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15.06.2021

Louise Galot

Overheidsopdrachten
schadevergoeding
ingevolge niet gunning

Inhoud en structuur lezing 
 onderwerp: schadevergoedingen wegens onrechtmatig 
mislopen van de opdracht

 Basisindeling: Burgerlijke rechter/Raad van State

 Documentatie: 

 P.  Teerlinck, De aanbestedende overheid & Capita selecta met 
focus op rechtspraak, Mortsel,Intersentia, 2020

 C. De Koninck, Schadevergoedingscontentieux inzake 
overheidsopdrachten.  Een stand van zaken na zeven arresten 
van de Raad van State, NJW, 2021, nr. 436, p. 94‐110.
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hof van beroep Gent 20.9.2019
 Vindplaats: ? (citaten in boek)

 bespreking inhoud:
 aanbestedingsprocedure

 Abnormale prijs van de gekozene; Tweede valt terecht aan

 Geen voorafgaande procedure tot nietigverklaring vereist

 verweer dat ook de tweede inschrijver abnormale prijs heeft 
aangeboden afgewezen wegens laattijdig en pour les besoins de 
la cause

 Toepassing forfaitaire schadevergoeding van 10% bedrag 
inschrijving

 Toepassing wettelijke moratoire interesten vanaf 
ingebrekestelling
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hof van beroep Gent 13.12.2019 
 vindplaats: T.Aann. 2020/1, blz. 71, noot C. DE KONINCK

 bespreking inhoud: 

 opdracht werken met bepaling erkenningscategorieën

 inschrijver valt na indiening offertes het bestek aan op dat punt

 Aanbesteder komt tot bevinding dat de besteksclausule wel 
geldig is en kent toe aan laagste inschrijver 

 De niet gekozen inschrijver eist schadevergoeding maar wordt 
afgewezen: hij had voorafgaand aan de offerte opmerkingen 
moeten maken en hij had het bestek moeten aanvechten binnen 
60 dagen na kennisname ervan (met verwijzing naar Evigiloarrest
Hof van Justitie)        
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Antwoord

NEE

 Zie rechtsbeschermingswet (nergens wordt die 
voorwaarde gesteld)

 Zie art. 159 Grondwet  (arrest Gent 20.9.2019) 
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Antwoord

 NEE

 Of toch misschien JA…
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Toelichting
 Standpunt Raad van State:

 1.  over de beroepsprocedure:
 Arrest Labonorm 2 december 2005 nr. 152.173: Bestek is 
nog aanvechtbaar bij de Raad van State na de 
gunningsbeslissing

 2. over de voorafgaande meldingsplicht: 
 Arrest Neorec NL Kamer 13 juli 2010 nr. 206.598: ingevolge 
een besteksclausule moet de inschrijver meteen zichtbare 
wettigheidsbezwaren melden (sanctie: onontvankelijkheid)  

 Arrest Deckx NL Kamer 30 november 2018 nr. 243.095: 
Neorec terug “afgevoerd”
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Toelichting 
 Evigiloarrest Hof van Justitie 12 maart 2015 nr. C‐538/39

 De normaal voorzichtige inschrijver die de 
aanbestedingsvoorwaarden pas kan begrijpen aan de 
hand van het gunningsverslag, heeft het recht om dat 
beroep aan te tekenen binnen de termijn voor beroep 
tegen dat gunningsbesluit.

 A contrario…    
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Toelichting: invloed Evigilo? 
 Raad van State bevestigt Deckx en bevestigt Labonorm in
het arrest nr. 246.569 van 9 januari 2020 (de inschrijver
had bovendien wel opmerkingen over het bestek
gemaakt voorafgaand aan de indiening van de offerte)

 Hof van Beroep Gent 13.12.2019: Onder verwijzing naar
Evigilo wordt de vordering tot schadevergoeding van de
inschrijver die geen opmerkingen heeft gemaakt
voorafgaand aan de indiening van de offerte én die de
nietigheid het bestek niet heeft gevorderd binnen 60
dagen na kennisname van het bestek afgewezen.
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Besluit
 Rechtspraak in evolutie onder invloed van Evigilo

 Indien de schadevordering is gebaseerd op een onwettigheid
in het bestek, is het zeer aangewezen om voorafgaand aan de
indiening van de offerte terzake minstens schriftelijke
opmerkingen te maken (meldingsplicht)

 Indien de inschrijver geen offerte indient omdat hij bij
voorbaat is uitgesloten, lijkt het noodzakelijk om de nietigheid
van het bestek te vorderen binnen 60 dagen na kennisname
ervan (in combinatie met een vordering tot schadevergoeding)
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Antwoord 
 IN DE REGEL: NEE

 De aanbesteder heeft de selectievoorwaarden en
regelmatigheid getoetst tijdens de gunningsprocedure en
zijn discretionaire bevoegdheid op dat punt uitgeoefend.
A posteriori daarop terugkomen kan in de regel niet en is
pour les besoins de la cause

 Uitzonderingen? Manifeste substantiële nietigheden in de
offerte?
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Antwoord

 NEE, die regel heeft maar een beperkt toepassingsgebied 
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De regel van 10%

 Art. 16 wet 17 juni 2013:

 Bij openbare of niet‐openbare procedure, wanneer de
economisch meest voordelige offerte 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.
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Alle andere gevallen

 Bewijs van de concrete schade

 Toepassing bij analogie van de 10%‐regel?

 Cass. 13 juni 2013: “NEE”

 Raad van State: JA         
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Zekere schade vs. verlies van een kans 

 Indien kan bewezen worden dat de opdracht met
zekerheid naar de eisende partij moest gaan: integrale
schadevergoeding

 Indien de eisende partij slechts kan aantonen dat zij een
kans heeft verloren om de opdracht te verkrijgen:
schadevergoeding kan nooit 100% bedragen maar een
fractie daarvan in functie van de verloren kans;

 Toepassing van “twee delingen”
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Antwoord

 NEE, NIET ALTIJD

 Let immers op: de 10% forfaitaire schadevergoeding is
een geldschuld (en geen waardeschuld): de interesten
lopen slechts vanaf de ingebrekestelling (art. 1153 BW)
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Antwoord

 In principe JA, afhankelijk ook van de contractuele
bepalingen tussen aanbesteder en studiebureau

 Uit de rechtspraak komt naar voor dat de rechters zich in
de regel streng opstellen t.a.v. het studiebureau, die
immers de specialist is en die zich niet vermag te
verbergen achter exoneratieclausules die de
overeenkomst uithollen
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 Raad van State doet uitspraak IN EERSTE EN METEEN OOK LAATSTE

AANLEG

 Raad van State houdt REKENING MET ALLE OMSTANDIGHEDEN VAN

OPENBAAR EN PARTICULIER BELANG

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

 De schadevergoeding tot herstel op grond van artikel 11bis
RvS‐Wet kan enkel bestaan in de toekenning van een geldsom
en NIET IN EEN HERSTEL IN NATURA
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 Voor de toekenning van een schadevergoeding tot herstel is
geen fout vereist; een ONWETTIGHEID van de bestuurshandeling,
vastgesteld in het kader van een beroep tot nietigverklaring
volstaat

 De schadevergoeding tot herstel op grond van artikel 11bis
RvS‐Wet kan enkel bestaan in de toekenning van een geldsom
en NIET IN EEN HERSTEL IN NATURA
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 een verzoek tot herstelvergoeding bij de Raad van State moet
uiterlijk ZESTIG DAGEN na de kennisgeving van het
vernietigingsarrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld,
ingediend te worden

 de Raad van State dient een uitspraak te doen over het
verzoek tot schadevergoeding BINNEN DE TWAALF MAANDEN na de
kennisgeving van het vernietigingsarrest waarbij de
onwettigheid werd vastgesteld
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Opgelet!

electa una via non datur recursus ad 
alteram!
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35

RvS (VIe k.) 31 maart 2017, nr. 237.894, sa TRBA

RvS (XIIe k.) 16 mei 2019, nr. 244.490, nv TNS Dimarso

RvS (VIe k.) 25 oktober 2019, nr. 245.932, sa Établissements 
G.D.A.

RvS (VIe k.) 28 november 2019, nr. 246.220, sa Energys

RvS (VIe k.) 27 januari 2020, nr. 246.852, sprl Leboutte, 
Mouhib en c°.

RvS (XIIe k.) 15 oktober 2020, nr. 248.606, nv Aannemingen
Janssen;

RvS (XIIe k.) 24 november 2020, nr. 248.999, bvba Steen‐ haut 

RvS (VIe k.) 26 maart 2021, nr. 250.238, sa Établissements 
G.D.A.

Wordt onderzocht:

 Tijdsverloop tussen instellen schadevergoedingsvordering en 
schadevergoedingsarrest 

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

 Wordt een integrale schadevergoeding toegekend?

 Vergoeding voor opmaak offerte?

 Interesten

 Tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de advocaat?
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A. Tijdsverloop

 Gemiddeld verlopen 30,6 maanden of 2,6 jaar tussen 
datum van vernietigingsarrest en datum 
schadevergoedingsarrest. 

 De in artikel 11bis RvS‐Wet voorziene ordetermijn van 
12 maanden werd in de hier onderzochte 
schadevergoedingsdossiers dan ook niet gehaald. 
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 Gemiddeld verlopen 68,5 maanden of 5,7 jaar tussen 
datum van vernietigingsarrest en datum 
schadevergoedingsarrest. 

 De in artikel 11bis RvS‐Wet voorziene ordetermijn van 
12 maanden werd in de hier onderzochte 
schadevergoedingsdossiers dan ook niet gehaald. 
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B. Vaststelling schadevergoeding

 In zes van de acht 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.
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C. Integrale schadevergoeding?

 Ja: RvS maakt geen gebruik van de haar toegekende 
matigingsbevoegdheid
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D. Vergoeding voor opmaak offerte?

 In de schadedossiers waar bijkomend een vergoeding
werd gevraagd voor de gedane kosten voor de
opmaak van de offerte werd deze vordering
afgewezen.
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E. Interesten

 In alle arresten kende de Raad van State vergoedende
interesten toe op de schadevergoedingen die –
ongeacht de gunningswijze – als waardeschulden
worden beschouwd en kunnen worden gevorderd
van het ogenblik van de onwettige gunningsbeslissing
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F. Kapitalisatie
 Ongeacht de gunningswijze is voor de Raad van State
kapitalisatie van de interesten mogelijk, zonder dat
de kapitalisatie‐eis gebonden is aan de voorwaarden
van 1154 BW.

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 inschijver moet
worden bewezen.
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 In drie gevallen waar kapitalisatie werd gevorderd,
werd deze door de Raad van State afgewezen omdat
niet (tijdig) werd bewezen dat deze kapitalisatie
noodzakelijk was om tot een volledige
schadevergoeding te komen.

44

43

44



23

G. Advocatenkosten

 Tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de
advocaat werd toegekend in één arrest
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Vragen ?

louise.galot@debandt.eu
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Hartelijk dank!
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