onduidelijk zijn, kan een schending van richtlijn 2004/18 vormen.

54      In punt 42 van het arrest SIAC Construction (C‑19/00, EU:C:2001:553) heeft het Hof geoordeeld dat de gunningscriteria in het
bestek of in de aankondiging van de opdracht zodanig moeten zijn geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal
zorgvuldige inschrijvers in staat zijn om deze criteria op dezelfde wijze te interpreteren.

55      Bijgevolg staat het aan de verwijzende rechter om aan de hand van de norm van een redelijk geïnformeerde en normaal
zorgvuldige inschrijver na te gaan of de belanghebbende inschrijver werkelijk niet in staat was om de betrokken gunningscriteria te
begrijpen, dan wel die criteria had moeten begrijpen.

56      Bij dat onderzoek moet rekening worden gehouden met het feit dat de belanghebbende inschrijver en de overige inschrijvers in
staat waren inschrijvingen in te dienen en dat de belanghebbende inschrijver vóór de indiening van zijn inschrijving de
aanbestedende dienst niet om opheldering heeft gevraagd.

57      Indien uit dat onderzoek blijkt dat de aanbestedingsvoorwaarden voor de inschrijver werkelijk onbegrijpelijk waren en dat de
inschrijver niet in staat was om binnen de in het nationale recht gestelde termijn beroep in te stellen, mag hij beroep instellen tot het
verstrijken van de met betrekking tot het besluit tot gunning van de opdracht gestelde termijn.

58      Derhalve moet op de eerste vraag, onder c), worden geantwoord dat artikel 1, lid 1, derde alinea, van richtlijn 89/665 en de
artikelen 2, 44, lid 1, en 53, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/18 aldus moeten worden uitgelegd dat een redelijk geïnformeerde en
normaal zorgvuldige inschrijver die de aanbestedingsvoorwaarden pas kon begrijpen toen de aanbestedende dienst, na beoordeling
van de inschrijvingen, volledige informatie over de motivering van zijn besluit verstrekte, het recht moet hebben om na het
verstrijken van de in het nationale recht gestelde termijn een beroep betreffende de wettigheid van de aanbesteding in te stellen. Dat
recht van beroep kan worden uitgeoefend tot het verstrijken van de termijn voor beroep tegen het besluit tot gunning van de
opdracht.

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 27-10-2021

M&D Seminars 765



 Tweede vraag

59      Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de artikelen 2 en 53, lid 1, onder a), van
richtlijn 2004/18 aldus moeten worden uitgelegd dat zij een aanbestedende dienst de mogelijkheid bieden om de mate waarin de
door de inschrijvers voor een overheidsopdracht ingediende inschrijvingen voldoen aan de in de aanbestedingsstukken neergelegde
vereisten, als criterium voor de beoordeling van die inschrijvingen te hanteren.

60      Volgens artikel 53, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/18 wordt de uit het oogpunt van de aanbestedende dienst economisch
voordeligste inschrijving vastgesteld aan de hand van verschillende criteria die verband houden met het voorwerp van de betrokken
overheidsopdracht, zoals de kwaliteit, de prijs, de technische waarde, de esthetische en functionele kenmerken, de
milieukenmerken, de gebruikskosten, de rentabiliteit, de klantenservice en de technische bijstand, de datum van levering en de
termijn voor levering of uitvoering.

61      Volgens de rechtspraak is die opsomming blijkens het gebruik van het woord „zoals”, niet‑uitputtend (zie arrest
Commissie/Nederland, C‑368/10, EU:C:2012:284, punt 84).

62      Derhalve kan de aanbestedende dienst andere gunningscriteria vaststellen, voor zover die criteria verband houden met het
voorwerp van de opdracht en in overeenstemming zijn met de in artikel 2 van richtlijn 2004/18 neergelegde beginselen.

63      De aanbestedende dienst moet des te meer over die vrijheid beschikken, daar de economisch voordeligste inschrijving „uit het
oogpunt van de aanbestedende dienst” wordt vastgesteld.

64      Onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter blijkt dat in het hoofdgeding de mate waarin de inschrijving aan de
in de aanbestedingsstukken neergelegde vereisten voldoet, verband houdt met het voorwerp van de opdracht, en niets wijst erop dat
dit beoordelingscriterium niet in overeenstemming is met de in artikel 2 van richtlijn 2004/18 neergelegde beginselen.

65      Derhalve moet op de tweede vraag worden geantwoord dat de artikelen 2 en 53, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/18 aldus moeten
worden uitgelegd dat zij een aanbestedende dienst in beginsel de mogelijkheid bieden om de mate waarin de door de inschrijvers
voor een overheidsopdracht ingediende inschrijvingen voldoen aan de in de aanbestedingsstukken neergelegde vereisten, als
criterium voor de beoordeling van die inschrijvingen te hanteren.

 Kosten

66      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale
rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

1 )      Artikel 1, lid 1, derde alinea, van richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het
plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken, zoals gewijzigd bij
richtlijn 2007/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007, en de artikelen 2, 44, lid 1, en 53,
lid 1, onder a), van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten
moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich in beginsel niet ertegen verzetten dat de beoordeling van de door de
inschrijvers ingediende inschrijvingen onwettig wordt verklaard op de enkele grond dat de gekozen inschrijver
nauwe banden had met door de aanbestedende dienst aangewezen deskundigen die de inschrijvingen hebben
beoordeeld. De aanbestedende dienst moet in ieder geval nagaan of er eventueel sprake is van belangenconflicten en
passende maatregelen nemen om dergelijke conflicten te voorkomen, te onderkennen en te beëindigen. Bij het
onderzoek van een beroep tot nietigverklaring van het gunningsbesluit op grond dat de deskundigen partijdig waren,
kan van de afgewezen inschrijver niet worden geëist dat hij concreet aantoont dat de deskundigen partijdig hebben
gehandeld. Het is in beginsel zaak van het nationale recht om vast te stellen of en in welke mate de bevoegde
administratieve en rechterlijke autoriteiten rekening moeten houden met de omstandigheid dat een eventuele
partijdigheid van de deskundigen al dan niet van invloed was op een besluit tot gunning van de opdracht.

2 )      Artikel 1, lid 1, derde alinea, van richtlijn 89/665, zoals gewijzigd bij richtlijn 2007/66, en de artikelen 2, 44, lid 1, en
53, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/18 moeten aldus worden uitgelegd dat een redelijk geïnformeerde en normaal
zorgvuldige inschrijver die de aanbestedingsvoorwaarden pas kon begrijpen toen de aanbestedende dienst, na
beoordeling van de inschrijvingen, volledige informatie over de motivering van zijn besluit verstrekte, het recht moet
hebben om na het verstrijken van de in het nationale recht gestelde termijn een beroep betreffende de wettigheid van
de aanbesteding in te stellen. Dat recht van beroep kan worden uitgeoefend tot het verstrijken van de termijn voor
beroep tegen het besluit tot gunning van de opdracht.

De artikelen 2 en 53, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/18 moeten aldus worden uitgelegd dat zij een aanbestedende dienst
in beginsel de mogelijkheid bieden om de mate waarin de door de inschrijvers voor een overheidsopdracht ingediende
inschrijvingen voldoen aan de in de aanbestedingsstukken neergelegde vereisten, als criterium voor de beoordeling
van die inschrijvingen te hanteren.
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ondertekeningen

* Procestaal: Litouws.
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 CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. 
 
 
 A R R E T 
 
 
 no 226.447 du 17 février 2014 
 
G./A.197.486/VI-18.758 
 
En cause :  1. la société anonyme GALERE, 
     2. la société anonyme BETONAC, 
 

ayant élu domicile chez 
Me Julien TRICOT, avocat, 
rue Large Voie, n° 226, 
4040   Herstal, 

 
contre : 

 
la ville de Liège, 
 
ayant élu domicile chez 
Mes Jean-Dominique FRANCHIMONT, Michel 
FRANCHIMONT et Hélène GERMAIN, avocats, 
rue Beeckman, n° 25, 
4000   Liège. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, 
 
I. OBJET DE LA REQUETE 
 

Par une requête introduite le 20 août 2010, la société anonyme GALERE 
et la société anonyme BETONAC demandent l'annulation de la délibération du 17 
juin 2010 par laquelle le collège communal de la ville de Liège a décidé :  
 
" - la désignation de «la société momentanée S.A. COLAS BELGIUM (JMV) — 

S.A. ELOY TRAVAUX, Grand'Route 71 à 4367 Crisnée, en qualité 
d'adjudicataire du marché de travaux relatif à l’aménagement de la nouvelle place 
des Guillemins englobant l'actuelle place des Guillemins et l'espace public bordé 
par la nouvelle gare des Guillemins et les rues Paradis, de Sclessin et Jean-Paul 
Bovy à 4000 Liège, sur la base des conditions du cahier spécial des charges 
régissant l'entreprise et moyennant le prix de 5.386.166,30 EUR, hors TVA 
mentionné dans son offre datée du 9 février 2010»;  

 - le refus d'attribuer ce marché à l’association momentanée constituée par les 
requérantes". 

 
II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT 
 

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. 
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Le dossier administratif a été déposé. 

 
Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Nathalie VAN LAER, a rédigé un 

rapport. 
 

Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers 
mémoires.  

 
Une ordonnance du 20 décembre 2013, notifiée aux parties, fixe l'affaire 

à l'audience du 22 janvier 2014. 
 

M. le Conseiller d'Etat, Paul LEWALLE, a exposé son rapport. 
 

Me Julien TRICOT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et 
Me Hélène GERMAIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté 
leurs observations. 
 

Mme l’Auditeur, Nathalie VAN LAER, a été entendue en son avis 
contraire. 
 

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, 
coordonnées le 12 janvier 1973. 
 
III. EXPOSE DES FAITS 
 
III.1.   Le 29 juin 2009, le conseil communal de Liège a décidé de passer un 
marché de travaux par adjudication publique pour l’"aménagement de la nouvelle 
place des Guillemins englobant l’actuelle place des Guillemins et l’espace public 
bordé par la nouvelle gare des Guillemins et les rues Paradis, de Sclessin et Jean-Paul 
Bovy".  
 
    Au cours de cette séance, le conseil communal a approuvé le cahier 
spécial des charges correspondant.  
 
III.2.   Par un courrier reçu le 18 septembre 2009, le Ministre wallon des 
Pouvoirs locaux et de la Ville a indiqué à la partie adverse que cette délibération du 
conseil communal n’appelait aucune mesure de tutelle et qu’elle était donc devenue 
pleinement exécutoire. 
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III.3.   L’avis de marché a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne 
le 3 décembre 2009 et au Bulletin des Adjudications le 4 décembre 2009.   
 
III.4.   Le 9 février 2010, la partie adverse a procédé à l’ouverture des six offres 
qui lui étaient parvenues. Ces offres se présentent de la manière suivante : 
 

Soumissionnaire Prix offert hors TVA 
KRINKELS S.A. 6.104.262,85
Société momentanée  
JEROUVILLE-BODARWE 

6.548.614,56

EUROVIA S.A. 6.394.769,71
Société momentanée A.B. TECH- 
FRANKI-GEHLEN-WANTY 

5.895.115,49

Société momentanée J.M.V. COLAS 
BELGIUM-ELOY TRAVAUX 

5.494.001,01

Société momentanée  
GALERE-BETONAC 

5.280.669,77

 
 
III.5.   Par des courriers datés du 19 février 2010, la partie adverse a demandé, 
dans le cadre de la sélection qualitative, à l’ensemble des soumissionnaires de lui 
transmettre les certificats de bonne exécution pour les fournitures de leurs 
sous-traitants.  
 
    La société momentanée GALERE-BETONAC a répondu à cette 
demande par un courrier télécopié daté du 1er mars 2010. La société momentanée 
J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX a, pour sa part, répondu par un 
courrier daté du 2 mars 2010.  
 
III.6.   Le 4 mars 2010, la partie adverse a adressé aux soumissionnaires 
concernés une deuxième demande de transmission de certificats de bonne exécution.  
La société momentanée GALERE-BETONAC a répondu à ce courrier le 12 mars 
2010. La société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX y a 
répondu le 15 mars 2010. 
 
III.7.   Le 26 mars 2010, la partie adverse a demandé à la société momentanée 
J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX, à la société momentanée GALERE- 
BETONAC et à la société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY de 
justifier le prix unitaire de certains postes de leur offre qui présentaient un caractère 
apparemment anormalement bas ou élevé.  
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    Par ces courriers, la partie adverse énonçait notamment ce qui suit : 
 
" En application de l’article 110, § 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 

marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, nous vous invitons à nous fournir, dans un délai de douze jours de 
calendrier à compter de la date d’envoi de la présente, les justifications relatives 
aux prix unitaires (les justifications devant être ventilées en fourniture, transport et 
mise en œuvre, laquelle comporte la main d’œuvre et le matériel) des postes 
suivants :  

 
 […]". 
 
 
    La société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX 
a transmis ses justifications par un courrier du 1er avril 2010.  
 
    La société momentanée GALERE-BETONAC a transmis ses 
justifications par un courrier du 2 avril 2010.  
 
    La société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY a 
transmis ses justifications par un courrier également daté du 2 avril 2010. 
 
III.8.   Par un courrier du 28 avril 2010, la partie adverse a informé la société 
momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY qu’elle estimait que 
certaines de ses justifications étaient insuffisantes et l’a invitée à lui fournir, dans un 
délai de douze jours calendrier, le complément des justifications pour quatre postes 
identifiés.  
 
    La société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY a 
répondu à ce courrier le 4 mai 2010. 
 
III.9.   Par un courrier du 28 avril 2010, la partie adverse a informé la société 
momentanée GALERE-BETONAC qu’elle estimait que certaines de ses justifications 
étaient insuffisantes et que certains postes demeuraient sans les précisions souhaitées 
dans l’envoi du 26 mars 2010. Elle constatait également que le prix proposé pour le 
poste n°175 était très bas. Elle l’a, en conséquence, invitée à lui fournir, dans un délai 
de douze jours calendrier, le complément des justifications pour une quarantaine de 
postes identifiés et une justification pour cinq postes pour lesquels elle estimait qu’il y 
avait une absence de justification.  
 
    La société momentanée GALERE-BETONAC a répondu à ce courrier 
par un premier courrier daté du 7 mai 2010 puis par un courrier complémentaire daté 
du 28 mai 2010. 
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III.10.  Par un courrier du 28 avril 2010, la partie adverse a informé la société 
momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX qu’elle estimait que 
certaines de ses justifications étaient insuffisantes et l’a invitée à lui fournir, dans un 
délai de douze jours calendrier, le complément des justifications pour quatre postes 
identifiés.  
 
    La société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM-ELOY TRAVAUX 
a répondu à ce courrier le 30 avril 2010. 
 
III.11.  Le 17 juin 2010, le collège communal de Liège a décidé de désigner en 
qualité d’adjudicataire du marché la société momentanée J.M.V. COLAS 
BELGIUM-ELOY TRAVAUX qu’il considérait comme ayant remis la soumission 
régulière la plus basse. Cette décision indiquait, au point 4.4 (analyse détaillée des 
justifications reçues), ce qui suit : 
 
" La Société momentanée S.A. A.B. TECH-S.A. FRANKI - S.A. Roger GEHLEN - 

S.A. WANTY a fourni à l’Administration, en date du 4 mai 2010, des justifications 
qui ont été jugées satisfaisantes ; Les prix correspondant ne sont pas considérés 
comme anormaux.  

 
 La Société momentanée S.A. COLAS BELGIUM (J.M.V.) - S.A. ELOY 

TRAVAUX a fourni à l’Administration, en date du 30 avril  2010, des 
justifications qui ont été jugées satisfaisantes ; Les prix correspondant ne sont pas 
considérés comme anormaux.  

 
 La Société momentanée S.A. GALERE - S.A. BETONAC a fourni à 

l'Administration, en date du 7 mai 2010, des compléments d'information relatifs 
aux postes :  

 172, 175, 192 ; 319 à 323 inclus, 249 à 256 inclus (voir annexes 6 et 7 du courrier 
de la Société momentanée S.A. GALERE – S.A. BETONAC). 

 
 Les compléments aux justifications relatifs aux postes susmentionnés fournis par la 

Société momentanée S.A. GALÈRE - S.A. BETONAC sont jugés insuffisants. Ces 
compléments ne détaillent pas les prix proposés comme indiqué dans le courrier 
recommandé demandant de ventiler les justifications en fournitures, transport et 
mise en œuvre, laquelle comporte la main d'œuvre et le matériel et donc ne 
permettent en aucune façon à l'Administration d'apprécier la pertinence des prix 
présentant un caractère apparemment anormal.  

 
 En date du 28 mai 2010, la Société momentanée S.A. GALERE - S.A. BETONAC 

a transmis à l'Administration un complément aux justificatifs du poste 172.  
 
 Ce complément ayant été envoyé par le soumissionnaire et réceptionné par 

l'Administration en dehors du délai de douze jours de calendrier, à compter de 
l'envoi de la dernière demande de justification de prix, prévu par l'article 110, § 3 
de l'Arrêté royal du 8 janvier 1996. Le délai expirait le 10 mai 2010. Ces 
compléments ne peuvent être considérés comme recevables. Ils ne peuvent donc 
faire l'objet d'une analyse.  

 
 Par conséquent, l'absence de justifications relatives à ces postes conduit à 

l'incapacité, pour le Pouvoir adjudicateur, d'apprécier le caractère anormal des prix 
proposés. L'offre de la Société momentanée S.A. GALERE - S.A. BETONAC est 
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donc considérée comme irrégulière et partant comme nulle, en application de 
l’article 110 de l'Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics". 

 
    Cette décision a été notifiée à la société momentanée 
GALERE-BETONAC par un courrier recommandé daté du 23 juin 2010. 
 
III.12.  Par un courrier du 10 août 2010, le Ministre wallon des Pouvoirs locaux 
et de la Ville a indiqué à la partie adverse que cette délibération du 17 juin 2010 
n’appelait aucune mesure de tutelle et qu’elle était donc devenue pleinement 
exécutoire. 
 
IV. PREMIER MOYEN 
 
IV. 1. Thèses des parties 
 
    Les requérantes prennent un premier moyen de "la violation des principes 
d'égalité et de non-discrimination, notamment consacrés par les articles 10 et 11 de la 
Constitution ; la violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux 
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; la 
violation de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics 
de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ; la 
violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ; la violation du principe général de confiance légitime ; la 
contradiction dans les motifs et l'absence de motifs exacts, pertinents et légalement 
admissibles ; l'erreur manifeste d'appréciation". 
 
    Les requérantes décomposent ce moyen en trois branches qu’elles 
développent  longuement dans la requête, le mémoire en réplique et le dernier 
mémoire. 
 
    Dans une première branche, elles soutiennent que la partie adverse 
énonce à tort qu’elle a été mise dans l'"incapacité" de contrôler la normalité de leurs 
prix parce qu’une partie des justifications étaient insuffisantes dans la mesure où le 
prix n'était pas ventilé en fourniture, transport et mise en œuvre, qu’il appartenait au 
pouvoir adjudicateur d'examiner concrètement les justifications apportées et de 
déterminer s'il subsistait un doute quant à la normalité des prix concernés, que celui-ci 
s'est contenté de se prononcer sur la qualité formelle des justifications sans tenter de 
les examiner, qu’il est impossible, à la lecture de l'acte attaqué et probablement du 
dossier administratif, de déterminer si les prix pour ces postes ont été considérés par la 
partie adverse comme anormalement bas ou comme anormalement élevés, ce qui pose 
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problème quant à la motivation formelle de la décision et quant aux motifs de fond, 
que la partie adverse a substitué un contrôle strictement formel des justifications du 
soumissionnaire à l'examen de la normalité des prix au regard "notamment, mais non 
uniquement", des justifications fournies et que loin de contrôler la normalité des prix, 
la partie adverse a créé un formalisme particulier, inexistant dans la réglementation 
sur les marchés publics et qui ne trouve en tout cas pas son fondement dans l'article 
110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, ce qui est d'autant plus critiquable 
qu'elle dispose des capacités techniques permettant d'opérer les vérifications qu'elle 
estime devoir s'imposer, puisqu'elle emploie des ingénieurs spécialisés en voirie 
disposant des compétences pour apprécier la normalité des prix déposés.  
 
    Dans une deuxième branche, les requérantes affirment que l’exigence de 
ventilation des offres des sous-traitants en fourniture, transport et mise en œuvre, telle 
qu'elle semble ressortir de la motivation de la décision d'attribution, a trompé leur 
croyance légitime, aucune demande de telles ventilations n'ayant jamais été 
formalisée à ce jour par la partie adverse, qu’un autre marché public a été attribué par 
celle-ci sans qu’elle ait estimé que les justificatifs liés à des prix de sous-traitants 
doivent faire l’objet d'une ventilation et qu’en exigeant la décomposition des prix des 
postes pour lesquels elles ont fondé leur prix sur des offres de sous-traitants, la ville de 
Liège a brusquement modifié son attitude dans le cadre de la procédure de vérification 
des prix et a méconnu le principe général de confiance légitime.  
 
    Dans une troisième branche, les requérantes affirment que leur offre ne 
pouvait être rejetée en raison d’un prix jugé apparemment anormal pour les postes 
172, 175, 192, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 319, 320, 321, 322, 323, qu’en 
ce qui concerne les postes 249, 251, 252, 253, 254, 255, 319, 320, 321, 322, 323, leurs 
prix sont situés entre les prix unitaires remis par les deux autres soumissionnaires, prix 
expressément estimés normaux par le pouvoir adjudicateur, qu’ainsi, pour le poste 
254, leur prix de 67,20 euros a été jugé anormal, contrairement au prix de 67,00 euros 
remis par la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX, 
adjudicataire du marché, ou encore au prix de 250,64 euros remis par la société 
momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY, quatre fois supérieur au prix 
remis par ses deux concurrentes, qui ont été jugés normaux.  
 
    Les requérantes soutiennent qu’il est impossible, à la lecture de l'acte 
attaqué, de déterminer si les prix pour ces postes ont été considérés comme 
anormalement bas ou anormalement hauts, puisque des prix plus et moins élevés ont à 
chaque fois été reconnus comme normaux et que, pour chacun de ces postes, le motif 
selon lequel le prix de leur offre est apparemment anormal se trouve en contradiction 
avec le constat, contenu dans le même acte, que les prix des autres soumissionnaires 
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sont normaux, que ces motifs sont contradictoires et révélateurs d’une erreur 
manifeste d’appréciation. 
 
    Elles font valoir que onze des seize prix jugés apparemment anormaux 
sont, en réalité, manifestement normaux selon l'appréciation même du pouvoir 
adjudicateur, ce qui suffit à faire annuler l'acte attaqué puisque rien n'indique que le 
pouvoir adjudicateur aurait porté la même appréciation sur la régularité de l'offre à la 
lumière des cinq prix restant jugés apparemment anormaux et que le pouvoir 
adjudicateur dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si cette 
irrégularité doit aboutir au rejet de l'offre, car il ne s’agit que d’une nullité relative.  
 
    Les requérantes poursuivent leur analyse pour les autres postes, à titre 
subsidiaire, les autres prix reconnus anormaux par le pouvoir adjudicateur l'ayant 
également été, selon elles, à l'issue d'erreurs.  
 
    En ce qui concerne le poste 172, elles soutiennent que c'est à la suite d'une 
erreur d'interprétation de ce poste que la partie adverse a jugé le prix anormal, que le 
pouvoir adjudicateur et les autres soumissionnaires ont interprété erronément la 
portée de ce poste, que "le joint d'étanchéité visé par ce poste est clairement celui qui 
relie les dalles de béton et les pavés de pierre" tandis que "les joints, du reste d’un type 
très particulier, destinés à relier les dalles de béton entre elles ne sont clairement pas 
repris à ce poste", qu’elles ont dès lors inséré le coût de ces joints dans le poste du 
métré relatif à la fourniture et à la pose de ces dalles (poste n°166), que l’examen du 
métré confirme que le poste 172 mentionné pour une quantité présumée de 2.500 
mètres ne pouvait, d'un point de vue cette fois purement technique, que concerner les 
joints entre dalles de béton et pavés, à défaut de quoi ces joints auraient été 
mentionnés pour une quantité présumée minimale de 3.833 mètres à majorer de la 
marge de sécurité, que leur prix ne concerne donc que les seules fourniture et pose des 
2.500 mètres de joints entre les dalles de béton et des pavés, ce qui apparaît clairement 
des justifications remises le 7 mai 2010 tandis que le prix très élevé proposé par les 
autres soumissionnaires ne peut s'expliquer que par le fait qu'ils ont remis, sous ce 
poste du métré, un prix concernant à la fois le joint de scellement "entre dalles de 
béton et pavés de pierre" et également le joint de scellement des dalles entre elles. 
 
    Elles concluent que c’est en raison d'une interprétation erronée de son 
cahier spécial des charges que la partie adverse a jugé leur prix anormal.  
 
    En ce qui concerne le poste 175, les requérantes soutiennent que les 
compléments de justification qu’elles ont apportés à ce poste ne pouvaient être "jugés 
insuffisants", que leur prix était détaillé entre la main d'œuvre, la fourniture et les frais 
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généraux, qu’il s’agit d’un motif inexact en fait, que leur prix unitaire est deux fois 
moins élevé que celui remis par la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM – 
ELOY TRAVAUX, celui-ci étant lui-même deux fois moins élevé que celui 
mentionné par la société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY, 
que si leur prix est considéré comme anormalement bas parce qu'il est deux fois moins 
élevé que celui de la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY 
TRAVAUX, la partie adverse aurait dû également considérer que le prix de la société 
momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY était a contrario 
anormalement élevé, puisque deux fois plus important que celui de l'adjudicataire, 
que ce prix a cependant été estimé normal par la partie adverse, qui semble dès lors 
avoir fait une application discriminatoire ou en tout cas manifestement déraisonnable 
de son pouvoir d'appréciation en matière de contrôle des prix et, en tout état de cause, 
insuffisamment justifiée en la forme, qu'il s'agit d'un poste pour lequel la quantité 
présumée est de deux unités, de sorte que la différence totale entre leur offre et celle 
des deux autres soumissionnaires est respectivement de 1.010,64 euros et de 2.698,66 
euros, ce qui ne peut aboutir à un constat d'irrégularité de l'offre dans le cadre d'un 
marché de travaux de plus de 5.000.000 d’euros HTVA.  
 
    En ce qui concerne le poste 192, les requérantes énoncent que la 
différence totale de prix entre leur soumission et celle de la société momentanée 
J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX pour ce poste est de 1.606,86 euros, 
alors que la différence entre le prix de la société momentanée J.M.V. COLAS 
BELGIUM - ELOY TRAVAUX et celui de la société momentanée A.B. TECH- 
FRANKI-GEHLEN-WANTY, tous deux jugés normaux, est de 26.306,4 euros. 
 
    Elles affirment que la partie adverse a mis en œuvre son pouvoir 
d'appréciation en matière de contrôle des prix de manière manifestement 
déraisonnable ou qu’à tous le moins son appréciation n'est pas suffisamment justifiée 
en la forme.  
 
    En ce qui concerne le poste 250, les requérantes font valoir que la 
différence de prix totale entre leur société momentanée et la société momentanée 
J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX est, pour ce poste, de 396 euros, 
alors que la différence entre le prix de la société momentanée J.M.V. COLAS 
BELGIUM - ELOY TRAVAUX et celui de la société momentanée A.B. 
TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY est de 2.654,4 euros, que c’est néanmoins leur 
offre, pourtant très proche de celle de la société momentanée J.M.V. COLAS  
BELGIUM - ELOY TRAVAUX, qui a été jugée anormale, que l’erreur 
d’appréciation du pouvoir adjudicateur quant à la normalité des prix est également 
manifeste et qu’à supposer que leur prix, inférieur de 396 euros à celui de leur 
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principale concurrente, soit considéré comme apparemment anormal, cela ne pouvait 
aboutir à un constat d'irrégularité de l'offre dans le cadre d'un marché de travaux de 
plus de 5.000.000 d’euros HTVA.  
 
    En ce qui concerne le poste 256, les requérantes affirment qu’il est le seul 
pour lequel il est clair que la partie adverse a estimé que leur prix était anormalement 
haut, mais que ce poste était "d'une importance anecdotique" puisque la différence 
totale entre leur offre et celle de sa concurrente la plus basse, la société momentanée 
J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX, est de 1.854 euros sur un marché de 
plus de 5.000.000 d’euros, qu’en outre, l’acte attaqué ne permet pas de comprendre la 
raison pour laquelle cette différence aboutit à un constat d'anormalité de leur prix, 
alors que, pour le poste 251, le prix remis par la société momentanée A.B. 
TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY de 154.110,72 euros n'a pas été jugé 
anormalement élevé par rapport au prix de la société momentanée J.M.V. COLAS 
BELGIUM - ELOY TRAVAUX de 16.288 euros, la différence entre les deux offres 
étant cependant de l'ordre de 1000 % ou 137.822,72 euros.  
 
    Les requérantes renvoient enfin aux remarques formulées pour le poste 
192 et soutiennent que cette application erratique du pouvoir discrétionnaire de la 
partie adverse quant au contrôle de la normalité des prix démontre soit une 
discrimination en défaveur de leur offre, soit une erreur manifeste d'appréciation dans 
l'examen des offres.  
 
    En réponse à la première branche du moyen, la partie adverse affirme 
que, dans le cadre de l’analyse des offres, elle a été amenée à demander aux trois 
premières sociétés soumissionnaires classées des justifications des prix unitaires de 
certains postes présentant un caractère apparemment anormalement bas ou élevé, que 
l’examen des justifications fournies par les requérantes l’a amenée à devoir les 
réinterroger le 28 avril 2010, certaines justifications fournies le 2 avril 2010 étant 
insuffisantes pour une quarantaine de postes et d’autres justifications n’étant pas 
fournies pour cinq postes, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, 
elle a procédé à l’examen des justifications transmises en date du 7 mai 2010 en 
réponse à la deuxième demande de renseignements du 28 avril 2010, qu’elle a 
constaté que, sur les quarante-cinq postes pour lesquels des justifications 
complémentaires avaient été demandées, elles n’étaient toujours pas fournies pour 
seize postes, à savoir les postes 172, 175, 192, 319 à 323 inclus et 249 à 256 inclus, 
que, dans leur première réponse du 2 avril 2010, les requérantes s’étaient contentées, 
en ce qui concerne ces postes, de confirmer le prix unitaire tel qu’il figurait dans leur 
offre au métré récapitulatif sans fournir les justifications demandées, alors que, par le 
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courrier recommandé du 26 mars 2010, elle avait précisé que les justifications 
devaient être ventilées en fourniture, transport et mise en œuvre.  
 
    La partie adverse affirme encore que pour les postes 172, 175, 192, 319 à 
323 inclus et 249 à 256 inclus, les requérantes se sont contentées dans leur deuxième 
réponse de joindre en annexes 6 et 7 de leur courrier du 28 avril 2010 l’offre de la 
société GALERE, requérante, portant sur les postes 172, 192 et 319 à 323 et l’offre de 
la société BAM MAT portant sur les postes 175 et 249 à 256, sans que ces offres 
apportent aucune des justifications demandées, celles-ci se limitant à mentionner le 
prix unitaire des différents postes, sans aucun détail ni explication, que les requérantes 
se sont donc abstenues de fournir les justifications demandées puisqu’elles se sont 
contentées de confirmer finalement leurs prix unitaires, alors qu’il leur était demandé 
de les justifier et de ventiler les justifications en fourniture, transport et mise en œuvre, 
et que l’absence de justifications fournies par les requérantes est la raison pour 
laquelle elle a été mise dans l’incapacité d’apprécier la pertinence des prix proposés 
pour ces postes. 
 
    Au reproche de ne pas avoir examiné les justifications fournies quant au 
fond mais uniquement quant à la forme, la partie adverse oppose qu’elle n’a pu que 
constater, après examen, que les justifications telles que demandées n’étaient pas 
apportées et qu’aucun examen concret des prix n’était possible. Elle entend souligner 
que les explications ne pouvaient pas se réduire à une affirmation selon laquelle les 
prix seraient normaux, mais devaient exposer ce qui avait permis au soumissionnaire 
d’arriver à un tel prix. 
 
    Elle affirme que les requérantes étaient conscientes du fait qu’elles 
n’avaient pas répondu correctement aux demandes de justifications puisqu’elles en 
avaient été averties par la deuxième demande de renseignements du 28 avril 2010, 
qu’elles ont fait parvenir, hors délai, des renseignements complémentaires en date du 
28 mai 2010 pour le poste 172 ainsi que par courrier du 23 juin 2010, soit 
postérieurement à la désignation de l’adjudicataire, qu’elles étaient en mesure de 
répondre correctement aux demandes de justifications puisqu’elles l’ont fait pour 
certains postes et que, "en ce qui concerne les postes incomplets, il s’agissait d’offres 
soi-disant de sous-traitants mais qui en réalité étaient, pour les postes 172, 192 et 319 
à 323, une offre de la société GALERE elle-même, soit une des parties de 
l’association momentanée, la requérante en l’espèce, et pour les autres postes, la 
société BAM, soit le groupe dont les requérantes font partie". 
 
    La partie adverse en conclut que comme le mentionne la décision 
attaquée et comme le soulignent les requérantes dans l’exposé des faits de leur requête 
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(page 6), c’est donc bien "l’absence de justifications relatives à ces postes qui conduit 
à l’incapacité, pour le pouvoir adjudicateur, d’apprécier le caractère anormal des prix 
proposés". 
 
    En réponse à la deuxième branche du moyen, la partie adverse soutient 
que les requérantes font référence à un marché totalement étranger, soit "la mise sous 
domaine public de l’areine de Gersonfontaine dans la rue Pouplin, la rue Stéphany, la 
rue Lambert-le-Bègue et la place des Béguinages", que les requérantes affirment que 
le marché leur a été attribué alors que les justificatifs ne comportaient pas les 
ventilations mentionnées, que les marchés n’étaient cependant pas comparables, que 
cet argument est donc sans pertinence, que, dans les pièces fournies par les 
requérantes pour ce marché, elles avaient effectivement apporté les justifications 
demandées, qu’il suffit de considérer par exemple les justifications fournies par la 
société GALERE pour le poste 40 "qui ventile bien et justifie le prix suivant la 
fourniture, le transport et la mise en œuvre", que les requérantes ne peuvent prétendre 
que le principe général de confiance légitime a été méconnu "alors que, notamment, la 
première requérante est habituée à répondre aux offres et aux demandes de 
justifications de prix de la partie adverse et sait donc parfaitement comment y 
répondre".  
 
    La partie adverse soutient encore qu’elle dispose d’un large pouvoir 
d’appréciation des justifications fournies par un soumissionnaire dans le cadre de la 
procédure de contrôle du caractère apparemment anormal des prix d’une soumission 
et que cette appréciation se fait au cas par cas, en fonction du marché concerné, des 
prix proposés et des justifications fournies et que le pouvoir adjudicateur peut 
parfaitement, sans méconnaître le principe de confiance légitime, considérer, eu égard 
au cas d’espèce, les justifications suffisantes dans un cas et insuffisantes dans un autre 
marché. 
 
    Elle conclut que les requérantes peuvent d’autant moins prétendre à la 
violation du principe général de confiance légitime qu’elles ont expressément été 
averties par le courrier du 28 avril 2010 de ce que les justifications qu’elles avaient 
apportées dans le cadre de la première demande de renseignements n’étaient pas 
suffisantes, qu’elles n’ont communiqué cependant aucune justification 
complémentaire relativement aux postes 172, 175, 192, 319 à 323 et 249 à 256 dans le 
cadre de la deuxième demande de renseignements et que les offres de sous-traitants 
évoquées en l’espèce n’émanent pas véritablement de sous-traitants puisqu’il s’agit 
d’une part de la société GALERE elle-même et d’autre part de la société BAM MAT, 
société du groupe dont font partie les requérantes. 
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    En réponse à la troisième branche du moyen, la partie adverse fait valoir 
que les prix des deux autres soumissionnaires n’ont finalement pas été considérés 
comme anormaux sur la base des justifications jugées satisfaisantes qu’ils ont 
apportées, que le caractère anormal d’un prix ne peut s’apprécier qu’en fonction des 
justifications fournies par le soumissionnaire ayant remis ce prix, que le paragraphe 3 
de l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précise que lors de la vérification de 
prix apparemment anormalement bas, le pouvoir adjudicateur peut prendre en 
considération des justifications se référant notamment à l’économie du procédé de 
construction, aux solutions techniques adoptées et/ou aux conditions 
exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les 
travaux, etc., qu’il s’agit nécessairement de justifications se rapportant à la situation 
propre du soumissionnaire et à la spécificité de son offre, que le caractère anormal des 
prix proposés par les requérantes ne pouvait être examiné qu’au regard des 
justificatifs fournis par celles-ci, que les requérantes étant restées en défaut de fournir 
les justifications demandées, elle était dans l’incapacité d’apprécier le caractère 
anormal des prix proposés par elles, qu’il ne peut y avoir d’appréciation 
manifestement déraisonnable lorsque, par la faute des requérantes, elle n’a pas été en 
mesure d’apprécier la pertinence des prix offerts par celles-ci alors qu’ils présentaient 
un caractère apparemment anormal.  
 
    Elle fait valoir encore que les justifications insuffisantes des requérantes 
portaient sur seize postes et en déduit que les comparaisons auxquelles elles se livrent 
dans les pages 12 à 17 de leur requête sont irrelevantes. 
 
    Elle formule des observations supplémentaires relatives à certains 
arguments des requérantes. 
 
- Concernant les postes 249, 251, 252, 253, 254, 255, 319, 320, 321, 322, 323 
 
    La partie adverse soutient que c’est en fonction des justificatifs fournis 
par les deux autres soumissionnaires que leurs prix ont été jugés normaux, que le 
pouvoir adjudicateur n’a aucune obligation d’indiquer le sens de l’anomalie, qu’au 
départ, les prix de l’ensemble de ces postes ont été jugés apparemment anormaux pour 
l’ensemble des soumissionnaires et que ce n’est que sur la base des justifications 
fournies par chacun des deux autres soumissionnaires que leurs prix n’ont pas été 
considérés comme anormaux mais qu’elle a été dans l’incapacité d’apprécier la 
pertinence des prix proposés par les requérantes présentant un caractère apparemment 
anormal, eu égard à l’absence de justifications fournies. 
 
- Concernant le poste 172 
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    La partie adverse affirme que les requérantes reconnaissent que le prix 
qu’elles ont remis pour ce poste est très éloigné de celui déposé par les deux autres 
concurrents, que l’allégation d’interprétation erronée de ce poste par la partie adverse 
et les autres soumissionnaires est tout à fait inexacte et purement spéculative, que le 
poste 172 concerne uniquement les joints qui relient les dalles de béton et les pavés de 
pierre et nullement les joints destinés à relier les dalles de béton entre elles, que le 
libellé de ce poste est clair : "joint d’étanchéité - masse de scellement entre dalles de 
béton et pavés de pierre", que c’est une erreur de prétendre que le prix plus élevé remis 
par les autres soumissionnaires s’expliquerait par le fait qu’ils auraient porté, sous ce 
poste du métré, un prix concernant à la fois le joint de scellement entre dalles de béton 
et pavés de pierre et le joint de scellement des dalles entre elles, que le prix remis par 
les deux autres soumissionnaires s’explique par le type de produit mis en œuvre par 
eux, qu’en outre les requérantes n’ont fourni, pour ce poste, aucune justification de 
leur prix, se contentant de joindre en annexe 6 à leur réponse à la deuxième demande 
de renseignements l’offre de la société GALERE elle-même comportant simplement 
le prix unitaire sans ajouter aucune autre précision. 
 
    La partie adverse attire enfin l’attention "sur l’importance de ce poste 
puisque la quantité était de 2500 mètres et vu la différence entre le prix offert par les 
requérantes et le prix offert par le soumissionnaire classé deuxième, ce poste avait une 
importance énorme sur le coût du marché et aurait pu entraîner une modification dans 
le classement des offres quant à leur prix". Elle souligne également l’importance 
technique de ce poste. 
 
- Concernant le poste 175 
 
    La partie adverse énonce que les requérantes se sont contentées de 
déposer en annexe 7 à leur courrier du 7 mai 2010 une offre non signée et non datée à 
l’en-tête de la société BAM qui ne fournit aucune précision quant à la taque amovible 
fournie et se contente d’en répéter le prix, qu’aucune appréciation du caractère 
anormal du prix offert par les requérantes n’était donc possible au vu des justifications 
fournies, que l’irrégularité d’un poste vicie toute l’offre et ce quelle que soit 
l’importance du poste et de l’anomalie et que seize postes étaient concernés. 
 
- Concernant le poste 192 
 
    La partie adverse répète "son incapacité à apprécier le caractère anormal 
du prix proposé par les requérantes eu égard à l’absence de justifications fournies par 
elles". Elle soutient que, pour ce poste, les requérantes se sont contentées de déposer 
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en annexe 6 de leur réponse du 7 mai 2010 l’offre de la société GALERE qui ne fait 
que remettre un prix sans apporter aucune justification ni précision. 
 
- Concernant le poste 250 
 
    La partie adverse répète qu’elle a été dans l’incapacité d’apprécier le 
caractère anormal du prix proposé par les requérantes en l’absence de justifications 
fournies par elles. Elle soutient que les requérantes "se sont contentées de déposer en 
annexe 7 une offre de la société BAM, non datée, non signée et non détaillée ni 
justifiée quant aux fournitures proposées". Elle considère qu’il ne peut y avoir erreur 
d’appréciation du pouvoir adjudicateur qui, par la faute des requérantes, n’a pas été en 
mesure de pouvoir justement apprécier les prix remis par celles-ci. 
 
- Concernant le poste 256 
 
    En ce qui concerne l’importance anecdotique de ce poste, alléguée par les 
requérantes, la partie adverse renvoie à ce qu’elle a exposé sur le total de l’offre et 
rappelle que le caractère anormal d’un prix s’apprécie en fonction des justifications 
fournies par le soumissionnaire quant à son prix. 
 
    Elle en conclut qu’il n’y a eu aucune discrimination en défaveur de l’offre 
des requérantes ni aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des offres à 
partir du moment où les requérantes sont restées en défaut de fournir les justifications 
demandées quant à leurs prix. 
 
    En ce qui concerne la première branche, les requérantes répliquent que la 
partie adverse ne conteste pas qu’il était impossible, à la lecture de sa décision, de 
déterminer si leurs prix avaient été jugés anormaux parce qu’ils étaient anormalement 
bas ou anormalement élevés, que la réponse à cette question n’a rien d’évident pour de 
nombreux postes puisque plusieurs prix jugés anormaux sont, en réalité, compris 
entre les prix remis par les deux autres associations momentanées, expressément 
acceptés, qu’il ne s’agit pas d’un simple problème de motivation formelle de l’acte 
attaqué mais d’une véritable carence quant aux motifs de fond puisque la partie 
adverse a rejeté des prix dont elle reste incapable de dire si elle les juge anormalement 
hauts ou anormalement bas, que la partie adverse admet implicitement que la 
motivation du rejet de leur offre ne repose pas sur une appréciation des prix proposés, 
mais sur une appréciation de la qualité formelle des justifications fournies, que le 
raisonnement du pouvoir adjudicateur n’est pas centré sur l’acceptabilité du prix 
proposé, et donc sur son caractère anormal ou non, mais sur la seule qualité des 
justifications fournies.  
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    Elles affirment que le pouvoir adjudicateur dispose de multiples sources 
d’informations pour juger de la validité d’un prix, parmi lesquelles les prix remis par 
les autres soumissionnaires, les prix remis à l’occasion d’autres marchés similaires, 
ou encore les connaissances techniques de ses agents, que le pouvoir adjudicateur 
n’est donc pas nécessairement mis dans l’impossibilité de vérifier la normalité d’un 
prix parce qu’il n’aurait pas reçu de justifications formulées avec la précision qu’il 
aurait souhaitée, que pour de très nombreux prix déposés par les deux autres sociétés 
momentanées concernées, la partie adverse, bien qu’elle ait formellement exigé la 
ventilation des justifications de prix, a accepté des justifications qui ne comportaient 
pas cette ventilation ce qui démontre qu’elle dispose de plusieurs modalités pour 
contrôler la normalité d’un prix et qu’elle n’est pas limitée à un certain type de 
justification. 
 
    Les requérantes affirment encore que la partie adverse prétend déduire de 
la communication par elles, au-delà du délai de douze jours, de ce qu’elle qualifie de 
"justificatifs complémentaires", "le fait que ces dernières étaient conscientes du 
caractère insuffisant de ceux par elles produits dans le délai qui leur était alloué pour 
ce faire", que la partie adverse ne peut être suivie à cet égard car "ces communications 
ont en effet eu lieu pour autant que de besoin, convaincues que les parties requérantes 
étaient du caractère satisfactoire de leurs justificatifs, au regard de ce qui est 
habituellement requis par les pouvoirs adjudicateurs, et plus particulièrement par la 
partie adverse elle-même dans le cadre d’autres marchés dans les contextes desquels 
ces dernières avaient eu l’occasion de remettre prix".   
 
    Elles entendent rappeler encore que, par leur courrier du 28 mai 2010, 
elles "se limitent à produire des pièces complémentaires aux fins d’illustrer 
davantage, si besoin en est, l’argumentation par elles d’ores et déjà développée quant 
à la portée du poste 172" et qu’à supposer même qu’il se fut agi de justificatifs 
complémentaires, il appartenait à la partie adverse de les examiner malgré leur 
communication tardive en vertu du principe de bonne administration dès lors qu’il n’y 
avait pas urgence pour attribuer le marché.  
 
    Elles font valoir enfin, quant aux offres des sociétés GALERE et BAM 
MAT, que l’offre de prix de la société GALERE relativement aux postes 172, 192 et 
319 à 323 émane d’un service différent de celui qui a remis prix, soit le service génie 
civil, étant celui de "Réparation d’Ouvrage d’Art", ainsi que mentionné, tempore non 
suspecto, selon signature du chef de ce secteur, que ce service est autonome et 
indépendant du service génie civil et fonctionne comme un véritable "centre de profit" 
au sens comptable du terme, qu’il est totalement responsable de ses coûts et recettes, 
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possède son propre service de devis, son service achats, son service facturations, ainsi 
que son personnel propre à la réalisation de ses travaux, que "c’est donc de manière 
parfaitement habituelle que ce service remet des offres au moment des études de 
devis, tant en interne à la société GALERE, qu’en externe, pour d’autres sociétés qui 
le solliciteraient. C’est dans ce contexte que l’offre de prix a été établie le 
4 février 2010, soit avant le dépôt des offres. Même au sein de la société GALERE, ce 
service de "Réparation d’Ouvrages d’Art" est donc, à tout le moins, assimilé à un 
sous-traitant. Eu égard à sa parfaite autonomie, il est matériellement impossible aux 
requérantes de ventiler les prix remis par ce service". 
 
    Les requérantes font valoir encore que l’offre que la partie adverse 
présente comme émanant de BAM consiste, en réalité, en une offre de la société BAM 
MAT, société sœur de la société GALERE, que ces deux sociétés ont des 
personnalités juridiques différentes et des modes de fonctionnement autonomes et 
indépendants, poursuivant chacune un but de lucre, que leur actionnariat diffère, que 
la société BAM MAT a remis prix en qualité de sous-traitant des requérantes et que 
cela ne devrait pas poser de difficultés à la partie adverse, puisqu’elle a accepté, dans 
le cadre de l’offre déposée par la société momentanée J.M.V. COLAS 
BELGIUM-ELOY TRAVAUX, le justificatif du sous-traitant ELOY BETON, qui, 
comme la société ELOY TRAVAUX, fait partie du groupe ELOY. 
 
    Les requérantes concluent que la partie adverse juge insuffisants les 
justificatifs de prix qu’elles produisent alors que ceux déposés par les deux autres 
soumissionnaires, qu’elle estime par contre suffisants, ne sont pas plus détaillés, et 
qu’ils contiennent des erreurs.  
 
    En ce qui concerne la deuxième branche, les requérantes énoncent que 
c’est à tort que la partie adverse nie le fait d’avoir accepté, lors de marchés récents, des 
justifications de prix ne comportant pas de ventilation entre fourniture, transport et 
mise en œuvre et renvoient aux pièces de la farde C de leur dossier. 
 
    En ce qui concerne la troisième branche, les requérantes affirment que 
l’assertion de la partie adverse selon laquelle elle ne peut apprécier les prix de chaque 
soumissionnaire qu’en fonction des justifications qu’ils ont offertes est radicalement 
erronée en fait et en droit, que ce raisonnement signifierait qu’un pouvoir adjudicateur 
serait contraint de demander des justifications pour chaque prix unitaire de chaque 
soumission à l’occasion de chaque marché, puisqu’il ne pourrait jamais se reposer sur 
ses propres connaissances techniques, sur sa connaissance des prix du marché ou sur 
les prix remis par les autres soumissionnaires ou à l’occasion de marchés similaires. 
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    Elles affirment que l’argument selon lequel "le pouvoir adjudicateur n’a 
aucune obligation d’indiquer le sens de l’anomalie" du prix est également erroné en 
droit, car si cette précision n’est effectivement pas exigée au moment de la demande 
de justification de prix, il n’en demeure pas moins que la motivation formelle de la 
décision d’écarter une offre n’est pas adéquate si elle ne permet pas au 
soumissionnaire concerné de comprendre en quoi son prix est anormal et si aucune 
précision complémentaire n’est apportée à ce titre, ni par le dossier administratif, ni 
par le mémoire en réponse et qu’il convient d’en tirer les conséquences qui 
s’imposent. 
 
    Elles déclarent que les réponses apportées par la partie adverse aux 
arguments relatifs à l’incohérence de son processus d’examen des prix ne sont pas 
satisfaisantes. 
 
    Au sujet des prix relatifs aux postes 249, 251, 252, 253, 254, 255, 319, 
320, 321, 322 et 323, elles affirment que "la partie adverse les a estimés anormaux, 
alors qu’ils étaient systématiquement compris entre les prix - jugés expressément 
normaux - remis par la société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN- 
WANTY et ceux remis par la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - 
ELOY TRAVAUX", que ces deux autres associations momentanées n’ont jamais 
justifié leur prix par référence à des solutions techniques spécifiques, à une économie 
particulière du procédé de construction ou à des conditions extraordinairement 
favorables qui leur auraient été accordées, qu’il ne ressort pas du dossier administratif 
que les prix de l’un ou de l’autre de ces soumissionnaires auraient été acceptés parce 
qu’il aurait bénéficié de conditions particulières, propres à son offre, et qui 
justifieraient un prix particulièrement peu élevé, que l’argument selon lequel les 
sociétés requérantes auraient dû fournir des explications particulières pour justifier un 
prix comparable à ceux remis par les deux autres soumissionnaires est dès lors 
dépourvu de tout fondement et que cette erreur manifeste d’appréciation, concernant 
onze des seize prix des sociétés requérantes jugés anormaux est de nature, à elle seule, 
à entraîner l’illégalité du rejet de leur offre. 
 
    Au sujet du poste 172, les requérantes admettent que la différence de prix 
entre leur offre et celle des autres soumissionnaires est très importante, mais indiquent 
que le prix correct est celui qu’elles ont déposé, qu’il ressort du courrier justificatif du 
1er avril 2010 que la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY 
TRAVAUX a utilisé le poste 172 à mauvais escient, puisqu’elle n’y a pas inséré le 
prix du joint en question, qu’il ressort de l’offre de la société momentanée J.M.V. 
COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX que le prix remis pour le poste 172 ne 
concerne pas l’objet de ce poste, que le prix remis par cette association, pour le joint 
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d’étanchéité entre dalles de béton et pavés est de 2,8 euros par mètre auxquels 
s’ajoutent les frais généraux et la marge bénéficiaire et non de 51,37 euros comme 
mentionné au poste 172 selon l’offre de cette association, que ce prix est justifié par 
une offre griffonnée de sous-traitant, non ventilée, et reçue après dépôt des 
soumissions, que le prix unitaire remis par les requérantes pour le poste 172 est tout à 
fait normal, puisque légèrement supérieur à celui en définitive remis par la société 
momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX et erronément inscrit 
dans le poste 109, que la justification du prix unitaire du poste 172 apportée par la 
société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY est tout aussi 
édifiante, car il en ressort que cette société momentanée a établi son prix concernant le 
poste 172 sur le fondement d’une erreur importante de son fournisseur quant à sa 
portée puisqu’alors qu’il concernait les joints entre dalles de béton et pavés de pierre, 
le poste a été traité comme s’il avait pour objet le joint de "scellement entre dalles 
préfabriquées" et qu’il ressort de cette justification que le prix qui aurait dû être remis 
pour ce poste est de 3,50 euros le mètre, plus les frais généraux et la marge 
bénéficiaire, prix qui est, comparable à celui remis par les requérantes. 
 
    Elles en déduisent que la partie adverse a décidé de rejeter la seule offre 
fondée sur le produit, facturé au prix normal tandis que les deux soumissionnaires qui 
ont remis une offre pour un produit erroné, à un prix prohibitif, ont été retenus, ce qui 
constitue une erreur manifeste d’appréciation d’autant moins explicable que ce type 
de joint bitume est classique et utilisé de manière courante par les services de voiries 
de la partie adverse et que celle-ci disposait des capacités techniques lui permettant de 
déceler le caractère anormalement haut des prix déposés par les deux autres sociétés 
momentanées. 
 
    Au sujet du poste 175, les requérantes soulignent qu’elles ont bien 
apporté une justification détaillée par le dépôt d’un tableau indiquant le prix de la 
fourniture et celui de la pose des taques amovibles ainsi que le coefficient "frais 
généraux" et la "contribution CRR", que les deux autres soumissionnaires ne donnent 
pas de précisions supplémentaires, mais que leurs justificatifs ont toutefois été 
considérés comme satisfaisants, que le prix de 1.701,01 euros remis par la société 
momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY a été jugé normal, de même 
que celui de 857,00 euros, soit la moitié, remis par la société momentanée J.M.V. 
COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX, que le prix de ce poste a donc été justifié 
conformément à l’exigence de la partie adverse et que celle-ci ne peut dès lors en 
aucun cas prétendre qu’elle a été mise dans l’impossibilité d’en vérifier la validité. 
 
    Au sujet du poste 192, les requérantes affirment que leur prix est très 
proche de celui de la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY 
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TRAVAUX, que le prix anormal est plutôt celui de la société momentanée A.B. 
TECH-FRANKI- GEHLEN-WANTY, six fois plus élevé que celui de la société 
momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX, que si celle-ci a bien 
ventilé son prix conformément aux demandes de la partie adverse, ce n’est pas le cas 
de la société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY qui se contente 
de renvoyer à l’offre de la société GAMA qui n’est pas ventilée, que, dans ce contexte, 
la justification du prix de la société momentanée A.B. 
TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY ayant été acceptée, il n’existait aucun motif 
raisonnable de refuser la justification des sociétés requérantes, qui se présentait, 
formellement, de manière comparable, d’autant plus que ce poste concerne des 
travaux basiques (protection "coaltar" sur béton) et que la partie adverse disposait des 
capacités techniques lui permettant de conclure à la pertinence du prix remis par les 
requérantes. 
 
    Au sujet des postes 249 à 256, les requérantes font valoir que leurs prix 
sont situés entre ceux des autres soumissionnaires de telle sorte qu’il est impossible de 
les déclarer anormaux, que la partie adverse prétend que les justifications énoncées 
par les sociétés momentanées J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX et 
A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY étaient acceptables, alors que celles 
offertes par les requérantes étaient insuffisantes mais que ce raisonnement ne repose 
sur aucun élément objectif du dossier, qu’elles ont justifié leur prix en déposant l’offre 
d’un sous-traitant, la société BAM MAT alors que les sociétés momentanées A.B. 
TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY ou J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY 
TRAVAUX ont justifié leurs prix unitaires par l’offre remise par un sous-traitant, 
sans ventilation entre la fourniture, le transport et la mise en œuvre et qu’en leur 
déniant, à elles seules, la validité de ce type de justification, la partie adverse a violé le 
principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires. 
 
    Enfin, au sujet des postes 319 à 323, les requérantes soutiennent que, pour 
ces postes, la société GALERE a remis un prix situé à mi-chemin entre ceux remis par 
ses deux concurrents, de sorte que ces prix ne pouvaient être jugés anormaux, que les 
justifications de la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY 
TRAVAUX ne sont pas détaillées, pas plus qu’elles n’expliquent la raison d’un prix 
aussi bas, que ce soumissionnaire se contente de déposer l’offre d’un sous-traitant, la 
société RIXHON, dont les prix ont été augmentés du coefficient de frais généraux et 
du "CRR", que les justifications de la société momentanée A.B. 
TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY ne sont pas davantage détaillées puisque cette 
dernière se limite à déposer les prix remis par son sous-traitant AQUAFONTAL, 
assortis des coefficients habituels et qu’il n’existait donc aucun motif objectif pour 
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accepter les justifications offertes par ces deux associations momentanées, et refuser 
dans le même temps celles formellement identiques des requérantes. 
 
    Dans son dernier mémoire, la partie adverse entend préciser que les offres 
communiquées par les requérantes en annexes 6 et 7 de leur courrier du 7 mai 2010, 
soit l’offre de la société GALERE portant sur les postes 172, 192 et 319 à 323, d’une 
part, et l’offre de la société BAM MAT portant sur les postes 175 et 249 à 256, d’autre 
part, ne constituent pas des offres émanant de sous-traitants de ces sociétés, l’annexe 6 
comportant une offre de la société GALERE elle-même, l’en-tête de cette annexe 
mentionnant "Galère - Génie civil - Environnement", et l’annexe 7 comportant une 
offre de la société BAM MAT, partie du groupe ROYAL BAM auquel appartiennent 
les requérantes. 
 
    La partie adverse réaffirme que les requérantes ont été interrogées à deux 
reprises mais qu’elles se sont abstenues de fournir les justifications demandées, se 
contentant de mentionner leurs prix unitaires sans jamais les justifier. 
 
    Dans leur dernier mémoire, les requérantes font valoir notamment que la 
partie adverse n’a pu se rendre incapable de juger du caractère normal de prix non 
ventilés par elles qu’en usant de manière déraisonnable de son pouvoir d’appréciation 
alors qu’elle a apprécié la pertinence de certains prix non ventilés de la société 
momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX et qu’"il lui était 
possible de procéder par simple comparaison pour balayer le caractère apparemment 
normal des prix non ventilés remis par les requérantes". 
 
IV. 2. Décision du Conseil d'Etat 
 
    L’article 110, § 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics 
porte ce qui suit: 
 
" Toutefois, avant d'écarter éventuellement une offre, en raison du caractère 

apparemment anormalement élevé ou anormalement bas des prix unitaires ou 
globaux qu'elle contient, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire en 
cause, par lettre recommandée, à fournir, par écrit les justifications nécessaires 
dans un délai de douze jours de calendrier, à moins que l'invitation prévoie un délai 
plus long.  

 
 La preuve de l'envoi de ces justifications incombe au soumissionnaire.  
 
 Lors de la vérification de prix apparemment anormalement bas, le pouvoir 

adjudicateur peut prendre en considération des justifications se référant 
notamment:  
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 1° à l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits 
ou de la prestation des services;   

 2° aux solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement 
favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir 
les produits ou les services;  

 3° à l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le 
soumissionnaire;  

 4° au respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail 
en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;  

 5° à l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée 
légalement.  

 […]". 
 
 
    Le caractère normal des prix d’une offre constitue un des éléments de sa 
régularité. 
 
    Ce contrôle des prix doit s’effectuer poste par poste.  
 
    La faculté de contrôler les prix apparemment anormaux reconnue au 
pouvoir adjudicateur lui permet de vérifier si le prix offert par un soumissionnaire ne 
l’empêchera pas d'exécuter les obligations qui résultent du cahier spécial des charges, 
tant au point de vue de la qualité des travaux, fournitures ou services qu'au point de 
vue du délai d’exécution, ou encore, si ce prix ne constitue pas une charge exorbitante 
pour le pouvoir adjudicateur.  
 
    Il s’agit d’éviter toute spéculation qui jouerait au détriment des intérêts du 
pouvoir adjudicateur et de la collectivité. 
 
    Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur dispose d’une faculté 
d’appréciation portant sur le prix et ses différentes composantes. 
 
    Il lui appartient notamment, s’il le juge utile, de demander aux 
soumissionnaires de procéder à une ventilation de leur prix entre fourniture, transport 
et mise en œuvre.  
  
    Il incombe alors aux soumissionnaires de justifier leur prix en tenant 
compte de cette demande de ventilation. 
 
    Les requérantes ne peuvent être suivies en ce que, dans la première 
branche de leur moyen, elles cherchent à se décharger de la preuve du caractère 
normal ou anormal d’un prix en soutenant que c’est à la partie adverse de l’établir. 
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    Cette interprétation va à l’encontre des termes de l’article 110, § 3, alinéa 
1er et 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, précité. 
 
    En l’espèce, la partie adverse a décidé d’inviter les trois premiers 
soumissionnaires classés après corrections et rabais à justifier certains de leurs prix 
unitaires.  
 
    Une demande en ce sens a été adressée par un courrier du 26 mars 2010 
notamment à la société momentanée GALERE-BETONAC, précisant que les 
justifications relatives aux prix unitaires devaient "être ventilées en fourniture, 
transport et mise en œuvre, laquelle comporte la main d’œuvre et le matériel" pour 
une série de postes. 
 
    Après un examen des réponses fournies par les soumissionnaires 
interrogés, la partie adverse a demandé encore des précisions complémentaires 
portant sur une série de postes, notamment à la société momentanée 
GALERE-BETONAC, par un courrier du 28 avril 2010 rappelant la nécessité de 
procéder à une ventilation de chaque prix unitaire. 
 
    Il ressort de la décision attaquée que les justifications des postes 172, 175, 
192, 319 à 323 inclus et 249 à 256 inclus de l’offre de la société momentanée 
GALÈRE -BETONAC ont été jugées insuffisantes par la partie adverse. 
 
    La motivation de la décision attaquée fait ressortir, en outre, qu’il n’a pu 
être tenu compte, pour le poste 172, des justifications apportées en dehors du délai de 
douze jours calendrier prévu par l’article 110, § 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. 
 
    Les pièces de la procédure font apparaître que les requérantes n’ont pas 
communiqué la ventilation requise pour les postes litigieux.  
 
    Les justifications déposées par les requérantes le 2 avril 2010 ne 
contiennent, pour ces postes, aucune ventilation en fourniture, transport et mise en 
œuvre.  
 
    Le complément de justifications déposé le 7 mai 2010, à la suite du 
courrier de la partie adverse du 28 avril 2010, ne contient pas davantage de 
ventilation.  
 
    Les requérantes y confirment leur prix en y joignant les offres censées 
émaner de leurs sous-traitants. Cependant, ni l’offre de la société GALERE pour les 
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postes 172, 192 et 319 à 323, ni l’offre de la société BAM MAT pour les postes 175 et 
249 à 256, ne comportent la ventilation demandée par la partie adverse. 
 
    A défaut d’une telle ventilation expressément prévue par le pouvoir 
adjudicateur, celui-ci a pu décider qu’il était dans l’incapacité de procéder à la 
vérification de prix unitaires apparemment anormaux de telle sorte que l’offre de la 
société momentanée constituée par les requérantes devait être déclarée irrégulière.  
 
    C’est en vain que les requérantes soutiennent que la partie adverse a 
appliqué en cela un formalisme qui ne trouve aucun fondement dans la législation 
relative aux marchés publics.  
 
    La décision attaquée repose sur une constatation de fait : les requérantes 
sont restées en défaut d’apporter les justifications requises par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
    Cette constatation ne relève pas d’un formalisme non fondé, mais 
s’inscrit très exactement parmi les motifs que peut prendre en compte le pouvoir 
adjudicateur. 
 
    Compte tenu de l’irrégularité de leur offre pour défaut de justifications de 
certains prix, c’est encore en vain que les requérantes entendent établir que, comparés 
à ceux de deux autres associations momentanées dont les prix ont été acceptés, les 
leurs ne pouvaient être tenus pour anormaux, ne fût-ce qu’en apparence. 
 
    Le moyen n’est fondé ni en sa première, ni en sa troisième branche. 
 
    Les requérantes ne peuvent davantage être suivies en ce qu’elles 
reprochent à la partie adverse d’avoir méconnu le principe de légitime confiance parce 
qu’elle n’avait pas demandé une telle ventilation des prix dans le cadre d’autres 
marchés. 
 
    Le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans 
le cadre du contrôle des prix. 
 
    Il lui appartient de requérir les justifications qu’il estime utiles en tenant 
compte de toutes les circonstances de l’espèce, sans être lié par les demandes qu’il 
aurait estimé devoir formuler dans le cadre d’un ou plusieurs autres marchés 
antécédents. 
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    Au demeurant, la partie adverse ne se fait pas faute de souligner la 
différence d’objet et de localisation du marché de travaux litigieux portant sur 
l’aménagement des environs de la gare des Guillemins à Liège et de ceux d’un 
précédent marché de travaux concernant l’aménagement de l’"areine [ou araine] 
Gersonfontaine", dans un autre quartier de la même ville. 
 
    Le moyen n’est pas fondé à sa deuxième branche. 
 
    Le premier moyen n’est, en conséquence, fondé en aucune de ses 
branches. 
 
V. SECOND MOYEN 
 
V. 1. Thèses des parties 
 
    Les requérantes prennent un second moyen de la violation des principes 
d'égalité et de non-discrimination entre soumissionnaires.  
 
    Elles énoncent dans leur requête que, n’ayant pu obtenir l'accès au dossier 
administratif, elles posent néanmoins le postulat que les justificatifs de prix remis par 
les deux autres soumissionnaires relativement aux postes sous-traités pour lesquels ils 
ont été interrogés pour prix unitaires apparemment anormaux ne comportent pas non 
plus de ventilation en fourniture, transport et mise en œuvre et soulignent que si tel 
devait être effectivement le cas, la partie adverse aurait alors rompu l'égalité de 
traitement entre soumissionnaires, puisqu'elle n'aurait pas traité l'ensemble des offres 
avec la même sévérité.  
 
    Dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme que le postulat de 
principe des requérantes n’est pas fondé, qu’il ressort de l’examen des réponses 
obtenues des deux autres soumissionnaires à la suite de la première demande de 
renseignements du 26 mars 2010 que ceux-ci ont fourni les justifications demandées 
pour la majorité des postes, contrairement aux requérantes, que les deux autres 
soumissionnaires n’ont dû être réinterrogés le 28 avril 2010 qu’à propos de quatre 
postes, nombre très limité, que, par contre, alors que le deuxième courrier adressé aux 
requérantes le 28 avril 2010 attirait expressément leur attention sur le fait que les 
premières justifications fournies par elles n’étaient pas suffisantes, celles-ci n’ont rien 
apporté de plus quant aux postes 172, 175, 192, 319 à 323 et 249 à 256 dans leur 
réponse du 7 mai 2010. 
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    La partie adverse affirme qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir 
apprécié de la même manière les justifications apportées par les requérantes et celles 
formulées par les deux autres soumissionnaires à partir du moment où les requérantes 
n’ont pas fourni les justifications demandées. 
 
    Elle en déduit que c’est sans méconnaître le principe d’égalité qu’elle a 
considéré que les justifications fournies par les autres soumissionnaires étaient 
suffisantes et non les réponses données par les requérantes. 
 
    Dans leur mémoire en réplique, les requérantes font valoir que la partie 
adverse reste prudente en affirmant que les deux autres soumissionnaires lui ont 
fourni les justifications demandées pour la majorité des postes, admettant ainsi, 
implicitement, que tous les postes n’ont pas été justifiés conformément à ses 
exigences. 
 
    Les requérantes affirment que le moyen vise essentiellement les postes 
pour lesquels les différents soumissionnaires ont décidé de recourir à la 
sous-traitance, qu’il était matériellement impossible concernant ces postes particuliers 
de ventiler précisément les prix déposés par les sous-traitants, puisque le prix de la 
prestation dépendait du calcul effectué par un tiers. 
 
    Elles font valoir que lorsque le pouvoir adjudicateur entreprend de 
vérifier des prix apparemment anormaux, il doit, dans l’exercice du pouvoir 
d’appréciation qui est le sien, traiter tous les soumissionnaires sur un pied d’égalité, 
donc envisager les différentes offres sur la base des mêmes critères et avec la même 
sévérité et qu’"il ne peut avoir des exigences de justification plus élevées pour certains 
soumissionnaires seulement". 
 
    Elles affirment qu’il faut vérifier si, dans le dossier administratif, les 
justifications de prix des autres soumissionnaires, en particulier pour les postes 
sous-traités, ont été examinées "avec la même intransigeance que celles des 
requérantes" et rechercher si les deux autres sociétés momentanées A.B. TECH- 
FRANKI-GEHLEN-WANTY et J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX 
ont ventilé leurs prix entre la fourniture, le transport et la mise en œuvre lorsqu’elles 
devaient justifier les prix de postes sous-traités.  
 
    Elles soutiennent que l’examen du dossier administratif amène à une 
réponse clairement négative. 
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    Concernant la société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN- 
WANTY, les requérantes affirment que "dans les justifications apportées par courrier 
du 2 avril 2010, les postes sous-traités font l’objet d’annexes rédigées par les 
sous-traitants, lesquels ne ventilent pas leur prix de la manière exigée par la partie 
adverse", qu’il en est ainsi des postes 89, 90, 92, 93 et 98, justifiés par un simple prix 
mentionné par le sous-traitant ; du poste 109, des postes 130, 131, 132, 138 et 157, 
renvoyant pour ces derniers à l’offre de la société GEHLEN, laquelle ventile son prix 
mais sans mention de son coefficient de frais généraux ; du poste 172, dont le prix ne 
serait fondé sur aucun élément objectif et qui a cependant été accepté par la partie 
adverse ; du poste 192 justifié par le dépôt de l’offre de la société GAMA qui ne 
comporte aucune ventilation de prix ; du poste 233 justifié par le dépôt du prix du 
sous-traitant BONFOND, dénué de toute ventilation; des postes 244 et 245 justifié sur 
la base de l’offre du sous-traitant ACE MOBILIER URBAIN et des postes 268, 270, 
278, 282, 290, 302 à 306, 310, 312, 319 à 324, justifiés par référence à l’offre du 
sous-traitant AQUAFONTAL. 
 
    Les requérantes soutiennent qu’aucun renseignement supplémentaire n’a 
été demandé pour les postes concernés, que des précisions n’ont été requises que pour 
les postes 89, 90, 92 et 93 et que la  société momentanée A.B. 
TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY a répondu par courrier du 4 mai 2010 sans 
donner aucune ventilation, se limitant à reproduire l’offre déjà jointe de la société 
GRAVIBETON. 
 
    Concernant la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY 
TRAVAUX, les requérantes énoncent que les postes sous-traités ne font pas non plus 
l’objet de la ventilation suggérée par la partie adverse. 
 
    Ainsi des postes 89, 90, 92, 93 ; 109 ; 172 ; 122 et 123 ; 234, 235, 237, 
244 à 248 ; 268, 270, 278, 282, 286, 290, 301, 302, 303, 304, 306, 310 et 312 ; 319 à 
328. 
 
    Elles soutiennent que la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM 
- ELOY TRAVAUX n’a été réinterrogée que pour les postes 89, 90, 92 et 93 et qu’elle 
se contentera de joindre à son courrier du 30 avril 2010 une annexe émanant de la 
société ELOY BETON ne faisant aucunement le détail du prix déposé. 
 
    Dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme qu’elle a apprécié de 
la même manière les justifications fournies par les requérantes et celles apportées par 
les deux autres soumissionnaires, qu’elle a accepté les justifications qui n’étaient pas 
ventilées dès lors qu’elles consistaient dans la remise de prix de sous-traitants et 
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qu’elles lui permettaient d’en apprécier la pertinence, qu’ainsi, elle a accepté les 
justifications des requérantes alors qu’elles consistaient uniquement dans le dépôt de 
l’offre de sous-traitants sans ventilation notamment pour les postes 95, 96, 109, 233, 
244, 245, 268, 270, 278, 282, 286, 290, 301 à 306, 310 et 312, que, par contre, pour les 
postes 172, 175, 192, 319 à 323 et 249 à 256, elle n’a pas accepté leurs justifications 
telles qu’elles figuraient dans leur courrier du 7 mai 2010 parce qu’elles ne 
consistaient nullement en des remises de prix de sous-traitants mais émanaient des 
sociétés soumissionnaires elles-mêmes et ne permettaient pas d’apprécier la 
pertinence des prix, alors que les requérantes étaient en mesure de fournir les 
justifications demandées, ce qu’elles se sont abstenues de faire. 
 
    La partie adverse cite comme exemple le poste 172, "ouvrage d’art : joint 
d’étanchéité, masse de scellement entre dalle de béton et pavé de pierre", et soutient 
que le prix a été justifié par la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - 
ELOY TRAVAUX par le dépôt d’une offre détaillée d’un sous-traitant, la société 
ROBUCO, qui mentionnait le type de produit utilisé ainsi que la consommation et 
était complétée par une annexe où figuraient la méthodologie et la fiche technique du 
produit, alors que, pour ce même poste, les requérantes se sont contentées de 
confirmer leur prix unitaire en faisant référence à une offre de sous-traitance pour 
masse de scellement sans la produire et que, réinterrogée le 28 avril 2010, elles ont 
joint en annexe 6 à leur réponse du 7 mai 2010 une offre de la société GALERE 
elle-même qui ne mentionne que le prix unitaire sans autre précision. 
 
    En ce qui concerne les postes 319 à 323, la partie adverse affirme que 
ceux-ci ont été justifiés par la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - 
ELOY TRAVAUX par le dépôt de l’offre de sous-traitance de la société RIXHON, 
alors que les requérantes, à la suite de la première demande de renseignements, se sont 
limitées à confirmer le prix unitaire faisant référence à une offre de sous-traitance non 
produite et que, réinterrogée le 28 avril 2010, elles ont déposé l’offre de prix de la 
société GALERE elle-même en annexe 6 à leur courrier du 7 mai 2010. 
 
    Pour le poste 192, la partie adverse énonce que la société momentanée 
J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX a fourni une offre détaillée et 
ventilée, par type de produit, rendement et main d’œuvre, au contraire des requérantes 
qui ont dû être interpellées une nouvelle fois et n’ont fait que confirmer leur prix 
unitaire au moyen de leur annexe 6. 
 
    Pour les postes 175 et 249 à 256, la société momentanée J.M.V. COLAS 
BELGIUM - ELOY TRAVAUX a fourni une offre détaillée et ventilée alors que les 
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requérantes n’ont fait que déposer en annexe 7 à leur courrier du 7 mai 2010 l’offre ni 
détaillée ni ventilée de la société BAM MAT, société qui fait partie du même groupe. 
 
    La partie adverse oppose encore que les requérantes ne peuvent lui 
reprocher de ne pas avoir accepté comme justification l’offre de la société BAM 
MAT, partie du groupe des requérantes, alors qu’elle a accepté l’offre d’ELOY 
BETON comme justification de la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - 
ELOY TRAVAUX pour les postes 89, 90, 92 et 93, que les requérantes comparent 
ainsi les justificatifs de postes différents, les postes précités concernant uniquement 
des fournitures, soit des suppléments pour béton coloré, qu’il n’était pas possible de 
ventiler en fournitures, transport et mise en œuvre, que pour ces postes, les 
justifications fournies par les requérantes n’étaient pas ventilées et qu’elles ont été 
cependant acceptées. 
 
    La partie adverse affirme enfin qu’elle n’a jamais admis implicitement 
que les deux autres soumissionnaires n’auraient pas justifié tous les postes 
conformément à ses exigences. 
 
    Dans leur dernier mémoire, les requérantes affirment que les offres de la 
société BAM MAT pour les postes 249 à 256 et 175 émanaient d’un sous-traitant dans 
la mesure où la société BAM MAT possède une personnalité juridique propre, dont 
l’actionnariat diffère de celui de la société GALERE qui lui a passé commande pour 
l’exécution d’une partie de son propre marché, ce qui fait apparaître sa qualité de 
sous-traitant puisqu’un contrat est intervenu entre deux personnes morales distinctes, 
et qu’en conséquence, la partie adverse a traité différemment les offres des 
sous-traitants remises par les requérantes et celles remises par la société momentanée 
J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX. 
 
    Elles affirment encore que les offres non ventilées émanant de la société 
ELOY BETON pour les postes 89, 90, 92 et 93 ont été considérées comme régulières 
par la partie adverse tandis que les offres non ventilées de la société BAM MAT pour 
les postes 249, 251 à 256 et 175 ont été jugées irrégulières alors que les sociétés sont 
dans une situation identique. 
 
    Elles concluent que la société BAM MAT est traitée de manière 
différente de la société ELOY BETON, aussi bien dans l’hypothèse où ces deux 
sociétés se voient reconnaître la qualité de sous-traitant, la partie adverse ayant alors 
envisagé de manière discriminatoire les offres de prix de la société BAM MAT en les 
considérant comme irrégulières, que dans le cas où ces deux sociétés ne sont pas 
reconnues comme sous-traitants puisque les offres de la société ELOY BETON ont 
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été considérées comme régulières bien que non ventilées alors que selon la partie 
adverse seule la qualité de sous-traitant pouvait justifier l’absence de ventilation. 
 
V. 2. Décision du Conseil d'Etat 
 
    Par leur second moyen, les requérantes affirment qu’elles ont fait l’objet 
d’une inégalité de traitement en ce que, par sa décision du 17 juin 2010 attaquée, la 
partie adverse a jugé insuffisants les compléments d’information qu’elles ont apporté 
aux postes 172, 175, 192, 319 à 323 inclus et 249 à 256 inclus en annexes 6 et 7 de leur 
courrier du 7 mai 2010 aux motifs que "ces compléments ne détaillent pas les prix 
proposés comme indiqué dans le courrier recommandé demandant de ventiler les 
justifications en fournitures, transport et mise en œuvre, laquelle comporte la main 
d’œuvre et le matériel et donc ne permettent en aucune façon à l’Administration 
d’apprécier la pertinence des prix présentant un caractère apparemment anormal", 
alors que les justifications apportées en date du 30 avril 2010 par la société 
momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY TRAVAUX et celles apportées le 4 
mai 2010 par la société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN-WANTY 
étaient jugées satisfaisantes. 
 
    Les requérantes soutiennent encore, à l’appui de la même inégalité de 
traitement, que la partie adverse a déclaré satisfaisantes les justifications envoyées les 
1er et 2 avril 2010 pour une série de postes par ces mêmes sociétés momentanées, dont 
elles prennent soin d’établir la liste, bien que les prix proposés n’y faisaient l’objet 
d’aucune ventilation. 
 
    La lecture des offres respectives de la société momentanée S.A. 
GALERE - BETONAC, de la société momentanée A.B. TECH-FRANKI-GEHLEN- 
WANTY et de la société momentanée J.M.V. COLAS BELGIUM - ELOY 
TRAVAUX, relatives à chacun des postes du métré récapitulatif énumérés par les 
requérantes, ainsi que des réponses données par celles-ci aux interrogations de la 
partie adverse en fait ressortir la diversification en même temps que le caractère 
essentiellement technique. 
 
    Il ne suffisait pas aux requérantes d’arguer en termes généraux "de la 
violation des principes d’égalité et de non discrimination entre soumissionnaires", en 
mettant en cause l’appréciation des différentes offres sur un poste, ou sur une série de 
postes ou encore sur des séries de postes, pour établir le bien fondé de leur second 
moyen.  
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    Par l’approche qu’elles adoptaient, les requérantes s’obligeaient à établir, 
au terme d’une analyse des offres mises en cause, considérées poste par poste, en 
tenant compte de la spécificité de chacun de ceux-ci et des informations 
éventuellement communiquées à leur sujet par les soumissionnaires interrogés, en 
quoi la partie adverse avait réservé à leur propre offre un traitement discriminatoire au 
regard de celui accordé aux autres soumissionnaires. 
 
    L’examen des pièces de la procédure ne fait pas apparaître que les 
requérantes se soient astreintes à une telle analyse ni qu’elles aient fait ressortir à 
suffisance, c'est-à-dire au terme d’une comparaison adéquate, la discrimination dont 
elles se prétendent victimes. 
 
    On ne peut les suivre, notamment, en ce qu’elles affirment dans leur 
dernier mémoire que les "offres non ventilées émanant de la S.A. ELOY BETON 
(offres 89, 90, 92, 93) ont été considérées par la partie adverse comme régulières alors 
que les offres non ventilées de la S.A. BAM MAT (249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 175) ont quant à elles été jugées irrégulières, et ce alors que les deux sociétés sont 
dans une situation identique", les pièces de la procédure faisant ressortir que les postes 
visés et les offres s’y rapportant sont manifestement différents. 
 
    Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de rechercher si c’est à juste 
titre ou non que, pour différents postes, les soumissionnaires ont fait état de la qualité 
de sous-traitants de certaines entreprises partenaires et ont entendu ainsi justifier leurs 
prix. 
 
    Le second moyen n’est pas fondé. 
 
 

PAR CES MOTIFS, 
D E C I D E : 

 
 
Article 1er. 
 
    La requête est rejetée. 
 
Article 2. 
 
    Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des 
parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. 
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    Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 
dix-sept février deux mille quatorze par : 
 
  Mme  Odile DAURMONT,  Président de chambre, 
  MM. Paul LEWALLE,   Conseiller d'Etat, 
    David DE ROY,   Conseiller d'Etat, 
    Vincent DURIEUX,  Greffier. 
 
 Le Greffier, Le Président, 
 
 
 
 Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. 
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 XII-7500- 1/18 

 
 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 

 
VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER 

 
 
 A R R E S T 
 
 nr. 225.682 van 3 december 2013 
 in de zaak A. 210.707/XII-7500 
 
In zake:  de BV ALEXANDER CALDER ARBEIDSINTEGRATIE 
  vennootschap naar Nederlands recht 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaat Paul Lefebvre 
 kantoor houdend te 1050 Brussel 
 Louizalaan 480/9 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
 tegen: 

 
 de VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN  
 BEROEPSOPLEIDING (VDAB) 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaat Barteld Schutyser 
 kantoor houdend te 1050 Brussel 
 Louizalaan 106 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
Tussenkomende partij: 
 

 de NV START PEOPLE 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaat Jan Van Der Snickt 
 kantoor houdend te 9300 Aalst 
 Leopoldlaan 48 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

I. Voorwerp van de vordering 

 

1. De vordering, ingesteld op 12 november 2013, strekt tot de 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van : 
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“- de beslissing van ongekende datum van [de VDAB] tot vaststelling van 
het bestek met nummer 2013/50011 betreffende de overheidsopdracht van 
diensten met als voorwerp ‘Uitbesteding intensieve begeleiding en 
bemiddeling naar werk 3 (werktitel TIBB3)’ (de Opdracht);  
- de beslissing van 28 oktober 2013 van [de VDAB] tot gunning van het 
perceel TIBB3-ANT-01 van de Opdracht aan SBS Skill BuilderS, van 
perceel TIBB-ANT-02 van de Opdracht aan Tempo-Team, van perceel 
TIBB3-L1M-01 van de Opdracht aan Randstad Belgium, van perceel 
TIBB3-LIM-02 van de Opdracht aan Tempo-Team, van perceel 
TIBB3-0VL-01 van de Opdracht aan Tempo-Team, van perceel 
TIBB3-0VL-02 van de Opdracht aan SBS Skill BuilderS, van perceel 
TIBB3-VLB-01 van de Opdracht aan t-groep, van perceel TIBB3-VLB-02 
van de Opdracht aan Start People, van perceel TIBB3-WVL-01 van de 
Opdracht aan SBS Skill BuilderS, van perceel TIBB3-WVL-02 van de 
Opdracht aan Argos; 
- de impliciete beslissing van [de VDAB] van 28 oktober 2013 om percelen 
TIBB3-ANT-01, TIBB3-ANT-02, TIBB3-0VL-01, TIBB3-0VL-02, 
TIBB3-VLB-01 en TIBB3-WVL-01 van de Opdracht niet aan [de bv 
Alexander Calder Arbeidsintegratie] te gunnen”. 

 

II. Verloop van de rechtspleging 

 

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend. 

 

 Met een verzoekschrift van 21 november 2013 heeft de nv Start 

People gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen. 

 

 De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 28 november 2013, om 10.30 uur. 

 

 Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht. 

 

 Advocaat John Devers, die loco advocaat Paul Lefebvre 

verschijnt voor de verzoekende partij, advocaten Tom Villé en Jelena 

Adriaenssens, die loco advocaat Barteld Schutyser verschijnen voor de verwerende 

partij, en advocaten Jan Van Der snickt en Wendy Van Laethem, die verschijnen 

voor de tussenkomende partij, zijn gehoord. 
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 Auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest 

eensluidend advies gegeven. 

 

 Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der 

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 

III. Feiten 

 

3.1. De verwerende partij schrijft een algemene offerteaanvraag uit 

voor een opdracht van diensten met als voorwerp ‘Uitbesteding intensieve 

begeleiding en bemiddeling naar werk 3 (werktitel TIBB3)’. 

 

 De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der 

Aanbestedingen van 20 juni 2013. 

 

3.2. De opdracht is onderworpen aan het bijzonder bestek 

nr. 2013/50011. 

 

 De opdracht bestaat uit 12 percelen. De dienstverlener kan 

maximaal drie percelen gegund krijgen en maximaal één per provincie. 

 

 Het bestek bepaalt onder meer het volgende over het opstellen 

van de offerte: 

 

“2.12.3 Vormvereisten van de offerte 
[…] 
2. Het inschrijvingsformulier en de verplichte bijlagen moeten elektronisch 
ingediend worden in afzonderlijke files in Pdf-formaat. De opdrachtgever 
kan een offerte onregelmatig verklaren indien het inschrijvingsformulier 
niet behoorlijk is ingevuld en ondertekend of indien één van de verplichte 
bijlagen ontbreekt. 
o Elke co-aannemer moet de offerte elektronisch ondertekenen via 
e-tendering. 
o Enkel voor volmachten en voor de onderaannemingsovereenkomsten 
aanvaardt de VDAB een ingescand, ondertekend en gedateerd document 
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dat wordt opgeladen in e-tendering en waarvan het origineel beschikbaar 
wordt gehouden en op elk ogenblik kan opgevraagd worden door de 
VDAB.” 

 

 Inzake de opening van de offertes bepaalt het bestek: 

 

“De inschrijving kan enkel elektronisch worden ingediend via e-tendering 
https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de 
voorwaarden van artikel 81 quater, § 1 van het KB van 8 januari 1996. 
Inschrijvingen die niet via e-tendering zijn ingediend worden NIET 
aanvaard. 
Meer informatie kan bekomen worden op 
http://www.bestuurszaken.be/e-procurement-voor-bedrijven of op 
http://www.publicprocurement.be. 
De elektronische opening van de offertes is voorzien op 19 augustus 2013 
om 14.30 uur stipt.” 

 

3.3. De verzoekende partij dient op 19 augustus 2013 een 

elektronische offerte in voor zes van de twaalf percelen. 

 

3.4. In het gunningsverslag van 28 oktober 2013 wordt inzake de 

formele regelmatigheid van de offertes het volgende vastgesteld: 

 

“Ondertekening van de offerte 
Bij de opening van de offertes werd voor 3 inschrijvingen de handtekening 
niet automatisch gevalideerd door het e-Tenderingplatform. Het betreft 
volgende handtekeningen: 
- [A.L.] (Alexander Calder arbeidsintegratie) 
- [L.M.] (t-groep nv) 
- [P.M.] (Z-project Staffing) 
Na verificatie van de elektronische handtekeningen bleken volgende 
elektronische handtekeningen in overeenstemming met de voorwaarden 
van artikel 81quater van het KB van 8 januari 1996: 
- De offerte van t-groep nv werd met een geldig certificaat via EID 
elektronisch ondertekend door [M.M.M.V.] 
- De offerte van Z-project Staffing werd met een geldig certificaat via EID 
elektronisch ondertekend door [S.U.] 
De elektronische handtekening van [A.L.] (Alexander Calder 
arbeidsintegratie) gebeurde met een USB token waarvan de 
geldigheidsduur verstreek op 04/06/2013 om 11u29, en dus een ongeldig 
certificaat op het ogenblik van de indiening van de offertes. De 
voorwaarden van artikel 81quater, §1, 1° zijn daardoor niet voldaan. 
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Op basis van deze vaststellingen en conform punt 2.12.3 van het bestek 
wordt de offerte van Alexander Calder arbeidsintegratie onregelmatig 
verklaard en uitgesloten van alle percelen.” 

 

3.5. De gedelegeerd bestuurder van de verwerende partij neemt op 

28 oktober 2013 de beslissing om de opdracht te gunnen zoals voorgesteld in het 

gunningsverslag en om de offerte van de verzoekende partij onregelmatig te 

verklaren. Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

3.6. Bij aangetekende brief van 28 oktober 2013 wordt de 

verzoekende partij op de hoogte gebracht van de gunningsbeslissing. 

 

IV. Tussenkomst 

 

4. De verzoekende partij in tussenkomst blijkt voordeel te halen uit 

de bestreden beslissing en heeft er belang bij dat de vordering wordt afgewezen. 

Dienvolgens moet haar verzoek worden ingewilligd. 

 

V. Ontvankelijkheid van de vordering 

 

5. Het eerste voorwerp van de vordering is de beslissing tot 

vaststelling van het bestek. De verzoekende partij heeft haar offerte ingediend op 

19 augustus 2013. Er mag dan ook worden aangenomen dat zij ten laatste op die 

datum kennis kreeg van het bestek. De verzoekende partij heeft haar enig 

verzoekschrift houdende het beroep tot nietigverklaring en vordering tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend 12 november 2013. Het beroep en 

dienvolgens de vordering tegen de vaststelling van het bestek zijn dan ook niet 

tijdig. 

 

 Dit belet niet dat de verzoekende partij in beginsel een mogelijke 

onregelmatigheid in het bestek mag ingeroepen in het kader van de aanvechting 

van de uiteindelijke gunningsbeslissing conform de leer van het arrest 

nv Labonorm, nr. 152.173 van 2 december 2005. Te dezen echter wordt in het 
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bestek sub 2.20 onder andere vermeld dat in het geval een inschrijver in het bestek 

zodanige vergissingen, onduidelijkheden of leemten vaststelt dat het hem moeilijk 

wordt om een correcte offerte in te dienen of dat hierdoor de kans bestaat dat de 

vergelijking tussen offertes in het gedrang wordt gebracht, hij hiervan onmiddellijk 

schriftelijk kennis geeft aan de aanbestedende overheid, uiterlijk één week na 

ontvangst van het bestek; het niet opvolgen van deze verplichting is, zo wordt 

vervolgd, geheel voor risico van de dienstverlener die zich later niet meer kan 

beroepen op het constateren van fouten of andere onvolkomenheden. Zoals de 

Raad van State overwoog in het arrest nv Neorec, nr. 206.598 van 13 juli 2010, zou 

de toepasselijkheid van de Labonorm-leer mogelijk anders kunnen zijn “indien het 

bestek bijvoorbeeld ertoe zou hebben verplicht om meteen zichtbare 

wettigheidsbezwaren onverwijld te melden aan de aanbestedende overheid en 

verzoekende partij aan deze verplichting was voorbijgegaan” wat hier het geval 

lijkt. Aangezien, zoals hierna zal blijken, geen van de middelen op het eerste 

gezicht ernstig lijkt, behoeft deze problematiek thans geen onderzoek. 

 

VI. De schorsingsvoorwaarden 

 

6.1. Overeenkomstig artikel 17, §§ 1 en 2, van de gecoördineerde 

wetten op de Raad van State kan slechts tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid worden besloten onder de drievoudige 

voorwaarde dat uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is, dat ernstige 

middelen worden aangevoerd die de nietigverklaring van de aangevochten 

beslissing kunnen verantwoorden en dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

6.2. Te dezen is evenwel de wet van 23 december 2009 ‘tot invoeging 

van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten’ nog van 

toepassing.  
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 Luidens het door voornoemde wet van 23 december 2009 in de 

wet van 24 december 1993, nieuw ingevoegde artikel 65/15, eerste lid, is voor de 

schorsing van de thans bestreden beslissingen het bewijs van een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel niet vereist. 

 

 Anderzijds verplicht artikel 65/15, tweede lid, verzoekende partij 

tot het instellen van de vordering tot schorsing volgens een procedure bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid.  

 

 Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of 

ernstige middelen worden aangevoerd die de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kunnen verantwoorden. 

 

VII. Onderzoek van de middelen 

 

Vooraf 

 

7. Alle partijen lijken ervan uit te gaan dat de kwestieuze opdracht 

onderworpen is aan de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 31 maart 2004 ‘betreffende de coördinatie van de procedures voor het 

plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten’ en dat het 

dus een ‘Europese opdracht’ is. Aangezien geen van de hiernavolgende middelen 

ernstig is, wordt in de huidige stand van het geding deze problematiek niet verder 

onderzocht en wordt de assumptie van de partijen vooralsnog bijgetreden. 

 

A. Eerste middel 

 

 Uiteenzetting 

 

8. De verzoekende partij voert de schending aan van “het 

gelijkheidsbeginsel juncto artikel 42, tweede en vierde lid van de Europese richtlijn 

2004/18/EG”. 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 27-10-2021

M&D Seminars 811



 
 XII-7500- 8/18 

 De verzoekende partij betoogt dat de in het middel ingeroepen 

bepalingen en het ingeroepen beginsel werden geschonden: 

 

“Doordat het bestek voorschrijft dat de indiening van de offertes enkel 
elektronisch mogelijk is via e-tendering 
Terwijl het aldus gekozen communicatiemiddel niet algemeen beschikbaar 
is voor buitenlandse inschrijvers, discriminerend is ten aanzien van 
buitenlandse inschrijvers en de toegang tot de gunningsprocedure voor 
buitenlandse inschrijvers beperkt.” 

 

 In de toelichting bij het middel zet de verzoekende partij uiteen 

dat de toegang van buitenlandse inschrijvers tot de gunningsprocedure beperkt 

wordt in zoverre een Belgische inschrijver een digitale handtekening kan plaatsen 

via een Belgische eID (elektronische identiteitskaart) terwijl een buitenlandse 

inschrijver over een gekwalificeerd certificaat van een private actor moet 

beschikken om een geldige digitale handtekening te plaatsen. Het gekozen 

communicatiemiddel van e-tendering is dan ook niet-algemeen beschikbaar en 

discriminerend. Bovendien zou er sinds 1 januari 2013 geen certificatieverlener 

meer actief zijn op de Belgische markt. Dit bemoeilijkt de toegang nog meer. Ter 

adstructie van de door haar ingeroepen discriminatie verwijst de verzoekende partij 

naar een nota van een Vlaams minister aan de Vlaamse regering waarin deze 

discriminatie zou zijn erkend. 

 

 Beoordeling 

 

9.1. Artikel 42 van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 31 maart 2004 luidt als volgt: 

 

“1. Elke in deze titel bedoelde mededeling en uitwisseling van informatie 
kan, naar keuze van de aanbestedende dienst, geschieden via de post, per 
fax, langs elektronische weg overeenkomstig de leden 4 en 5, per telefoon 
in de in lid 6 bedoelde gevallen en onder de in dat artikel bepaalde 
voorwaarden, of door een combinatie van deze middelen. 
2. De gekozen communicatiemiddelen moeten algemeen beschikbaar zijn 
en mogen de toegang van de ondernemers tot de gunningsprocedure niet 
beperken. 
[…] 
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4. De voor mededelingen langs elektronische weg te gebruiken middelen, 
en de technische kenmerken daarvan, moeten niet-discriminerend en 
algemeen beschikbaar zijn en in combinatie met algemeen gebruikte 
informatie- en communicatietechnologieproducten kunnen functioneren.” 

 

 Met artikel 81quater, § 1, eerste lid, 9°, van het koninklijk besluit 

van 8 januari 1996 ‘betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken’, waarvan in 

het middel de schending niet uitdrukkelijk wordt ingeroepen, is evenwel de 

voormelde richtlijnbepaling in het Belgisch recht omgezet als volgt: 

 

“§ 1. Wanneer elektronische middelen worden gebruikt voor het indienen 
van aanvragen tot deelneming of offertes, bieden ze ten minste de 
waarborg: 
[…] 
9° dat de te gebruiken hulpmiddelen en de technische eigenschappen ervan, 
met inbegrip van de eventuele versleuteling, niet discriminerend en 
algemeen voor het publiek beschikbaar zijn en verenigbaar met algemeen 
gebruikte informatie- en communicatiemiddelen. Ze worden beschreven in 
de aankondiging van opdracht of in het bestek.” 

 

9.2. Met een geavanceerde elektronische handtekening met een 

gekwalificeerd certificaat kan een inschrijver een geldig digitaal ondertekende 

offerte indienen in het kader van een Belgische gunningsprocedure conform artikel 

81quater, § 1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996. 

 

 In het verzoekschrift erkent de verzoekende partij uitdrukkelijk 

dat dergelijk certificaat in Nederland kan worden verkregen; aldus kan zij het 

certificaat verwerven in de lidstaat waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd. 

Zij verduidelijkt niet waarom dergelijk certificaat niet algemeen beschikbaar zou 

zijn en zij ontkent niet dat zij met dat certificaat kan inschrijven op een Belgische 

gunningsprocedure. Er kan dan ook op het eerste gezicht niet worden ingezien hoe 

de toegang van de verzoekende partij tot de gunningsprocedure te dezen beperkt is 

geweest, noch kan op het eerste gezicht worden ingezien waarin het discriminerend 

karakter is gelegen van het feit dat een Nederlandse onderneming met een 

Nederlands certificaat kan inschrijven op een Belgische gunningsprocedure. 
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Overigens lijkt de verzoekende partij ook de mogelijkheid te hebben gehad om met 

een gevolmachtigde met een Belgisch eID in te schrijven. 

 

9.3. Om de aangevoerde schending van het gelijkheidsbeginsel aan te 

tonen maakt de verzoekende partij een vergelijking tussen haar ongeldig certificaat 

en een geldige eID. Op het eerste gezicht moet worden vastgesteld dat dit evenwel 

niet-vergelijkbare gevallen betreft, namelijk het beschikken over een ongeldig 

certificaat en het beschikken over een geldig eID. Uit de documenten die de 

verzoekende partij zelf als bijlage bij haar verzoekschrift voegt, blijkt namelijk dat 

een eID ook over een uiterste geldigheidsdatum beschikt, waardoor een eID ook 

ongeldig kan zijn. Er kan slechts een schending van gelijkheidsbeginsel voorliggen 

indien het gaat om vergelijkbare situaties, hetgeen de verzoekende partij in dit 

geval niet aantoont. 

 

9.4. De verzoekende partij verwijst bij het middel ook naar een nota 

aan de Vlaamse Regering waarin zogezegd de “problematiek van de discriminatie 

van buitenlandse inschrijvers bij verplicht gebruik van e-tendering […] als zodanig 

ook [wordt] onderkend […], en dit reeds op een ogenblik dat er wel nog een 

Belgische certificatiedienstverlener actief was”.  

 

 In de eerste plaats merkt de Raad van State op dat het hier een 

intern bestuursdocument betreft dat geen regelgevend karakter heeft. Ook lijkt de 

vergelijking niet op te gaan, omdat in de betrokken nota de vraag wordt gesteld of 

er geen verschil in behandeling bestaat tussen de mogelijkheid voor een Belgische 

inschrijver om in te schrijven met een eID terwijl het verwerven van een 

Certipost-certificaat complexer is. De betrokken nota gaat op het eerste gezicht 

uitsluitend in op het geval waarin een buitenlandse inschrijver enkel kan 

gebruikmaken van een Certipost-certificaat, wat te dezen niet het geval lijkt te zijn. 

Het bestek legt hier immers enkel op dat de offerte elektronisch zou worden 

ondertekend en beperkt dit niet tot een Certipost-certificaat. 

 

9.5. Het middel is niet ernstig. 
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B. Tweede middel 

 

 Uiteenzetting 

 

10. De verzoekende partij voert de schending aan van “artikel 89, 

tweede lid van het Koninklijk Besluit dd. 8 januari 1996 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 

concessies voor openbare werken, artikel 81quater, § 1, 1° juncto artikel 110, § 2 

van datzelfde Koninklijk Besluit dd. 8 januari 1996, van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en het 

formeel motiveringsbeginsel, minstens het materieel motiveringsbeginsel, van het 

gelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel als 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur”. 

 

 De verzoekende partij betoogt dat de in het middel ingeroepen 

bepalingen en beginselen werden geschonden: 

 

“Doordat de verwerende partij in het gunningsverslag de offerte van de 
verzoekende partij als formeel onregelmatig verwerpt omdat de 
geavanceerde elektronische handtekening vanwege [A.L.] niet gedekt is 
door een geldig gekwalificeerd certificaat 
Terwijl het feit dat de geavanceerde elektronische handtekening vanwege 
[A.L.] niet gedekt is door een gekwalificeerd certificaat geen substantiële 
onregelmatigheid uitmaakt die moet leiden tot de absolute nietigheid van 
de offerte en dat deze bijgevolg formele relatieve nietigheid de verwerende 
partij op onredelijke en niet-gemotiveerde wijze heeft doen besluiten tot de 
nietigheidssanctie en, wat betreft de mogelijkheid voor inschrijvers om de 
rechtsgeldigheid van aangebrachte handtekeningen te bevestigen en verder 
te ondersteunen en te regulariseren na indiening van de offertes, de 
verzoekende partij ongelijk werd behandeld.” 

 

 In de toelichting bij het middel zet de verzoekende partij uiteen 

dat een elektronische handtekening die niet gedekt is door een “geldig 

gekwalificeerd certificaat” niet een totale afwezigheid van handtekening inhoudt 

en dus een relatieve –te regulariseren– onregelmatigheid uitmaakt. Er moet dan 

ook worden onderzocht of de verbintenis van de verzoekende partij 

ondubbelzinnig vaststaat, wat volgens de verzoekende partij wel degelijk het geval 
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is. Haar offerte was dan ook enkel relatief onregelmatig. De verwerende partij 

heeft dit niet onderzocht, noch gemotiveerd waarom de relatief onregelmatige 

offerte werd geweerd. De sanctie van de nietigheid is ook onredelijk nu de 

ondubbelzinnige verbintenis van de verzoekende partij vaststaat. 

 

 Bovendien blijkt dat andere inschrijvers wél de mogelijkheid 

hebben gekregen om relatieve gebreken in hun offerte met betrekking tot de 

digitale ondertekening te regulariseren. De verwerende partij heeft deze 

inschrijvers na de opening van de offertes gecontacteerd en toegelaten aanvullende 

stukken te bezorgen. Deze mogelijkheid werd niet aan de verzoekende partij 

geboden. 

 

 Beoordeling 

 

11.1. De ondertekening van een offerte is een substantiële formaliteit, 

waarvan de niet-naleving de nietigheid van de offerte wegens substantiële 

onregelmatigheid tot gevolg heeft. Het gebrek aan ondertekening lijkt niet te 

kunnen worden gedekt nu zulks onzekerheid met zich kan meebrengen betreffende 

de verbintenissen van de inschrijvers. 

 

 De hier opgelegde elektronische procedure lijkt aan deze 

vaststelling geen afbreuk te doen. 

 

11.2. De aankondiging van de opdracht en het bestek bepalen dat 

offertes enkel elektronisch mogen worden ingediend via de e-tendering website die 

de naleving waarborgt van artikel 81quater, § 1, van het koninklijk besluit van 

8 januari 1996. 

 

 Uit artikel 81quater van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 

volgt dat wanneer een offerte op elektronische wijze wordt ingediend, deze een 

elektronische handtekening dient te bevatten die conform is met de regels van het 

Europees en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de 
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geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd 

certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor 

het aanmaken van een handtekening; volgens artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 

2001 ‘houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader 

voor elektronische handtekeningen, de elektronisch aangetekende zending en 

certificatiediensten’ wordt enkel dergelijke geavanceerde elektronische 

handtekening met gekwalificeerd certificaat geassimileerd met een 

handgeschreven handtekening. 

 

  De verzoekende partij betwist niet dat haar offerte werd 

ondertekend met een niet-geldig gekwalificeerd certificaat. De verwerende partij 

heeft de offerte van de verzoekende partij, zo lijkt, terecht onregelmatig verklaard, 

omdat de elektronische handtekening van de verzoekende partij “een ongeldig 

certificaat” bevatte, en dus niet de door artikel 81quater, opgelegde handtekening. 

 

11.3. Een gebrek aan geldige ondertekening is een substantiële 

onregelmatigheid die niet kan worden hersteld, wat te onderscheiden is van de 

verificatie die werd uitgevoerd met betrekking tot de elektronische handtekening 

van twee andere inschrijvers die niet automatisch werd gevalideerd door het 

e-Tendering platform maar waarvan uiteindelijk werd vastgesteld dat de offertes 

ab initio geldig elektronisch ondertekend waren via eID. Het lijkt alleszins niet om 

vergelijkbare situaties te gaan. 

 

11.4. Door de offerte van de verzoekende partij als onregelmatig te 

beschouwen en uit te sluiten van de opdracht lijkt de verwerende partij de in het 

middel aangehaalde bepalingen en beginselen niet te hebben geschonden. 

 

 Het middel is niet ernstig. 
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C. Derde middel 

 

 Uiteenzetting 

 

12. De verzoekende partij voert de schending aan van “artikel 4, § 5 

van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband 

met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen, de elektronische 

aangetekende zending en certificatiediensten, en van artikel 5 van de Europese 

richtlijn 1999/93/EG juncto artikel 42.5.b) van de Europese richtlijn 2004/18/EG”. 

 

 De verzoekende partij betoogt dat de in het middel ingeroepen 

bepalingen werden geschonden: 

 

“Doordat de beide elektronische handtekeningen vanwege [A.L.] 
rechtsgeldigheid wordt ontzegd omdat deze handtekeningen niet gesteund 
zijn op een gekwalificeerd certificaat 
Terwijl een elektronische handtekening geen rechtsgeldigheid mag worden 
ontzegd omdat deze niet is gesteund op een gekwalificeerd certificaat.” 

 

 In de toelichting bij het middel zet de verzoekende partij uiteen 

dat A.L. twee acties ondernam, namelijk enerzijds de handgeschreven 

ondertekening van de offerte en anderzijds de digitale ondertekening van de offerte 

met een e-token. Overeenkomstig de definitie van “elektronische handtekening” in 

de wet van 9 juli 2001 dienen beide vormen van ondertekening als een 

“elektronische handtekening” te worden beschouwd, meer zelfs het zijn 

geavanceerde elektronische handtekeningen. Artikel 5 van de richtlijn 1999/93/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 ‘betreffende een 

gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen’ en artikel 4, § 5, van 

de wet van 9 juli 2001 stellen dat aan een elektronische handtekening geen 

rechtsgeldigheid mag worden ontzegd op grond van het feit dat ze niet is gebaseerd 

op een gekwalificeerd certificaat. Door aan deze beide vormen van ondertekening 

de rechtsgeldigheid te ontzeggen omdat zij niet gebaseerd zijn op een 

“gekwalificeerd certificaat”, miskent de bestreden beslissing de aangehaalde 

rechtsnormen. 
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 Beoordeling 

 

13.1. Artikel 5 van richtlijn 1999/93/EG luidt als volgt: 

 

“1. De lidstaten zorgen ervoor dat geavanceerde elektronische 
handtekeningen die zijn gesteund op een gekwalificeerd certificaat en die 
door een veilig middel zijn aangemaakt: 
a) ten aanzien van gegevens in elektronische vorm voldoen aan alle 
wettelijke eisen voor een handtekening, net zoals een handgeschreven 
handtekening zulks doet voor gegevens op een papieren drager, alsmede 
b) als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures worden toegelaten. 
2. De lidstaten zorgen ervoor dat een elektronische handtekening geen 
rechtsgeldigheid wordt ontzegd en dat zij niet als bewijsmiddel in 
gerechtelijke procedures kan worden geweigerd louter op grond van het feit 
dat: 
- de handtekening in elektronische vorm is gesteld, of 
- niet is gesteund op een gekwalificeerd certificaat, of 
- niet is gesteund op een door een geaccrediteerd certificatiedienstverlener 
afgegeven certificaat, of 
- zij niet met een veilig middel is aangemaakt.” 

 

13.2. De verzoekende partij betoogt in het verzoekschrift dat op basis 

van artikel 42, lid 5, b), van richtlijn 2004/18/EG een lidstaat kan eisen dat artikel 5 

van richtlijn 1999/93/EG in acht wordt genomen, en dat lid 2 van artikel 5 nu net 

bepaalt dat een elektronische handtekening geen rechtsgeldigheid mag worden 

ontzegd op grond van het feit dat zij niet is gesteund op een gekwalificeerd 

certificaat. 

 

 Deze stelling van de verzoekende partij, ontwikkeld op het 

niveau van de richtlijnen, lijkt op het eerste gezicht echter te berusten op een 

onjuiste lezing van artikel 5 van richtlijn 1999/93/EG en artikel 42, lid 5, b), van 

richtlijn 2004/18/EG. Laatstgenoemde bepaling luidt immers als volgt: 

 

“de lidstaten kunnen met inachtneming van artikel 5 van Richtlijn 
1999/93/EG eisen dat bij elektronische inschrijvingen gebruik wordt 
gemaakt van een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan 
lid 1 van dat artikel”. 
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 In dergelijk geval lijkt lid 2 van artikel 5 van richtlijn 

1999/93/EG niet van toepassing en lijkt er dus geen schending van dit artikel 5. 

 

13.3. Het middel is niet ernstig. 

 

D. Vierde middel 

 

 Uiteenzetting 

 

14. De verzoekende partij voert de schending aan van “artikel 

81[quater], § 1, 1° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de 

overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 

concessies voor openbare werken, en van het gelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel alsmede de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur”. 

 

 De verzoekende partij betoogt dat de in het middel ingeroepen 

bepaling en beginselen werden geschonden: 

 

“Doordat de offertes van de overige uitsluitend Belgische inschrijvers 
formeel regelmatig worden bevonden 
Terwijl de elektronische handtekeningen van de personen die namens de 
Belgische inschrijvers de offerte ondertekenden niet gesteund zijn op een 
gekwalificeerd certificaat.” 

 

 In de toelichting bij het middel zet de verzoekende partij uiteen 

dat de certificaten die opgeslagen zijn op een Belgisch eID niet beschouwd kunnen 

worden als een “gekwalificeerd certificaat” nu de Belgische Staat niet beschouwd 

kan worden als een geldig certificatiedienstverlener. De elektronische 

ondertekening van de offertes met een Belgisch eID is dan ook evenmin geldig. 

Alle overige offertes waren aldus evenzeer onregelmatig als deze van de 

verzoekende partij. 
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 Beoordeling 

 

15. De verzoekende partij ondersteunt haar betoog door te verwijzen 

naar de online-encyclopedie Wikipedia, waaruit volgens haar blijkt dat de eID “een 

chip bevat waarop 2 PKI certificaten van de gebruiker voorkomen voor twee RSA 

sleutelparen, zijnde een RSA sleutelpaar voor authentificatie (bewijs van identiteit 

door middel van een elektronische handtekening) en een RSA sleutelpaar voor 

wettelijk geldende handtekening”. 

 

 Hiermee toont de verzoekende partij niet met de op het eerste 

gezicht vereiste ernst aan dat de Belgische Staat niet zelf of via Certipost (of Bpost) 

die luidens de nota van de verwerende partij daartoe een overheidsopdracht werd 

gegund, kan optreden als certificatiedienstverlener, noch dat de PKI-certificaten 

niet zouden voldoen aan het vereiste van een gekwalificeerd certificaat. Deze 

stelling wordt in het verzoekschrift enkel gestaafd door verwijzing naar een door 

elke gebruiker op elk ogenblik wijzigbare online encyclopedie. Dergelijke 

adstructie van het middel lijkt niet van aard om de wezenlijk technische en 

bijzonder principiële grief die de verzoekende partij hier aanbrengt afdoende te 

schragen. 

 

 Het middel is niet ernstig. 

 

VIII. Besluit 

 

16. Geen van de middelen is ernstig gebleken. De vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden 

verworpen. 

 

BESLISSING 

 

1. Het verzoek van de nv Start People tot tussenkomst in het administratief 

kort geding wordt ingewilligd. 
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2. De Raad van State verwerpt de vordering. 

 

3. De tussenkomende partij wordt verwezen in de kosten van de tussenkomst, 

begroot op 125 euro. 

 

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 3 december 

2013, door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit: 

 

Pierre Barra, staatsraad, 

waarnemend voorzitter, 

bijgestaan door 

Silja Doms, griffier. 

 

De griffier De voorzitter 

 

 

 

Silja Doms Pierre Barra 
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Hof van Cassatie van België  

Arrest 

Nr. C.11.0634.F 

ÉTABLISSEMENTS KARL BOUVE  nv, 

Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie,  

tegen 

LE VAL D'HEURE  cvba. 

I.  RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen 

van 19 november 2010. 

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
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II.  CASSATIEMIDDELEN  

De eiseres voert een middel aan. 

Geschonden wettelijke bepalingen 

- artikel 149 van de Grondwet; 

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; 

- de artikelen 4, inzonderheid § 2, en 15, inzonderheid, eerste lid, van de wet van 24 de-

cember 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aan-

neming van werken, leveringen en diensten, zoals die wet van toepassing was na de 

wijziging ervan door de wet van 22 december 2003 en vóór de (nog steeds niet-

vastgelegde) inwerkingtreding van de wet van 15 juni 2006 waardoor zij zal worden 

opgeheven; 

- artikel 130 van de Waalse Huisvestingcode van 29 oktober 1998, zoals die bepaling 

gold na de wijziging ervan bij de Waalse decreten van  15 mei 2003 en 20 juli 2005. 

Aangevochten beslissingen 

Het arrest veroordeelt eerst de verweerster tot betaling aan de eiseres van 16.679 euro, 

vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 3 september 2008, tot al-

gehele betaling en “wijst het overige gedeelte van de vordering van [de eiseres] af”.  

Die beslissing steunt op de onderstaande redenen:  

“[De verweerster] [...] is een publiekrechtelijke rechtspersoon wiens vorm en  activitei-

ten geregeld worden door de artikelen 130 en volgende van de Huisvestingscode [...]. De 

beslissing om de opdracht voorlopig niet te gunnen en een tweede aanbesteding uit te 

schrijven, berustte op materieel onjuiste feiten [...]. Artikel 15, eerste lid, van de wet van 

24 december 1993 bepaalt dat, indien de bevoegde overheid beslist de opdracht toe te 

wijzen, deze bij openbare of beperkte aanbesteding toegewezen dient te worden aan de 

inschrijver die de laagste regelmatige offerte indiende, op straffe van een forfaitaire 

schadeloosstelling vastgesteld op 10 pct. van het bedrag zonder belasting op de toege-

voegde waarde van die offerte [...]. Die bepaling wordt niet rechtstreeks toegepast wan-

neer, zoals hier, de bevoegde overheid, namelijk [de verweerster], uitgerekend beslist 

heeft de opdracht niet te gunnen [...]. Nochtans heeft [de verweerster], die haar beslis-

sing om de opdracht voorlopig niet te gunnen en een nieuwe aanbesteding uit te schrij-

ven, steunt op materieel onjuiste feiten, een fout begaan [...]. Zonder die fout zou de 

schade van [de eiseres] zich niet hebben voorgedaan zoals zij is ontstaan [...]. Bij de eer-

ste aanbestedingsprocedure had [de eiseres] immers de laagste regelmatige offerte inge-

diend [...]. Zij legt dus terecht een culpa in contrahendo ten laste van [de verweerster] 

[...]. De aquiliaanse aansprakelijkheid van laatstgenoemde is bijgevolg in het gedrang 

[...]. 
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Het bedrag van de aan de [de eiseres] toekomende schadevergoeding mag niet hoger zijn 

dan de vergoeding bedoeld in voornoemd artikel 15, tweede [lees: eerste] lid [...]. [De ei-

seres] heeft immers recht op de volledige vergoeding van haar schade, maar meer niet  

[...]. Zonder de fout van [de verweerster] en wanneer  [de eiseres] de opdracht niet 

krijgt, zou zij niet meer kunnen krijgen dan de in de voornoemde bepaling bedoelde ver-

goeding [...]. 

De bewijsstukken die de beide partijen overleggen, tonen aan dat de inschrijving [van de 

eiseres] bij de aanbesteding, 166.790 euro bedroeg, exclusief btw [...]. De schade [van de 

eiseres] ten gevolge van haar winstderving moet noodzakelijkerwijs worden berekend op 

grond van een bepaald percentage van het voornoemde bedrag [...]. Het gaat hier niet 

om een raming naar billijkheid die gebeurt wanneer er geen bewijsstukken  voorhanden 

zijn [...]. De schade [van de eiseres] zal bijgevolg geraamd worden met verwijzing naar 

het criterium dat vervat is in voornoemd artikel 15, en niet met toepassing van die bepa-

ling [...]. [De verweerster] vermeldt immers niets waaruit zou kunnen worden veronder-

steld, en voert trouwens niet aan, dat de werkelijke schade van [de eiseres] die bestaat in 

de winstderving en het verlies op de afschrijving van de vaste kosten, lager zou kunnen 

zijn dan de forfaitaire vergoeding van 10 pct. waarin de voornoemde bepaling voorziet 

[...]. Het bedrag in hoofdsom van de vergoeding die [aan de eiseres] toekomt, zal bijge-

volg geraamd worden op 16.679 euro.” 

Grieven 

I. Het hof van beroep had kennisgenomen van de conclusie van de eiseres waarin zij het 

volgende aanvoerde 1. “betreffende de wettelijke grondslag van de vordering: [...] de 

verweerster betwijfelde of de verwijzing naar artikel 15 van de wet van 24 december 

1993 gegrond is en voerde daartoe in substantie aan dat genoemd artikel niet doelt op 

het geval van een onrechtmatige heraanbesteding maar precies op het geval waar de op-

dracht wordt gegund zonder heraanbesteding [...]. Elke andere wettelijke grondslag 

[zou] gunstiger zijn voor [de eiseres], die niet langer gebonden zou zijn door het keurslijf 

van de forfaitaire vergoeding van artikel 15 (10 pct. van het bedrag van de inschrijving). 

De derving van het omzetcijfer impliceert immers niet alleen een winstderving (redelij-

kerwijs geraamd op 6,5 pct.) maar ook een verlies op de afschrijving van zijn vaste kosten 

(d.w.z. de kosten die hij sowieso moet dragen, ongeacht of hij werk heeft of niet: tewerk-

gesteld personeel, leasing, verwarming, verzekering, belastingen …; die vaste kosten 

vormen minimum 17 pct. van de jaarlijkse omzet, zodat een werkelijke en volledige ver-

goeding niet lager mag zijn dan 23,5 pct., exclusief btw, van de inschrijving [...]. [De ei-

seres] [...] stelde, heel subsidiair, een vergoedingsvordering in op grond van de culpa in 

contrahendo van [de verweerster] en zal niet 10 pct. maar 23,5 pct. vorderen van de prijs 

van haar onterecht afgewezen inschrijving”, en 2. “betreffende het gevorderde bedrag 

[...]: de [eiseres] vordert 50.037 euro, zijnde 10 pct. van haar eerste offerte (166.790 eu-

ro te vermenigvuldigen met de volledige duur van de opdracht, namelijk drie jaar). De 

[verweerster] voerde aan dat de overeenkomst weliswaar drie jaar kan duren, maar dat 

er slechts één jaar wordt gegarandeerd. De aankondiging van de opdracht [...] preci-
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seert: ‘In geval van voldoening zal de overeenkomst elk jaar worden verlengd gedurende 

maximaal drie jaar’. Het gaat wel degelijk om een duidelijke verbintenis van de aanbe-

stedende overheid waardoor noch [de eiseres] noch enige andere persoon zal kunnen in-

schrijven voor die onderhoudswerkzaamheden voor de jaren 2010 en 2011. De kans dat 

de aannemer van de werken van 2009 geen voldoening geeft is bijzonder klein, zoals 

blijkt uit het feit dat minder dan 5 pct. van de overheidsopdrachten aanleiding geven tot 

beëindiging of tot ambtshalve maatregelen. Hoewel de onderhoudswerken 2010 en 2011 

formeel dus niet met 100 pct. zekerheid aan de aannemer van 2009 zullen worden toege-

kend, bedraagt de werkelijke kans daartoe ten minste 95 pct. [...]. In dat opzicht kan [de 

eiseres], op grond van de jurisprudentiële theorie van het verlies van een kans, op zijn 

minst [...] 48.369,10 euro vorderen”. De eiseres vorderde in het beschikkend gedeelte 

van de voornoemde conclusie, in hoofdzaak de veroordeling van de verweerster tot beta-

ling van een vergoeding van 50.037 euro, en subsidiair, de veroordeling van de verweer-

ster tot betaling van 48.369,10 euro en, heel subsidiair, dat haar akte ervan wordt ver-

leend “dat zij zich, op grond van de  theorie van de culpa in contrahendo, voorbehoudt 

haar vordering op te trekken tot 23,5 pct. van de gederfde omzet, zijnde een vergoeding 

van 117.586,95 euro; in dat geval de heropening van het debat te bevelen zodat de partij-

en conclusie kunnen nemen en pleiten over de omvang van de schade.”  

II. Uit de bovenstaande redenen van het arrest blijkt dat de appelrechters de appelcon-

clusie van de eiseres in die zin hebben uitgelegd dat, indien noch haar hoofdvordering 

volgens welke zij aanspraak kon maken op een forfaitaire vergoeding van 50.037 euro, 

noch haar subsidiaire vordering volgens welke zij recht had op een vergoeding van 

48.369,10 euro wegens verlies van een kans werden ingewilligd, zij, nog meer subsidiair, 

op grond van de theorie van de aansprakelijkheid wegens precontractuele fout, een ver-

goeding vorderde gelijk aan de daadwerkelijk door haar geleden schade, die volgens 

haar overeenstemde met de winstderving die zij raamde op 6,5 pct. van het bedrag van 

haar oorspronkelijke inschrijving, vermeerderd met de afschrijving van de vaste kosten, 

zijnde in totaal 23,5 pct. van het bedrag van die inschrijving 

Het arrest doet uitspraak over die “heel subsidiaire” vordering, maar verwerpt ze ten de-

le om de hierboven weergegeven redenen. 

(…) 

Vierde onderdeel 

I. Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht 

degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden. 

Om het bedrag te bepalen van de schade van degene die door de fout is getroffen, moet 

zijn toestand worden vergeleken, niet met die waarin hij zou verkeren indien de schade-

veroorzaker een andere fout had begaan dan die welke hij concreet heeft begaan, maar 

met die toestand waarin hij zich zou bevinden indien de schadeveroorzaker geen enkele 

fout had begaan, d.w.z. met de toestand van eerstgenoemde indien de schadeveroorzaker 
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zich als een goede huisvader had gedragen en alle op hem rustende wettelijke en regle-

mentaire verplichtingen in acht had genomen. 

Wanneer de aan de wet onderworpen openbare overheid verkeerdelijk beslist een op-

dracht niet te gunnen, maar opnieuw aan te besteden, verplicht de aldus begane fout die 

overheid ertoe, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, de 

schade te herstellen van de inschrijver die de laagste regelmatige offerte had ingediend 

na de eerste bekendmaking van de opdracht. Die schade wordt bepaald door de toestand 

van de inschrijver te vergelijken, niet met die zoals hij zich zou voordoen indien de open-

bare overheid een andere fout had begaan, met name indien zij verkeerdelijk de opdracht 

aan een andere inschrijver had gegund, in welk geval de inschrijver die de laagste regel-

matige offerte had ingediend, een forfaitaire vergoeding van 10 pct. van het bedrag van 

zijn offerte zou hebben ontvangen, maar wel met de toestand waarin die getroffene zich 

zou hebben bevonden indien de openbare overheid geen enkele fout had begaan, en dus 

de opdracht had gegund aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte had inge-

diend, in welk geval die inschrijver het volledige voordeel zou hebben genoten als gevolg 

van de gunning van de opdracht, (d.w.z., zoals het arrest het aanneemt, zijn winstmarge 

vermeerderd met de afschrijving van zijn vaste kosten). 

II. Het arrest steunt te dezen zijn beslissing om de aan de de eiseres toegekende vergoe-

ding in hoofdzaak te beperken tot 16.679 euro (zijnde 10 pct. van het bedrag van haar of-

ferte) op de reeds aangehaalde redenen “dat het bedrag van de aan de [de eiseres] toe-

komende schadevergoeding niet hoger mag zijn dan de vergoeding bedoeld in voornoemd 

artikel 15, tweede [lees: eerste] lid [...]; dat [de eiseres] immers recht heeft op de volle-

dige vergoeding van haar schade, maar meer niet; dat zonder de fout van [de verweer-

ster] en wanneer  [de eiseres] de opdracht niet krijgt, zij niet meer zou kunnen krijgen 

dan de in de voornoemde bepaling bedoelde vergoeding”. 

Uit die redenen blijkt dat het arrest, om de vergoedbare schade van de eiseres te bepalen, 

haar huidige toestand vergelijkt met die waarin zij zich zou bevinden, niet indien de ver-

weerster geen enkele fout had gemaakt en haar dus de opdracht had gegund (omdat zij de 

laagste regelmatige inschrijving had ingediend), maar wel met haar toestand indien de 

verweerster een andere fout had gemaakt dan die welke concreet was vastgesteld, name-

lijk indien zij de opdracht aan een andere inschrijver had toegekend, in welk geval de ei-

seres inderdaad “niet meer had kunnen krijgen dan de vergoeding bepaald” in artikel 15, 

eerste lid, van de wet van 24 december 1993. 

Het arrest dat aldus het bedrag van de vergoedbare schade beperkt met verwijzing naar 

de toestand waarin de eiseres zich zou hebben bevonden indien de verweerster de wet 

niet had nageleefd maar een andere fout had begaan dan die welke haar daadwerkelijk 

ten laste is gelegd, miskent het begrip vergoedbare schade in het kader van de gemeen-

rechtelijke aquiliaanse aansprakelijkheid (schending van de artikelen 1382 en 1383 van 

het Burgerlijk Wetboek). 
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 13 JUNI 2013 C.11.0634.F/6 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling 

Vierde onderdeel 

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek is degene die door zijn 

schuld aan een ander schade heeft veroorzaakt, verplicht deze te vergoeden, wat 

impliceert dat de schadelijder opnieuw in de toestand moet worden gebracht waar-

in hij zou zijn gebleven indien die fout niet was begaan.  

Het arrest oordeelt dat de verweerster, die een openbare aanbesteding had uitge-

schreven een fout heeft begaan door die overheidsopdracht niet te gunnen maar 

hem opnieuw aan te besteden, en dat die fout aan de eiseres, die de laagste offerte 

had ingediend, schade heeft veroorzaakt “die bestaat in de winstderving en in het 

verlies op de afschrijving van de vaste kosten”. 

Het arrest dat beslist de schade te ramen met verwijzing naar het criterium van ar-

tikel 15, eerste lid, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsop-

drachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten, dat de forfaitaire schadevergoeding waarop de inschrijver die de laagste 

regelmatige offerte heeft ingediend recht heeft, beperkt tot 10 %  van het bedrag 

van zijn offerte, raamt de schade niet met betrekking tot de toestand waarin de ei-

seres zich zou hebben bevonden indien de verweerster de tegen haar in aanmer-

king genomen fout niet had begaan, maar wel met betrekking tot een andere fout, 

en schendt bijgevolg de voornoemde artikelen 1382 en 1383. 

Het onderdeel is gegrond. 

De overige onderdelen hoeven niet nader te worden onderzocht. Ze kunnen 

immers niet tot ruimere cassatie leiden. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger beroep van de 

verweerster ontvankelijk verklaart. 
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 13 JUNI 2013 C.11.0634.F/7 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik. 

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-

zitter Christian Storck, raadsheer Didier Batselé, afdelingsvoorzitter Albert      

Fettweis, de raadsheren Michel Lemal en Marie-Claire Ernotte, en in openbare te-

rechtzitting van 13 juni 2013 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in 

aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier 

Patricia De Wadripont.  

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Eric Dirix en over-

geschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols. 

De griffier,                                                 De afdelingsvoorzitter, 
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uiterst dringende noodzakelijkheid door de eigen niet-dili-
gente houding van verzoekende partij.
Daarenboven kan worden vastgesteld dat met betrekking tot
het project Prins Kavelhof, procedure gekend bij de Raad van
State onder het rolnummer A. 196.736/XII-6224, het OCMW
van Brasschaat eveneens werkte met een erfpacht. Verzoe-
kende partij verwijst thans naar die zaak om aan te tonen dat
Brasschaat er een gewoonte zou maken de overheidsop-
drachtenwet te omzeilen, maar wierp in die zaak, in de vor-
dering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid,
juist geen middel op waarin werd gesteld dat de overheids-
opdrachtenwet van toepassing was. Voorts vermeldt verwe-
rende partij in haar nota dat in het kader van de procedure
die verzoekende partij ter zake ook heeft ingesteld bij de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen verzoekende par-
tij expliciet aan de voorzitter van de rechtbank heeft gemeld
dat zij het verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid in die zaak A 196.736/XII-6224 geen mid-
del heeft uiteengezet met betrekking tot de al dan niet toe-
passelijkheid van de overheidsopdrachtenprocedure “aan-
gezien het niet past een dergelijk middel uiteen te zetten in
het kader van een procedure bij uiterst dringende noodzake-
lijkheid”. Er valt niet onmiddellijk in te zien waarom dit te
dezen dan wel passend zou zijn.
Ten slotte lijkt verzoekende partij niet te bewijzen dat zij
benadeeld werd door de niet toepassing van de overheidsop-
drachtenwetgeving in het kader van de selectie. Zij toont im-
mers niet aan dat de beoordeling anders zou zijn geweest
wanneer die wetgeving werd toegepast. Haar stelling dat dan
de beoordelingsmethodiek van de selectiecriteria, inzonder-
heid de financiële en economische draagkracht, vooraf zou
moeten zijn meegedeeld, lijkt niet tot het tegendeel te moe-
ten leiden. Zij doet immers niet met de vereiste ernst gelden
welke op de opdracht toepasselijke bepalingen uit de regel-
geving van de overheidsopdrachten verwerende partij te
dezen alsdan ertoe verplicht zouden hebben in de aankondi-
ging de wijze van beoordeling van de selectiecriteria te be-
palen. Om al deze redenen kan de gevraagde schorsing niet
op het middel worden gesteund. Meteen is ook niet aange-
toond dat de regelgeving inzake de overheidsopdrachten had
moeten zijn toegepast.
(Verwerping)
......................................................................................................................

ARREST nr. 213.960 – 17 juni 2011

XIIde Kamer
Zetel: Dhr. Verbiest, dhr. Lust en dhr. Barra (verslaggever)
Auditoraat: Dhr. Vermeire (eensluidend advies)
Inzake: THV D’M&S-Delaware Consulting t/ Vlaams Gewest en
Vlaamse Gemeenschap

Overheidsopdrachten – Schorsingsberoep UDN – Des-
kundigenonderzoek
............

Elk van de drie aangebrachte middelen vertoont, gelet op de
aard van het voorwerp van de opdracht, uiterst technische
aspecten waardoor de draagwijdte van deze middelen de
Raad van State niet zonder deskundige ondersteuning ten

volle duidelijk is. De rechtspraak van de Raad ten aanzien
van dergelijke middelen is tot op heden dat de aanwijzing
van een deskundige niet in te passen is in de huidige proce-
dure bij uiterst dringende noodzakelijkheid en dat deze mid-
delen derhalve niet ernstig zijn omdat ze zich niet lenen tot
een snelle toetsing vereist in voornoemde procedure. Gelet
op de artikelen 65/15 en 65/31 van de wet van 23 december
2009 tot invoeging van een nieuw boek betreffende de moti-
vering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van
24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leverin-
gen en diensten, die de procedure bij uiterst dringende nood-
zakelijkheid als de enige procedure voor een vordering tot
schorsing in de sector overheidsopdrachten voorschrijven,
meent de Raad van State dat een dergelijk onderzoek toch
niet ondenkbaar is. Dit zou onder andere het geval zijn, wan-
neer de verzoekende partij dit voorstel zelf formuleert in haar
inleidend verzoekschrift, waarbij een deskundigenonder-
zoek op gemotiveerde wijze gevraagd wordt en waarbij zij
een deskundige kan voorstellen die zich ertoe engageert om
zijn werkzaamheden strikt in te passen in de contraintes van
voornoemde procedure, inzonderheid het binnen de kortste
termijn ter beschikking stellen van een deskundigenverslag.
Te dezen echter vragen verzoekende partijen geen deskundi-
genonderzoek en merken zij ter zitting zelfs op, inzonder-
heid wat het derde middel betreft, dit in die zin te beoorde-
len dat een inhoudelijk technische discussie niet aan de orde
zou zijn.
(…) In de eerste plaats wijst de Raad er op dat de ernst van
de grief slechts ten volle, weze het prima facie, kan worden
beoordeeld indien de inhoud van de voorstudie kan worden
vergeleken met de opdracht en de offertes. Zonder deskun-
dige ondersteuning is dit voor de Raad van State onmogelijk.
(Verwerping)
......................................................................................................................

ARREST nr. 214.645 – 14 juli 2011

XIIde Kamer (kort ged.)
Zetel: Dhr. Verbiest (verslaggever)
Auditoraat: Dhr. Vermeire (eensluidend advies)
Inzake: nv JC Decaux Belgium Publicité t/ Stad Antwerpen

Overheidsopdrachten – SchorsingsberoepUDN–Belang
– Complexe administratieve rechtshandeling – Belang –
Beslissing tot goedkeuring bestek – Bevoegdheid col-
lege van burgemeester en schepenen – Dagelijks be-
stuur
............

Ook complexe middelen verdienen in het kader van een
procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijk-
heid een beoordeling te krijgen, met dien verstande dat deze
beoordeling noodzakelijk het stempel van de uiterst drin-
gende noodzakelijkheid zal dragen. Dat houdt in dat aan de
beoordeling slechts een zeer precair karakter toekomt en dat
er dus allerminst een principieel belang mag worden aan
toegemeten.
Ter terechtzitting werpt verwerende partij eveneens op dat
verzoekster geen belang zou hebben bij het middel, omdat
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zij onzorgvuldig is geweest door zonder meer aan de gun-
ningsprocedure te hebben deelgenomen en daardoor het
grievend karakter van de in het middel aangevoerde onwet-
tigheid heeft geaccepteerd. In het verlengde van wat reeds in
het arrest inzake de nv Neorec, nr. 206.598 van 13 juli 2010,
werd overwogen, zou een dergelijke zienswijze mogelijk
kunnen worden aanvaard indien het bestek ertoe zou heb-
ben verplicht ommeteen zichtbare wettigheidsbezwaren on-
verwijld te melden aan de aanbestedende overheid en de be-
sproken onwettigheid als zo’n zichtbaar bezwaar te beschou-
wen zou zijn.
Nu niet eens wordt beweerd dat een en ander het geval is,
ziet de Raad van State te dezen echter geen reden om anders
te oordelen dan zoals op grond van de theorie van de com-
plexe administratieve rechtshandeling gebruikelijk is: ver-
zoekster kan tot staving van haar vordering tegen de bestre-
den eindbeslissingen ontvankelijk de onwettigheid aanvoe-
ren van de voorbereidende beslissingen, ook al konden die
beslissingen met een afzonderlijk beroep zijn aangevallen en
heeft verzoekster nagelaten dat te doen.
Gelet op artikel 43, § 2, 11°, van het gemeentedecreet kan de
gemeenteraad niet aan het college van burgemeester en sche-
penen toevertrouwen: “het vaststellen van de wijze van gun-
ning en het vaststellen van de voorwaarden van overheids-
opdrachten, behalve als het gaat om één van de volgende
opdrachten: a) een opdracht die past binnen het begrip dage-
lijks bestuur als vermeld in punt 9°, waarvoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is; b) een opdracht
die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen”.
Uit artikel 43, § 2, 9°, van het gemeentedecreet, dan weer,
volgt dat wat onder het begrip dagelijks bestuur moet wor-
den verstaan, door de gemeenteraad dient te worden be-
paald.
Te dezen is de beslissing om het bestek voor het sluiten van
het contract voor de terbeschikkingstelling van wachthuis-
jes met publicitaire ruimte goed te keuren en om hiervoor
een algemene offerteaanvraag uit te schrijven, door het col-
lege van burgemeester en schepenen genomen, op 24 decem-
ber 2010. Voor zijn bevoegdheid zocht het college expliciet
steun in het besluit van 25 juni 2007 waarmee de gemeente-
raad besliste welke opdrachten voor werken, leveringen en
diensten kunnen worden beschouwd als opdrachten van da-
gelijks bestuur. In dat besluit overwoog de gemeenteraad dat
het aangewezen is het begrip “dagelijks bestuur” “te definië-
ren op maat van de eigen organisatie, rekening houdend met
de omvang van de stedelijke activiteiten en met de continuï-
teit van de werking van de diensten” en om het “een ruime
inhoud te geven, zodat de vlotte werking van de stedelijke
administratie niet in het gedrang komt en de gemeenteraad
zich ten volle kan concentreren op het beleidsmatige aspect
van het stedelijk beleid”. Geargumenteerd werd voorts dat
de gemeenteraad op de hoogte zal worden gehouden van alle
opdrachten van dagelijks bestuur, dat de invulling van het
begrip niet noodzakelijk een definitieve keuze is en dat voor
de vaststelling van het begrip wordt teruggegrepen naar het
onderscheid tussen gewone dienst en buitengewone dienst
zoals gedefinieerd in artikel 1 van het koninklijk besluit van
2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de
gemeentelijke comptabiliteit. Vervolgens is beslist geworden
om als handelingen van dagelijks bestuur te beschouwen:
alle handelingen met betrekking tot de gewone dienst bin-
nen de vastgestelde kredieten en alle handelingen met be-
trekking tot de buitengewone dienst, met uitzondering van
handelingen die betrekking hebben op een aantal welbe-
paalde, “belangrijke” economische codes. Blijkens de nota

van verwerende partij beantwoordt de collegebeslissing (…)
dan ook aan de notie handeling van dagelijks bestuur, omdat
ze betrekking heeft op de gewone dienst binnen de vastge-
stelde kredieten. Verzoekster brengt dat niet overtuigend in
het gedrang door alleen maar te doen gelden dat de opdracht
“aanzienlijke inkomsten voor 10 boekjaren” betreft. Noch het
feit dat de inkomsten aanzienlijk zijn, noch het feit dat ze
tien boekjaren lang verkregen zouden worden, lijkt op zich
uit te sluiten dat ze worden aangezien als ontvangsten in
gewone dienst die, volgens de definitie van artikel 1 van
voormeld koninklijk besluit, “ten minste één maal per finan-
cieel dienstjaar voorkomen en die de gemeente regelmatige
inkomsten en een regelmatige werking waarborgen”.
Voor het overige kan de Raad van State er niet toe komen,
alleszins niet in de huidige stand van de procedure, het
gemeenteraadsbesluit (…) onwettig te bevinden in zoverre
het aan het begrip dagelijks bestuur een zodanige invulling
heeft gegeven dat de opdracht te dezen er binnen past.
Verwerende partij mag op het eerste gezicht worden bijge-
vallen waar zij doet gelden dat het gemeentedecreet ertoe
strekt de gemeenten onder andere meer autonomie te geven
en rekening te houden met de verschillen tussen steden,
centrumsteden en gemeenten, en dat in verband daarmee
nadrukkelijk is voorzien in ruime mogelijkheden tot delega-
tie, waarbij de besturen zelf het decretale kader mogen in-
vullen, bijvoorbeeld volgens hun grootte of lokale politieke
en ambtelijke cultuur. In dit licht lijkt de gemeenteraad (…)
niet de redelijkheidsgrenzen van zijn ruime beoordelingsbe-
voegdheid inzake de omschrijving van de notie dagelijks be-
stuur te buiten te zijn gegaan, door het begrip op grond van
de in aanmerking genomen redenen zo te omschrijven dat
een opdracht als degene die thans in het geding is, niet uit
de definitie wordt uitgesloten.
Artikel 43, § 2, 12°, van het gemeentedecreet schrijft voor
dat door de gemeenteraad niet aan het college van burge-
meester en schepenen kan worden toevertrouwd: “het stel-
len van daden van beschikking met betrekking tot onroe-
rende goederen, behoudens voor zover de verrichting nomi-
natief in het vastgestelde budget is opgenomen”. (…)Een en
ander bij mekaar genomen, kan vooralsnog niet ertoe wor-
den besloten dat de opdracht een daad van beschikking over
de gemeentelijke goederen zou inhouden, zoals verzoekster
meent.
(Verwerping)

Noot

Wat de ontvankelijkheid van een middel, gebaseerd
op het inroepen van de onregelmatigheid van een
voorbeslissing (i.c. bestek), tegen de gunningsbeslis-
sing betreft, vgl.
– RvS 13 juli 2010, nr. 206.598; nv Neorec (“De ge-

noemde Labonorm-rechtspraak van de Raad van
State laat zich volledig inpassen in die mogelijk-
heid: het bestek kan volgens die rechtspraak met-
een op ontvankelijke wijze worden aangevochten.
Deze rechtspraak is ook geheel in de lijn met an-
dere rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ,
28 januari 2010, in de zaak C-456/08, Europese
Commissie tegen Ierland) volgens welk “de toepas-
sing van nationale vervaltermijnen er niet toe
[mag] leiden dat de uitoefening van het recht om

Rechtspraak RvS
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ARREST nr. 206.598 – 13 juli 2010

XIIe Kamer
Zetel: Dhr. Verbiest (verslaggever), dhr. Lust en dhr. Van Haegen-
doren
Auditoraat: Dhr. Stevens (andersluidend advies)
Inzake: nv Neorec t/ Belgische Staat

Overheidsopdrachten – Gunningsbeslissing – Onregel-
matigheid offerte – Voorbeslissing – Belang – Rechtsbe-
schermingsrichtlijnen

In haar laatste memorie verwijst de verzoekende partij naar
het arrest van de algemene vergadering van de Raad van
State, afdeling bestuursrechtspraak, nr. 152.173 van 2 de-
cember 2005 inzake nv Labonorm, waarin, in tegenstelling
tot de daaraan voorafgaande rechtspraakwaar de verwerende
partij naar verwijst, werd overwogen dat de mogelijkheid
van een verzoekende partij om onmiddellijk een beroep tot
nietigverklaring en een vordering tot schorsing in te stellen
tegen de beslissing waarbij het bestek wordt vastgesteld, niet
verhindert dat de onrechtmatigheden die een inschrijver aan
een besteksbepaling verwijt, ook nog op ontvankelijke wijze
worden ingeroepen tegen latere beslissingen in het kader van
de gunningsprocedure, zoals te dezen tegen de beslissingen
tot toewijzing van de opdracht aan de nv The Neon Com-
pany en tot onregelmatigverklaring van de offerte van de
verzoekende partij.
Het arrest waar de verwerende partij in haar laatste memorie
gewag van maakt, is het arrest van het Hof van Justitie van
12 februari 2004, in de zaak C-230/02, Grossmann Air Ser-
vice, Bedarfsluftfahrtunternehmen Gmbh & C/ KG tegen de
republiek Oostenrijk. Daargelaten of de hier in het geding
zijnde opdracht de Europese drempelwaarde overschrijdt,
en het arrest hetzij rechtstreeks hetzij bij analogie kan wor-
den aangevoerd, ({)
({) heeft het Hof aldus enkel geantwoord op de betrokken
vraag voor wat betreft de cumulatieve hypothese én dat een
persoon geen rechtstreeks beroep heeft ingediend tegen het
besluit houdende vaststelling van de specificaties van de
oproep tot inschrijving én “wanneer deze persoon niet heeft
deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure”. Anders dan
het geval was in de zaak Grossmann heeft de verzoekende
partij echter wél deelgenomen aan de procedure.
Voorts leidt het Hof van Justitie in het betrokken arrest uit
de artikelen 1, lid 3 en 2, lid 1, sub b, van de voormelde
richtlijn 89/665/EEG niet af dat de lidstaten verplicht zou-
den zijn toegang te weigeren tot beroepsprocedures – te
dezen belang te ontzeggen aan verzoekende partij – indien
deze geen beroep heeft ingesteld “tegen het besluit van de
aanbestedende dienst houdende vaststelling van de specifi-
caties” – te dezen de besteksbepalingen. In het antwoord op
de prejudiciële vraag zegt het Hof van Justitie enkel dat de
lidstaten een dergelijke opstelling mogen huldigen en de
richtlijn zich daartegen niet verzet.
De genoemde Labonorm-rechtspraak van de Raad van State
laat zich volledig inpassen in die mogelijkheid: het bestek
kan volgens die rechtspraak meteen op ontvankelijke wijze
worden aangevochten.
Deze rechtspraak is ook geheel in de lijn met andere recht-
spraak van het Hof van Justitie (HvJ, 28 januari 2010, in de
zaak C-456/08, Europese Commissie tegen Ierland) volgens

welk “de toepassing van nationale vervaltermijnen er niet
toe [mag] leiden dat de uitoefening van het recht om tegen
besluiten tot gunning van overheidsopdrachten beroep in te
stellen, haar nuttige werking verliest”.
Aldus kan het beroep dat wordt gedaan op de toepassing,
inzake overheidsopdrachten, van de theorie van de com-
plexe administratieve verrichting niet als een onzorgvuldig-
heid worden aangemerkt.
Mogelijk zou het anders kunnen zijn indien het bestek bij-
voorbeeld ertoe zou hebben verplicht om meteen zichtbare
wettigheidsbezwaren onverwijld te melden aan de aanbes-
tedende overheid en verzoekende partij aan deze verplich-
ting was voorbijgegaan.
De Raad van State maakt zich ook in de huidige zaak de leer
van het voormelde Labonorm-arrest eigen en valt de excep-
tie dienvolgens niet bij. De verzoekende partij mag derhalve
tot staving van haar beroep tegen de bestreden beslissingen
de onwettigheid van het bestek inroepen ook nu zij de be-
slissing tot vaststelling van het bestek als zodanig niet heeft
aangevochten bij de Raad van State.
(Heropening der debatten)

......................................................................................................................

ARREST nr. 206.644 – 15 juli 2010

XIIe Kamer
Zetel: Dhr. Verbiest (verslaggever), dhr. Lust en dhr. Van Haegen-
doren
Auditoraat:Mevr. Vos (gedeeltelijk eensluidend advies)
Inzake: nv Quintelier Gebr. t/ Gemeente Jette

Overheidsopdrachten – Gunningsbeslissing – Complexe
administratieve rechtshandeling – Impliciete beslissing
tot niet-gunning – Gezag van gewijsde vernietiging

Zoals de Raad van State reeds heeft aangenomen, onder an-
dere in zijn arrest nr. 201.704 van 1 april 2010 inzake de nv
Van Rymenant, staat het impliciete karakter van de beslis-
sing om niet aan de verzoekende partij toe te wijzen, de
aanvechtbaarheid van die beslissing niet in de weg. In zo-
verre echter de verzoekende partij zou menen dat bij een
eventuele nietigverklaring van de impliciete weigering dan
van de weeromstuit voor het bestuur de rechtsplicht zou
volgen om het geweigerde alsnog te geven – te deze de gun-
ning – wordt die populaire maar verkeerde opvatting in haar
algemeenheid niet bijgevallen. Wat de overheid van de nie-
tigverklaring van de weigeringsbeslissing – weze ze impli-
ciet of expliciet op grond van het arrest inhoudelijk al dan
niet moet doen, of niet meer mag doen, hangt af van het ver-
nietigingsmotief, met andere woorden van het gegrond be-
vonden middel.
Wat de impliciete beslissing betreft die uit die toewijzings-
beslissing blijkt, namelijk om de opdracht niet aan de ver-
zoekende partij toe te wijzen, mag uit het gegrond bevinden
van het middel te dezen niet worden afgeleid dat de verzoe-
kende partij in elk geval recht had om als inschrijver te wor-
den gekozen: het middel leidt enkel tot de vaststelling dat
haar offerte ten onrechte onregelmatig is verklaard bij toe-
passing van één besteksbepaling. Noch uit de bestreden be-
slissing noch uit de vergelijkende tabel blijkt immers dat die

Rechtspraak

124 – TBP 2011/2 Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht – Kluwer
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ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)

23 december 2009 (*)

„Overheidsopdrachten voor diensten – Richtlijn 2004/18 – Begrippen ‚aannemer’, ‚leverancier’, en ‚dienstverlener’ – Begrip
‚ondernemer’ – Universiteiten en onderzoeksinstituten – Combinatie (‚consorzio’) die bestaat uit universiteiten en

overheidsinstanties – Ander statutair hoofddoel dan nastreven van winst – Toelating tot procedure voor plaatsen van
overheidsopdracht”

In zaak C‑305/08,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) bij
beslissing van 23 juni 2008, ingekomen bij het Hof op 4 juli 2008, in de procedure

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)

tegen

Regione Marche,

wijst

HET HOF (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, president van de Derde kamer, waarnemend voor de president van de Vierde kamer, R. Silva
de Lapuerta, E. Juhász (rapporteur), G. Arestis en J. Malenovský, rechters,

advocaat-generaal: J. Mazák,

griffier: R. Grass,

gelet op de opmerkingen van:

–        Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa), vertegenwoordigd door I. Deluigi, avvocato,

–        de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek als gemachtigde,

–        de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door M. Fruhmann als gemachtigde,

–        de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door C. Zadra en D. Recchia als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 september 2009,

het navolgende

Arrest

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 1, lid 2, sub a, en lid 8, eerste en tweede alinea, van
richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor
het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134, blz. 114).

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
(nationaal interuniversitair consortium voor de mariene wetenschappen; hierna: „CoNISMa”) en de Regione Marche, betreffende
het besluit van deze laatste om voornoemd consortium niet toe te laten tot een procedure voor het plaatsen van een
overheidsopdracht voor diensten.

 Toepasselijke bepalingen

 Gemeenschapsregeling

3        Punt 4 van de considerans van richtlijn 2004/18 luidt:

„De lidstaten dienen erop toe te zien dat deelname van een publiekrechtelijke instelling als inschrijver op een overheidsopdracht
geen concurrentieverstorende gevolgen heeft voor particuliere inschrijvers.”

4        Artikel 1, lid 2, sub a, van die richtlijn bepaalt:

„‚Overheidsopdrachten’ zijn schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die tussen een of meer ondernemers en een of
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meer aanbestedende diensten zijn gesloten en betrekking hebben op de uitvoering van werken, de levering van producten of de
verlening van diensten in de zin van deze richtlijn.”

5        In artikel 1, lid 8, van de richtlijn is bepaald:

„De termen ‚aannemer’, ‚leverancier’ of ‚dienstverlener’ omvatten elke natuurlijke of rechtspersoon of elk openbaar lichaam of
elke combinatie van deze personen en/of lichamen die respectievelijk de uitvoering van werken en/of werkzaamheden van
producten of diensten op de markt aanbiedt.

De term ‚ondernemer’ dekt zowel de termen ‚aannemer’, ‚leverancier’ als ‚dienstverlener’. De term ‚ondernemer’ wordt louter ter
vereenvoudiging van de tekst gebruikt.

[...]”

6        Artikel 1, lid 9, van de richtlijn luidt als volgt:

„Als ‚aanbestedende diensten’ worden aangemerkt de staat, de territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen
gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen.

Onder ‚publiekrechtelijke instelling’ wordt iedere instelling verstaan

a)      die is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële
aard zijn,

b)      die rechtspersoonlijkheid bezit, en

c)      waarvan ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, de territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen
worden gefinancierd, ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht door deze laatste, ofwel de leden van het bestuursorgaan,
het leidinggevend of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, de territoriale lichamen of andere
publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.

[...]”

7        Artikel 4 van richtlijn 2004/18, met als opschrift „Ondernemers”, bepaalt:

„1.      Gegadigden of inschrijvers die krachtens de wetgeving van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, gerechtigd zijn de
verrichting in kwestie uit te voeren, mogen niet worden afgewezen louter op grond van het feit dat zij krachtens de wetgeving van
de lidstaat waarin de opdracht wordt gegund, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon zouden moeten zijn.

[...]

2.      Combinaties van ondernemers mogen inschrijven of zich als gegadigde opgeven. Voor de indiening van een inschrijving of
een verzoek tot deelneming kan de aanbestedende dienst van de combinaties van ondernemers niet verlangen dat zij een bepaalde
rechtsvorm zouden hebben, maar van de combinatie waaraan de opdracht wordt gegund kan wel worden geëist dat zij een bepaalde
rechtsvorm zal aannemen, mits dit voor de goede uitvoering van de opdracht nodig is.”

8        Artikel 44 van de richtlijn, met als opschrift „Controle van de geschiktheid en selectie van de deelnemers, en gunning van de
opdrachten”, bepaalt in lid 1:

„Opdrachten worden gegund op basis van de in artikel 53 en 55 bepaalde criteria, rekening houdend met artikel 24, nadat de
aanbestedende diensten de geschiktheid van de niet ingevolge de artikelen 45 en 46 uitgesloten ondernemers hebben gecontroleerd
op grond van de criteria van economische en financiële draagkracht, technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid,
genoemd in de artikelen 47 tot en met 52, en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende criteria als bedoeld in lid 3.”

9        Artikel 55 van richtlijn 2004/18, met als opschrift „Abnormaal lage inschrijvingen”, luidt:

„1.      Wanneer voor een bepaalde opdracht inschrijvingen worden gedaan die in verhouding tot de te verlenen dienst abnormaal
laag lijken, verzoekt de aanbestedende dienst, voordat hij deze inschrijvingen kan afwijzen, schriftelijk om de door hem dienstig
geachte preciseringen over de samenstelling van de desbetreffende inschrijving.

Deze preciseringen kunnen met name verband houden met:

a)      de doelmatigheid van het bouwproces, van het productieproces van de producten of van de dienstverlening;

b)      de gekozen technische oplossingen en/of uitzonderlijk gunstige omstandigheden waarvan de inschrijver bij de uitvoering van
de werken, de levering van de producten of het verlenen van de diensten kan profiteren;

c)      de originaliteit van het ontwerp van de inschrijver;

d)      de naleving van de bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de opdracht
wordt uitgevoerd;

e)      de eventuele ontvangst van staatssteun door de inschrijver.
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2.      De aanbestedende dienst onderzoekt in overleg met de inschrijver de samenstelling aan de hand van de ontvangen
toelichtingen.

3.      Wanneer een aanbestedende dienst constateert dat een inschrijving abnormaal laag is doordat de inschrijver overheidssteun
heeft gekregen, kan de inschrijving alleen op uitsluitend die grond worden afgewezen wanneer de inschrijver desgevraagd niet
binnen een door de aanbestedende dienst bepaalde voldoende lange termijn kan aantonen dat de betrokken steun rechtmatig is
toegekend. Wanneer de aanbestedende dienst in een dergelijke situatie een inschrijving afwijst, stelt hij daarvan de Commissie in
kennis.”

 Nationale regeling

10      Artikel 3, leden 19 en 22, van decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (wetsbesluit tot vaststelling van het wetboek voor
overheidsopdrachten voor werken, voor diensten en voor leveringen ter uitvoering van de richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG,
supplemento ordinario bij GURI nr. 100 van 2 mei 2006; hierna: „decreto legislativo nr. 163/2006”), bepaalt:

„19.      De termen ‚aannemer’, ‚leverancier’ en ‚dienstverlener’ omvatten elke natuurlijke of rechtspersoon of elk lichaam zonder
rechtspersoonlijkheid, daaronder begrepen een Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) in de zin van decreto
legislativo nr. 240 van 23 juli 1991, die respectievelijk de uitvoering van werken en/of werkzaamheden, de levering van producten
of de verlening van diensten op de markt aanbiedt.

[...]

22.      De term ‚ondernemer’ dekt zowel de termen ‚aannemer’, ‚leverancier’ als ‚dienstverlener’, alsook een combinatie of
consortium van hen.”

11      Artikel 34 van decreto legislativo nr. 163/2006, met als opschrift „Personen aan wie overheidsopdrachten kunnen worden gegund
(artikelen 4 en 5 van richtlijn 2004/18)”, luidt:

„1.      Behoudens de uitdrukkelijk bepaalde beperkingen, kunnen de volgende entiteiten deelnemen aan de procedure voor het
plaatsen van overheidsopdrachten:

a)      individuele marktdeelnemers, waaronder ambachtslieden, handelsondernemingen en coöperaties;

b)      consortia van productie‑ en arbeidscoöperaties [...] en consortia van ambachtslieden [...];

c)      permanente consortia, inter alia opgericht als joint venture ondernemingen in de zin van artikel 2615 ter van het burgerlijk
wetboek, tussen individuele aannemers (met inbegrip van ambachtslieden), handelsondernemingen, productie‑ en
arbeidscoöperaties, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 36;

d)      tijdelijke combinaties van concurrenten, gevormd door de sub a, b en c genoemde entiteiten [...];

e)      in artikel 2602 van het burgerlijk wetboek bedoelde gewone consortia van concurrenten, gevormd tussen de sub a, b en c van
dit lid genoemde entiteiten, met inbegrip van die welke de vorm hebben van een vennootschap [...];

f)      entiteiten die een Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) zijn aangegaan [...];

[...]”

12      Na de feiten van het hoofdgeding is bij decreto legislativo nr. 152 van 11 september 2008 (GURI nr. 231 van 2 oktober 2008) aan
voormelde lijst het volgende punt toegevoegd:

„f bis) ondernemers in de zin van artikel 3, lid 22, die in andere lidstaten zijn gevestigd en in overeenstemming met het in de
betrokken lidstaat geldende recht zijn opgericht.”

13      Ten slotte bepaalt artikel 2082 Codice civile (Italiaans burgerlijk wetboek) dat onder „ondernemer” wordt verstaan hij die
beroepsmatig en op georganiseerde wijze een economische activiteit uitoefent met het oog op de vervaardiging en de ruil van
goederen of diensten.

 Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

14      Blijkens de verwijzingsbeslissing heeft de Regione Marche een openbare aanbesteding uitgeschreven voor het plaatsen van een
markt voor dienstverlening bestaande in de seismostratigrafische kartering van de zeebodem, het verrichten van kernboringen en
het nemen van monsters op zee in de kuststrook die loopt van Pesaro tot Civitanova Marche.

15      CoNISMa heeft zich voor die aanbestedingsprocedure opgegeven als gegadigde. De aanbestedende dienst heeft voorbehoud
gemaakt bij de toelaatbaarheid van CoNISMa tot de procedure voor het plaatsen van de betrokken opdracht, en besloot vervolgens,
bij besluiten van 4, 18 en 23 april 2007, om CoNISMa uit te sluiten van de procedure.

16      CoNISMa heeft tegen die uitsluiting buitengewoon beroep ingesteld bij de president van de Italiaanse Republiek (een bijzondere
procedure in de Italiaanse rechtsorde), waarbij het aanvoerde dat artikel 34 van decreto legislativo nr. 163/2006 inbreuk maakt op
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de bepalingen van richtlijn 2004/18 wanneer die bepaling in die zin wordt uitgelegd dat zij voorziet in een limitatieve opsomming
waarin de universiteiten en de onderzoeksinstituten niet zijn opgenomen, en dat die instellingen dus niet kunnen deelnemen aan de
procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht. In het kader van dat buitengewoon beroep heeft het Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (ministerie van Milieu en Bescherming van het Grondgebied) verzocht om het advies
van de Consiglio di Stato, zoals in de toepasselijke nationale voorschriften is bepaald.

17      De verwijzende rechter merkt op dat hij voor het uitbrengen van zijn advies moet vaststellen of een interuniversitaire combinatie
zoals CoNISMa kan worden geacht een „ondernemer” in de zin van richtlijn 2004/18 te zijn, en derhalve of zij mag deelnemen aan
een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht voor dienstverlening zoals de procedure die in het hoofdgeding aan de
orde is. De verwijzende rechter uit dienaangaande twijfels op grond van de volgende overwegingen.

18      De Consiglio di Stato merkt om te beginnen op dat CoNISMa een combinatie („consorzio”, consortium) is van vierentwintig
Italiaanse universiteiten en drie ministeries. Volgens zijn statuten heeft het consortium geen winstoogmerk en heeft het tot doel het
verrichten van onderzoek en van andere wetenschappelijke en toegepaste activiteiten op het gebied van de mariene wetenschappen
te bevorderen en te coördineren bij de universiteiten die deel uitmaken van het consortium. Het kan deelnemen aan aanbestedingen
en andere selectieprocedures die worden uitgeschreven door overheidsinstanties of vennootschappen in de openbare of particuliere
sector. De activiteiten van het consortium worden hoofdzakelijk gefinancierd door fondsen verstrekt door het Ministero
dell’Università e della Ricerca (ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek), door andere overheidsinstanties alsook door
Italiaanse of buitenlandse openbare of particuliere lichamen.

19      De Consiglio di Stato verwijst in de eerste plaats naar artikel 1, sub c, van richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PB L 209, blz. 1),
die is vervangen bij richtlijn 2004/18, waarin het heet dat „onder ‚dienstverleners’ [wordt] verstaan: natuurlijke of rechtspersonen,
met inbegrip van openbare lichamen, die diensten aanbieden”. Hij merkt op dat deze formulering ertoe lijkt te strekken de kring van
personen die kunnen worden toegelaten tot de onderhandelingen met de aanbestedende diensten te beperken tot enkel die personen
die „institutioneel” de activiteit uitoefenen die overeenkomt met de in het kader van de betrokken opdracht uit te voeren prestatie.
Volgens die benadering kunnen, naast particuliere ondernemers, slechts die openbare lichamen aan aanbestedingsprocedures
deelnemen die, in overeenstemming met de taak die hun door de rechtsorde is toevertrouwd, met winstoogmerk de prestaties
leveren waarop de opdracht betrekking heeft, universitaire instellingen dus niet. Die benadering lijkt te worden bevestigd door het
arrest van het Hof van 18 januari 2007, Auroux e.a. (C‑220/05, Jurispr. blz. I‑385, punt 44), volgens hetwelk het communautaire
aanbestedingsrecht op de betrokkene „als marktdeelnemer” van toepassing was. Diezelfde benadering lijkt ook te zijn gevolgd in
artikel 3, lid 19, van decreto legislativo nr. 163/2006, waarin het heet dat de dienstverlener een ondernemer is die „de verlening van
diensten op de markt aanbiedt”.

20      In de tweede plaats merkt de verwijzende rechter op dat dienaangaande in de Italiaanse rechtspraak verschillende standpunten
worden ingenomen. Bepaalde rechterlijke instanties zijn van oordeel dat aan openbare aanbestedingen kan worden deelgenomen
door natuurlijke of rechtspersonen die een onderneming drijven, alsook door openbare lichamen die de levering van het soort
diensten waarop de aanbesteding betrekking heeft, als institutionele doelstelling hebben. Vanuit dat oogpunt kunnen universiteiten
niet tot de voornoemde categorieën van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke ondernemers behoren, omdat hun institutionele
doelstelling bestaat in het aanbieden van onderwijs en het verrichten van onderzoek. Volgens een andere benadering kunnen
openbare universiteiten en combinaties van deze universiteiten deelnemen aan openbare aanbestedingen voor diensten, mits de
betrokken dienstverlening verenigbaar is met hun institutionele doelstellingen en statutaire voorschriften.

21      De Consiglio di Stato verwijst in de derde plaats naar het standpunt van de Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (toezichthoudende autoriteit voor overheidsopdrachten voor werken, diensten en leveringen), die onderscheid
maakt tussen ondernemers en personen, zoals niet-economische openbare lichamen, universiteiten en universitaire vakgroepen, die
niet in eerstbedoelde categorie vallen, omdat zij andere doelstellingen hebben dan het uitoefenen van een economische activiteit,
die door de productie van rijkdom wordt gekenmerkt. Die lichamen mogen dus niet deelnemen aan openbare aanbestedingen,
behalve indien zij daarvoor vennootschappen oprichten, waartoe zij op grond van de bij de nationale wetgeving verleende
universitaire autonomie gerechtigd zijn. Dat standpunt zou worden bevestigd door artikel 34 van decreto legislativo nr. 163/2006,
dat een limitatieve opsomming bevat van de personen die kunnen deelnemen aan aanbestedingsprocedures voor
overheidsopdrachten.

22      Tot staving van zijn bezwaren verwijst de Consiglio di Stato in de laatste plaats naar de rechtspraak van het Hof volgens welke de
communautaire bepalingen inzake aanbestedingen moeten worden uitgelegd aan de hand van een functioneel criterium waardoor
ontwijkingen van het fundamentele beginsel van daadwerkelijke mededinging kunnen worden vermeden (arrest van 13 december
2007, Bayerischer Rundfunk e.a., C‑337/06, Jurispr. blz. I‑11173). Wat meer in het bijzonder de openbare aanbestedingen voor
diensten betreft, heeft het Hof volgens de Consiglio di Stato gewezen op het hoofddoel van de gemeenschapsregels op dat gebied,
te weten het vrije verkeer van diensten en de openstelling voor onvervalste en zo ruim mogelijke mededinging in alle lidstaten
(arrest van 11 januari 2005, Stadt Halle en RPL Lochau, C‑26/03, Jurispr. blz. I‑1, punten 44 en 47).

23      In het licht van die rechtspraak merkt de Consiglio di Stato op dat de toelating van universiteiten, onderzoeksinstituten en hun
combinaties tot openbare aanbestedingsprocedures in twee opzichten het beginsel van mededinging kan schenden. Enerzijds bestaat
immers het gevaar dat daardoor bepaalde soorten overheidsopdrachten aan de vrije markt worden onttrokken doordat de toegang tot
deze opdrachten voor een groot aantal gewone ondernemingen feitelijk moeilijker zou worden. Anderzijds geniet de gekozen
opdrachtnemer een onrechtmatig voordeel door de gegarandeerde economische zekerheid in de vorm van een constante en
voorzienbare overheidsfinanciering, die andere ondernemers niet hebben. De Consiglio di Stato merkt evenwel op dat een
restrictieve uitlegging van het begrip „ondernemer”, die gepaard zou gaan met een stabiele positie van de ondernemer „op de
markt” en die bijgevolg universiteiten, onderzoeksinstituten en hun combinaties zou beletten deel te nemen aan openbare
aanbestedingen, zeer schadelijk zou zijn voor de samenwerking tussen openbare en particuliere lichamen en tussen onderzoeks‑ en
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ondernemingsactiviteiten, en uiteindelijk de vrije mededinging zou inperken.

24      Gelet op een en ander, heeft de Consiglio di Stato de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële
vragen gesteld:

„1)      Moeten de bepalingen van richtlijn 2004/18[...] aldus worden uitgelegd dat zij verbieden dat een consortium (‚consorzio’),
dat enkel bestaat uit Italiaanse universiteiten en overheidsinstanties, [...], deelneemt aan een aanbesteding van diensten als het
verzamelen van geofysische gegevens en het nemen van monsters op zee?

2)      Zijn de bepalingen van Italiaans recht in artikel 3, leden 22 en 19, en in artikel 34 van [...] decreto legislativo nr. 163/2006,
volgens welke ‚[d]e term „ondernemer” zowel de termen „aannemer”, „leverancier” als „dienstverlener”, alsook een
combinatie of consortium van hen [dekt]’ en ‚[d]e termen „aannemer”, „leverancier” of „dienstverlener” elke natuurlijke of
rechtspersoon of elk lichaam zonder rechtspersoonlijkheid, daaronder begrepen een Europees economisch
samenwerkingsverband (EESV) [...], [omvatten] die respectievelijk de uitvoering van werken en/of werkzaamheden, de
levering van producten of de verlening van diensten op de markt aanbiedt’, in strijd met richtlijn 2004/18[...], indien zij aldus
worden uitgelegd dat zij de deelname beperken tot professionele aanbieders van deze activiteit, onder uitsluiting van
lichamen die hoofdzakelijk andere doelstellingen dan winst nastreven, bijvoorbeeld onderzoek?”

 Beantwoording van de prejudiciële vragen

25      Vooraf zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof de Consiglio di Stato, wanneer hij een advies uitbrengt in het
kader van een buitengewoon beroep zoals dat van het hoofdgeding, een rechterlijke instantie in de zin van artikel 234 EG is (arrest
van 16 oktober 1997, Garofalo e.a., C‑69/96–C‑79/96, Jurispr. blz. I‑5603, punt 27).

 Eerste vraag

26      Met deze vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de bepalingen van richtlijn 2004/18 aldus moeten worden
uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een combinatie die uitsluitend uit universiteiten en overheidsinstanties bestaat, deelneemt
aan een openbare aanbesteding van diensten.

27      Uit het verzoek om een prejudiciële beslissing blijkt dat het bij de door de nationale rechter bedoelde bepalingen van richtlijn
2004/18 met name gaat om artikel 1, lid 2, sub a, en lid 8, eerste en tweede alinea, van deze richtlijn, omdat daarin wordt verwezen
naar het begrip „ondernemer”. Volgens het verzoek streeft de betrokken combinatie bovendien hoofdzakelijk andere doelstellingen
dan winst na, is zij niet georganiseerd als een onderneming en is zij niet op een regelmatige basis op de markt aanwezig.

28      Teneinde deze vraag te kunnen beantwoorden, dient om te beginnen erop te worden gewezen dat de bepalingen van richtlijn
2004/18 enerzijds het begrip „ondernemer” niet definiëren en anderzijds geen onderscheid maken tussen de inschrijvers naar gelang
zij al dan niet hoofdzakelijk winst nastreven, en evenmin met zoveel woorden voorzien in de uitsluiting van lichamen als die
waarover het in het hoofdgeding gaat. Die bepalingen, bezien tegen de achtergrond van de rechtspraak van het Hof, bevatten
evenwel voldoende elementen om een nuttig antwoord te geven aan de verwijzende rechter.

29      Zo vermeldt punt 4 van de considerans van richtlijn 2004/18 de mogelijkheid voor een „publiekrechtelijke instelling” om deel te
nemen als inschrijver op een overheidsopdracht.

30      Evenzo verleent artikel 1, lid 8, eerste en tweede alinea, van die richtlijn de hoedanigheid van „ondernemer” niet alleen aan elke
natuurlijke of rechtspersoon die diensten op de markt aanbiedt, maar ook – uitdrukkelijk – aan elk openbaar lichaam dat of elke
combinatie van deze lichamen die diensten op de markt aanbiedt. Het begrip „openbaar lichaam” kan tevens lichamen omvatten die
hoofdzakelijk andere doelstellingen dan winst nastreven, niet als een onderneming zijn georganiseerd en niet op een regelmatige
basis op de markt aanwezig zijn.

31      Bovendien verbiedt artikel 4 van die richtlijn, met als opschrift „Ondernemers”, in lid 1 de lidstaten om vast te stellen dat
gegadigden of inschrijvers die overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, gerechtigd zijn de verrichting
waarop de aankondiging van opdracht betrekking heeft uit te voeren, worden afgewezen louter op grond van het feit dat zij
krachtens de wetgeving van de lidstaat waarin de opdracht wordt gegund, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon
zouden moeten zijn. Ook in die bepaling wordt geen onderscheid gemaakt tussen de gegadigden of inschrijvers op basis van hun
publiek- dan wel privaatrechtelijke statuut.

32      Wat de door de verwijzende rechter ter sprake gebrachte kwestie betreft, dat de mededinging zou kunnen worden verstoord
ingevolge de deelname aan een openbare aanbesteding door lichamen, zoals de verzoeker in het hoofdgeding, die zich ingevolge de
hun toegekende openbare middelen in een bevoorrechte positie bevinden ten opzichte van particuliere ondernemers, zij erop
gewezen dat punt 4 van de considerans van richtlijn 2004/18 voorziet in de verplichting voor de lidstaten om erop toe te zien dat de
deelname van een publiekrechtelijke instelling aan een openbare aanbesteding geen dergelijke verstoring tot gevolg heeft. Die
verplichting geldt ook voor lichamen zoals voornoemde verzoeker.

33      In dat verband zij tevens herinnerd aan de krachtens artikel 55, lid 3, van richtlijn 2004/18 op een aanbestedende dienst rustende
verplichtingen en aan de mogelijkheden waarover hij op grond van die bepaling beschikt in geval van abnormaal lage
inschrijvingen als gevolg van het feit dat een inschrijver overheidssteun heeft gekregen. Het Hof heeft overigens erkend dat de
aanbestedende dienst in bepaalde bijzondere omstandigheden verplicht is, of althans de mogelijkheid heeft, rekening te houden met
het feit dat subsidie en in het bijzonder niet met het Verdrag verenigbare steun is toegekend, om in voorkomend geval de
inschrijvers die deze ontvangen, uit te sluiten (zie in die zin arrest van 7 december 2000, ARGE, C‑94/99, Jurispr. blz. I‑11037,
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punt 29).

34      De mogelijkheid dat een ondernemer zich als gevolg van overheidsfinanciering of staatssteun in een bevoorrechte positie bevindt,
kan evenwel niet rechtvaardigen dat lichamen zoals de verzoeker in het hoofdgeding a priori en zonder enig nader onderzoek
worden uitgesloten van deelname aan een overheidsopdracht.

35      Uit bovenstaande overwegingen volgt dat de gemeenschapswetgever het begrip „ondernemer die diensten op de markt aanbiedt”
niet heeft willen beperken tot enkel die markdeelnemers die als onderneming zijn georganiseerd, en evenmin bepaalde voorwaarden
heeft willen opleggen die de toegang tot aanbestedingsprocedures kunnen beperken op grond van de rechtsvorm en de interne
organisatie van de marktdeelnemers.

36      Deze uitleg wordt bevestigd door de rechtspraak van het Hof.

37      Zo heeft het Hof geoordeeld dat een van de doelstellingen van de communautaire bepalingen inzake aanbestedingen de
openstelling is voor een zo ruim mogelijke mededinging (zie met name in die zin arrest Bayerischer Rundfunk e.a., reeds
aangehaald, punt 39), en dat het in het belang van het gemeenschapsrecht is om de grootst mogelijke deelneming van inschrijvers
aan een aanbesteding te waarborgen (arrest van 19 mei 2009, Assitur, C‑538/07, Jurispr. blz. I‑00000, punt 26). Hieraan moet
worden toegevoegd dat deze openstelling voor een zo ruim mogelijke mededinging niet enkel vanuit het oogpunt van het belang
van de Gemeenschap bij het vrije verkeer van goederen en diensten wordt nagestreefd, maar ook in het eigen belang van de
betrokken aanbestedende dienst, die aldus met betrekking tot de voordeligste en meest aan de behoeften van het betreffende publiek
aangepaste aanbieding over een ruimere keuze beschikt (zie in die zin, betreffende abnormaal lage inschrijvingen, arrest van 15 mei
2008, SECAP en Santorso, C‑147/06 en C‑148/06, Jurispr. blz. I‑3565, punt 29).

38      In die geest van de openstelling van de overheidsopdrachten voor een zo ruim mogelijke concurrentie heeft het Hof tevens
geoordeeld dat de op dat gebied geldende gemeenschapsvoorschriften van toepassing zijn wanneer het lichaam waarmee een
aanbestedende dienst een overeenkomst onder bezwarende titel wenst te sluiten zelf een aanbestedende dienst is (zie in die zin
arrest Stadt Halle en RPL Lochau, reeds aangehaald, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Volgens artikel 1, lid 9, van
richtlijn 2004/18 is een aanbestedende dienst een instantie die een functie van algemeen belang vervult die niet van industriële of
commerciële aard is. Een dergelijke instantie oefent niet hoofdzakelijk een winstgevende activiteit op de markt uit.

39      Evenzo heeft het Hof geoordeeld dat de communautaire voorschriften zich verzetten tegen elke nationale wettelijke regeling die
gegadigden of inschrijvers die krachtens de wetgeving van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, gerechtigd zijn de betrokken dienst
te verlenen, uitsluit van de gunning van overheidsopdrachten voor dienstverlening waarvan de waarde de toepassingsdrempel van
de richtlijnen overschrijdt, louter op grond dat die gegadigden of inschrijvers niet de rechtsvorm hebben die met een bepaalde
categorie van rechtspersonen overeenkomt (zie in die zin arrest van 18 december 2007, Frigerio Luigi & C., C‑357/06, Jurispr.
blz. I‑12311, punt 22).

40      Bovendien zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof, enerzijds, het beginsel van gelijke behandeling niet wordt
geschonden door het loutere feit dat de aanbestedende diensten tot een procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten
lichamen toelaten die subsidie ontvangen, waardoor zij aanbiedingen kunnen doen waarvan de prijzen veel lager zijn dan die van
hun mededingers die geen subsidie ontvangen, en, anderzijds, de communautaire wetgever, indien hij de aanbestedende diensten
had willen verplichten deze inschrijvers uit te sluiten, dat uitdrukkelijk zou hebben verklaard (arrest ARGE, reeds aangehaald,
punten 25 en 26).

41      Ten slotte heeft het Hof tevens geoordeeld dat de communautaire voorschriften niet vereisten dat de persoon die een overeenkomst
met een aanbestedende dienst sluit, in staat is de overeengekomen prestatie in eigen beheer met zijn eigen middelen te verrichten
om als aannemer, en dus als ondernemer, te kunnen worden aangemerkt; hij behoeft enkel in staat te zijn de betrokken prestatie te
laten uitvoeren door de daartoe vereiste garanties te bieden (zie in die zin arrest van 12 juli 2001, Ordine degli Architetti e.a.,
C‑399/98, Jurispr. blz. I‑5409, punt 90).

42      Zowel uit de communautaire voorschriften als uit de rechtspraak van het Hof blijkt dus dat iedere persoon of instantie mag
inschrijven of zich als gegadigde opgeven, wanneer deze zich, gelet op de in de aankondiging van opdracht vermelde voorwaarden,
in staat acht om de betrokken opdracht – in eigen beheer of via onderaanbesteding – uit te voeren, ongeacht zijn privaat- dan wel
publiekrechtelijke statuut, en tevens ongeacht de vraag of hij op systematische basis dan wel slechts occasioneel actief is op de
markt, en of hij met overheidsgeld wordt gesubsidieerd. Zoals de Tsjechische regering terecht opmerkt, wordt in een latere fase van
de aanbestedingsprocedure aan de hand van de criteria van de artikelen 44 tot en met 52 van richtlijn 2004/18 beoordeeld of die
instantie werkelijk in staat is te voldoen aan de in aankondiging van opdracht vastgestelde voorwaarden.

43      Daaraan dient te worden toegevoegd dat een restrictieve uitlegging van het begrip „ondernemer” tot gevolg zou hebben dat
overeenkomsten tussen aanbestedende diensten en lichamen die bij hun handelen niet hoofdzakelijk winst nastreven, niet zouden
worden beschouwd als „overheidsopdrachten”, dat zij onderhands zouden kunnen worden gesloten en dat zij buiten het bereik van
de communautaire voorschriften inzake gelijke behandeling en transparantie zouden blijven, wat indruist tegen de doelstelling van
die regels.

44      Zoals de verwijzende rechter benadrukt, zou een dergelijke uitlegging bovendien schadelijk zijn voor de samenwerking tussen
openbare en particuliere lichamen alsook tussen onderzoeks‑ en ondernemingsactiviteiten, en de vrije mededinging inperken.

45      Gelet op een en ander moet op de eerste vraag worden geantwoord dat de bepalingen van richtlijn 2004/18, en met name die van
artikel 1, lid 2, sub a, en lid 8, eerste en tweede alinea, ervan, waarin naar het begrip „ondernemer” wordt verwezen, aldus moeten
worden uitgelegd dat op grond daarvan aan een openbare aanbesteding van diensten kan worden deelgenomen door lichamen die
hoofdzakelijk andere doelstellingen dan winst nastreven, niet als een onderneming zijn georganiseerd en evenmin op een
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regelmatige basis op de markt aanwezig zijn, zoals universiteiten en onderzoeksinstituten alsook combinaties bestaande uit
universiteiten en overheidsinstanties.

 Tweede vraag

46      Met deze vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of richtlijn 2004/18, en met name artikel 1, lid 2, sub a, en
lid 8, eerste en tweede alinea, ervan in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling tot omzetting van deze richtlijn in
nationaal recht, wanneer die regeling aldus wordt uitgelegd dat zij de deelname aan procedures voor het plaatsen van
overheidsopdrachten beperkt tot dienstverleners die systematisch en beroepsmatig diensten aanbieden op de markt, met uitsluiting
van lichamen, zoals universiteiten en onderzoeksinstituten die hoofdzakelijk andere doelstellingen dan winst nastreven.

47      In dat verband moet worden opgemerkt dat de lidstaten blijkens de bewoordingen van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2004/18 de
mogelijkheid hebben om bepaalde categorieën ondernemers al dan niet te machtigen tot het uitvoeren van bepaalde verrichtingen.

48      Bijgevolg kunnen de lidstaten, zoals de Commissie terecht opmerkt, de activiteiten reglementeren van lichamen, zoals
universiteiten en onderzoeksinstituten, die geen winst nastreven en als voornaamste doel hebben het verstrekken van onderwijs en
het verrichten van onderzoek. Zij kunnen met name dergelijke lichamen het recht verlenen om op de markt actief te worden indien
de betrokken activiteit verenigbaar is met hun institutionele en statutaire doelstellingen, en hun bedoeld recht weigeren wanneer
zulks niet het geval is.

49      Wanneer en voor zover dergelijke lichamen gerechtigd zijn om bepaalde diensten op de markt aan te bieden, kan de nationale
regeling tot omzetting van richtlijn 2004/18 in nationaal recht hun evenwel niet verbieden om deel te nemen aan procedures voor
het plaatsen van overheidsopdrachten die betrekking hebben op het verrichten van diezelfde diensten. Een dergelijk verbod zou
immers niet verenigbaar zijn met de bepalingen van richtlijn 2004/18, zoals deze in het kader van het onderzoek van de eerste
prejudiciële vraag zijn uitgelegd.

50      In een dergelijk geval moet de verwijzende rechter zijn nationale recht zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het
doel van richtlijn 2004/18 uitleggen, teneinde de daarmee beoogde resultaten te bereiken, waarbij hij de voorkeur geeft aan een
uitlegging van de nationale voorschriften die zoveel mogelijk in overeenstemming is met dat doel, om aldus te komen tot een
uitlegging die verenigbaar is met de bepalingen van die richtlijn, en zonodig elke strijdige bepaling van nationaal recht buiten
toepassing moet laten (zie arrest van 22 december 2008, Magoora, C‑414/07, Jurispr. blz. I‑00000, punt 44).

51      Mitsdien moet op de tweede vraag worden geantwoord dat richtlijn 2004/18 aldus moet worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen
een uitlegging van een nationale regeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die eraan in de weg staat dat lichamen,
zoals universiteiten en onderzoeksinstituten, die hoofdzakelijk andere doelstellingen dan winst nastreven, deelnemen aan een
procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht, terwijl dergelijke lichamen op grond van het nationale recht wel gerechtigd
zijn de diensten waarop die opdracht betrekking heeft, aan te bieden.

 Kosten

52      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale
rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof
gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:

1 )      De bepalingen van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, en
met name die van artikel 1, lid 2, sub a, en lid 8, eerste en tweede alinea, ervan, waarin naar het begrip „ondernemer”
wordt verwezen, moeten aldus worden uitgelegd dat op grond daarvan aan een openbare aanbesteding van diensten
kan worden deelgenomen door lichamen die hoofdzakelijk andere doelstellingen dan winst nastreven, niet als een
onderneming zijn georganiseerd en evenmin op een regelmatige basis op de markt aanwezig zijn, zoals universiteiten
en onderzoeksinstituten alsook combinaties bestaande uit universiteiten en overheidsinstanties.

2 )      Richtlijn 2004/18 moet aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een uitlegging van een nationale regeling als
die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die eraan in de weg staat dat lichamen, zoals universiteiten en
onderzoeksinstituten, die hoofdzakelijk andere doelstellingen dan winst nastreven, deelnemen aan een procedure voor
het plaatsen van een overheidsopdracht, terwijl dergelijke lichamen op grond van het nationale recht wel gerechtigd
zijn de diensten waarop die opdracht betrekking heeft, aan te bieden.

ondertekeningen

* Procestaal: Italiaans.
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 11 SEPTEMBER 2009 C.08.0031.F/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.08.0031.F 

E. A., 

Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

tegen 

AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, 

Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 juni 2007 in hoger beroep 

gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 27-10-2021

M&D Seminars 853



 11 SEPTEMBER 2009 C.08.0031.F/2 

II. CASSATIEMIDDELEN 

De eiser voert twee middelen aan. 

Eerste middel 

Geschonden wettelijke bepalingen 

- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek; 

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. 

Aangevochten beslissingen 

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser “ klaagt over hoofdpijn aan de 

rechterachterkant van zijn schedel, gemiddeld om de twee à drie dagen, over pijn in de 

nek wanneer hij lang in dezelfde houding blijft en dat het ongeval nog steeds in zijn 

herinneringen opduikt hoewel hij nu geen nachtmerries meer heeft; 

(dat) het klinisch onderzoek er volledig normaal uitziet; 

(dat) het neurologisch onderzoek van dokter N. een hersenschudding met 

postcommotioneel syndroom en een psychisch trauma met ontwikkeling van een 

syndroom van posttraumatische stress aantoont. Zijn concentratievermogen is matig en 

zijn geheugen is lichtjes achteruitgegaan (dat kan echter worden verklaard door de 

medicatie die hij neemt), hij kan ook zijn emoties minder goed beheersen en hij heeft 

vlagen van prikkelbaarheid (nu zijn er geen nachtmerries meer); 

(...) (dat) dokter S. geen fysieke letsels heeft vastgesteld maar wel een nekstijfheid, een 

verwardheid in het kader van een deficitaire catatone inhibitie en een vermindering van 

het gezichtsvermogen waardoor hij correctieglazen moet dragen (zonder dat er een 

vaststaand verband wordt gelegd tussen met name die laatste stoornis en het ongeval). 

Het elektro-encefalogram wees op een ‘irritatieve curve die stamt uit de middenhersenen, 

een toestand van angst en depressie en een mogelijke postcommotionele toestand’”. 

Het minnelijk deskundigenonderzoek beslist de onderstaande degressieve 

ongeschiktheden in aanmerking te nemen: 

- 100 pct. van 13 november 1999 tot 20 november 1999, 

- 50 pct. van 21 november 1999 tot 21(lees: 31) december 1999, 

- 25 pct. van 1 januari 2000 tot 31 maart 2000, 

- 15 pct. van 1 april 2000 tot 30 juni 2000, 

- 10 pct. van 1 juli 2000 tot 12 november 2000, 

de consolidatiedatum werd vastgesteld op 13 november 2000 met een blijvende 

ongeschiktheid van 7 pct.,  gelet op de psychologische en neurologische nawerking.  

Op grond van die vaststellingen veroordeelt het bestreden vonnis, met bevestiging van de 

beroepen beslissing, de verweerster tot betaling aan de eiser van het bedrag van 1.943,52 
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euro in hoofdsom als herstel van de schade die hij geleden heeft tijdens de periodes van 

tijdelijke ongeschiktheid. Het beslist aldus om de volgende redenen 

“ 1. De getroffene heeft recht op volledig herstel van zijn schade. 

Wanneer de opdracht van de rechter erin bestaat de door een getroffene geleden schade 

te ramen, moet hij zich plaatsen op de dag van zijn beslissing, die overeenstemt met het 

dichtst mogelijke  tijdstip van het daadwerkelijk herstel en zulks om dat doel zo 

nauwkeurig mogelijk te bereiken. 

Krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 

Wetboek moet de getroffene het bewijs leveren van de geleden schade. 

Wanneer echter de schade door de rechter is aangetoond maar de concrete begroting 

ervan niet mogelijk is, kan het gebruik van een indicatieve tabel verantwoord zijn. 

In dat verband dient erop gewezen dat de indicatieve tabel, die slechts als aanvulling mag 

worden gebruikt, geen dwingende norm is, maar wel een werkinstrument om willekeur te 

vermijden; hoewel hij dient om de schade gemakkelijker te kunnen begroten, laat hij de 

onaantastbare beoordeling door de bodemrechter, op grond van de feiten die door de 

partijen moeten worden aangevoerd, onverkort bestaan (…). 

2. De partijen zijn het niet eens over de waardeschaal en over de bedragen die toegekend 

zijn tot vergoeding van (eisers) schade tijdens de periodes van tijdelijke ongeschiktheid. 

(De eiser) vordert een vast bedrag van 50,00 euro per dag terwijl de (verweerster) 

verwijst naar de bedragen van de indicatieve tabel en bijgevolg de bevestiging van het 

beroepen vonnis vordert. 

De ernst van schade hangt af van de intensiteit, de duur en de weerslag ervan (...). 

In deze zaak toont (de eiser) niet aan dat zijn stoornis bijzonder intens of van 

uitzonderlijk lange duur is (de ongeschiktheid wordt immers na acht dagen verminderd 

tot 50 pct. en tot 25 pct. na minder dat twee maand). 

(De eiser) legt geen enkel stuk neer aan de hand waarvan een verband kan worden 

gelegd tussen het schoolverzuim en zijn ongeval (medische attesten, enz.) noch de 

bijsluiters van de voorgeschreven medicatie (op grond waarvan de nevenwerking van die 

medicatie en de stoornissen eventueel beter aangepakt hadden kunnen worden). 

Ten tijde van de feiten was (de eiser) weliswaar dertien jaar oud, maar de rechtbank 

heeft geen enkele duidelijkheid over zijn sociaal leven voor en na het ongeval, noch over 

zijn hobby’s (die hij had moeten laten varen?), enz. 

Bij gebrek aan enig bewijskrachtig gegeven zal het beroepen vonnis op dat punt worden 

bevestigd”. 

Grieven 

De eiser voerde in conclusie aan, dat hij, ten gevolge van het ongeval, anderhalf uur in 

een coma had gelegen, dat hij drie dagen in het ziekenhuis had moeten blijven en dat hij 
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gedragsstoornissen had vertoond die door zijn vader worden beschreven in het 

strafonderzoek en bevestigd door het verslag van 4 maart 2000 van dokter S. Hij voegde 

daaraan toe dat hij te kampen had gehad met cognitieve stoornissen en dat hem depakine 

en fluanxol was voorgeschreven en dat hij op affectief vlak te maken had gehad met “een 

geringere controle van zijn emoties en met vlagen van prikkelbaarheid en met nachtelijke 

angsten (nachtmerries)”, waarbij hij zich op dat punt baseerde op het  neuro-

psychiatrisch onderzoek van dokter N. 

Eerst vermeldt het bestreden vonnis: “wanneer (…) de schade door de rechter is 

aangetoond maar de concrete begroting ervan niet mogelijk is, kan het gebruik van een 

indicatieve tabel verantwoord zijn. 

In dat verband dient erop gewezen dat de indicatieve tabel, die slechts als aanvulling mag 

worden gebruikt, geen dwingende norm is, maar wel een werkinstrument om willekeur te 

vermijden; hoewel hij dient om de schade gemakkelijker te kunnen begroten, laat hij de 

onaantastbare beoordeling door de bodemrechter, op grond van de feiten die door de 

partijen moeten worden aangevoerd, onverkort bestaan”. 

Voorts voerde de verweerster in conclusie aan dat “de indicatieve tabel van het 

Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en van het Koninklijk verbond van  

vrede - en politierechters (...) gebaseerd is op een vaste rechtspraak en de mogelijkheid 

biedt om, naargelang van de omstandigheden, oog te hebben voor referentiepunten en te 

verwijzen naar  oordeelkundige verschillen”. Zij vorderde de toepassing ervan, zoals 

wordt vastgesteld door het vonnis, dat die vordering toewijst. 

Krachtens artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek mogen de rechters in de zaken die aan 

hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene en als regel 

geldende beschikking. De rechter die zijn beslissing op de rechtspraak baseert zonder de 

redenen te vermelden waarom zij wordt toegepast in de zaak die hem is voorgelegd, kent 

die rechtspraak een algemene en als regel geldende draagwijdte toe en schendt bijgevolg 

die wetsbepaling. 

In deze zaak vermeldt de rechtbank niet waarom de bedragen die blijken uit de door die 

“indicatieve tabel” samengevatte rechtspraak de schade die hij moet begroten, 

herstellen. Hij verheft die tabel tot een regel die moet worden toegepast bij gebrek aan 

bewijs van de “bijzondere” of “ongewone” aard van de geleden schade. 

Het bestreden vonnis kent immers de bedragen toe die blijken uit de indicatieve tabel op 

grond dat de eiser “niet aantoont dat zijn stoornis bijzonder intens of van lange duur is”. 

Voor het overige heeft de rechtbank, door bij wege van algemene en als regel geldende 

beschikking, rechtspraak toe te passen die geen verband houdt met de vordering die de 

eiser haar had voorgelegd, de schade niet concreet begroot op grond van de vastgestelde 

gegevens en bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek geschonden. 

(…) 
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III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Eerste middel 

De bepaling van het bedrag van de vergoeding voor het volledig herstel van de 

door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade, behoort tot de feitelijke 

beoordeling door de bodemrechter.  

Het bestreden vonnis dat bij de bepaling van de schade tijdens de periodes van 

tijdelijke ongeschiktheid, op aanvullende wijze gebruik maakt van de “indicatieve 

tabel van het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en van het 

Koninklijk verbond van vrede- en politierechters”, na, zoals in casu, erop gewezen 

te hebben dat de getroffene niet aantoont dat zijn stoornis bijzonder intens of van 

uitzonderlijk lange duur is en geen enkel stuk overlegt aan de hand waarvan de 

schade anders vastgesteld zou kunnen worden, schendt noch artikel 6 van het 

Gerechtelijk Wetboek noch de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 

(…) 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser in de kosten. 

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door 

voorzitter Christian Storck, afdelingsvoorzitter Paul Mathieu, de raadsheren 

Didier Batselé, Albert Fettweis en Alain Simon, en in openbare terechtzitting van 

11 september 2009 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid 

van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia 

De Wadripont.  
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Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en 

overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols. 

De griffier,                                                                               De raadsheer, 
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C. OVERHEIDSOPDRACHTEN

Raad van State, nr. 152.173, 2 december 2005

De Algemene Vergadering van de Afdeling
Administratie
Eerste Voorzitter: de h. Andersen 
Kamervoorzitters en staatsraden: de hh. Verbiest
(rapporteur), Leroy, Lemmens, Hanse, Lewalle, Moons,
Vanhaeverbeek, Lust, Van Haegendoren, Nihoul en
Adams
Auditoraat: de h. Stevens, eerste auditeur 

Inzake: NV L. / Provincie Oost-Vlaanderen

Overheidsopdrachten – Voorbeslissing -
Ontvankelijkheid van het beroep bij de Raad van
State – Mogelijkheid om onregelmatigheden van
de voorbeslissing ook aan te voeren in het beroep
tegen de eindbeslissing

De potentiële of effectieve inschrijver bij een overheidsop-
dracht mag de beslissing om het bestek of bepalingen ervan
vast te stellen, aanvechten voor de Raad van State, indien
die beslissing, hoewel zij voorbereidend is ten aanzien van
de uiteindelijke toewijzingsbeslissing, ten aanzien van die
inschrijver niet verschijnt als een louter voorbereidende
beslissing, maar als een “voorbeslissing”, omdat ze voor
die inschrijver definitieve rechtsgevolgen heeft. Dit is
onder meer het geval indien de inschrijver wordt uitgeslo-
ten van elke kans tot deelname aan de opdracht en op de
toewijzing. De mogelijkheid om onmiddellijk een beroep tot
nietigverklaring in te stellen tegen een voorbeslissing, belet
niet dat de onregelmatigheden van de voorbeslissing ook
nog op ontvankelijke wijze mogen worden ingeroepen tegen
latere beslissingen in het kader van de gunningsprocedure,
zelfs indien de voorbeslissing niet werd aangevochten.

Gezien het verzoekschrift dat de NV L. op 28 februari 2003
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van :

“ - de beslissing dd. 19 december 2002, waarbij de overheidsopdracht
uitgaande van de provincie Oost-Vlaanderen, met als besteknr. BB
2002-0052 wordt toegewezen aan de nv P.L.; 
- dezelfde beslissing dd. 19 december 2002, waarbij de offerte van ver-
zoekster voor de overheidsopdracht uitgaande van de provincie Oost-
Vlaanderen, met als besteknr. BB 2002-0052 als onontvankelijk wordt
geweigerd; 
- dezelfde beslissing dd. 19 december 2002 waarbij de overheidsop-
dracht uitgaande van de provincie Oost-Vlaanderen, met besteknum-
mer BB 2002-0052 niet wordt toegewezen aan de nv L.”; 

(…)  

1. De feiten.

Overwegende dat bij beslissing van de provincieraad van
29 augustus 2002 de verwerende partij een openbare aan-
besteding uitschrijft betreffende de uitrusting van laborato-
ria in het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek te
Gent; dat in de aankondiging van de opdracht, in het
Bulletin der Aanbestedingen van 27 september 2002, wordt
bepaald dat betreffende de technische bekwaamheid, het
bewijsstuk “ISO 9002 certificaat” wordt verlangd; dat in de
synopsis van het toepasselijke bestek, op bladzijde drie, bij
de “inlichtingen over de eigen toestand van de aannemer”
is vermeld : “attest ISO 9002 : vereist”; dat als regel in ver-
band met de kwalitatieve selectie het bestek op bladzijde
vijf voorschrijft dat “de aannemer dient te beschikken
[over] een ISO 9002-certificaat in het domein van de wer-
ken beschreven in onderhavig bestek”; dat bij de opening
der offertes op 7 november 2002 twee inschrijvers een
offerte blijken te hebben ingediend, de verzoekende partij
voor 472.478,77 euro en de NV P.L. voor 536.256,11 euro;
dat bij schrijven van 16 december 2002 met bijlage de ver-
zoekende partij aan de verwerende partij bezwaren laat
kennen bij het opleggen van de ISO 9002-norm; dat de
bestendige deputatie van de provincieraad op 19 december
2002 beslist de opdracht toe te wijzen aan de NV Potteau
Labo; dat in die beslissing de NV P.L. als enige regelmati-
ge inschrijver wordt beschouwd en haar offerte “in over-
eenstemming (...) met de bepalingen van het bestek” omdat
zij blijkbaar zelf beschikt over een ISO 9001-certificaat,
dat evenwaardig wordt geacht aan een ISO 9002- certifi-
caat; dat de verzoekende partij niet ontkent dat zijzelf over
geen van de voormelde certificaten beschikt; 

Overwegende dat de verzoekende partij elk van haar
middelen in wezen steunt op grieven die betrokken kunnen
worden op het vereiste ISO 9002-certificaat waarover zij
niet beschikt; dat zij dit een niet op straffe van nietigheid
gesteld voorschrift vindt (eerste middel); dat het volgens
haar niet is toegestaan om een ISO-certificering te vragen
om de technische bekwaamheid te bewijzen (tweede mid-
del); dat zij betoogt dat het bestek daardoor op maat van
één aannemer is geschreven (derde middel, eerste onder-
deel) en ten slotte stelt dat het bestek nergens verantwoordt
waarom die ISO-9002 certificering vereist is (derde mid-
del, tweede onderdeel); 

2. De ontvankelijkheid. 

Overwegende dat de verwerende partij in een exceptie
opwerpt dat het beroep niet ontvankelijk is bij gebrek aan
ontvankelijke middelen; dat zij daartoe betoogt dat de ver-
zoekende partij heeft nagelaten de nietigverklaring te vor-
deren van de beslissing waarbij het bestek werd vastgesteld
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hoewel de vereiste van het bezit van een ISO-9002 certifi-
caat haar uitsloot van de toewijzing van de opdracht en dat
zij in die omstandigheid de eventuele onrechtmatigheid van
die besteksbepaling niet meer op ontvankelijke wijze mag
inroepen ter ondersteuning van haar annulatieberoep tegen
de door haar bestreden beslissingen; 

Overwegende dat de verzoekende partij daartegen in haar
laatste memorie betoogt dat zij inderdaad de beslissing tot
vaststelling van de voormelde besteksbepaling had kunnen
aanvechten, dat zij daartoe echter niet verplicht was en dat zij
de onrechtmatigheid ervan nog mag aanvoeren in middelen,
gericht tegen beslissingen zoals de bestreden beslissingen,
ook al is de termijn verstreken waarbinnen de beslissing zelf
om het bestek vast te stellen bestreden kan worden; 

Overwegende dat de beslissing om een bestek of bepa-
lingen ervan vast te stellen, door een potentiële of effectieve
inschrijver bij een overheidsopdracht mag worden aange-
vochten met een beroep tot nietigverklaring, en in voor-
komend geval met een vordering tot schorsing, ingeval die
beslissing, hoewel zij voorbereidend is ten opzichte van de
uiteindelijke beslissing tot toewijzing van die opdracht, ten
aanzien van die inschrijver niet verschijnt als een louter voor-
bereidende beslissing maar als een “voorbeslissing”, omdat
ze voor die inschrijver definitieve rechtsgevolgen heeft; dat
zulks onder meer het geval is indien zij die inschrijver uitsluit
van elke kans tot deelname aan de opdracht en zodoende op
toewijzing, en wat hem betreft dan ook onmiddellijk grievend
is; dat dit te dezen het geval was, nu de verzoekende partij,
gegeven de besteksbepaling die een ISO-9002 certificaat
oplegde waarover zij niet beschikte, zich eraan kon verwach-
ten dat haar offerte zou worden geweerd en de opdracht niet
aan haar zou worden toegewezen; 

Overwegende dat de mogelijkheid om onmiddellijk een
beroep tot nietigverklaring en een vordering tot schorsing
in te stellen tegen de beslissing om het bestek vast te stel-
len, niet wegneemt dat de onrechtmatigheden die een
inschrijver aan een besteksbepaling verwijt, ook nog op
ontvankelijke wijze mogen worden ingeroepen tegen latere
beslissingen in het kader van de gunningsprocedure; dat de
verzoekende partij derhalve tot staving van haar beroep
tegen de bestreden beslissingen de onwettigheid mag
inroepen van het bestek, zelfs indien zij de beslissing tot
vaststelling van het bestek als zodanig niet heeft aange-
vochten bij de Raad van State; Overwegende dat de excep-
tie van niet-ontvankelijkheid derhalve wordt verworpen;
Overwegende dat het auditoraatsverslag beperkt is tot de
bespreking van de voornoemde exceptie; dat dienvolgens
een aanvullend auditoraatsverslag noodzakelijk is en de
debatten daartoe dienen te worden heropend,

(Volgt: heropening van de debatten) 

NOOT – De aanvechtbaarheid van voor-
bereidende handelingen in het raam van de
gunning van een overheidsopdracht: de knoop
is doorgehakt

1. De rechtspraak van de Raad van State over de aan-
vechtbaarheid van voorbereidende beslissingen in het raam
van de complexe administratieve rechtshandeling van de
gunning van een overheidsopdracht kwam reeds eerder aan
bod.37 Hierbij werd vooral gewezen op de verschillen in de
rechtspraak terzake van de Nederlandstalige en de
Franstalige kamers van de Raad van State. 

De Nederlandstalige kamers oordeelden in het recente
verleden dat van zodra de onwettigheid van de voorberei-
dende handeling tot gevolg heeft dat men elke kans om de
gunning te bekomen verliest en de betrokkene bijgevolg
een definitief nadeel lijdt, er sprake is van een aanvechtba-
re administratieve rechtshandeling. Men kan zich, aldus
deze rechtspraak, later niet meer beroepen op de leer van
de complexe administratieve rechtshandeling om die onre-
gelmatigheid voor het eerst aan te voeren in een beroep
tegen de gunningsbeslissing. Volgens de rechtspraak van de
Franstalige kamers van de Raad van State daarentegen kan
alleen tegen de uiteindelijke beslissing die de opdracht
gunt, een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld,
waarbij alle middelen kunnen worden aangevoerd waarbij
de onwettigheid van elke voorbereidende handeling aan de
kaak wordt gesteld. Volgens deze rechtspraak is er immers
slechts sprake van een nadeel als de procedure uiteindelijk
resulteert in de gunning van de opdracht aan een concur-
rent.

2. De Algemene Vergadering van de Raad van State heeft
inmiddels de knoop doorgehakt in een arrest van 2 decem-
ber 2005. In dit dossier vecht verzoekster de gunningsbe-
slissing aan, alsook de beslissing waarbij de offerte van
verzoekster wegens het ontbreken van het ISO-9002 certi-
ficaat onontvankelijk wordt bevonden. De vereiste van het
ISO-9002 certificaat was opgenomen in het bestek, dat
evenwel niet afzonderlijk werd aangevochten. De verwe-
rende partij voerde daarom de onontvankelijkheid van het
beroep aan, daar het bestek met inbegrip van het ISO-9002
certificaat verzoekster definitief uitsloot van de toewijzing
van de opdracht.     

De exceptie van niet-ontvankelijkheid wordt door de
Algemene Vergadering van de Raad van State verworpen.
Indien een voorbereidende beslissing voor een inschrijver
niet louter voorbereidend is, maar definitieve rechtsgevolgen
heeft en dus een echte “voorbeslissing” is, kan deze voorbe-
slissing worden aangevochten bij de Raad van State. Deze

37. A. COOLSAET, “De aanvechtbaarheid van voorbereidende
handelingen in het raam van de complexe administratieve
rechtshandeling van de gunning van een overheidsopdracht”

(noot onder R.v.St., nr. 116.351, 25 februari 2003), T.Gem.
2003, 292-295.
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mogelijkheid om de voorbeslissing onmiddellijk aan te
vechten, is evenwel geen verplichting. Zelfs indien de voor-
beslissing niet wordt aangevochten, kan de onrwettigheid
ervan toch nog worden opgeworpen tegen een latere beslis-
sing in de gunningsprocedure, zoals de gunningsbeslissing. 

3. Met het oog op de rechtsbescherming van de inschrij-
ver in een gunningsprocedure kan deze oplossing worden
toegejuicht.  De Algemene Vergadering van de Raad van
State verzoent in dit arrest de voordelen van de rechtspraak

van de Nederlandstalige kamers en de Franstalige kamers:
indien de voorbereidende beslissing een definitief nadeel
toebrengt, kan deze beslissing alvast worden aangevochten,
doch de inschrijver is daartoe niet verplicht: hij kan de
onwettigheden die volgens hem kleven aan deze voorberei-
dende beslissing ook aanvoeren in het beroep tegen de late-
re gunningsbeslissing.  

A. COOLSAET
Advocaat
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Cass. AR C.94.217.F, 15 december 1994 (Entreprises Hons et Cie B.V.B.A. / Franse
Gemeenschap)

Cass. AR C.94.217.F, 15 december 1994 (Entreprises Hons et Cie B.V.B.A. / Franse Gemeenschap)
https://juportal.be (18 oktober 2001); A.J.T. 1994-95, 358, noot D'HOOGHE, D.; Arr.Cass. 1994, 1114; Bull. 1994,
1104; JT 1995, 163; Pas. 1994, I, 1104; T.Aann. 1996 (verkort), 165, noot FLAMME, M..
Samenvatting
Wanneer bij de aanbesteding van een overheidsopdracht op onwettige wijze met een inschrijver geen rekening is
gehouden, geeft art. 12, par. 1 Overheidsopdrachtenwet 1976 hem recht op schadeloosstelling vastgesteld op 10%
van het bedrag van zijn inschrijving plus moratoire intrest op de vergoeding, welke intrest wordt berekend vanaf de
dag waarop hij schadeloosstelling heeft gevorderd (art. 1153 B.W.).

Trefwoorden:
Forfaitaire schadevergoeding (economisch meest voordelige offerte, gunning overheidsopdrachten klassieke
sectoren)
Verwijlinterest

Volledige tekst
1e kamer

Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter
Verslaggever: mevr. Charlier
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
Advocaten: mrs. Gérard en Van Ommeslaghe

1oOverheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
 – Onwettige aanbesteding – Schadeloosstelling verschuldigd aan uitgesloten inschrijver – Interest

2oInteresten
 – Moratoire interest – Overheidsopdracht – Onwettige aanbesteding – Schadeloosstelling verschuldigd aan de
uitgesloten inschrijver

Samenvatting

1o en 2o

Ingeval bij de aanbesteding van een overheidsopdracht op onwettige wijze met een inschrijver geen rekening is
gehouden, geeft art. 12, § 1, wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten hem recht op schadeloosstelling vastgesteld op 10 pct. van het bedrag van zijn
inschrijving plus moratoire interest op de vergoeding, welke interest wordt berekend vanaf de dag waarop hij
schadeloosstelling heeft gevorderd. (Art. 1153 B.W.)

R.G. C.94.0217.F

Uitspraak

HET HOF ; ― Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1993 door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 12, § 1, van de wet van 14 juli 1976 betreffende overheidsopdrachten

rn75116 1/3© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 2/11/2021
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voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 36 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en, voor zoveel nodig, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest door, met verwijzing naar de uiteenzettig van de feiten in het beroepen vonnis, in hoofdzaak
vaststelt dat eiseres, de inschrijver met het laagste bod op een door verweerster uitgeschreven openbare
aanbesteding, ten onrechte was uitgesloten van die opdracht ten voordele van een derde onderneming, dat die
onwettigheid door de Raad van State was vastgesteld en dat verweerster, ten gevolge van het vernietigingsarrest
van het hoge administratieve rechtscollege, aan eiseres een schadeloosstelling had betaald van 10 pct. van het
bedrag van haar inschrijving, als bepaald bij artikel 12, § 1, van de wet van 14 juli 1976, en met bevestiging van
het beroepen vonnis vervolgens beslist dat de vordering van eiseres tot betaling van vergoedende interest en
vergoeding voor de schade ten gevolge van de muntontwaarding niet kan worden aangenomen, en die beslissing
verantwoordt door de overweging “dat het recht waarvan de schending de grondslag van de ingestelde vordering
vormt, te weten het recht om de aannemer te blijven die hij contractueel was geworden door de laagste
regelmatige inschrijving, zijn oorsprong en bestaansvereisten alleen vindt in de tussen de partijen gesloten
overeenkomst, en dat de geleden schade alleen aan wanprestaties van appellante (lees: geïntimeerde) (thans
verweerster) te wijten is (zie Cass., 4 juni 1971, R.C.J.B., 1976, p. 12); dat (eiseres) door de hoedanigheid van
inschrijver aan te nemen, bij voorbaat had ingestemd met het strafbeding volgens hetwelk, met toepassing van
artikel 12, § 1, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten, haar schade was vastgesteld op
10 pct. van het bedrag van haar inschrijving voor het geval (verweerster) haar de opdracht niet zou gunnen; dat
voornoemd arrest van het opperste Hof de aquilische aansprakelijkheid niet alleen uitsluit wanneer de miskende
overeenkomst louter contractueel is, maar ook wanneer de geleden schade van die aard is (...); dat het Rekenhof
bijgevolg, met toepassing van de beginselen inzake de contractuele aansprakelijkheid, terecht, en met
rechtzetting van (verweersters) vergissing, heeft geoordeeld dat '... het toekennen van moratoire interest pas kan
verantwoord zijn vanaf 22 april 1986, datum waarop ... (eiseres) in haar voordeel de toepassing van de voormelde
wettelijke bepalingen heeft gevraagd'; dat er voor de korte periode tussen de ingebrekestelling (op 22 april 1986)
en de betaling van de vergoeding (29 augustus 1986) geen rekening met een muntontwaarding moet worden
gehouden”,
terwijl, enerzijds, de overeenkomst die, ten gevolge van de eenzijdige administratieve beslissing van gunning
van een openbare opdracht volgens een openbare aanbesteding, de overheid verbindt ten aanzien van de door
haar gekozen inschrijver, wordt gesloten door de kennisgeving aan die inschrijver van de goedkeuring van zijn
inschrijving uit de vaststellingen van het beroepen vonnis, waarnaar het arrest verwijst, blijkt dat te dezen de
overeenkomst over de uitvoering van de aanbestede werken door verweerster met de onderneming Gueibe is
gesloten en dat haar op 18 maart 1983 kennis is gegeven van de goedkeuring van haar inschrijving; anderzijds
de verplichting die artikel 12, § 1, van de wet van 14 juli 1976 oplegt aan de overheid om de schade te
vergoeden die zij aan de laagste regelmatige inschrijver heeft berokkend door hem de aanbestede opdracht niet
te gunnen, overigens niet uit een overeenkomst maar uit de wet zelf voortvloeit, die een bijzondere toepassing
maakt van het beginsel vervat in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; de omstandigheid,
waarop in het beroepen vonnis en in het bestreden arrest wordt gewezen, dat de Raad van State in zijn arrest
van 22 januari 1986, heeft “vastgesteld dat (eiseres) inderdaad de laagste inschrijver was en de beslissing van
gunning van de litigieuze opdracht aan de onderneming Gueibe en weigering van gunning aan (eiseres) heeft
(vernietigd)” en dat, bijgevolg, de opdracht had moeten gegund worden aan eiseres die die laagste regelmatige
inschrijving had neergelegd, niet tot gevolg heeft dat er tussen verweerster en eiseres een overeenkomst is
gesloten; daaruit volgt dat het arrest niet naar recht beslist: 1o, dat eiseres, nu zij de laagste inschrijving heeft
neergelegd, volgens de overeenkomst de aannemer van de opdracht is geworden; 2o) dat de door eiseres
geleden schade “alleen te wijten is aan de tekortkoming van (verweerster) aan de verplichtingen” de
voortvloeien uit “de tussen de partijen gesloten overeenkomst”, dat wil zeggen aan een contractuele fout van
verweerster; 3o) dat eiseres, door de hoedanigheid van inschrijver aan te nemen “bij voorbaat heeft ingestemd
met het strafbeding luidens hetwelk, met toepassing van artikel 12, § 1, van de wet van 14 juli 1976 (...) haar
schade wordt bepaald op 10 pct. van het bedrag van haar inschrijving voor het geval (verweerster) haar de
opdracht niet gunt”, en dat die schade contractueel is;
Overwegende dat eiseres, aannemer met de laagste regelmatige inschrijving, niet betwist dat het recht op
vergoeding van de schade die verweerster hem heeft toegebracht door hem de opdracht niet te gunnen, volgt uit
artikel 12, § 1, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten;
Dat de verplichting tot betaling van de bij die wetsbepaling vastgestelde vergoeding een verbintenis is die, in de
zin van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, alleen betrekking heeft op het betalen van een bepaalde
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geldsom;
Dat ingevolge dat artikel de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering in de regel bestaat in de
wettelijke interest te rekenen van de dag der aanneming tot betaling;
Dat het hof van beroep bijgevolg, met verwijzing naar het Rekenhof, naar recht beslist dat “het toekennen van
moratoire interest pas kan verantwoord zijn vanaf 22 april 1986, datum waarop ... (eiseres) in haar voordeel de
toepassing heeft gevraagd (van voormeld artikel 12, § 1, van de wet van 14 juli 1976)”;
Dat het middel, ook al was het gegrond, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zou zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
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Gent (16e k.) nr. 2018/AR/236, 13 december 2019

Gent (16e k.) nr. 2018/AR/236, 13 december 2019 T.Aann. 2020, afl. 1, 71, noot DE KONINCK, C.
Samenvatting
Een deelnemer aan een overheidsopdracht die bij kennisname van het bestek meent dat deze onwettige bepalingen
bevat maar nalaat hiertegen onmiddellijk beroep in te stellen, kan daar naderhand, ten tijde van de gunning van de
overheidsopdracht, geen beroep meer tegen instellen.

In casu oordeelde het hof dat het toestaan aan gegadigden en inschrijvers om op het moment van de gunning tegen
de gunningsbeslissing beroep in te stellen door inbreuken op te werpen op de regels voor het plaatsen van
opdrachten, zoals bij de vaststelling van de voorwaarden van het bestek, waardoor de aanbestedende dienst
verplicht zou worden de volledige procedure opnieuw te beginnen, vanaf de vaststelling van de bestekvoorwaarden,
de doelstelling van de rechtsmiddelenrichtlijn in gevaar brengt.

De enige mogelijke gevolgtrekking is dat het nationale recht het voormelde niet mag toestaan aan gegadigden en
inschrijvers. Volgens de rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten van 17 juni 2013 is de vervaltermijn 60 dagen
(termijn van de vernietigingsprocedure) vanaf de kennisname van het bestek en het is die termijn die de inschrijver
heeft laten verstrijken waardoor die niet meer kan worden toegelaten tot het instellen van een burgerlijke vordering.
De inschrijver heeft als bewust en gespecialiseerde inschrijver een niet-toelaatbare houding en handelwijze aan de
dag gelegd door eerst in te schrijven op de aanbesteding, dit op basis van de bepalingen van het bestek (dus ook met
inachtname van de voorgeschreven selectiecriteria), om vervolgens dit bestek op haar rechtmatigheid te gaan
betwisten zonder de hiervoor aangehaalde vernietigingsprocedure te doorlopen. Dit alles maakt dat diens
oorspronkelijke vordering niet ontvankelijk is.

Trefwoorden:
Verhaalprocedure (overheidsopdrachten klassieke sectoren en nutssectoren)
Overheidsopdrachten (Europese normering)
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Bergen nr. 2017/RG/349, 10 mei 2019

Bergen nr. 2017/RG/349, 10 mei 2019 OOO 2019 (samenvatting), afl. 3, 292, noot -
Samenvatting
Artikel 15 van de overheidsopdrachtenwet 1993 betreffende de aanbestedingen in strikte zin dat voorziet in een
forfaitaire schadeloosstelling van 10% voor de ten onrechte geweerde inschrijver, is niet van toepassing, zoals hier,
op de opdrachten na offerteaanvraag die vallen onder artikel 16 van deze wet dat niet in een forfaitaire
schadeloosstelling voorziet. Volgens het Hof van Cassatie is het de reële schade (en niet automatisch een forfait ten
belope van 10% van zijn offerte) die aan de ten onrechte geweerde inschrijver moet worden vergoed. De reële
schade blijkt in dit geval moeilijk te beoordelen aangezien de geweerde inschrijver, per definitie, de opdracht niet
heeft verkregen. In casu lijkt het redelijk om zich te baseren op het forfait van 10%.

De beoordelingsbevoegdheid van de aanbesteder kon maar worden uitgeoefend nadat de rangschikking was
gemaakt door de ontwerper, zodat de geweerde inschrijver niet een kans heeft verloren om de opdracht te verkrijgen,
maar zeker is uitgesloten van een opdracht die hij zonder deze fout in de rangschikking had kunnen binnenhalen.

De ontwerper stelt dat het niet is omdat de aanbesteder hem een ontwerpopdracht heeft toevertrouwd, dat hij is
vrijgesteld van zijn verplichtingen om over de gunning van de opdracht te beslissen op basis van passende motieven.
Het bestek voor deze ontwerpopdracht voorzag dat de ontwerper de aanbestedende overheid moest bijstaan bij de
analyse van de offertes. Alleen de ontwerper was evenwel gehouden om het technisch en vergelijkend rapport van de
offertes op te maken. De fout werd begaan bij de vergelijking van de offertes. Er moet duidelijk een onderscheid
worden gemaakt tussen de administratieve of juridische aspecten van de opdracht waarvoor de aanbestedende
overheid en de ontwerper hebben samengewerkt, en het technisch aspect van de genoemde opdracht waarvoor de
ontwerper alleen instond. De aanbestedende overheid heeft geen fout begaan door de technische rangschikking,
gemaakt door de ontwerper, goed te keuren. Het is helemaal niet aangetoond dat de technische fouten van de
ontwerper zo flagrant waren dat de aanbestedende overheid ze had moeten vaststellen bij een vluchtig onderzoek.

Trefwoorden:
Forfaitaire schadevergoeding (economisch meest voordelige offerte, gunning overheidsopdrachten klassieke
sectoren)
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, gunningscriteria, economisch meest voordelige offerte, algemeen
Niet-gunning van een overheidsopdracht klassieke sectoren Vergoedbare schade (onrechtmatige daad)
Foutieve of nietige administratieve beslissing (overheidsaansprakelijkheid)
Eenzijdige verbreking overeenkomst (bouwheer)
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Antwerpen nr. AR 2012/AR/61, 27 juni 2013

Antwerpen nr. AR 2012/AR/61, 27 juni 2013 OOO 2013 (samenvatting), afl. 4, 612; T.Aann. 2013, afl. 4, 421, noot
COOREMAN, I.
Samenvatting
Het al dan niet vervuld zijn van de in art. 4, § 2, 8° overheidsopdrachtenwet 1993 gestelde voorwaarden opdat er
sprake is van een publiekrechtelijke rechtspersoon (die aldus onderworpen wordt aan de
overheidsopdrachtenreglementering) dient in de concrete context van de zaak te worden beoordeeld. Er is in de zin
van dit artikel voldaan aan de voorwaarde “te voorzien in behoeften van algemeen belang” wanneer de activiteiten
van de betrokken instelling een ruimere groep van personen ten voordeel strekt, zij het op onrechtstreekse wijze
(bijvoorbeeld door de gunstige economische weerslag). Er is verder ook sprake van “andere behoeften (van
algemeen belang) dan die van industriële/commerciële aard”, bij behoeften waarin op een andere wijze wordt
voorzien dan door het aanbieden van goederen en diensten op de markt en waarin de Staat om redenen van
algemeen belang besluit om zelf te voorzien of ten aanzien waarvan de Staat een beslissende invloed wil behouden.
Het feit dat de betrokken publiekrechtelijke instelling ook commerciële activiteiten uitoefent doet geen inbreuk aan
haar onderwerping, voor de opdrachten hierbuiten, aan de reglementering overheidsopdrachten. Ten slotte is er in de
zin van art. 4, § 2, 8° overheidsopdrachtenwet 1993 sprake van een beslissende invloed van de oprichtende overheid
als ze nagenoeg alle aandelen van de opeenvolgende opgerichte vennootschappen (on)rechtstreeks bezit en er
tussen oprichtende en opgerichte vennootschappen vermenging van functies bestaat.

Trefwoorden:
Aanbestedende overheid (personeel toepassingsgebied overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Aann. 2013, afl. 4, 421
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Schadevergoedingscontentieux 
inzake overheidsopdrachten
Stand van zaken na zeven arresten van de Raad van State
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I. De belangrijkste kenmerken van de schadevergoeding tot herstel ............... 3-4
II. Het schadevergoedingscontentieux inzake overheidsopdrachten voor de Raad 
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INLEIDING1

1. Luidens artikel 11bis lid 1 van de wetten op de Raad van Sta-
te, gecoördineerd op 12  januari 19732 kan elke verzoekende of 
tussenkomende partij die de nietigverklaring van een akte, een 
reglement of een stilzwijgend afwijzende beslissing vordert met 
toepassing van artikel 14 § 1 of § 3 RvS-Wet, aan de afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State vragen om haar bij wij-
ze van arrest een schadevergoeding tot herstel toe te kennen ten 

1 De auteur schrijft in eigen naam. Hij wenst Peter Flamey en Cyrille Dony 
te danken voor de aangereikte juridische verfijningen.

2 Verder afgekort geciteerd als ‘RvS-Wet’.

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 belang3 4.

3 Art. 11bis RvS-Wet werd ingevoerd door de Wet van 6 januari 2014 met 
betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden 
bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (BS 31 januari 2014, met inwer-
kingtreding op 1 juli 2014). Overeenkomstig art. 40 juncto art 73 van deze 
wet is art. 11bis RvS-Wet van toepassing op de ingediende verzoeken tot 
herstelvergoeding die samenhangen met de vanaf 1 juli 2014 ingestelde 
annulatieberoepen of met de vanaf deze datum uitgesproken arresten. 

 Omtrent de bevoegdheid van de Raad van State om te oordelen over 
schadevergoeding tot herstel, zie: A. Van Steenberge, “RvS-Wet Art. 11bis”, in 
X, Publiek procesrecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechts-
praak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer, losbl, afl. 48 (10 mei 2020), 
1-82, welke auteur ook uitgebreid ingaat op de hieromtrent voor de Raad 
van State te voeren procedure (o.c., 68-80, nrs. 72-93); L. Opdebeek en S. de 
SOmer, Algemeen Bestuursrecht. Grondslagen en beginselen, Antwerpen, In-
tersentia, 2019, 638-655, nrs. 1400-1436; P. Lejeune, “L’indemnité réparatrice 
devant le Conseil d’État: une procédure en devenir”, JT 2019, 237-246; L. 
Vermeire en E. thibaut, “Historique et premières applications de l’indemnité 
réparatrice au Conseil d’État de Belgique”, Administration Publique 2019/2-
3, 208-221; a. Wirtgen, “De mogelijkheid om schadevergoeding tot herstel 
bij de Raad van State te vorderen luidt het einde van de hakbijlsanctie van 
de ‘automatische’ vernietiging in” (noot onder RvS, Algemene Vergade-
ring, 14 december 2018, nr. 243.249, Piron), TBP 2019, 255-260; M. nihOuL en 
F. XaVier, “Trois années d’indemnité réparatrice devant le Conseil d’Etat”, 
CDPK 2017, 679-704; a. Wirtgen, “De schadevergoeding tot herstel door de 
Raad van State”, TBP 2017, 459-488; D. renderS, B. gOrS et A. percy, « L’indem-
nité réparatrice », Administration Publique 2016/3, 355-390; C. mathieu, “De 
Raad van State geeft geleidelijk aan vorm aan de schadevergoeding tot 
herstel: antwoorden en nieuwe vragen”, CDPK 2016, afl. 1, 40-54; L. dOnnay 
en M. pâqueS, “L’indemnité réparatrice, entre questions existentielles et 
réponses raisonnables” in D. renderS (ed.), La responsabilité des pouvoirs 
publics, Brussel, Bruylant, 2016, 127-164; i. mathy, “Le nouveau contentieux 
de l’indemnité réparatrice: le juge administratif à l’assaut du droit civil?” in 
F. ViSeur en J. phiLippart (eds.), La justice administrative, Brussel, Larcier, 2015, 
189-231; J. SOhier, “L’action en responsabilité contre des pouvoirs publics: à 
porter devant les juridictions judiciaires ou, depuis 2014, devant le Conseil 
d’État? », RGAR, 2015/1, 15138; A. pirSOn en M. Vranken, « La réparation du 
dommage causé par l’illégalité d’un acte administratif et l’indemnité répa-
ratrice: à quel saint se vouer? », in Droit administratif et contentieux, Brussel, 
Larcier, 2015, 27-75; F. gLanSdOrff, “L’indemnité réparatrice: une nouvelle 
compétence du Conseil d’Etat vue par un civiliste”, JT 2014, 474 e.v. 

 Voor een analyse van de herstelbevoegdheid van de Raad van State m.b.t. 
het overheidsopdrachtencontentieux, zie C. dOny en C. de kOninck, « Action 
en responsabilité de droit commun ou demande d’indemnité réparatrice: 
quel choix poser en matière de marchés publics ? », Jaarboek Overheidsop-
drachten 2020/2021, Brussel, EBP Publishing, 2021, ter perse; C. de kOninck, 
“De Raad van State kent een schadevergoeding tot herstel toe wegens 
het verlies van een kans tot het verkrijgen van een overheidsopdracht” 
(noot onder RvS 16 mei 2019, nv TDS dimarSO, nr. 244.490), T.Aann. 2019/3, 
278-290; E. meeS, “De ontwikkeling van het schadevergoedingscontentieux 
bij de Raad van State”, T.Aann. 2019/3, 229-244; P. fLamey en C. de kOninck, 
Overheidsopdrachten – Bijzonder Deel, in Algemene Praktische Rechtsverza-
meling, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 1618-1638, nrs. 3624-3640; S. ben 
meSSaOud en i. Van kruchten, “L’indemnisation du soumissionnaire irréguli-
èrement évincé d’un marché public: juge judiciaire versus Conseil d’État », 
OoO 2016/3, 400-416; L. Vermeire en I. VOS, “Rechtsbescherming inzake over-
heidsopdrachten bij de Raad van State: een eerste stand van zaken na de 
rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013 en de hervorming van de Raad 
van State in 2014”, TBP 2015, afl. 6, 306-310; P. fLamey en S. aertS, “Onwettig-
heid bij de gunning van een overheidsopdracht en de herstelbevoegd-
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2. In deze bijdrage worden de eerste zeven door de Raad van  
State gewezen arresten waarin de Raad op grond van arti-
kel 11bis RvS-Wet uitspraak heeft gedaan over een verzoek tot 
schadevergoeding wegens een onwettige gunningsbeslissing en 
ook daadwerkelijk een schadevergoeding heeft toegekend5, aan 
een analyse onderworpen (II.)6. Voorafgaand wordt nader inge-
gaan op de belangrijkste kenmerken van de schadevergoeding 
tot herstel toegekend door de Raad van State (I.).

I. DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE SCHADE-
VERGOEDING TOT HERSTEL

3. De belangrijkste kenmerken van de schadevergoeding tot 
herstel toegekend door de Raad van State en tegelijkertijd de be-
langrijkste verschillen met het schadevergoedingscontentieux 
dat zijn beslag vindt voor de justitiële rechter, zijn de volgende7:
– de Raad van State doet uitspraak in eerste en meteen ook 

laatste aanleg, zodat daartegen de rechtsmiddelen van 
hoger beroep en cassatieberoep niet openstaan8. Voor de 
justitiële rechter daarentegen kan hoger beroep en cassa-
tieberoep aangetekend worden tegen de beslissing van deze 
rechter9;

heid van de Raad van State” (noot onder RvS 2 oktober 2015, nr. 232.416, 
Legrand), T.Aann. 2015, 409-428; p. fLamey en S. aertS, “De aansprakelijkheid 
van het bestuur voor onwettig gegunde overheidsopdrachten in het 
licht van de nieuwe bevoegdheid van de Raad van State” in b. gOOSSenS, y. 
LOiX en F. SebreghtS (eds.), Tussen algemeen belang en toegewijde zorg. Liber 
Amicorum Mr. Hugo Sebreghts, Antwerpen, Intersentia, 2014, 93-104.

4 Met deze mogelijkheid tot schadevergoeding is nu ook rekening ge-
houden door art. 16 Wet Rechtsbescherming Overheidsopdrachten van 
17 juni 2013, zoals dit artikel werd gewijzigd door de wet van 16 februari 
2017 (BS 17 maart 2017). Art. 16 lid 4 luidt: “De schadevergoeding tot 
herstel bedoeld in artikel 11bis van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973, vormt een schadevergoeding of een 
forfaitaire schadevergoeding in de zin van dit artikel.”

5 De arresten waarmee een binnen het overheidsopdrachtencontentieux 
kaderende vordering houdende schadevergoeding tot herstel door de 
Raad van State werd verworpen omdat het vernietigingsberoep onont-
vankelijk werd verklaard of bij de beoordeling van de middelen geen 
onwettigheid werd vastgesteld, zijn niet in deze studie betrokken. Voor 
voorbeelden van dergelijke arresten, zie resp. vn. 21 en 22.

6 Op grond van een prima facie onderzoek van de tot en met 31 januari 
2021 op de website van de Raad van State gepubliceerde arresten kon 
de auteur meer dan 60 arresten identificeren waar de Raad van State een 
schadevergoeding tot herstel heeft toegekend en dit in uiteenlopende 
materies.

7 C. de kOninck, o.c., 280-283. Voor een recent exhaustief overzicht van 
deze verschillen, zie randnr. B.7.2 van het arrest van het Grondwettelijk 
Hof van 23 mei 2019, nr. 2019/70. Zie omtrent deze verschillen: A. Van 
Steenberge, o.c., 5-16, nrs. 5-15; J. riemSLagh, “Schadevergoeding door de 
Raad van State is grondwettig alternatief voor procedure bij burgerlijke 
rechter”, Juristenkrant 12 juni 2019, 8; A. Wirtgen, “De schadevergoeding 
tot herstel door de Raad van State”, TBP 2017/7-8, 466-468, nrs. 25-30; P. 
fLamey en C. de kOninck, o.c., 1621 e.v., nrs. 3628 e.v.

8 Met uitzondering van de mogelijkheid tot het instellen van cassatiebe-
roep in geval van een attributieconflict (art. 33-35 RvS-Wet).

9 Dit verschil heeft het voorwerp uitgemaakt van een prejudiciële vraag 
van de Raad van State aan het Grondwettelijk Hof. In zijn arrest van 
23 mei 2019 (nr. 2019/70) oordeelde het Grondwettelijk Hof dat er in 
casu geen schending was van het gelijkheidsbeginsel en verklaarde dit 
Hof de afwezigheid van een hoger beroep en van cassatieberoep tegen 
arresten van de Raad van State “door de positie van de Raad van State als 

– de Raad van State houdt rekening met alle omstandighe-
den van openbaar en particulier belang, waardoor in het 
herstelvergoedingscontentieux een belangenafweging wordt 
geïntroduceerd. Aldus zou de Raad van State een geringere 
schadevergoeding kunnen toekennen als zou blijken dat het 
volledig vergoeden van de geleden schade buitensporig na-
delige gevolgen zou meebrengen voor een bestuurlijke over-

hoogste administratief rechtscollege. Ook genieten de partijen van het 
dubbele onderzoek door het auditoraat en door de kamer.”

Artikel 11bis RvS-Wet biedt een benadeelde deelnemer 
aan een overheidsopdracht, die de nietigverklaring vor-
dert van een in het kader van de plaatsing van deze op-
dracht genomen overheidsbeslissing, de mogelijkheid 
aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State te vragen om hem bij wijze van arrest een schade-
vergoeding tot herstel toe te kennen. In deze bijdrage 
analyseert de auteur de eerste zeven schadevergoe-
dingsarresten die door de Raad van State werden ge-
wezen in het kader van het overheidsopdrachtencon-
tentieux en waarbij effectief een schadevergoeding 
werd toegekend. Hij onderzoekt daarbij onder andere 
het tijdsverloop tussen het instellen van de schadever-
goedingsvordering en het schadevergoedingsarrest, 
de wijze waarop de Raad van State de geleden schade 
berekent, of de Raad gebruik heeft gemaakt van de 
hem toegekende mogelijkheid om de schadevergoe-
ding te matigen en of kapitalisatie van interesten wordt 
toegekend.

L’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat 
confie au Conseil d’Etat la compétence d’octroyer une 
indemnité réparatrice dans le cadre d’un recours en 
annulation. Dans cette contribution, l’auteur analyse 
les sept premiers arrêts rendus par le Conseil d’État 
 octroyant une indemnité réparatrice dans le cadre 
d’un litige concernant la passation d’un marché public. 
Il examine, entre autres, le laps de temps écoulé entre 
 l’introduction de la demande d’indemnisation et  l’arrêt 
statuant sur l’indemnité, la manière dont le Conseil 
d’État calcule le préjudice subi, si le Conseil a fait usage 
de la faculté qui lui est offerte de modérer l’indemnisa-
tion et si la capitalisation des intérêts est accordée.

Constant DE KONINCK, “Schadevergoedingscon-
tentieux inzake overheidsopdrachten. Stand van 
zaken na zeven arresten van de Raad van State”, 
NjW 2021, afl. 436, 94-110.

[ ABSTRACT ]
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heid10 11. De justitiële rechter daarentegen moet een integrale 
schadevergoeding toekennen waardoor de door het foutief 
overheidsoptreden veroorzaakte schade volledig wordt ver-
goed, zonder dat hij vermag rekening te houden met externe 
omstandigheden van openbaar en particulier belang;

– de bevoegdheid van de Raad van State tot het toekennen 
van een herstelvergoeding geldt enkel voor de gunnings-
beslissingen van aanbestedende instanties die een admi-
nistratieve overheid zijn in de zin van de wetgeving op de 
Raad van State. In geval het gaat om aanbestedende instan-
ties die weliswaar onderworpen zijn aan de overheidsop-
drachtenwet- en regelgeving maar die geen administratieve 
overheden zijn12, moeten deelnemers aan door deze instan-

10 L. Opdebeek en S. de SOmer, Algemeen Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2019, 652, nr. 1430; S. VerStraeLen, “De burgerrechtelijke gevolgen van de 
uitspraken van administratieve rechtscolleges: wanneer het doel niet 
alle middelen heiligt”, in J. VeLaerS e.a. (eds.), De zesde staatshervorming: 
instellingen, bevoegdheden en middelen, Antwerpen, Intersentia, 2014, (215) 
229-230. In het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State 
(Adv. RvS nr. 53.933/AV van 27 augustus 2013 over een wetsvoorstel met 
betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden 
bedoeld in art. 77 Gw., www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/53933.
pdf, 10) wordt omtrent de matigende bevoegdheid van de Raad niet ten 
onrechte opgeworpen dat “gelet op het aan de rechtzoekende aange-
reikte alternatief om te kiezen tussen de rechterlijke weg en de toepassing 
van het nieuwe artikel 11bis, het weinig waarschijnlijk [is] dat de door de 
Raad van State toegekende vergoeding aanzienlijk kleiner zal zijn dan de 
vergoeding die het resultaat zou zijn van de rechtspraak van de gewone 
rechtbanken want dit zou betekenen dat de rechtzoekenden hun verzoek 
tot schadevergoeding niet bij de Raad van State zullen indienen.” A. Wirt-
gen (o.c., 476, nr. 26) reikt volgende hypothese aan waar de Raad matigend 
zou kunnen optreden: “Zo zou de Raad van State, in navolging van de 
rechtspraak betreffende artikel 11 RvS-Wet, de financiële draagkracht 
van het betrokken bestuur in aanmerking kunnen nemen bij het bepalen 
van de omvang van de schadevergoeding tot herstel. Bij betwistingen 
waar de schadevergoedingen oplopen tot zeer hoge bedragen, zodat de 
continuïteit van de openbare dienst in het gedrang komt, zou de Raad van 
State gebruik kunnen maken van de mogelijkheid tot matiging, aangezien 
het streven naar een zo volledig mogelijke vergoeding in dergelijke 
gevallen niet verantwoord is.” J. SOhier (“L’action en responsabilité contre 
des pouvoirs publics: à porter devant les juridictions judiciaires ou, depuis 
2014, devant le Conseil d’État ?», RGAR, 2015/1, 15138, nr. 7) merkt m.b.t. de 
matigingsbevoegdheid van de Raad van State op: «Il n’est cependant pas 
si évident que l’indemnité réparatrice sera inférieure au dédommagement 
octroyé par les cours et tribunaux. Sous réserve du cas assez théorique 
où l’enjeu d’un litige serait susceptible de compromettre l’équilibre d’une 
autorité au point de menacer la poursuite du service public, on n’aperçoit 
a priori pas en quoi les intérêts publics pourraient justifier de restreindre 
la réparation accordée à un administré qui a subi un préjudice. Et l’on 
voit mal le Conseil d’État élaborer une jurisprudence qui serait plus « 
généreuse » à l’égard de petites communes ou de petits parastataux sous 
prétexte que leur capacité financière serait moindre…»

11 In de rechtsleer wordt erop gewezen dat de belangenafweging en de 
matigingsbevoegdheid van de Raad van State op gespannen voet zou 
kunnen staan met het gelijkheidsbeginsel en het recht op toegang tot de 
rechter. Zie hierover: P. fLamey en C. de kOninck, o.c., 1621-1622, nr. 3628; S. 
SOmerS, “De toetsing van de verscheidenheid van bijzondere aansprakelijk-
heidsregimes aan het gelijkheidsbeginsel”, TPR 2015, 13-74; S. SOmerS, “Dis-
cretionaire bevoegdheid Raad van State om omvang schadevergoeding 
te bepalen – Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel”, NjW 2015, 618-625.

12 Bijv. privaatrechtelijke ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, privaat-
rechtelijke universitaire instellingen, welbepaalde sociale huisvestings-
maatschappijen, welbepaalde vzw’s, privéondernemingen die genieten 
van bijzondere of exclusieve rechten. M.b.t. het begrip ‘administratieve 
overheid’ en het al dan niet bevoegd zijn van de Raad van State om kennis 
te nemen van beroepen tegen gunningsbeslissingen uitgaande van voor-
melde instanties, zie P. fLamey en C. de kOninck, o.c., 1658-1663, nrs. 3682-
3693. Voor wat betreft de kenmerkende eigenschappen van een ‘admi-
nistratieve overheid’, zie V. dOr en C. de kOninck, Les recours juridiques en 
matière de marchés publics, Waterloo, Kluwer, 2010, 75-79, nrs. 115-120. Zie 
voor enkele praktijkvoorbeelden Cass. (verenigde kamers) AR C.14.0010.F, 
13 juni 2014 (Gestion de l’informatique pour les administrations locales / 
Decom), Arr.Cass. 2014, 1536, concl. T. Werquin; APT 2015, afl. 1, 178, noot F. 
beLLefLamme; Pas. 2014, 1543; RW 2015-16 (samenvatting), 430; RvS (6e k.) 
31 juli 2015, nr. 232.021 (sa Hullbridge Associated / vzw Coördinatie van 
Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk en Gezondheidszorg); RvS (6e 

ties geplaatste overheidsopdrachten die zich door een gun-
ningsbeslissing gelaedeerd achten, zich voor de vernietiging 
van de gunningsbeslissing en het verzoek tot schadevergoe-
ding richten tot de justitiële rechter13;

– de vordering tot herstel is een accessorium van het annu-
latieberoep: de schadevergoeding tot herstel kan slechts 
worden gevorderd door de verzoekende of tussenkomende 
partij die de nietigverklaring van een bestuurshandeling 
heeft gevorderd voor de Raad van State. De gemeenrechte-
lijke schadevergoeding ten laste van de overheid kan daar-
entegen worden gevorderd door elke schadelijder.

– Het verband tussen het annulatieberoep en de schadever-
goeding tot herstel is een arrest waarbij de onwettigheid 
wordt vastgesteld. Wat onder zo’n arrest nu juist moet 
worden begrepen, is niet volledig afgelijnd. Zonder twijfel 
valt hier een vernietigingsarrest onder. Zo ook de situatie 
“waarbij verschillende beroepen tot de nietigverklaring van 
dezelfde handeling strekken en waarbij, eens de nietigver-
klaring in het als eerste onderzochte beroep uitgesproken 
is, de andere arresten oordelen dat er geen uitspraak over 
de andere beroepen gedaan moet worden, aangezien deze 
doelloos geworden zijn.”14 Wat niet volstaat als grondslag 
voor een vordering tot schadevergoeding is een schorsings-
arrest waarin prima facie en voorlopig de onwettigheid 
wordt vastgesteld, ook niet wanneer de overheid als gevolg 
hiervan de bestreden beslissing intrekt15 16.

k.) 30 juni 2015, nr. 231.813 (sprl DGST & Partners / sprl La Sambrienne); 
RvS (6e k.) 12 oktober 2015, nr. 232.528 (sprl M.M.D. / sa de droit public le 
circuit de Spa-Francorchamps); RvS (6e k.) 17 februari 2016, nr. 233.846, (sa 
Strabag Belgium / Université Catholique de Louvain).

13 In zijn arrest nr. 2020/157 van 26 november 2020 oordeelde het Grondwet-
telijk Hof dat de omstandigheid dat een privaatrechtelijke vennootschap 
nauw verbonden is met overheden, dat haar een opdracht van algemeen 
belang is toevertrouwd en dat zij beslissingen kan nemen die derden bin-
den, niet impliceert dat die vennootschap zich in een situatie zou bevinden 
die objectief identiek is aan die van een openbare dienst in de organieke 
zin, rekening houdend met haar privaatrechtelijke structuur. In dat opzicht 
is het pertinent dat alleen de handelingen die ressorteren onder de 
imperiumbevoegdheid waarmee die vennootschap is bekleed, onder de 
jurisdictie vallen van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, waarbij die handelingen kunnen worden geacht een overheersend 
publiekrechtelijk aspect te vertonen, in tegenstelling tot de andere hande-
lingen, zoals in casu een gunningsbeslissing. Het verschil in behandeling 
brengt geen onevenredige beperking van de rechten van de betrokken 
inschrijvers met zich mee. Er moet van uitgegaan worden dat het toezicht 
uitgeoefend door de afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State 
en het toezicht uitgeoefend door de gewone rechter gelijkwaardig zijn.

14 Parl.St. Senaat 2012-2013, 5 – 2233/2, 7.

15 In een arrest van 15 september 2017 (AR nr. C.15.0465.F), met welk arrest 
RvS 2 oktober 2015, nr. 232.416, Legrand, werd vernietigd, heeft het Hof van 
Cassatie geoordeeld dat alleen een arrest van de Raad van State gewezen 
in het kader van een vernietigingsprocedure kan beantwoorden aan het 
ontvankelijkheidsvereiste van “een arrest waarbij de onwettigheid werd 
vastgesteld”; de voorlopige prima facie vaststelling van een onwettigheid 
in een schorsingsarrest, gevolgd door een intrekking door de overheid van 
de bestreden beslissing volstaat niet. Een arrest waarbij de Raad van State 
vaststelt dat het beroep zonder voorwerp is wegens intrekking van het be-
streden besluit is geen arrest waarbij de onwettigheid wordt vastgesteld. In 
zijn conclusie voorafgaand aan voormeld cassatiearrest stelt advocaat-ge-
neraal T. Werquin dat enkel een arrest in het kader van een annulatieproce-
dure een onwettigheid kan vaststellen in de zin van art. 11bis RvS-Wet. Een 
ernstig bevonden middel in een schorsingsarrest vormt slechts een prima 
facie en voorlopige beoordeling van de onwettigheid. Het maakt daarbij 
niet uit of de intrekking al dan niet het gevolg is van een schorsingsarrest. 
Zie omtrent deze problematiek L. Opdebeek en S. de SOmer, o.c., 644-646, 
nrs. 1414-1416 en A. Van Steenberge, o.c., 20-25, nrs. 22-25.

16 De omstandigheid dat de verzoekende partij in de loop van het geding 
haar actueel belang bij de vernietiging verloren heeft, belet niet dat 
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– Voor de toekenning van een schadevergoeding tot herstel is 
geen fout vereist; een onwettigheid van de bestuurshande-
ling, vastgesteld in het kader van een beroep tot nietigver-
klaring volstaat17. Het begrip ‘onwettigheid’ is ruimer dan 
het begrip ‘fout’. De Raad van State gaat niet de subjectieve 
verwijtbaarheid na, zoals dit het geval is bij de foutaan-
sprakelijkheid; rechtvaardigingsgronden zoals de noodtoe-
stand, overmacht of onoverwinnelijke dwaling zijn niet aan 
de orde om aan de aansprakelijkheid te ontsnappen18. De 
objectieve aansprakelijkheid van de steller van de onwet-
tige handeling impliceert dat niet moet worden onderzocht 
of hij een fout in de zin van artikels 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft begaan. Aldus wordt de taak van 
de Raad van State aanzienlijk vergemakkelijkt. Dit houdt 
een onderscheid in met de burgerlijke schadevergoeding 
op grond van artikels 1382 e.v. BW, waar een schadevergoe-
dingseis enkel kan worden gehonoreerd wanneer een fout 
van het bestuur kan worden aangetoond die in causaal ver-
band staat tot de aangevoerde schade19.

de Raad van State de vordering tot herstel nog onderzoekt, voor zover 
voldaan is aan de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van het 
beroep tot nietigverklaring op de dag waarop het wordt ingesteld (RvS, 
Algemene Vergadering, 21 juni 2018, nrs. 241.865, Lenglez en 241.866, 
Gemeente Sint-Gillis. Zie ook RvS, Algemene Vergadering, 22 maart 2019, 
nr. 244.015, Moors). Zie hieromtrent L. Opdebeek en S. de SOmer, o.c., 647-
649, nrs. 1418-1421 en A. Van Steenberge, o.c., 10-16, nrs. 11bis-13.

17 aldus sluit art. 11bis RvS-Wet aan bij de rechtspraak van het Hof van 
Justitie zoals neergelegd in het arrest Stadt Graz van 30 september 2010 
(zaak nr. C-314/09). In dat arrest oordeelde het Hof van Justitie immers 
“dat uit de bewoordingen van de artikelen 1, lid 1, en 2, leden 1, 5 en 6, 
en van de zesde overweging van de considerans van [de rechtsbescher-
mings]richtlijn 89/665 niet blijkt dat de schending van de regeling inzake 
overheidsopdrachten die de gelaedeerde recht op schadevergoeding 
kan geven, bijzondere kenmerken moet hebben, zoals samengaan met 
– bewezen of vermoede – schuld van de aanbestedende dienst, of het 
ontbreken van een grond voor vrijstelling van aansprakelijkheid” (r.o. 35) 
en dat “het in artikel 2, lid 1, sub c, van richtlijn 89/665 bepaalde beroep 
tot schadevergoeding in voorkomend geval slechts een procedureel 
alternatief vormt dat verenigbaar is met het effectiviteitsbeginsel dat 
ten grondslag ligt aan de door die richtlijn nagestreefde doelstelling 
van doeltreffendheid van de beroepen, indien de mogelijkheid om 
schadevergoeding toe te kennen bij schending van de regels inzake 
overheidsopdrachten evenmin als de overige in artikel 2, lid 1, bepaalde 
beroepsprocedures afhangt van de vaststelling dat de aanbestedende 
dienst schuld treft” (r.o. 39).

18 L. Opdebeek en S. de SOmer, o.c., 644-645, nr. 1414.

19 Zie omtrent dit onderscheid A. Van Steenberge (o.c., 39-42, nrs. 45-48) die 
opmerkt dat art. 11bis RvS-Wet aansluit bij de categorie van de objec-
tieve of schuldloze aansprakelijkheid waarbij verwijtbaarheid geen rol 
meer speelt en J. riemSLagh (“Schadevergoeding door de Raad van State is 
grondwettig alternatief voor procedure bij burgerlijke rechter”, Juristen-
krant 12 juni 2019, 8) die verduidelijkt dat “[h]oewel een vernietigingsar-
rest in praktijk meestal als een fout in de zin van artikel 1382 burgerlijk 
wetboek wordt beschouwd, steeds vaker [wordt] geargumenteerd dat 
die zaken niet automatisch samenvallen. Voor de Raad van State kan 
die argumentatie niet worden opgeworpen, want de verzoeker moet 
slechts aantonen dat de schade het gevolg is van een onwettige hande-
ling van de tegenpartij.” Omtrent het vraagstuk van de uniciteit van de 
begrippen ‘fout’ en ‘onwettigheid’ en de problematiek van de objectieve 
aansprakelijkheid, zie P. fLamey en C. de kOninck, o.c., 1571-1573, nr. 3539; L. 
Opdebeek en S. de SOmer, o.c., 561-562, nrs. 1234-1236; J. SOhier, “L’action en 
responsabilité contre des pouvoirs publics: à porter devant les juridicti-
ons judiciaires ou, depuis 2014, devant le Conseil d’État? », RGAR, 2015/1, 
15138; F. gLanSdOrff. “L’indemnité réparatrice: une nouvelle compétence 
du Conseil d’Etat vue par un civiliste”, JT 2014, 478; A. pirSOn en M. Vranken, 
« La réparation du dommage causé par l’illégalité d’un acte administratif 
et l’indemnité réparatrice: à quel saint se vouer? », in Droit administratif 
et contentieux, A. L. durViauX en M. pâqueS (eds.), Brussel, Larcier, 2015, 60, 
nr. 23.

 Om schadevergoeding tot herstel te verkrijgen zal de eiser 
moeten bewijzen: [1] de onwettigheid van de bestuurshan-
deling (die bij een vernietiging van de gunningsbeslissing 
blijkt uit het vernietigingsarrest); [2] het geleden nadeel dat 
onder andere kan bestaan uit het verlies van een kans om de 
overheidsopdracht toegewezen te krijgen en [3] het oorza-
kelijk verband tussen de onwettigheid en het nadeel20.

 RvS (XIIe kamer) 16 mei 2019, nr. 244.490, nv TNS Dimarso:

“Om met toepassing van artikel 11bis van de gecoördineer-
de wetten op de Raad van State een schadevergoeding tot 
herstel te kunnen verkrijgen, moet de verzoekende partij 
aantonen dat aan de volgende voorwaarden werd voldaan. 
Er moet een onwettigheid in een arrest van de Raad van 
State zijn vastgesteld; deze onwettigheid dient een schade te 
hebben veroorzaakt die nog niet op een andere wijze werd 
vergoed of waartoe bij een ander rechtscollege nog geen 
burgerlijke aansprakelijkheidsvordering werd ingesteld; en 
er dient een oorzakelijk verband te zijn tussen deze onwet-
tigheid en de schade of het nadeel dat men lijdt. De verwe-
rende partij betwist niet dat er sprake is van een onwettig-
heid vastgesteld in het vernietigingsarrest van de Raad van 
State. De schade bestaat volgens de verzoekende partij uit 
het verlies van een kans op het gegund krijgen van de over-
heidsopdracht. […] De verzoekende partij mag worden bij-
gevallen in haar stelling dat zij een kans heeft verloren om 
de opdracht gegund te krijgen; ook het verlies van een kans 
kan een vergoedbare schade uitmaken.”

 RvS (VIe kamer) 28 november 2019, nr. 246.220, Energys en 
– identiek – RvS (VIe kamer) 27 januari 2020, nr. 246.852, 
Leboutte:

« Il résulte de [l’article 11bis] que le Conseil d’État est com-
pétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le 
bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité 
sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui 
n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le re-
quérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causa-
lité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint 
(Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de 
législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2233/2, p. 6), 
cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se 
serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie 
adverse et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de 
l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque 
l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab 
initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engen-
dré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. »

20 Omtrent deze cumulatieve grondvoorwaarden, zie A. Van Steenberge, o.c., 
39-67, nrs. 44-71 en het rechtspraakonderzoek aldaar, alsook D. renderS, 
B. gOrS et A. percy, « L’indemnité réparatrice », Administration Publique 
2016/3, 363-375, nr. 25-58.
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 RvS (XIIe kamer) 24 november 2020, nr. 248.999, bvba Steen-
haut:

“A. Betreffende de onwettigheid van de akte
8. De verwerende partij betwist niet dat er sprake is van een 
onwettigheid vastgesteld in het vernietigingsarrest van de 
Raad van State, nr. 244.491 van 16 mei 2019 dat gezag van 
gewijsde heeft.
De onwettigheid van de akte staat vast.
B. Betreffende de geleden schade
9. De schade bestaat volgens de verzoekende partij uit het 
verlies van de overheidsopdracht, minstens zou zij een kans 
hebben gehad op de gunning ervan.
De verzoekende partij blijkt minstens een kans te hebben 
verloren om de opdracht gegund te krijgen. Ook het verlies 
van een kans kan een vergoedbare schade uitmaken.
Het bestaan van een dergelijke kans kan te dezen niet ernstig 
worden betwist in het licht van de overwegingen van het ver-
nietigingsarrest van de Raad van State van 16 mei 2019.
C. Betreffende het causaal verband
10. De Raad van State heeft in het voormelde arrest de han-
delwijze van de verwerende partij om zelf, zonder prijsbe-
vraging, redenen op te geven om de totaalprijs van de ge-
kozen inschrijver die 17% afwijkt van het gemiddelde, niet 
abnormaal te bevinden, in strijd bevonden met artikel 36 
van het koninklijk besluit plaatsing 2017.
[…] [Het] staat vast dat zonder de begane onwettigheid de ver-
zoekende partij, als tweede gerangschikte inschrijver wiens 
offerte in het gunningsverslag niet als onregelmatig werd 
beschouwd, een kans had om de opdracht gegund te krijgen.
Het rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de begane on-
wettigheid en het verlies van een kans staat bijgevolg vast. 
De omstandigheid dat het niet zeker is dat de verzoekende 
partij zonder de begane onwettigheid de laagste inschrijver 
zou zijn geweest, doet daar geen afbreuk aan, maar heeft wel 
een gevolg voor de begroting van de schade.”

 De vordering tot schadevergoeding tot herstel wordt door 
de Raad van State verworpen wanneer het vernietigingsbe-
roep onontvankelijk wordt verklaard21 of bij de beoordeling 
van de middelen geen onwettigheid is vastgesteld22;

21 RvS (XIIe kamer) 28 februari 2019, nr. 243.820, bvba Common Ground: 
“het beroep van de verzoekende partij is ab initio onontvankelijk wat 
nochtans een voorwaarde is om een schadevergoedingsvordering te 
mogen instellen”; RvS (XIIe kamer) 5 november 2020, nr. 248.838, bvba 
Common Ground: “Zoals uitdrukkelijk door het Hof van Cassatie is 
bevestigd, valt een verzoek tot het verkrijgen van een schadevergoe-
ding tot herstel slechts onder de rechtsmacht van de Raad van State 
indien, onder meer, een arrest voorligt waarbij de onwettigheid van de 
bestreden beslissing wordt vastgesteld (zie Cass. 15 september 2017, 
AR C.15.0465.F)”; RvS (XIIe kamer) 7 juli 2017, nr. 238.789, bvba Six: “Het 
verzoek tot schadevergoeding tot herstel komt maar aan de orde indien 
in het arrest dat uitspraak doet over de gevorderde nietigverklaring een 
onwettigheid wordt vastgesteld. Aangezien het ingestelde beroep tot 
nietigverklaring als onontvankelijk wordt verworpen en de Raad van 
State bijgevolg niet tot een vaststelling van onwettigheid komt, kan van 
de toekenning van een schadevergoeding geen sprake zijn”; RvS (XIIe 
kamer), 9 oktober 2018, bvba Creative Resin Solutions, nr. 242.565.

22 RvS (VIe kamer) 24 maart 2016, nr. 234.240, THV sa Poels en sprl Tim-
mermans Interieur; RvS (XIIe kamer) 19 februari 2019, nr. 243.752, THV 

– in tegenstelling tot het schadeherstel op grond van arti-
kel  1382 e.v. BW kan de schadevergoeding tot herstel op 
grond van artikel  11bis RvS-Wet enkel bestaan in de toe-
kenning van een geldsom en niet in een herstel in natura;

– de schadevergoeding tot herstel op grond van artikel 11bis 
RvS-Wet bezit een autonoom karakter: hoewel de schade-
vergoeding tot herstel gelijkenissen vertoont met de buiten-
contractuele schadevergoeding (art.  1382 e.v. BW) en met 
de herstelvergoeding naar billijkheid (art.  11 RvS-Wet), 
“gaat het om een autonoom begrip waarvan aan de Raad 
van State de zorg toekomt om geleidelijk aan de modalitei-
ten te bepalen in zijn rechtspraak”23;

– een verzoek tot herstelvergoeding bij de Raad van State 
moet uiterlijk zestig dagen na de kennisgeving van het ver-
nietigingsarrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld, 
ingediend te worden24. Deze termijn is beduidend korter 
dan de verjaringstermijn van 5 jaar25 die van toepassing 
is voor vorderingen tot schadevergoeding bij de justitiële 
rechter26. Eens de termijn van zestig dagen is verstreken zal 
de benadeelde zijn schadevergoedingsvordering enkel nog 
voor de justitiële rechter kunnen brengen;

nv Besix en nv Ondernemingen Jacques Delens; RvS (XIIe kamer) 27 juni 
2019, nr. 244.979, bvba AD.

23 Parl.St. Senaat 2012-2013, 5-2233/1, 7; RvS (VIe k.) 1 juli 2019, nr. 245.033, 
sprl Paul Tintin e.a.; RvS (VIIIe k.) 19 september 2019, nr. 245.492, Lecom-
te; 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, Leboutte, Mouhib en c°. Zie omtrent dit autonoom 
karakter A. Van Steenberge, o.c., 5-9, nrs. 5-9. Voor een samenvattende 
schematische vergelijking tussen de onderscheiden schadevergoedings-
stelsels (art. 1382 BW, art. 11 en art. 11bis RvS-Wet), zie L. Opdebeek en S. de 
SOmer, o.c., 655.

24 Art. 11bis lid 2 RvS-Wet. Overeenkomstig art. 25/1 van het Besluit van 
de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan “[h]et in 
artikel 11bis van de gecoördineerde wetten bedoelde verzoek tot scha-
devergoeding tot herstel geformuleerd worden: 1° gelijktijdig met het 
beroep tot nietigverklaring; 2° of tijdens de procedure tot nietigverkla-
ring; 3° of ten laatste binnen de zestig dagen na de kennisgeving van het 
arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld.” Het gelijktijdig met 
het annulatieberoep indienen van een verzoek tot schadevergoeding 
wordt afgeraden door eerste auditeur bij de Raad van State A. Van Steen-
berge (o.c., 74-75, nr. 85), o.a. omdat op het moment van indiening van het 
verzoekschrift het voor de verzoeker niet duidelijk is welke onwettigheid 
de Raad van State in zijn arrest zal vaststellen; het is pas na studie van het 
arrest dat de verzoeker de onwettigheid, de schade en het oorzakelijk 
verband ertussen met nauwkeurigheid kan bepalen. Ook L. Opdebeek en S. 
de SOmer (o.c., 653, nr. 1433) merken op dat het als rechtzoekende allicht 
beter is om het verzoek tot vergoeding niet onmiddellijk in te dienen, 
niet alleen om zo onnodig werk te vermijden voor zowel de partijen als 
het auditoraat, maar vooral gelet op het onherroepelijk karakter van de 
procedurekeuze in het licht van het electa-una-via-principe.

25 Art. 2262bis § 1 lid 2 BW: “Alle rechtsvorderingen tot vergoeding van 
schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid verjaren door 
verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde 
kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van 
de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.” Om te vermijden 
dat het recht om een schadevergoeding te vorderen bij de burgerlijke 
rechter verjaart tijdens de procedure tot nietigverklaring voor de Raad 
van State heeft de wet van 25 juli 2008 (BS 22 augustus 2008) art. 2244 
§ 1 BW aangevuld. Sindsdien heeft een beroep tot nietigverklaring van 
een administratieve rechtshandeling bij de Raad van State een stuitende 
werking.

26 Art. 23 § 4 Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten 2013. Deze 
vijfjarige jarige termijn begint te lopen vanaf de bekendmaking, de 
kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang 
(art. 23 § 1 lid 1 Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten 2013).
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– de Raad van State moet uitspraak doen over het verzoek tot 
schadevergoeding binnen de twaalf maanden na de ken-
nisgeving van het vernietigingsarrest waarbij de onwettig-
heid werd vastgesteld27. Dit is echter geen termijn op straffe 
van verval maar een ordetermijn28. Deze termijn werd in 
geen van de hierna besproken arresten gehaald29.

4. Bij het instellen van een vordering tot schadevergoeding we-
gens een onwettige bestuurshandeling heeft de schadelijder de 
keuze om een verzoek tot schadevergoeding tot herstel bij de 
Raad van State in te dienen dan wel een vordering bij de justi-
tiële 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: electa una via non datur recursus ad alteram – de 
partij die een verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend 
bij de Raad van State kan geen burgerlijke aansprakelijkheids-
vordering meer instellen om het herstel van hetzelfde nadeel te 
verkrijgen; anderzijds kan de partij die een aansprakelijkheids-
vordering heeft ingesteld voor de justitiële rechter, aan de af-
deling bestuursrechtspraak geen vergoeding meer vragen voor 
hetzelfde nadeel30.
Het element dat de toepassing van het electa-una-via-principe 
in werking stelt, is respectievelijk de indiening van het verzoek 
tot schadevergoeding tot herstel bij de Raad van State, dan wel 
de instelling van een aansprakelijkheidsvordering voor de jus-
titiële rechter.
Het electa-una-via-voorschrift geldt enkel in het geval door de 
Raad van State bij arrest een onwettigheid is vastgesteld31.

27 Art. 11bis lid 2 RvS-Wet.

28 Verslag namens de Commissie voor de institutionele aangelegenheden 
uitgebracht door de heren mOureauX en cLaeS over het voorstel van bij-
zondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming e.a., Parl.St. 
Senaat 2013-14, nr. 5-2232/5, 361.

29 Zie randnr. 9.

30 Art. 11bis lid 4 en 5 RvS-Wet.

31 In het arrest Stevens RvS (IXe kamer) 26 mei 2015, nr. 231.330) had de 
Raad het annulatieberoep onontvankelijk verklaard en vervolgens ook 
het verzoek om schadevergoeding tot herstel verworpen. De Raad van 
State maakte echter meteen ook duidelijk dat hierdoor de mogelijk-
heid tot het instellen van een schadevergoedingsvordering voor de 
justitiële rechter niet was afgesneden: “Aangezien de oorzaak van de 
afwijzing van een verzoek tot schadevergoeding niet teruggaat op een 
uitspraak over de grond van de zaak, staat artikel 11bis, vierde lid, van 
de gecoördineerde wetten op de Raad van State een gemeenrechtelijke 
vordering tot schadevergoeding niet in de weg. Die zogenaamde electa 
una via regel heeft immers, gelet op de interne samenhang van het 
bedoelde wetsartikel, slechts toepassing in het geval door de Raad van 
State bij arrest een onwettigheid is vastgesteld”. Zie ook de volgende 
twee arresten: RvS (IXe kamer) 1 maart 2018, nr. 240.863, Haekens: “Ook 
de tweede door verzoeker voorgestelde prejudiciële vraag steunt op een 
verkeerde premisse. Ze gaat immers ervan uit dat wanneer de Raad van 
State het verzoek van verzoeker tot het verkrijgen van een schadever-
goeding tot herstel als onontvankelijk verwerpt, verzoeker op grond 
van het beginsel electa una via geen aansprakelijkheidsvordering bij de 
justitiële rechter meer kan instellen. De Raad van State bevestigt in dit 
verband evenwel wat hij reeds eerder in zijn arrest nr. 231.330 van 26 mei 
2015 heeft gesteld, namelijk dat “[d]ie zogenaamde electa una via-regel 
[…], gelet op de interne samenhang van het bedoelde wetsartikel, 
slechts toepassing [heeft] in het geval door de Raad van State bij arrest 
een onwettigheid is vastgesteld”. Artikel 11bis, vierde lid, van de gecoör-
dineerde wetten op de Raad van State staat in dit geval voor verzoeker 
een gemeenrechtelijke vordering tot schadevergoeding dan ook niet in 
de weg”; RvS (XIIe kamer) 5 november 2020, nr. 248.838, bvba Common 

II. HET SCHADEVERGOEDINGSCONTENTIEUX INZAKE 
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE RAAD VAN STATE – 
ANALYSE VAN ZEVEN ARRESTEN

5. In deze bijdrage worden de eerste zeven door de Raad van 
State gewezen arresten waarin de Raad op grond van arti-
kel 11bis RvS-Wet uitspraak heeft gedaan over een verzoek tot 
schadevergoeding wegens een onwettige gunningsbeslissing en 
ook daadwerkelijk een schadevergoeding heeft toegekend, aan 
een analyse onderworpen3233.
Het betreft de volgende arresten:
– 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 Aannemin-

gen Janssen;
– RvS (XIIe k.) 24 november 2020, nr. 248.999, bvba Steen-

haut.

In deze arresten kende de Raad van State een totaal schadever-
goedingsbedrag toe van 270.305,- euro34, meer de interesten.

6. Achtereenvolgens wordt voor deze zeven arresten nagegaan:
– welke het tijdsverloop was tussen het moment van het in-

stellen van de schadevergoedingsvordering en het arrest 
waarmee door de Raad van State een schadevergoeding 
werd toegekend;

– op welke wijze de geleden schade door de Raad van State is 
begroot;

Ground: “Volledigheidshalve wordt er nog op gewezen dat de Raad van 
State in zijn rechtspraak reeds bevestigd heeft dat de zogenaamde electa 
una via-regel, gelet op de interne samenhang van het bedoelde wets-
artikel, slechts toepassing heeft in het geval door de Raad van State bij 
arrest een onwettigheid is vastgesteld. De Raad van State relativeert het 
onherroepelijk karakter van het electa una via-principe indien het annu-
latieberoep onontvankelijk is.” Wel waarschuwt A. Van Steenberge (o.c., 31, 
nr. 35) dat voormelde rechtspraak geen absolute zekerheid biedt en dat 
de justitiële rechter vooralsnog kan oordelen dat de voor hem gebrachte 
schadevergoedingseis onontvankelijk is omdat de verzoekende partij 
samen met het onontvankelijk annulatieberoep reeds een vordering 
tot schadevergoeding tot herstel heeft ingediend. Het wordt dan ook 
aangeraden het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld af te 
wachten alvorens een schadevergoedingseis in te dienen.

32 Een achtste arrest, RvS (VIe kamer) 1 juli 2019, nr. 245.033, sprl Tintin e.a., 
betrekking hebbende op een schadeclaim van een tijdelijke vereniging 
van gerechtsdeurwaarders op grond van de vernietiging door de Raad 
van State van een gunningsprocedure tot het aanstellen van gerechts-
deurwaarders, werd niet in de studie opgenomen omdat met dit arrest de 
debatten werden heropend om de partijen toe te laten bijkomende bewijs-
stukken ter staving van de beweerdelijk geleden schade voor te leggen.

33 Voorliggende bijdrage werd afgesloten op 31 januari 2021. Alle op dat 
ogenblik op de website van de Raad van State gepubliceerde schade-
vergoedingsarresten inzake overheidsopdrachten werden in de studie 
betrokken.

34 Zaak sa TRBA: 47.714,- euro; zaak nv TNS Dimarso: 21.838,- euro; zaak sa 
Établissements G.D.A.: 6.700,- euro; zaak sa Energys: 43.392,- euro; zaak 
sprl Leboutte, Mouhib en c°: 1.936,- euro; zaak nv Aannemingen Janssen: 
136.174 euro en zaak bvba Steenhaut: 12.551,- euro.
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– of de Raad gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid wel-
ke artikel  11bis RvS-wet dit administratieve rechtscollege 
biedt om de schadevergoeding te matigen “rekening hou-
dend met alle omstandigheden van openbaar en particulier 
belang”;

– of – voor zover gevorderd – een vergoeding werd toegekend 
voor de opmaak van de offerte;

– het tijdstip vanaf hetwelk vergoedende interesten kunnen 
worden gevorderd;

– of – voor zover gevorderd – kapitalisatie van interesten door 
de Raad werd toegekend;

– en of er een tegemoetkoming in de kosten en honoraria van 
de advocaat werd toegekend.

A. Duurtijd schadevergoedingsprocedure inzake over-
heidsopdrachten voor de Raad van State

7. Artikel 11bis lid 2 RvS-Wet bepaalt dat het verzoek tot scha-
devergoeding uiterlijk moet zijn ingediend zestig dagen na de 
kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vast-
gesteld en dat er een uitspraak wordt gedaan over dit verzoek 
binnen de twaalf maanden na de kennisgeving van het arrest 
waarbij de onwettigheid werd vastgesteld35.

8. Hoewel de in artikel  11bis bepaalde proceduretermijn van 
12 maanden een termijn van orde uitmaakt, was het duidelijk 
de bedoeling van de wetgever dat de gelaedeerde partij bin-
nen afzienbare tijd over een uitspraak zou beschikken36. De 
verkorting in de proceduretermijnen werd mogelijk geacht nu 
een partij die door de Raad van State in het gelijk wordt gesteld 
maar van wie het nadeel niet volledig wordt hersteld door de 
nietigverklaring van de bestuurshandeling, op grond van arti-
kel 11bis RvS-Wet niet langer verplicht was een nieuwe vorde-
ring in te stellen bij de burgerlijke rechtbanken waardoor een 
nieuwe rechter heel het dossier opnieuw moet bestuderen, wat 
langere proceduretermijnen met zich meebrengt. In de rechts-
leer werd ook de mogelijkheid voor de Raad om naar billijk-
heid, ex aequo et bono schadevergoedingen toe te kennen – in 
acht genomen het autonoom karakter van artikel  11bis RvS-
Wet – als motor voor een efficiëntere (lees ‘kortere’) rechtsgang 
gezien doordat de Raad van State op een abstracte manier de 
omvang van de schade kan ramen en niet op al de bewijstechni-
sche kwesties moet ingaan die een precieze berekening van de 
schade vergen37. Er wordt opgemerkt dat de Raad van State in de 
hier bestudeerde schadedossiers deze ex aequo et bono schade-

35 Zie omtrent het (te) optimistisch karakter van deze termijn, I. cLaeyS, 
“Schadevergoeding wegens een onwettige bestuurshandeling voor de 
hoven en rechtbanken of voor de Raad van State: een moeilijke keuze?” 
in M. Van damme, De hervorming van de Raad van State, Brugge, die 
Keure, 2014, (185) 198.

36 Parl.St. Senaat 2012-2013, 5-2233/1, 8; A. Van Steenberge, o.c., 54, nr. 60.

37 S. SOmerS, “Discretionaire bevoegdheid Raad van State om omvang scha-
devergoeding te bepalen. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel”, NjW 
2015-16, afl. 328, p. 621, nr. 8.

vergoedingsbenadering ook daadwerkelijk heeft toegepast (zie 
randnrs. 12 e.v.).

9. In de vijf zaken waar een schadevergoedingsvordering werd 
ingesteld na het instellen van de vordering tot vernietiging van 
de gunningsbeslissing38 verliepen respectievelijk 17,8 maanden 
(zaak nv TNS Dimarso), 34,9 maanden (zaak sa Établissements 
G.D.A.), 47,3 maanden (zaak sa Energys), 18,3 maanden (zaak 
nv Aannemingen Janssen) en 18,3 maanden (zaak bvba Steen-
haut) tussen de datum van het vernietigingsarrest en de da-
tum van het schadevergoedingsarrest, of een gemiddelde van 
27,3 maanden of 2,3 jaar. In geen van deze zaken werd de in ar-
tikel 11bis lid 2 RvS-Wet bepaalde (orde)termijn van 12 maan-
den dan ook gehaald.

10. 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 
voor de zeven bestudeerde zaken respectievelijk 17,6 maanden 
(1,5 jaar) (zaak TRBA), 83 maanden (6,9 jaren) (zaak nv TNS 
Dimarso), 57,6  maanden (4,8 jaren) (zaak sa Établissements 
G.D.A.), 84,3 maanden (7 jaren) (zaak sa Energys), 40 maan-
den (3,3 jaren) (zaak Leboutte, Mouhib en c°), 38,5 maanden 
(3,2 jaar)(zaak nv Aannemingen Janssen) en 28,9  maanden 
(2,4 jaren) (zaak bvba Steenhaut). In de zaak TNS Dimarso 
moet wel rekening worden gehouden met een tussenkomende 
prejudiciële procedure voor het Hof van Justitie39. Wordt de 
prejudiciële procedure in deze zaak buiten beschouwing ge-
laten40, dan duurde de gehele procedure voor de zeven onder-
zochte zaken gemiddeld 47,4 maanden of 3,9 jaren.

11. Volledigheidshalve wordt ook het procedureel tijdpad weer-
gegeven van een op het ogenblik van het afsluiten van voorlig-
gend onderzoek voor de Raad van State nog lopend schadever-
goedingsdossier waarvan de auteur kennis had middels de op de 
site van de Raad gepubliceerde tussenarresten. In de zaak Paul 
Tintin e.a.41 dateert de (vernietigde) gunningsbeslissing van 
5 mei 2015, het annulatiearrest van 1 juli 201642 en de schadever-
goedingsvordering van 12 september 2016. Op het ogenblik van 
het afsluiten van voorliggende studie (31 januari 2021) zijn sinds 
de datum van de gunningsbeslissing reeds 5,7 jaar verlopen.

38 In de zaken sa TRBA (nr. 237.894) en sprl Leboutte, Mouhib en c° 
(nr. 246.852) werden in eenzelfde vordering zowel de vernietiging van de 
gunningsbeslissing als een schadevergoeding gevraagd.

39 HvJ 14 juli 2016, TNS Dimarso t. Vlaams Gewest, zaak nr. C-6/15 
(ECLI:EU:2016:555). Zie m.b.t. dit arrest o.a. C. de kOninck, “Uitklaring van 
de voorschriften over de aanwending van beoordelingsmethodes van 
offertes” (noot onder RvS 23 november 2017, nr. 239.937, TNS dimarSO), 
NjW 2018, afl. 375, 77-78 en E. caSteLeyn, “Het staartje van Dimarso”, 
Jaarboek Overheidsopdrachten 2018/2019, Brussel, EBP Publishing, 2019, 
433-448.

40 Er verliepen 18,3 maanden (1,5 jaar) tussen het arrest van de Raad van 
State waarin de prejudiciële vraag was geformuleerd (6 januari 2015) 
(nr. 229.723) en het antwoord van het Hof van Justitie (14 juli 2016).

41 Zie RvS (VIe k.) 1 juli 2019, nr. 245.033.

42 Arrest nr. 235.319.
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B. Geleden schade ex aequo et bono vergoed middels de 
10% forfaitaire schadevergoedingsregel

12. In zes van de zeven arresten maakt de Raad van State voor 
het begroten van de geleden schade – ook voor de gevallen waar 
het niet gaat om een aanbestedingsprocedure, maar dan naar 
analogie – gebruik van de 10% forfaitaire schadevergoeding die 
is voorgeschreven door artikel 16 lid 3 Rechtsbeschermingswet 
van 17 juni 201348 49 50. In een zevende arrest was de aanbeste-

48 Art. 16 lid 3 Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013: “Bij openbare of 
niet-openbare procedure, wanneer de economisch meest voordelige of-
ferte uitsluitend op basis van de prijs wordt bepaald, moet de opdracht 
aan de inschrijver worden gegund die de laagste regelmatige offerte heeft 
ingediend, op straffe van een forfaitaire schadevergoeding vastgesteld 
op tien procent van het bedrag zonder belasting over de toegevoegde 
waarde van deze offerte.” In voorliggende bijdrage wordt voor de 
leesbaarheid de term ‘aanbesteding’ aangewend voor de openbare of 
niet-openbare procedure waarbij de economisch meest voordelige of-
ferte uitsluitend op basis van het enige gunningscriterium van de laagste 
regelmatige prijs wordt bepaald (art. 81, § 2, eerste lid, 1° Overheids-
opdrachtenwet 2016) en de term ‘offerteaanvraag’ voor de openbare 
of niet openbare procedure waarbij de meest voordelige offerte wordt 
vastgesteld “rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding 
die bepaald wordt op basis van de prijs of de kosten alsook criteria 
waaronder kwalitatieve, milieu- en/of sociale aspecten, die verband 
houden met het voorwerp van de betrokken opdracht” (art. 81 § 2 lid 1, 
3° Overheidsopdrachtenwet 2016).

49 De parlementaire voorbereiding bij de Overheidsopdrachtenwet van 
14 juli 1976 – in welke wet de 10% forfaitaire schadevergoedingsregel 
voor het eerst werd opgenomen – zet uiteen dat: “[de nieuwe wet] de 
bepaling van artikel 8, § 1 van de Wet van 4 maart 1963 herneemt, met 
een uitbreiding tot de bevoegde overheden bedoeld in artikel 2 van dat 
ontwerp van wet. Op het gebied van het recht op schadeloosstelling 
behelst deze bepaling een belangrijke innovatie: zij beperkt het bedrag 
ervan tot 10pct van de inschrijving, terwijl artikel 8 van de wet van 
4 maart 1963 geen verduidelijking ter zake bevatte zodat de vergoeding 
werd vastgesteld door de rechtbanken.” (MvT, Gedr. St., Senaat, 1975-76, 
723/1, 19) In de parlementaire voorbereiding worden volgende motieven 
voor het invoeren van de forfaitaire schadeloosstelling vermeld: “Twee 
hoofdredenen hebben deze begrenzing gemotiveerd: 1° De strek-
king bij de rechtbanken om, aan de hand van deskundigenverslagen, 
vergoedingen toe te kennen die overdreven schijnen en 10 pct. ver te 
boven gaan hoewel mag aangenomen worden, zowel op grond zelf van 
de reglementaire teksten als van de rechtspraak, dat 10 pct. naar recht 
en billijkheid een geldige norm is; 2° De zorg om lange, dure en ingewik-
kelde gerechtelijke procedures te voorkomen die voor het Bestuur veel 
werk meebrengen: nota’s en besluiten in de verschillende stadia van 
de procedure, memories aangaande de deskundigenverslagen, enz. 
De begrenzing van de schadevergoeding houdt overigens ook voor de 
betrokken inschrijver een voordeel in: een vluggere betaling zonder te 
moeten procederen.” (MvT, Gedr. St., Senaat, 1975-76, 723/2, 12).

50 Op grond van de in vorige voetnoot uiteengezette ratio legis en 
inzonderheid het gegeven dat economische schade vaak moeilijk te 
berekenen is (B. WeytS, “Economische schade”, TBH 2013, 1029), grijpen 
de justitiële rechters regelmatig naar de 10%-schadevergoedingsregel 
om deze naar analogie toe te passen bij offerteaanvragen en onderhan-
delingsprocedures om aldus ex aequo et bono het schadevergoedings-
bedrag te bepalen (zie hieromtrent P. fLamey en C. de kOninck, Overheids-
opdrachten – Bijzonder Deel, in Algemene Praktische Rechtsverzameling, 
Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 1609-1616, nr. 3610-3620 en P. teerLinck, 
De aanbestedende overheid & Capita selecta met focus op de rechtspraktijk, 
Brussel, Larcier, 2020, 384-390, nrs. 26-39, en de in beide werken ver-
melde rechtspraak). Zie bijv. Bergen 10 mei 2019 (MCP-OoO 2019/3, 292): 
“En l’espèce, le dommage réel apparaît difficile à évaluer puisque, par 
définition, la s.a. F. n’a pas obtenu le marché; La cour considère qu’il n’y a 
pas d’autre manière que de fixer forfaitairement ce préjudice et qu’il ap-
paraît raisonnable de se fonder sur ce forfait de 10% que la jurisprudence 
retient d’ailleurs également souvent pour calculer la perte du bénéfice 
escompté dans les marchés qui sont rompus unilatéralement sur base de 
l’article 1794 du Code civil.” en Bergen 30 maart 1998 (T.Aann. 2001, 139 
e.v.) in geval van een onderhandelingsprocedure: “Le pourcentage de 
10% correspond à la marge bénéficiaire usuelle en matière de marchés 
publics et il faut aussi tenir compte du profit, difficilement évaluable, 
que le soumissionnaire en aurait retiré par l’augmentation de son chif-
fre d’affaires et l’accroissement de sa réputation commerciale”. Voor 

dende overheid, na het arrest houdende vernietiging van de 
gunningsbeslissing en zonder het schadevergoedingsarrest af 
te wachten (waar uiteindelijk enkel nog over de vergoedende 
interesten uitspraak werd gedaan), al op eigen initiatief overge-
gaan tot de uitbetaling van de schadevergoeding bestaande uit 
de 10% forfaitaire schadevergoeding51.

13. De Raad van State kan inderdaad op grond van artikel 11bis 
RvS-Wet en het autonoom karakter van de door dit artikel aan 
de Raad toegekende mogelijkheid tot toekennen van schadever-
goeding, gemakkelijker dan de justitiële rechter overgaan tot 
een schadebegroting ex aequo et bono52.

een interessante toepassing van de 10%-regel in een geval waar een 
aanbestedingsplichtige opdrachtgever enkel een private marktbevra-
ging had gedaan voor de bouw van een demineralisatiefabriek, zie 
Rb. Antwerpen 8 april 2015 (eindvonnis), www.mercatus.be. Omtrent 
de aanwending van de 10%-schadevergoedingsregel ‘naar analogie’ 
zie echter Cass. 13 juni 2013 (C.11.0634.F, Arr.Cass. 2013, 1494; Pas. 2013, 
1359; TBO 2014/6, 315), dat een arrest van het hof van beroep te Bergen, 
waarin een toepassing naar analogie werd gemaakt van de 10%-regel, 
heeft verbroken omdat dergelijke schadebegroting afbreuk doet aan 
het principe van de integrale schadevergoeding waartoe art. 1382 en 
1383 BW nopen. Onder verwijzing naar dit cassatiearrest kent het hof van 
beroep te Bergen in zijn arrest van 10 mei 2019 (MCP-OoO 2019/3, 292) 
toch een schadevergoeding van 10% toe naar analogie met volgende 
motivering: “Il s’agit donc d’évaluer la marge bénéficiaire que la s.a. F. 
pouvait escompter retirer de ce marché public si elle l’avait obtenu; À cet 
égard, il est établi que l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993, relatif 
aux adjudications au sens strict et prévoyant une indemnité forfaitaire 
de 10% au soumissionnaire injustement évincé, n’est pas applicable, 
comme en l’espèce, aux marchés d’appel d’offres régis par l’article 16 de 
cette loi ne prévoyant pas d’indemnité forfaitaire; Certes également, la 
Cour de cassation a affirmé récemment, à juste titre, que si on se trouve 
dans une autre hypothèse que l’écartement injuste d’un soumissionnaire 
dans le cadre strict d’une adjudication, c’est le dommage réel qui doit 
être accordé à ce dernier et non automatiquement un forfait de 10% de 
son offre (Cass., 13 juin 2013, R.G. n° C.11.0634.F, inédit www.juridat.be); 
Ainsi, la Cour de cassation ne dit pas qu’il n’est pas possible de considérer 
que le dommage réel subi ne peut pas correspondre à ce forfait de 10%, 
mais simplement qu’il ne doit pas être obligatoirement prévu si on 
est, comme dans l’espèce, dans une autre hypothèse que celle visée à 
l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993; C’est ainsi qu’avec pertinence, 
dans l’arrêt précité de la cour d’appel de Liège, il a été jugé que: “Au 
surplus, sans vouloir faire un historique de cette question, on sait qu’il 
a déjà été admis que le préjudice dans ce cadre soit fixé en référence au 
critère des 10%, de la loi du 24 décembre 1993, même si cette disposition 
vise les marchés attribués au moins-disant et pas les marchés par appel 
d’offres qui sont attribués à la meilleure offre” (Liège, 11 mars 2014, Entr. 
et dr., 2015, pp. 396 et s.); En l’espèce, le dommage réel apparaît difficile 
à évaluer […] et il apparaît raisonnable de se fonder sur ce forfait de 10% 
que la jurisprudence retient d’ailleurs également souvent pour calculer 
la perte du bénéfice escompté dans les marchés qui sont rompus unilaté-
ralement sur base de l’article 1794 du Code civil. »

51 RvS (VIe k.) 25 oktober 2019, nr. 245.932, sa Établissements G.D.A.: « Il 
ressort du dernier mémoire de la requérante qu’en date du 7 juin 2017, 
la partie adverse lui [= verzoekende partij] a payé le montant réclamé à 
titre principal, à savoir 10 % du montant de son offre, soit 6.700 euros. Ce 
montant correspond à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 24 de la 
loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services. »

52 A. Van Steenberge, o.c., 51-52 en de aldaar vermelde rechtspraak. Zie, 
algemeen, S. SOmerS, “Discretionaire bevoegdheid Raad van State om 
omvang schadevergoeding te bepalen. Toetsing aan het gelijkheids-
beginsel”, NjW 2015-16, afl. 328, 618-625. Daarentegen zal de justitiële 
rechter slechts tot de ex aequo et bono vaststelling van de schadever-
goeding mogen overgaan indien met betrekking tot de omvang van 
de geleden schade geen volledige of objectieve gegevens beschikbaar 
zijn en de omvang van de schade derhalve niet nauwkeurig kan worden 
begroot; hij zal de redenen moeten opgeven waarom hij enerzijds de 
door de partijen voorgestelde evaluatie- en berekeningsgegevens heeft 
verworpen en anderzijds de schadebepaling enkel ex aequo et bono kan 
geschieden en onmogelijk anders kan worden bepaald (zie o.a. Cass. 
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 “ De Raad van State kan op grond van 
artikel 11bis RvS-Wet en het autonoom 
karakter van de door dit artikel aan 
de Raad toegekende schadevergoe-
dingsmogelijkheid, gemakkelijker dan 
de justitiële rechter overgaan tot een 
schadebegroting ex aequo et bono.

14. Het per analogiam toepassen van de 10% forfaitaire scha-
devergoedingsregel in geval het gaat om een offerteaanvraag 
of een onderhandelingsprocedure wordt in het arrest Leboutte 
(nr. 246.852) als volgt gerechtvaardigd:

« S’agissant de l’évaluation du bénéfice escompté, à la dif-
férence de la procédure d’adjudication, le législateur n’a 
pas prévu de montant d’indemnité forfaitaire lorsqu’un 
soumissionnaire est irrégulièrement évincé à l’occasion 
d’un marché passé par appel d’offres ou en procédure négo-
ciée. Force est toutefois de constater qu’en fixant à 10% 
l’indemnité forfaitaire au soumissionnaire irrégulièrement 
évincé (article 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux mar-
chés publics de travaux, de fournitures et de services), il a 
procédé à une évaluation ex aequo et bono du bénéfice pou-
vant être attendu d’un marché public. Il peut d’ailleurs être 
relevé que c’est le même pourcentage qui avait été retenu par 
l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative 
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services, et qui le sera par l’article 16 de la 
loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information 
et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services 
et de concessions. La circonstance que le marché est attri-
bué, en appel d’offres ou en procédure négociée, à l’offre 
économiquement la plus avantageuse est sans incidence 
sur le pourcentage de bénéfice pouvant en être attendu. Il 
peut dès lors être fait référence au pourcentage de 10 % de 
l’offre, dont se prévaut la partie adverse. L’article 11bis des 
lois coordonnées permet le recours à une telle méthode, 
ce qui évite de longues et coûteuses expertises qui serai-
ent nécessaires à l’établissement du dommage exactement 
subi. En effet, ainsi qu’il a été souligné ci-avant, l’indemnité 
réparatrice constitue une notion autonome se distinguant 
en particulier de la réparation du dommage sur la base des 
articles 1382 à 1386 du Code civil. »

In het arrest bvba Steenhout (nr.  248.999) motiveert de Raad 
van State het aanvaarden van het door de verzoekende partij 
voorgestelde aanwenden van de 10% forfaitaire schadevergoe-
dingsregel voor het vaststellen van de geleden schade, aldus:

17 februari 2012, C.11.0451.F; Cass. 20 november 2012, P.12.0499.N, Cass. 
16 april 2015, C.13.0305.F, RW 2016-17, 1389).

“Bij de begroting van haar schade vertrekt de verzoekende 
partij van een herstelvergoeding van 25.102,05 euro, zijnde 
10 % van haar offerteprijs, naar analogie met de forfaitaire 
schadevergoedingsregel van 10% vastgesteld in artikel  16, 
derde lid, van de rechtsbeschermingswet. 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 wor-
den beschouwd, mag met deze door de verzoekende partij 
zelf voorgestelde forfaitaire schadebegroting ‘naar analogie’ 
worden ingestemd. Anders dan de verwerende partij het 
ziet, staat artikel 16, derde lid, van de rechtsbeschermings-
wet een dergelijke werkwijze niet in de weg.”

Gelijkaardig overweegt de Raad in het arrest nv Aannemingen 
Janssen (nr. 248.606):

“Bij de begroting van haar schade vertrekt de verzoekende 
partij van een herstelvergoeding van 544.697,23 euro, zijnde 
10 % van haar offerteprijs, naar analogie met de forfaitaire 
schadevergoedingsregel van 10 % vastgesteld in artikel 24, 
eerste lid, van de wet van 15 juni 2006 ‘overheidsopdrach-
ten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten’, thans artikel 16, derde lid, van de wet van 17 juni 
2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechts-
middelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrach-
ten voor werken, leveringen en diensten en concessies’. 
De verwerende partij formuleert ter zitting geen juridisch 
bezwaar tegen deze voorgestelde werkwijze. In de concrete 
omstandigheden van de zaak, waarbij de bewijslast van de 
concrete economische schade bij gebrek aan een vast draai-
boek voor de te berekenen schadeposten zoals winstderving 
en het verlies aan een referentie als moeilijk kan worden 
beschouwd, mag met deze door de verzoekende partij zelf 
“naar analogie” voorgestelde forfaitaire schadebegroting en 
aldus de vrijstelling van deze bewijslast worden ingestemd.”

15. In het arrest nv TNS Dimarso (nr. 244.490) had de verwe-
rende partij met betrekking tot het voor andere gunningsproce-
dures per analogie beroep doen door de rechtspraak op de 10% 
winstmarge opgeworpen dat

“nu de opdracht werd gegund bij offerteaanvraag en niet bij 
aanbesteding, het aan de inschrijver zelf toekomt om het 
bewijs te leveren van de omvang van de schade. Hoewel 
de rechtspraak vaak per analogie beroep deed op de 10% 
winstmarge zoals voorzien bij aanbestedingen, heeft het 
Grondwettelijk Hof in een arrest nr.  173/2011 van 10  no-
vember 2011 expliciet bevestigd dat het aan de opdrachtne-
mer zelf is om deze schade te bewijzen. Zij verwijst ook naar 
een arrest van 16 juni 2016 van het Hof van Beroep te Brus-
sel waarin wordt bevestigd dat er bij offerteaanvraag geen 
forfaitaire vergoeding van 10  % mogelijk is naar analogie 
met de aanbestedingsprocedure. Aangezien de verzoekende 
partij geen concreet bewijs van de omvang van de schade 
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levert, moet de vordering volgens de verwerende partij wor-
den afgewezen als ongegrond.”

De Raad heeft deze redenering echter als volgt afgewezen:

“Anders dan de verwerende partij dit ziet, kan uit het voor-
melde arrest nr. 173/2011 van 10 november 2011 niet worden 
afgeleid dat voor de begroting van het verlies van een kans 
in het geval van een offerteaanvraag het 10%-forfait niet 
per analogie als uitgangspunt zou mogen worden gehan-
teerd, waarvan vervolgens een breukdeel wordt genomen. 
Het Grondwettelijk Hof oordeelde enkel dat de keuze van 
de wetgever om in dat geval niet in de bedoelde forfaitaire 
schadeloosstelling te voorzien, redelijk verantwoord is, net 
omdat in de regel niet met dezelfde zekerheid als bij aanbe-
steding kan worden vastgesteld of de opdracht had moeten 
worden gegund aan de inschrijver die meent ten onrechte 
te zijn geweerd. Bijgevolg mag niet het volledige bedrag van 
die forfaitaire schadeloosstelling in aanmerking worden ge-
nomen, maar enkel een nader te bepalen breukdeel ervan, 
dat juist de inschatting begroot van de kans op de gunning 
van de opdracht. In het artikel 16, derde lid, van de wet van 
17  juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en 
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en conces-
sies’ is bepaald dat bij openbare of niet-openbare procedure, 
wanneer de economisch meest voordelige offerte uitsluitend 
op grond van de prijs wordt bepaald, de opdracht aan de 
inschrijver wordt gegund die de laagste regelmatige offerte 
heeft ingediend, op straffe van een forfaitaire schadever-
goeding vastgesteld op tien procent van het bedrag zonder 
belasting over de toegevoegde waarde van deze offerte. Op 
grond van het voorgaande vertrekt de verzoekende partij 
bij haar begroting van de schade van een herstelvergoeding 
van 10 % van haar offerteprijs, dit is 87.350 euro; in de con-
crete omstandigheden van de zaak mag met deze werkwijze 
worden ingestemd. Vervolgens dient de kans te worden be-
groot die de verzoekende partij heeft verloren.”

16. In twee arresten53 oordeelde de Raad van State dat indien 
de onwettigheid niet had plaatsgegrepen de opdracht aan de 
verzoekende partij had moeten worden toegekend en wordt de 
10% forfaitaire schadevergoeding integraal berekend op het in-
schrijvingsbedrag van de schadelijder.

17. In vijf van de zeven arresten54 oordeelde de Raad van State 
dat het onzeker was dat zonder de onwettigheid de opdracht had 

53 RvS (VIe k.) 31 maart 2017, nr. 237.894, TRBA; RvS (VIe k.) 25 oktober 
2019, nr. 245.932, sa Établissements G.D.A. In dit laatste arrest had de 
aanbestedende overheid na het vernietigingsarrest en voorafgaand aan 
het schadevergoedingsarrest de 10% schadevergoeding reeds uit eigen 
beweging uitbetaald.

54 RvS (XIIe k.) 16 mei 2019, nr. 244.490, nv TNS Dimarso; RvS (VIe k.) 
28 november 2019, nr. 246.220, sa Energys; RvS (VIe k.) 27 januari 2020, 

moeten worden toegewezen aan de verzoekende partij en wordt 
een beroep gedaan op de ‘verlies van een kans’-theorie55: in deze 
gevallen werd niet het volledige bedrag van de 10% forfaitaire 
schadevergoeding toegekend maar enkel een breukdeel daar-
van dat de inschatting begrootte van de kans op het daadwer-
kelijk toegewezen krijgen van de opdracht aan de verzoekende 
partij mocht de onwettigheid niet hebben plaatsgegrepen.
In drie van deze vijf arresten56 wordt – in acht genomen de in de 
vernietigingsarresten vastgestelde onwettigheden (bijvoorbeeld 
omdat door de onwettigheid de gehele klassering in vraag moet 
worden gesteld) – de bepaling van dit breukdeel vastgesteld re-
kening houdende met het oorspronkelijk aantal inschrijvers.
In het arrest nv Aannemingen Janssen57 nam de Raad van State 
met de schade-eisende partij enerzijds aan “dat haar kans op 
het verkrijgen van de opdracht mag worden begroot op 50%, 
omdat het verschil tussen de tweede en de derde gerangschikte 
kandidaat zo groot is dat het duidelijk is dat wanneer de over-
heid niet de vastgestelde onwettigheden zou hebben begaan en 
ongeacht de eenheidsprijzen die de verwerende partij voor de 
leemte had mogen hanteren, de overige zes inschrijvers redelij-
kerwijze toch niet in aanmerking konden komen.” Anderzijds 
oordeelde de Raad in deze zaak dat er bij de inschatting van de 
kans voor de verzoekende partij op de gunning van de opdracht 
ook rekening moest worden gehouden met het voorbehoud 
dat de aanbestedende overheid had gemaakt bij de abnormaal 
hoge eenheidsprijs in de offerte van de verzoekende partij voor 
twee grotere posten. Rekening houdende met dit voorbehoud 
en vertrekkende van een herstelvergoeding van 10% van de of-
ferteprijs van de verzoekende partij, heeft de Raad van State het 
verlies van een kans op het verkrijgen van de opdracht finaal, 
naar billijkheid, begroot op 2,5% (i.e. 25% van 10%) van het in-
schrijvingsbedrag van de schade-eiser.
In het arrest bvba Steenhaut58 begrootte de Raad van State de 
kans van de verzoekende partij op het verkrijgen van de op-
dracht op 50%, omdat zij als tweede laagste regelmatige in-

nr. 246.852, Leboutte, Mouhib en c°; RvS (XIIe k.) 24 november 2020, 
nr. 248.999, bvba Steenhaut.

55 M.b.t. de rechtspraak van de Raad van State omtrent het vergoeden 
van het verlies van een kans, zie L. Vermeire en E. thibaut, “Historique et 
premières applications de l’indemnité réparatrice au Conseil d’État de 
Belgique”, Administration Publique 2019/2-3, 216-217. Omtrent het verlies 
van een kans als vergoedbare schade in het kader van het overheidsop-
drachtencontentieux, zie P. fLamey en C. de kOninck, Overheidsopdrachten 
– Algemeen deel, in Algemene Praktische Rechtsverzameling, Mechelen, 
Wolters Kluwer, 2017, 1595-1602, nrs. 3585-3596 en de aldaar vermelde 
rechtsleer en rechtspraak; C. de kOninck, “De Raad van State kent een 
schadevergoeding tot herstel toe wegens het verlies van een kans tot 
het verkrijgen van een overheidsopdracht” (noot onder RvS 16 mei 
2019, nr. 244.490, nv TNS Dimarso), T.Aann. 2019/3, 276-288. Omtrent 
de theorie van het verlies van een kans zie, recentelijk, S. gOLdman en R. 
jafferaLi, “La perte d’une chance à la croisée des chemins – Évolutions 
et applications jurisprudentielles”, TBBR/RGDC 2019/4, 191-211 en zie H. 
bOcken, “Verlies van een kans: het cassatiearrest van 5 juni 2008: vervolg 
en (voorlopig) slot”, NjW 2009, afl. 194, 2-12.

56 RvS (XIIe k.) 16 mei 2019, nr. 244.490, nv TNS Dimarso; RvS (VIe k.) 
28 november 2019, nr. 246.220, sa Energys en RvS (VIe k.) 27 januari 2020, 
nr. 246.852, Leboutte, Mouhib en c°.

57 RvS (XIIe k.) 15 oktober 2020, nr. 248.606, nv Aannemingen Janssen.

58 RvS (XIIe k.) 24 november 2020, nr. 248.999, bvba Steenhaut.
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schrijver gerangschikt was (in deze zaak waren er vier inschrij-
vers).

C. Integrale vergoeding van de geleden schade

18. Eén van de belangrijkste kenmerken van de schadevergoe-
ding tot herstel toegekend door de Raad van State en tegelij-
kertijd belangrijk verschil met het schadevergoedingsconten-
tieux dat zijn beslag vindt voor de justitiële rechter, is dat de 
Raad rekening houdt met alle omstandigheden van openbaar 
en particulier belang, daar waar de justitiële rechter een inte-
grale schadevergoeding moet toekennen waardoor de door het 
foutief overheidsoptreden veroorzaakte schade integraal wordt 
vergoed, zonder hij vermag rekening te houden met externe 
omstandigheden van openbaar en particulier belang.

 “ In geen van de onderzochte arresten 
heeft de Raad van State de hem door 
artikel 11bis RvS-Wet toegekende 
mogelijkheid om matigend op te 
treden, aangewend: telkens werd 
een integrale schadevergoeding op 
grond van de forfaitaire ex aequo et 
bono 10% schadevergoedingsregel 
toegekend, vanzelfsprekend rekening 
houdend – waar nodig – met de ‘ver-
lies van een kans’-theorie.

19. In geen van de onderzochte arresten heeft de Raad van State 
de hem toegekende mogelijkheid om matigend op te treden, 
aangewend: telkens werd een integrale schadevergoeding op 
grond van de forfaitaire ex aequo et bono 10% schadevergoe-
dingsregel toegekend, vanzelfsprekend rekening houdend – 
waar nodig – met de ‘verlies van een kans’-theorie.

D. Geen vergoeding voor opmaak offerte

20. In twee zaken werd bijkomend een vergoeding gevraagd 
voor de opmaak van de offerte. In beide gevallen werd deze vor-
dering afgewezen.

21. In het arrest RvS (XIIe k.) 16 mei 2019, nr. 244.490, nv TNS 
Dimarso, oordeelde de Raad:

“14. Wat daarentegen de aangevoerde schade voor de kosten 
voor het voorbereiden van haar offerte betreft, kan geen af-
zonderlijke schade worden aangenomen die in oorzakelijk 
verband staat tot de vastgestelde onwettigheden.

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 dra-
gen. Deze kost was eveneens verloren, indien de verzoeken-
de partij terecht niet zou zijn gekozen.
Aldus zou het nadeel bestaande uit de kosten gemaakt 
voor het opstellen van een offerte zich ook hebben voor-
gedaan zonder de door de overheid begane onwettigheid. 
Het oorzakelijk verband tussen de onwettigheid en de 
aangevoerde schade inzake dergelijke kosten is niet aan-
getoond.
15. Bijgevolg dient enkel de aangevoerde schade die bestaat 
uit het verlies van een kans op het gegund krijgen van de 
litigieuze overheidsopdracht te worden begroot en is de be-
oordeling van de begroting hierna daartoe beperkt.”

22. In het arrest RvS (VIe k.) 27  januari 2020, nr.  246.852, 
 Leboutte, Mouhib en c° werd de schadevergoeding voor de kos-
ten van het opstellen van de offerte als volgt afgewezen:

« La requérante sollicite également une indemnité pour la 
constitution de son offre.
La constitution d’une offre est un investissement  effectué 
par  un soumissionnaire, soit à fonds perdu si celui-ci 
n’obtient pas le marché, soit rentable s’il l’obtient. En 
 conséquence, la réparation du préjudice que le deman-
deur lie à cet investissement doit, en règle, être considérée 
comme couverte au titre de l’indemnisation de la perte de 
chance.
En l’espèce, la requérante ne fait pas état d’éléments qui au-
toriseraient à réparer ce préjudice complémentairement à la 
réparation de la perte de chance.
La demande doit dès lors être rejetée en tant qu’elle porte 
sur l’indemnisation pour la constitution d’une offre. »

23. Wanneer rekening wordt gehouden met het forfaitair ka-
rakter van de toegekende schadevergoeding – met name de 
toepassing van de 10% schadevergoedingsregel naar analogie 
met de forfaitaire schadevergoedingsregeling opgenomen in 
artikel  16 lid 3 Rechtsbeschermingswet van 17  juni 2013 –, 
welk forfaitair karakter elke bijkomende schadevergoeding 
voor andere kosten uitsluit, heeft de Raad van State in deze 
zaken terecht de eis van verzoekende partij afgewezen om 
bijkomend een schadevergoeding te verkrijgen voor de kos-
ten voortvloeiende uit het voorbereiden van de offerte. Deze 
10% wordt overigens aanzien als de vermoedelijke winst die de 
inschrijver zou hebben gemaakt indien de opdracht hem was 
toegewezen.

24. Los van het voormelde, snijdt de door de Raad ontwikkelde 
redenering om – in het algemeen – een vergoeding voor deze 
kosten af te wijzen, in elk geval juridisch hout:
– het betreft kosten die eigen zijn aan elke deelname aan een 

overheidsopdracht;
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– ook de gekozen inschrijver zal de kosten van het opstellen 
van zijn offerte moeten dragen;

– deze kost was eveneens verloren, indien de verzoekende 
partij terecht niet zou zijn gekozen, waardoor het nadeel 
bestaande uit de kosten gemaakt voor het opstellen van een 
offerte zich ook zou hebben voorgedaan zonder de door de 
overheid begane onwettigheid.

25. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat voor de op-
drachten of concessies in de speciale sectoren artikel  16 lid 
2 Rechtsbeschermingswet van 17  juni 2013 een gelaedeerde 
deelnemer het recht toekent tot het indienen van een vorde-
ring tot schadevergoeding uit hoofde van de kosten voor het 
opstellen van een offerte of voor de deelname aan de procedure, 
voor zover de schade-eiser aantoont dat er sprake is van een 
schending van de Europese of nationale overheidsopdrach-
tenwetgeving en dat hij reële kansen had om de opdracht 
toegewezen te krijgen wanneer deze schending niet zou zijn 
gebeurd. In dat geval zal de schade-eiser dus wel bijkomend 
een schadevergoeding voor de opmaak van de offerte moeten 
worden toegekend.

E. Interesten

1. Compensatoire interesten

26. In alle zeven arresten heeft de Raad van State de toegeken-
de schadevergoedingen aanzien als een waardeschuld59 – ook, 
zoals hierna zal blijken, in het geval de toegekende schadever-
goeding betrekking heeft op een aanbestedingsprocedure – en 
de op deze bedragen gevorderde vergoedende interesten60 toe-
gekend61. Deze interesten kunnen worden gevorderd vanaf de 
datum van het ontstaan van de schade, i.e. de datum waarop de 
onwettige gunningsbeslissing werd genomen die achteraf werd 

59 Waardeschulden zijn verbintenissen tot vergoeding van schade waarvan 
het bedrag niet numeriek bepaald of bepaalbaar is bij wet of overeen-
komst maar waarvan het bedrag door de rechter bepaald wordt op de 
dag van zijn uitspraak. Van zodra het bedrag van een waardeschuld door 
de rechter is vastgesteld, verandert de waardeschuld in een geldschuld 
en zijn de regels inzake geldschulden van toepassing (Cass. 22 december 
2006, RW 2006-07, 1439, noot a. Van OeVeLen; A. Van OeVeLen, “Interesten bij 
niet-nakoming van contractuele verbintenissen en in het buitencontrac-
tuele aansprakelijkheidsrecht”, in CBR Jaarboek 2008-2009, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, nr. 4).

60 Compensatoire of vergoedende interesten vergoeden bij waardeschulden 
de bijkomende schade door het uitstel van betaling van de vergoeding 
waarop de benadeelde op datum van de schade recht had en lopen tot 
op datum van de gerechtelijke uitspraak. Interesten op geldschulden 
daarentegen worden moratoire of verwijlinteresten genoemd, en kunnen 
slechts worden toegekend binnen de beperkingen van de art. 1153 en 
1154 BW. Zie omtrent het onderscheid tussen compensatoire en mora-
toire interesten I. SamOy, “De raakvlakken tussen de contractuele en de 
buitencontractuele aansprakelijkheid. Schadeherstel, schadevergoeding 
en interesten”, in S. StijnS en P. Wéry (eds.), De raakvlakken tussen de con-
tractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid, Brugge, die Keure, 
2010, 101-104.

61 Hoewel noch in de tekst van art. 11bis RvS-Wet noch in de parlementaire 
voorbereidingswerken gewag wordt gemaakt van interesten acht de 
Raad van State zich bevoegd om interesten toe te kennen, net zoals hij 
dat doet bij eisen tot herstelvergoeding voor buitengewone schade op 
grond van art. 11 RvS-Wet.

vernietigd. Er is daartoe – in tegenstelling tot geldschulden – 
geen aanmaning vereist62.

 “ In de onderzochte arresten heeft de 
Raad van State de gevorderde vergoe-
dende interesten toegekend. Deze 
interesten kunnen worden gevorderd 
vanaf de datum van het ontstaan van 
de schade, i.e. de datum waarop de 
onwettige gunningsbeslissing werd 
genomen die achteraf werd vernie-
tigd. Er is daartoe geen aanmaning 
vereist.

27. In vier schadedossiers werden compensatoire interesten 
daadwerkelijk gevorderd (en ook toegekend) vanaf de datum 
van het schadeverwekkend feit, i.e. de onwettige gunningsbe-
slissing: de zaak Leboutte, Mouhib en c° (nr. 246.852), de zaak 
TNS Dimarso (nr. 244.490); de zaak s.a. Établissements G.D.A. 
(nr. 245.932) en de zaak bvba Steenhaut (nr. 248.999).
In de zaak TRBA (nr.  237.894) vroeg en verkreeg de schade-
eisende partij vergoedende interesten vanaf de datum van het 
instellen van de vordering tot vernietiging (en de gelijktijdig 
ingestelde vordering tot schadevergoeding) (14 oktober 2015); 
in deze zaak dateerde de onwettige gunningsbeslissing van 
17 augustus 2015. In de zaak s.a. Energys (nr. 246.220) vroeg 
(en verkreeg) de schade-eisende partij slechts interesten vanaf 
het vernietigingsarrest (18 december 2015) alhoewel de onwet-
tige gunningsbeslissing dateerde van 13  juni 2012. In de zaak 
nv Aannemingen Janssen (nr.  248.606) vroeg en verkreeg de 
schade-eisende partij interesten vanaf de vordering tot het ver-
krijgen van schadevergoeding (4 juni 2019) hoewel de onwettige 
gunningsbeslissing dateerde van 1  juni 2017. Er wordt opge-
merkt dat het de Raad van State niet toekomt om een vergoe-
ding ultra petita toe te kennen: het is de verzoeker die een bo-
vengrens stelt van wat hij als schadevergoeding kan verkrijgen.

28. In de zaak sa Établissements G.D.A. (nr.  245.932) – het 
betrof een openbare aanbesteding – had de verwerende partij 
tegen de eis van de verzoekende partij tot het verkrijgen van 

62 Voor contractuele verbintenissen vormt de ingebrekestelling een nood-
zakelijke, eerste fase in de procedure van gedwongen uitvoering van een 
verbintenis. Deze ingebrekestelling heeft tot doel de schuldenaar on-
dubbelzinnig en duidelijk de wil van de schuldeiser te kennen te geven 
om over te gaan tot desnoods gedwongen uitvoering van de verbintenis 
en hem te informeren en te waarschuwen. De verplichte voorafgaande 
ingebrekestelling is daarentegen uitgesloten bij verbintenissen uit 
onrechtmatige daad, de reden zijnde dat de schuldenaar eigenlijk een 
verbintenis om iets niet te doen heeft miskend (zie art. 1145 BW) en de 
schade niet meer kan vermeden worden (I. SamOy, o.c., 116-117).
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vergoedende interesten vanaf de datum van de door de Raad 
van State vernietigde gunningsbeslissing opgeworpen

“que l’indemnité de 10  % constitue une obligation d’une 
certaine somme au sens de l’article 1153 du Code civil et que 
cette disposition prescrit une mise en demeure pour faire 
courir les intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une 
telle obligation. »

Inderdaad oordeelde het Hof van Cassatie in het arrest van 
15 december 1994 dat het recht op de 10% forfaitaire vergoe-
ding bij een openbare aanbesteding voortvloeit uit artikel 12 § 1 
Overheidsopdrachtenwet 1976 – actueel artikel 16 lid 3 Rechts-
beschermingswet 2016 – en “dat de verplichting tot betaling 
van de bij die wetsbepaling vastgestelde vergoeding een verbin-
tenis is die, in de zin van artikel 1153 van het Burgerlijk Wet-
boek63, alleen betrekking heeft op het betalen van een bepaalde 
geldsom; dat ingevolge dat artikel de schadevergoeding wegens 
vertraging in de uitvoering in de regel bestaat in de wettelijke 
interest te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling.”64 (ei-
gen cursivering)
Onder verwijzing naar de juridische grondslag van de schade-
vergoedingseis – met name artikel 11bis RvS-Wet en niet arti-
kels 1382 en 1383 BW65 – is de Raad van State het standpunt van 
verwerende partij echter niet gevolgd:

«  La thèse de la partie adverse ne peut être suivie. En ef-
fet, la présente demande, fondée sur l’article 11bis des lois 
coordonnées (et non, comme le soutient la requérante dans 
son mémoire en réplique, sur les articles  1382 et 1383 du 
Code civil), tend à la réparation d’un dommage résultant 
d’une illégalité constatée par le Conseil d’État. Elle ne peut 
s’analyser comme portant sur une dette de somme à laquelle 

63 Art. 1153 BW bepaalt dat inzake verbintenissen die alleen betrekking 
hebben op het bepalen van een bepaalde geldsom, de schadevergoe-
ding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders bestaat dan 
in de wettelijke interest en dat deze interest verschuldigd is van de dag 
der aanmaning tot betaling.

64 Pas. 1994, I, 1104. Zie omtrent dit arrest D. d’hOOghe, noot onder Cass. 
15 december 1994, AJT 1994-95, 358; M.-A. fLamme, noot onder Cass. 
15 december 1994, T.Aann. 1996, 165; V. dOr en V. de francquen, “L’intérêt 
des marchés publics. Examen de l’application des intérêts moratoires, 
compensatoires et de l’anatocisme en droit des marchés publics” in 
Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, 478-479. Zie gelijkaardig 
Cass. 12 februari 1998, AR C.94.0252.N en 94.0257.N, www.cass.be; Cass. 
24 september 2009, T.Aann. 2010, 326 en Gent 15 december 2014 (arrest 
opgenomen in P. teerLinck, C. de kOninck en L. gaLOt, De aanbestedende 
overheid & schadevergoeding, Gent, Larcier, 2017, 173-183).

65 Hoewel de schadevergoeding tot herstel op grond van art. 11bis RvS-Wet 
gelijkenissen vertoont met de buitencontractuele schadevergoeding 
(art. 1382 e.v. BW), gaat het om een autonoom begrip waarvan aan de 
Raad van State de zorg wordt overgelaten om geleidelijk aan de modali-
teiten te bepalen in zijn rechtspraak (Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2233/1, 
7). Voor een onderscheid tussen beide schadevergoedingsregimes, zie 
A. Van Steenberge, o.c., 5-7, nrs. 5-7; C. de kOninck, “De Raad van State kent 
een schadevergoeding tot herstel toe wegens het verlies van een kans 
tot het verkrijgen van een overheidsopdracht” (noot onder RvS 16 mei 
2019, nr. 244.490, nv TNS Dimarso), T.Aann. 2019/3, 280-283 en de aldaar 
vermelde rechtsleer. Een overzicht van de verschillen tussen beide 
schadevergoedingsregimes is ook opgenomen in het arrest van het 
Grondwettelijk Hof van 23 mei 2019, nr. 2019/70, randnr. B.7.2.

s’appliquerait l’article 1153 du Code civil. Rien n’empêche le 
Conseil d’État, statuant sur une telle demande, d’accorder 
à la partie requérante des intérêts compensatoires à partir 
de la date de la décision d’attribution du marché litigieux, 
qui peut être considérée comme la date de la survenance du 
dommage. »66

29. Gelijkaardig oordeelt de Raad van State in het arrest 
 Leboutte, Mouhib en c° (nr. 246.852):

«  La présente demande, fondée sur l›article  11bis des lois 
coordonnées sur le Conseil d’État, tend à la réparation d’un 
dommage résultant d’une illégalité constatée par le Conseil 
d’État. Elle ne peut s’analyser comme une dette de somme 
à laquelle s’appliquerait l’article  1153 du Code civil. Rien 
n’empêche le Conseil d’État, statuant sur une telle demande, 
d’accorder à la partie requérante des intérêts compensatoi-
res à partir de la date d’attribution du marché litigieux, qui 
peut être considérée comme la date de survenance du dom-
mage. »

30. Wanneer een gelaedeerd inschrijver daarentegen voor de 
justitiële rechter een schadevergoeding vordert op grond van 
artikel 16 lid 3 Rechtsbeschermingswet 2016, zal hij wel degelijk 
rekening moeten houden met voormelde rechtspraak van het 
Hof van Cassatie en zullen de verwijlinteresten slechts begin-
nen te lopen vanaf de ingebrekestelling van de aanbestedende 
overheid en niet vanaf de schadeverwekkende gunningsbeslis-
sing van deze overheid. Voor alle andere gunningsprocedures, 
waarbij naast de prijs met één of meer andere gunningscriteria 
moet rekening worden gehouden, lopen de vergoedende inte-
resten vanaf het ogenblik van de – achteraf onwettig gebleken 
– gunningsbeslissing.

2. Geen kapitalisatie toegekend

31. Zoals hiervoor uiteengezet heeft de Raad van State in de 
arresten sa Établissements G.D.A.  (nr.  245.932) en Leboutte, 
Mouhib en c°  (nr.  246.852) ondubbelzinnig geoordeeld dat 
de schadevergoeding toegekend op grond van artikel  11bis 
RvS-Wet, rekening houdend met het sui-generis-karakter van 
deze schadevergoeding, «  ne peut s’analyser comme portant 
sur une dette de somme [geldschuld] à laquelle s’appliquerait 
l’article 1153 du Code civil » – ook niet wanneer het gaat om 
de toekenning van de 10%-schadevergoeding in geval van een 

66 Het sui- generis-karakter van art. 11bis RvS-Wet wordt eveneens bena-
drukt in het arrest van 27 januari 2020 (nr. 246.852, Leboutte, Mouhib 
en c°): “Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion 
autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base 
des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité «en équité» de 
l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont «il convient de laisser 
au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au 
travers de sa jurisprudence» (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, com-
mentaire des articles, n° 5-2233/1, pp. 6-7).”
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openbare aanbesteding, en in dit tegenstelling tot de recht-
spraak van het Hof van Cassatie.

32. Uit de arresten nr. 245.932 en 246.852 moet derhalve wor-
den afgeleid dat de op grond van artikel 11bis RvS-Wet in het 
kader van het overheidsopdrachtencontentieux toegekende 
schadevergoedingsbedragen steeds waardeschulden uitmaken.

33. Bij waardeschulden, waarvan het bedrag aan de beoorde-
ling 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 
zijn67, indien dit voor de integrale vergoeding van de schade ver-
eist is68, maar moet hij de gevorderde kapitalisatie van interes-
ten afwijzen wanneer de schade volledig door de vergoeding in 
hoofdsom en de compensatoire interest wordt hersteld6970.

34. In twee zaken werd naast de vergoedende interesten ook de 
kapitalisatie van deze interesten gevorderd. Deze kapitalisatie 
werd door de Raad van State in beide gevallen afgewezen omdat 
de verzoekende partijen niet, resp. niet tijdig, aantoonden dat 
de door de uitgestelde betaling van de schadevergoeding gele-
den ‘interestschade’ niet volledig door de toegekende compen-
satoire interest was hersteld71.

35. RvS (VIe k.) 27 januari 2020, nr. 246.852, Leboutte, Mouhib 
en c°:

« La requérante demande que l›indemnité réparatrice soit 
majorée des intérêts compensatoires, calculés aux taux lé-
gal, depuis le 1er août 2016, ces intérêts étant capitalisés cha-
que fois qu’ils sont dus pour une année entière.
[…]

67 Art. 1154 BW: “Vervallen interesten van kapitalen kunnen interest 
opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning ofwel 
ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de 
overeenkomst betrekking heeft op interesten die ten minste voor een 
geheel jaar verschuldigd zijn.”

68 Cass. 22 december 2006, AR 05.0210.N, RW 2006-07, 1439 en www.cass.
be; Cass. 5 september 2013, nr. C.12.0374.N, RW 2014-15, 1224: art. 1154 
BW is niet van toepassing op de compensatoire interest die toegekend 
wordt op het door de rechter vastgestelde bedrag van de schadevergoe-
ding die wegens onrechtmatige daad verschuldigd is; deze wetsbepaling 
verhindert ook niet dat de rechter interest op dergelijke interest toekent, 
indien hij oordeelt dat dit voor een volledige vergoeding van de schade 
vereist is. Zie ook Cass. 30 april 2012, nr. S.10.0051.F, www.cass.be

69 Cass. 14 maart 2008, AR C.06.0657.F. www.cass.be

70 J. Van caeyzeeLe, “Het kapitale belang van anatocisme in het kader van 
overheidsopdrachten” in Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015, 
Brussel, EBP Publishers, 2015, 511-537; V. dOr en V. de francquen, “L’intérêt 
des marchés publics. Examen de l’application des intérêts moratoires, 
compensatoires et de l’anatocisme en droit des marchés publics” in 
Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, Brussel, EBP Publishers, 2010, 
463-504; P. teerLinck, De aanbestedende overheid & Capita selecta met focus 
op de rechtspraktijk, Brussel, Larcier, 2020, 405-407, nrs. 61-67.

71 Voor twee buiten het overheidsopdrachtencontentieux te situeren scha-
devergoedingsdossiers waar de Raad van State kapitalisatie toekende, 
zie RvS (VIe kamer) 2 oktober 2015, nr. 232.416, Legrand en RvS (VIe 
kamer) 27 juni 2019, nr. 244.991, Piérart.

En droit civil, la capitalisation des intérêts, prévue par 
l’article  1154 du Code civil, ne s’applique qu’aux intérêts 
moratoires, mais il est admis que la capitalisation des inté-
rêts compensatoires puisse être accordée par le juge si le de-
mandeur démontre que l’octroi de ces intérêts ne suffit pas 
pour indemniser le préjudice subi du fait de l’érosion mo-
nétaire 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 inté-
rêts, celle-ci doit être demandée par la partie requérante et 
cette demande doit comporter des éléments de nature à la 
justifier, ainsi que l’exige l’article 25/2, § 2, alinéa 2, 4°, du 
règlement général de procédure.
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 de-
mande. »

36. RvS (VIe k.) 25 oktober 2019, nr. 245.932, sa Établissements 
G.D.A.:

« La requérante sollicite par ailleurs que les intérêts soient 
capitalisés à dater du jour de l›introduction de la requête. 
En droit civil, la capitalisation des intérêts, prévue par 
l›article  1154 du Code civil, ne s’applique qu’aux intérêts 
moratoires, mais il est admis que la capitalisation des in-
térêts 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 et du retard d’indemnisation. De la même mani-
ère, si le Conseil d’État, statuant sur la base de l’article 11bis 
des lois coordonnées, peut accorder la capitalisation des in-
térêts, celle-ci doit être demandée par la partie requérante 
et cette demande doit comporter des éléments de nature à 
la justifier, ainsi que l’exige l’article 25/2, § 2, alinéa 2, 4°, du 
règlement général de procédure. En l’espèce, la requête se 
limite à formuler la demande sans la motiver. Ce n’est que 
dans le dernier mémoire, donc tardivement, que la requé-
rante apporte les éléments tendant à justifier sa demande de 
capitalisation des intérêts, à laquelle il n’y a donc pas lieu de 
faire droit. »

F. Tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de 
advocaat

37. In de zaak sa Energys (nr. 246.220) werd aan de schade-ei-
sende partij op grond van artikel 11bis RvS-Wet ook een vergoe-
ding voor de advocatenkosten toegekend omdat de annulatie-
procedure was ingesteld vóór de inwerkingtreding van de Wet 
van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, 
de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State, 
door welke wet artikel  30/1 werd ingevoerd in de RvS-Wet72. 

72 “Les frais d’avocat exposés en vue de faire annuler la décision du col-
lège communal du 13 juin 2012 constituent un préjudice subi du fait 
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Artikel 30/1 RvS-Wet – van toepassing op iedere vordering tot 
schorsing, beroep tot nietigverklaring of vordering tot herstel-
vergoeding ingediend vanaf 2 april 2014 – kent een rechtsple-
gingsvergoeding toe aan de in het gelijk gestelde partij als een 
forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de 
advocaat.

38. Voor annulatieprocedures ingeleid vanaf 2 april 2014 ver-
werpt de Raad van State de vordering ingesteld op grond van 
artikel 11bis RvS-Wet voor de vergoeding van verdedigingskos-
ten, omdat dit afbreuk doet aan artikel 30/1 RvS-Wet73.

CONCLUSIE

39. Artikel 11bis RvS-Wet biedt een benadeelde deelnemer aan 
een overheidsopdracht, die de nietigverklaring vordert van een 
in het kader van de plaatsing van deze opdracht genomen over-
heidsbeslissing, de mogelijkheid aan de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State te vragen om hem bij wijze van 
arrest een schadevergoeding tot herstel toe te kennen. De door-
lichting van de eerste zeven arresten waar de Raad van State 
in het kader van het overheidsopdrachtencontentieux op grond 
van artikel 11bis RvS-Wet daadwerkelijk een schadevergoeding 
tot herstel heeft toegekend, leert dat gemiddelde 27,3 maanden 
of 2,3 jaar verliepen tussen de datum van het vernietigingsar-
rest en de datum van het schadevergoedingsarrest. De in arti-
kel 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 
tijdstip van het schadevergoedingsarrest, dan bedraagt deze ge-
middeld 3,9 jaren.

40. In zes van de zeven doorgelichte arresten maakt de Raad 
van State voor het ex aequo et bono begroten van de geleden 
schade gebruik van de 10% forfaitaire schadevergoedingsregel 
toegerekend op de offerte van de gelaedeerde inschrijver. In 

de l’illégalité de cette décision. Ce préjudice n’a pas été couvert par 
l’allocation d’une indemnité de procédure et n’aurait pu l’être dès lors 
que la requête a été introduite le 19 novembre 2012, soit avant l’adoption 
de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la pro-
cédure et de l’organisation du Conseil d’État. Ce préjudice peut donner 
lieu à l’octroi d’une indemnité réparatrice.”

73 A. Van Steenberge, o.c., 58, nr. 65.

geen van deze arresten heeft de Raad van State de hem toege-
kende mogelijkheid om matigend op te treden, “rekening hou-
dend met alle omstandigheden van openbaar en particulier 
belang”, aangewend maar werd een volledige 10% schadever-
goeding toegekend, vanzelfsprekend rekening houdend – waar 
nodig – met de ‘verlies van een kans’-theorie. In het zevende 
schadevergoedingsarrest, waar enkel uitspraak werd gedaan 
over de interesten, was de aanbestedende overheid, na het arrest 
houdende vernietiging van de gunningsbeslissing, al uit eigen 
beweging overgegaan tot de uitbetaling van de schadevergoe-
ding bestaande uit de 10% forfaitaire schadevergoeding.

41. In de schadedossiers waar bijkomend een vergoeding werd 
gevraagd voor de gedane kosten voor de opmaak van de offerte 
werd deze vordering afgewezen.

42. In alle arresten kende de Raad van State vergoedende in-
teresten toe op de schadevergoedingen die – ongeacht de gun-
ningswijze – als waardeschulden worden beschouwd en kunnen 
worden gevorderd van het ogenblik van de onwettige gun-
ningsbeslissing. 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 arti-
kel 1154 BW. 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 twee gevallen 
waar kapitalisatie werd gevorderd, werd deze door de Raad van 
State afgewezen omdat niet werd bewezen dat deze kapitalisa-
tie noodzakelijk was om tot een volledige schadevergoeding te 
komen.

43. In één arrest werd aan de schade-eisende partij op grond 
van artikel  11bis RvS-Wet ook een vergoeding voor de advo-
catenkosten toegekend omdat de annulatieprocedure was inge-
steld vóór de inwerkingtreding van artikel 30/1 RvS-Wet. Dit 
laatste artikel kent een rechtsplegingsvergoeding toe aan de in 
het gelijk gestelde partij als een forfaitaire tegemoetkoming in 
de kosten en honoraria van de advocaat.
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