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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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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
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Cass. (1e k.) AR C.19.0303.N, 22 januari 2021 
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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.
Samenvatting
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

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

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,
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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.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(…)
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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
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.
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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
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
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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
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
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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.

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

rn300130045 6/7© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 13/06/2021
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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

rn300130045 7/7© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 13/06/2021
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 XII-8760-1/16 

 

 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 
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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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Cass. (1re ch.) RG C.19.0412.F, 3 septembre 2020 (CITY PARKING / VILLE D’ARLON)

Cass. (1re ch.) RG C.19.0412.F, 3 septembre 2020 (CITY PARKING / VILLE D’ARLON) https://juportal.be (21
septembre 2020); Entr. et dr. 2020, liv. 4, 433, note -
Sommaire
Une convention frappée de nullité absolue pour violation de dispositions légales d'ordre public, fût-elle partiellement
exécutée, ne peut avoir aucun effet. Partant, la prescription de l'action en nullité ne prive pas une partie de la faculté
d'opposer cette nullité comme exception en défense à une demande d'exécution de cette convention.

Mots-clés:
Nullité et rescision des conventions Ordre public et bonnes moeurs Nullité d'ordre public (droit judiciaire)

Texte intégral
CITY PARKING, société anonyme, dont le siège est établi à Zaventem, Belgicastraat, 3 (bte 6), inscrite à la banque-
carrefour des entreprises sous le numéro 0403.460.216,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue
Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

VILLE D'ARLON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Arlon, rue Paul Reuter, 8,
inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.524.876,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue
de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Liège. .

Le 18 août 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois
moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen:
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Quant à la seconde branche:

En énonçant que « l'exception de nullité [invoquée par la défenderesse] a pour seul effet de paralyser l'exécution de
la convention nulle, pour l'avenir, mais n'entraîne ni son annulation ni l'anéantissement rétroactif des effets qu'elle a
produits; [que] la convention subsiste donc dans l'ordre juridique », l'arrêt considère que l'exception de nullité prive la
convention litigieuse d'effet pour l'avenir mais n'entraîne pas son anéantissement.

Il n'était dès lors pas tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse faisant valoir que la conclusion d'un
contrat en violation d'une règle d'ordre public n'entraîne pas la disparition de ce contrat si l'objet même de la
convention n'est pas illicite, que sa décision privait de pertinence.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche:

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt:

L'arrêt considère que la convention litigieuse comporte « deux volets » qui « forment un tout indivisible » et que, en
son second volet, la convention « est […] contraire à la loi sur les marchés publics ».

Ces motifs non critiqués suffisant à fonder la décision de l'arrêt que « la convention est nulle, de nullité absolue », le
moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt.

La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le deuxième moyen:

Quant à la seconde branche:

Par les considérations citées en réponse à la seconde branche du premier moyen, l'arrêt décide que l'exception de
nullité à laquelle il fait droit n'entraîne pas l'anéantissement de la convention.

Il n'était dès lors pas tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse, qui faisaient valoir différentes règles de
droit pour s'opposer à cet anéantissement, que sa décision privait de pertinence.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche:

Dans la mesure où il invoque la violation des adages quae temporalia sunt agendum, perpetua sunt ad excipiendum
et quieta non movere, qui ne constituent pas des principes généraux du droit, le moyen, qui, en cette branche,
n'indique pas la disposition légale ou réglementaire qui constituerait une application des adages précités, est
irrecevable.

Pour le surplus, fût-elle partiellement exécutée, une convention frappée de nullité absolue pour violation de
dispositions légales d'ordre public ne peut avoir aucun effet.

Partant, la prescription de l'action en nullité ne prive pas une partie de la faculté d'opposer cette nullité comme
exception en défense à une demande d'exécution de cette convention.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
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Sur le troisième moyen:

Quant à la première branche:

L'arrêt considère qu’« à supposer que la réglementation sur les marchés publics ait été respectée, il n'est pas certain
que [la demanderesse] aurait emporté le marché et aurait ainsi pu en retirer un bénéfice » et qu’« ainsi, le lien causal
entre la faute [prétendue de la défenderesse] et le dommage allégué par [la demanderesse] n'est pas démontré ».

Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l'arrêt n'examine pas si le dommage se serait produit de façon
identique sans la faute prétendue de la défenderesse, repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt, partant,
manque en fait.

Quant à la seconde branche:

L'arrêt, qui ne fait pas référence aux conclusions de la demanderesse pour décider que « le lien causal entre la faute
et le dommage allégué par [la demanderesse] n'est pas démontré », ne viole pas la foi due à ces conclusions.

Il statue entièrement sur la demande fondée par la demanderesse sur la responsabilité extracontractuelle de la
défenderesse, en la rejetant.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de neuf cent soixante-deux euros trente-cinq centimes envers la partie demanderesse,
y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la
somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille
Delange, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en
audience publique du trois septembre deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de
l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Texte intégral, Site web Cour de cassation
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Rb. Brussel (Nl.) (burg.) (2e k.) nr. 2003/9103/A, 20 april 2020

Rb. Brussel (Nl.) (burg.) (2e k.) nr. 2003/9103/A, 20 april 2020 T.Aann. 2020, afl. 3, 255, noot DE KONINCK, C.
Samenvatting
Het principe van de mededinging is een van de basisbeginselen van de overheidsopdrachtenreglementering en
waarborgt dat de aanbestedende overheden contracteren aan de voor hen meest gunstige voorwaarden.

Volgens vaste rechtspraak van de Belgische hoven en rechtbanken – hier in casu andermaal bevestigd – is een
overheidsopdracht die is gesloten met miskenning van het mededingingsbeginsel, zoals dit beginsel rechtstreeks
voortvloeit uit de fundamentele principes van gelijkheid, non-discriminatie en transparantie neergelegd in het
communautaire en het nationale recht, strijdig met de openbare orde.

Eveneens volgens deze vaste rechtspraak brengt de miskenning van de mededinging, beginsel van openbare orde,
de absolute nietigheid van de overheidsopdrachtenovereenkomst met zich mee. Tot deze absolute nietigheid wordt
door de rechtspraak vaak geconcludeerd na een rechtstreekse toetsing van de buiten mededinging gesloten
overeenkomst aan de openbare orde. Soms wordt – al dan niet bijkomend – voor de civilistische benadering gekozen
en wordt een met miskenning van de mededinging tot stand gekomen overeenkomst getoetst aan de
geldigheidsvoorwaarden van een overeenkomst ex artikel 1108 BW om daarna, wegens afwezigheid van een
geoorloofd voorwerp, een geoorloofde oorzaak of een geldige toestemming, tot de nietigheid van de overeenkomst te
besluiten.

De onverbindendverklaring en de absolute nietigheid van de overeenkomst betreffen twee onderscheiden
rechtsfiguren. In de gevallen waar overheidsopdrachtenovereenkomsten gesloten met volledige miskenning van
mededinging en transparantie niet langer kunnen worden onverbindend verklaard, kunnen deze overeenkomsten nog
altijd absoluut nietig worden verklaard.

Trefwoorden:
Mededinging (overheidsopdrachten klassieke sectoren) Openbare orde en goede zeden
Geldigheidsvereisten overeenkomst, algemeen Nietigverklaring en vernietiging overeenkomst
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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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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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 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 
  

XIIe KAMER 
 
 A R R E S T 
 
 nr. 246.569 van 9 januari 2020 
 in de zaak A. 223.914/XII-8472 
 
In zake: 1. de NV RECUTEX 

2. de BVBA VICTRANS 
 samen vormend een tv 
3. de BVBA VLAAMS INZAMEL CENTRUM TEXTIEL 
(VICT) 
bijgestaan en vertegenwoordigd door  
advocaat Bettina Poelemans 
kantoor houdend te 9051 Sint-Denijs-Westrem 
MG Building II 
Kortrijksesteenweg 1144 G 
bij wie woonplaats wordt gekozen 

 eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaat Kris Wauters 
 kantoor houdend te 1170 Brussel 

 Terhulpsesteenweg 187 
 

tegen: 
 

 de GEMEENTE DILBEEK 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaat Gitte Laenen 
 kantoor houdend te 2800 Mechelen 
 Antwerpsesteenweg 16-18 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 
Tussenkomende partij : 
 

 de VZW TELEVIL 
 bijgestaan en vertegenwoordigd door 
 advocaat Johan Mommaerts 
 kantoor houdend te 3000 Leuven 
 Brusselsesteenweg 62 
 bij wie woonplaats wordt gekozen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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I. Voorwerp van het beroep 

 

1. Het beroep, ingesteld op 15 januari 2018, strekt tot de 

nietigverklaring van “[h]et besluit van het college van burgemeester en schepenen 

dd. 6 november 2017 waarbij de overheidsopdracht ‘Huis aan huis inzameling 

textielafval 2017-2020 – voorbehouden opdracht art. 15’ wordt gegund aan de 

vzw Televil en niet aan [de nv Recutex, de bvba Victrans en de bvba Vict]”. 

 

II. Verloop van de rechtspleging 
 

2. Bij arrest nr. 240.322 van 27 december 2017 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 tussenkomende partij heeft een memorie ingediend. 

 

Auditeur Thomas Maes heeft een verslag opgesteld. 

 

De verzoekende partijen, de verwerende partij en de 

tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend. 

 

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft 

plaatsgevonden op 8 oktober 2019. 

 

Staatsraad Patricia De Somere heeft de stand van de zaak 

uiteengezet. 

 

Advocaat Kris Wauters, die verschijnt voor de verzoekende 

partijen, advocaat Fabian Swennen, die loco advocaat Gitte Laenen verschijnt 
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voor de verwerende partij, en advocaat Belinda Moschion, die loco advocaat 

Johan Mommaerts verschijnt voor de tussenkomende 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 beslist op 31 juli 2017 om een overheids-

opdracht uit te schrijven voor diensten met als voorwerp “huis aan huis 

inzameling textielafval 2017-2020 – voorbehouden opdracht art. 15”. De 

opdracht wordt gegund door middel van een openbare procedure in de zin van de 

wet van 17 juni 2016 ‘inzake overheidsopdrachten’ (hierna: wet overheids-

opdrachten 2016). 

 

 De waarde van de opdracht wordt geraamd op 450.000 euro, 

btw inbegrepen. 

 

3.2. De opdracht wordt aangekondigd in het Bulletin der 

Aanbestedingen van 9 augustus 2017 en in het Supplement op het Publicatieblad 

van de Europese Unie van 12 augustus 2017. 

 

3.3. Het bijzonder bestek met referentienummer 2017198 is van 

toepassing op de opdracht. 

 

 In het bestek wordt het voorwerp van de opdracht omschreven 

als volgt: 

 
“De opdracht omvat in beginsel 20 huis-aan-huisinzamelingen langs de 
openbare wegen van de gemeente Dilbeek. In 2017 zijn er nog twee 
resterende, op de afvalkalender aangekondigde inzamelingen, namelijk op 
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5 oktober en op 7 december. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 worden de 
inzamelingen uitgevoerd op 2-maandelijkse basis, op vooraf door de 
gemeente vastgestelde en gecommuniceerde data. Enkel textielafval, 
aangeboden in gemeentelijke textielafvalzakken, moet worden opgehaald. 
De opdracht omvat enkel huis-aan-huis inzamelen van textielafval. Er 
wordt geen textiel ingezameld via containers met uitzondering van 
eventuele containers in het recyclagepark. Bovendien kunnen inwoners 
ook nog steeds textiel binnen brengen in het kringloopcentrum. Door in te 
schrijven op deze opdracht verklaren de inschrijvers zich akkoord met dit 
principe. De opdrachtnemer heeft het recht om te beschikken over het 
opgehaalde textiel. De opdrachtnemer staat met eigen kost in voor afvoer 
en verwerking van het ingezamelde afval, ook niet-hergebruikt en/of niet-
gerecycleerd afval.” 

 
 
 Het bestek bepaalt het volgende omtrent de wijze van 

prijsvaststelling: 

 
“De gemeente betaalt de opdrachthouder niet om het textiel op te halen. 
De opdrachthouder wordt vergoed door het recht om het textiel huis-aan-
huis op te halen en te beschikken over het door hem ingezamelde textiel.” 

 
 
 Het bestek stelt een toetsing van de offertes aan de hand van 

vier gunningscriteria voorop: 

 
“ 

Nr. Beschrijving Gewicht 
1 Plan van aanpak, beschikbaarheid infrastructuur, voertuigen en personeel 25 
 […] 
2 Materiële hulpverlening 25 
 De inschrijver voegt bij zijn offerte een beschrijving van de wijze waarop hij de ingezamelde 

textielfractie voor armoedebestrijding binnen de grenzen van de Europese Unie ter beschikking 
zal stellen (hierna: ‘materiële hulpverlening’). 
De beschrijving dient minstens de volgende informatie te bevatten: 
- de methode om de doelgroep (personen in armoede) te bereiken; 
- de prijs van het verkochte textiel aan de doelgroep, met opgave van eventuele kortingen; 
- de plaats die de materiële hulpverlening in de organisatie van de inschrijver inneemt. 
Onder ‘personen in armoede’ wordt verstaan: personen die een verhoogde tegemoetkoming, een 
leefloon of een equivalent leefloon ontvangen of een inkomen genieten dat lager is dan of gelijk is 
aan het barema leefloon/levensminimum. 
Voor de beoordeling van het gunningscriterium ‘Materiële hulpverlening’ zal de aanbestedende 
overheid o.a. rekening houden met de volgende beoordelingselementen: 
- de doeltreffendheid van de methode om de doelgroep te bereiken; 
- de prijs en de omvang van de kortingen die bij de verkoop van de ingezamelde textielfractie aan 
de doelgroep zullen worden toegekend; 
- de mate waarin de materiële hulpverlening op structurele wijze in de organisatie van de 
inschrijver wordt ingebed. 

3 Externe communicatie 25 
 […] 
4 Verwerking ingezameld textielafval 25 
 Kwalitatieve beoordeling en puntentoekenning van de in het bijgevoegde plan van aanpak 

vooropgestelde verwerking van het ingezamelde textielafval, overeenkomstig het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16.09.2016 houdende goedkeuring van het Uitvoeringsplan huishoudelijk 
afval en gelijkaardig bedrijfsafval. De opdrachtnemer dient aan te tonen op welke wijze hij de 
textielfractie zal sorteren zodat hergebruik mogelijk is en op welke wijze de restfractie nadien zo 
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optimaal mogelijk (lokaal) hoogwaardig wordt verwerkt. Er dient bovendien te worden voldaan 
aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17.02.2012 tot vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. 

Totaal gewicht gunningscriteria: 100 

.” 
 
 
3.4. Met een e-mailbericht van 16 augustus 2017 maken de 

verzoekende partijen een reeks opmerkingen bij de verwerende partij over het 

bestek, onder meer wat het gunningscriterium “Materiële hulpverlening” betreft, 

dat volgens hen geen rechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de 

opdracht. 

 

 Met een e-mailbericht van 22 augustus 2017 repliceert de 

verwerende partij op de bezwaren van de verzoekende partijen. Wat het 

gunningscriterium “Materiële hulpverlening” betreft, doet zij gelden dat dit 

betrekking heeft op de wijze waarop het ingezamelde textielafval zal worden 

afgevoerd en verwerkt. 

 

3.5. Op 14 september 2017 worden de offertes geopend. Er zijn 

twee offertes ingediend, namelijk door de vzw Televil, dit is de tussenkomende 

partij, en door een tijdelijke handelsvennootschap gevormd door de nv Recutex 

en de bvba Victrans, dit zijn de eerste en de tweede verzoekende partij, samen 

vormend de thv Recutex-Victrans. 

 

 In haar offerte geeft de thv Recutex-Victrans, wat het tweede 

gunningscriterium “Materiële hulpverlening” betreft, enkel een uiteenzetting 

waarom dit gunningscriterium volgens haar onwettig is.  

 

3.6. Op 2 november 2017 wordt een gunningsverslag opgesteld. 

Beide inschrijvers worden geselecteerd. De offertes van de beide inschrijvers 

worden als regelmatig aangewezen. Vervolgens worden de beide offertes getoetst 

aan de gunningscriteria: 

 
“ 

Nr. Naam Motivering Score 
Gunningscriterium nr. 1: Plan van aanpak, beschikbaarheid infrastructuur, voertuigen en personeel 
Beoordeling op 25 punten 
[…] 
1 Televil vzw […] 22 
2 [thv Recutex- […] 20 
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Victrans] 
 Beoordeling […]  
Gunningscriterium nr. 2: Materiële hulpverlening 
Beoordeling op 25 punten 
[…] 
1 Televil vzw Voor materiële hulpverlening wordt geopteerd voor een 

samenwerking met erkende partnerorganisaties die een regierol 
hebben in materiële hulpverlening (OCMW, CAW, 
begeleidingsdiensten …). Zij werken ook samen met UZ Brussel, 
daklozenorganisaties, ensemble… 
In samenwerking met OCMW’s stellen zij aankoopbonnen ter 
beschikking met een waarde van 5 euro waar Televil nog één euro 
aan materiaal bovenop schenkt. 
Zij werken ook met anonieme cadeaubonnen en voorzien 
basispakketten kleding die OCMW’s ter beschikking kunnen stellen 
in noodgevallen (noodhulp). Ook kunnen de nodige apparaten en 
meubelen worden aangekocht, die Televil dan gratis levert en 
aanvult met wat kleinere goederen. 
De middelen die ze verwerven zetten ze dan grotendeels in voor 
sociale tewerkstelling. 
Over de omvang van de hulpverlening worden geen cijfers verstrekt 
Spullenhulp legt de focus op de opvang van thuislozen. 
 

20 

2 [thv Recutex-
Victrans] 

THV is van mening dat het gunningscriterium ‘materiële 
hulpverlening’ onwettig is. Het criterium heeft volgens hen 
betrekking op de periode na de uitvoering van de opdracht. Het 
gunningscriterium houdt geen verband met een dienst dat de 
inschrijver gaat verrichten voor de gemeente. Zij stellen dat ‘met dit 
criterium kan verwerende partij op geen enkele wijze het 
prestatieniveau van de dienst, die de inschrijver voor de overheid 
verricht, taxeren.’. 
De offerte van THV biedt geen antwoord op wat in het bestek 
gevraagd werd ter beoordeling van dit gunningscriterium. De 
offerte van THV krijgt voor dit gunningscriterium de minimum 
score van 0. 
 

0 

 Beoordeling THV toont in de offerte niet aan dat zij inzet op materiële 
hulpverlening. Er kunnen hiervoor dan ook geen punten […] 
worden toegekend. 
Volgens THV is dit criterium onwettig aangezien het geen verband 
houdt met de verwachte dienstverlening. Dit criterium wordt door 
de overheid nochtans wel degelijk relevant geacht. Het 
gunningscriterium ‘materiële hulpverlening’ heeft overduidelijk 
betrekking op de wijze waar het ingezamelde textielafval afgevoerd 
en verwerkt zal worden. Op basis hiervan acht de gemeente de 
opname van dergelijk gunningscriterium wel opportuun. 
Het bestek bepaalt onder I.4: ‘De gemeente betaalt de 
opdrachthouder niet om het textiel op te halen. De opdrachthouder 
wordt vergoed door het recht om het textiel huis-aan-huis op te 
halen en te beschikken over het door hem ingezamelde textiel.’ Het 
staat dan ook vast dat het de gemeente toekomt om voorwaarden te 
stellen op welke wijze de opdrachthouder over het ingezamelde 
textiel kan beschikken, rekening houdend met de 
beleidsdoelstellingen die de gemeente als lokale overheid voorop 
stelt. De gemeente wenst ondernemingen aan te moedigen die 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De materiële 
hulpverlening die een sociale onderneming voert, is wel van belang 
voor deze opdracht. 
De gemeente stelt in zijn meerjarenplan voorop 
duurzaamheidscriteria te voorzien binnen de door hem 
uitgeschreven opdrachten. De opname van het criterium ‘materiële 
hulpverlening’ past binnen dit beleid. 
Het is bovendien onduidelijk waarom THV deze redenering 
vooropstelt mbt het criterium ‘materiële hulpverlening’ maar niet 
voor het criterium ‘verwerking ingezameld textielafval’ waarvoor 
volgens deze logica eenzelfde redenering van toepassing zou 
kunnen zijn. 
 

 

Gunningscriterium nr. 3: Externe communicatie 
Beoordeling op 25 punten 
[…] 
1 Televil vzw […] 23 
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2 [thv Recutex-
Victrans] 

[…] 20 

 Beoordeling […]  
Gunningscriterium nr. 4: Verwerking ingezameld textielafval 
Beoordeling op 25 punten 
[…] 
1 Televil vzw De inschrijver geeft een grondige beschrijving van de wijze waarop 

het ingezamelde textiel wordt verwerkt. Ongeveer 50% van het 
ingezamelde textiel wordt verkocht in kringwinkels. De restfracties 
worden afgevoerd naar een door de OVAM erkend afvalverwerker. 
 

25 

2 [thv Recutex-
Victrans] 

De inschrijver geeft een grondige beschrijving van de wijze waarop 
het ingezamelde textiel wordt verwerkt: Ongeveer 20% van het 
textielafval wordt hergebruikt voor recyclage van textiel en 77% 
wordt hergebruikt als tweedehandskledij. 30% daarvan wordt 
hergebruikt op de Belgische en Europese markt en de overige 47% 
wordt geëxporteerd buiten de Europese Unie. 
3,50% van het gesorteerde textiel kan niet worden hergebruikt. 
 

20 

 Beoordeling Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig 
bedrijfsafval stelt het verder stimuleren van hergebruik in de 
textielketen voorop. Onder hoofdstuk 8.5 wordt gesteld dat de 
textielfractie in eerste instantie beter gesorteerd moet worden, zodat 
hergebruik mogelijk is. […] 

 

.” 
 

 
 In de finale rangschikking van de offertes wordt de offerte van 

de vzw Televil als eerste gerangschikt met 90 op 100 punten. De offerte van de 

thv Recutex-Victrans wordt tweede met 60 punten. Er wordt voorgesteld om de 

opdracht te gunnen aan de vzw Televil. 

 

3.7. Op 6 november 2017 beslist de verwerende partij, verwijzend 

naar het gunningsverslag, om de opdracht te gunnen aan de vzw Televil. Dit is de 

bestreden gunningsbeslissing. 

 

IV. Ontvankelijkheid van het beroep 

 

4.1. De verwerende partij en de tussenkomende partij werpen drie 

gelijkluidende excepties op. 

 

4.2. Wat de eerste exceptie, inzake de ontvankelijkheid van het 

beroep in hoofde van de bvba VICT betreft, werd reeds in het voormelde arrest 

nr. 240.322 van 27 december 2017 geoordeeld dat deze derde verzoekende partij 

geen voldoende belang heeft bij de ingestelde vordering. De offerte van de thv 

Recutex-Victrans werd ingediend door de twee leden van deze tijdelijke 

handelsvennootschap, de nv Recutex en de bvba Victrans. De bvba VICT wordt 
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in deze offerte enkel vermeld als onderaannemer op wiens draagkracht een 

beroep zal worden gedaan.  

 

 In beginsel beschikken enkel zij die zelf een offerte hebben 

ingediend in de betrokken plaatsingsprocedure over het rechtens vereiste belang 

bij de nietigverklaring van een beslissing die een overheidsopdracht toewijst aan 

een andere inschrijver. Een onderaannemer beschikt hoogstens over een indirect 

belang en kan geen rechtstreeks belang ontlenen aan zijn statuut van verbonden 

onderneming.  

 

 Het beroep is aldus niet ontvankelijk in hoofde van de 

bvba VICT. Hierna wordt dan ook onder de verzoekende partijen verstaan: de 

nv Recutex en de bvba Victrans. 

 

4.3. In een tweede exceptie doen de verwerende partij en de 

tussenkomende partij gelden dat de verzoekende partijen geen beroep tot nietig-

verklaring hebben ingesteld tegen de beslissing tot goedkeuring van het bestek. In 

een derde exceptie wijzen zij erop dat de bezwaren die de verzoekende partijen 

thans doen gelden, gesteund op de onwettigheid van het bestek, niet tijdig zijn.  

 

 Deze excepties zijn enkel van aard een invloed te hebben op de 

ontvankelijkheid van middelen of kritieken gesteund op de onwettigheid van het 

bestek. Dit is te dezen het eerste en het derde middel. 

 

 Deze ontvankelijkheidsproblematiek zal dan ook hierna worden 

besproken bij het onderzoek van de betrokken middelen. 

 

4.4. Van de vierde door de tussenkomende partij opgeworpen 

ontvankelijkheidsexceptie – dat de verzoekende partijen ten onrechte werden 

toegelaten tot de plaatsingsprocedure omdat zij niet kunnen worden beschouwd 

als een sociale inschakelingsonderneming in de zin van artikel 15 van de wet 

overheidsopdrachten 2016 – doet de tussenkomende partij uitdrukkelijk afstand 

in haar laatste memorie, zodat deze exceptie onbesproken blijft. 
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V. Onderzoek van de middelen 

 

5. Het is passend om eerst het eerste en het derde middel te 

onderzoeken, waarin de verzoekende partijen kritieken aanvoeren die steunen op 

de onwettigheid van het bestek. Het tweede middel houdt een kritiek in op de 

toetsing van de offertes aan de hand van het vierde gunningscriterium. 

 

A. Ontvankelijkheid van het eerste en het derde middel 

 

 Excepties 

 

6. De verwerende partij werpt in haar memorie van antwoord ten 

eerste op dat de verzoekende partijen niet met de nodige diligentie hebben 

gehandeld nu zij perfect in staat waren om de beslissing tot goedkeuring van het 

bestek aan te vechten. Hoewel de verzoekende partijen fundamentele wettigheids-

bezwaren hadden tegen het gunningscriterium “Materiële hulpverlening” en deze 

kenbaar hadden gemaakt aan de aanbestedende overheid, die had laten blijken 

hiermee niet akkoord te gaan, hebben zij toch een offerte ingediend. Zij hebben 

hierbij doelbewust het gunningscriterium niet ingevuld en enkel afgewacht tot de 

opdracht niet aan hen zou worden gegund om vervolgens de wettigheid van het 

bestek aan te vechten.  

 

 Voorts doet de verwerende partij gelden dat er uitzonderingen 

op de Labonorm-rechtspraak bestaan, zoals wanneer het bestek de inschrijvers 

verplicht om tijdig melding te maken van eventuele bezwaren tegen het bestek. 

Zulks is te dezen het geval, het bestek bevat immers een zogenoemde Neorec-

clausule. Daarnaast verwijst de verwerende partij naar het arrest “eVigilo” van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie. 

 

7. De tussenkomende partij doet een gelijkaardige algemene 

exceptie gelden, waarin zij aanvullend verwijst naar het arrest “Grossman” van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie en benadrukt dat het bestek een 
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Neorec-clausule bevat die oplegt dat inschrijvers hun bezwaren tegen het bestek 

vooraf moeten melden aan de aanbestedende overheid. 

 

8. In haar laatste memorie verwijst de verwerende partij naar de 

“veelvuldige rechtspraak” van de Raad van State waarbij het gestelde in het 

Neorec-arrest wordt herhaald, “ofwel wordt aanvaard/onderschreven”. Zij blijft 

erbij dat de verzoekende partijen te dezen niet met de nodige diligentie hebben 

gehandeld en dat zij perfect in staat waren om de beslissing tot goedkeuring van 

het bestek aan te vechten, uiterlijk van zodra zij kennis hadden van de brief van 

22 augustus 2017 van de verwerende partij waarin duidelijk werd gemaakt dat zij 

het bestek wel degelijk wettig achtte. Zij meent dat de verzoekende partijen het 

aan henzelf te wijten hebben dat de verwerende partij geen rekening heeft 

gehouden met hun kritiek op het bestek, daar zij er zelf voor hebben geopteerd 

deze kritiek niet eerder te laten gelden. Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof noch uit die van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met 

betrekking tot artikel 6 van het verdrag van 4 november 1950 ‘tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden’, noch uit het arrest 

“eVigilo” van het Hof van Justitie, kan volgens haar worden besloten dat de 

Neorec-exceptie een schending zou vormen van het recht op toegang tot de 

rechter. Zij benadrukt dat de inschrijver die onmiddellijk een (meteen zichtbaar) 

wettigheidsbezwaar ziet in het bijzonder bestek, wél over alle nodige informatie 

beschikt om zijn rechten te laten gelden, zodat de Neorec-exceptie in deze 

toepasselijk is.  

 

9. De tussenkomende partij blijft er in de laatste memorie tevens 

bij dat “indien men oordeelde dat de criteria onduidelijk waren en men evenwel 

toch inschrijft, de facto het recht op verhaal tegen het bestek als zodanig 

vervallen is”. Zij menen dat de verzoekende partijen destijds, nadat bleek dat hun 

kritiek op het bestek niet werd aanvaard, hadden moeten gebruik maken van de 

verhaalmogelijkheden tegen het bestek en dus, thans na de inschrijving, geen 

geldig verhaal meer kunnen laten gelden tegen het bestek. 
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 Beoordeling 

 

10. De beslissing om een bestek of bepalingen ervan vast te stellen, 

mag door een potentie�le of effectieve inschrijver op een overheidsopdracht 

worden aangevochten met een beroep tot nietigverklaring in geval die beslissing, 

hoewel zij voorbereidend is ten opzichte van de uiteindelijke gunningsbeslissing, 

ten aanzien van die inschrijver niet verschijnt als een louter voorbereidende 

beslissing maar als een “voorbeslissing”, omdat ze voor die inschrijver 

definitieve rechtsgevolgen heeft. Die mogelijkheid om onmiddellijk een beroep 

tot nietigverklaring in te stellen tegen de beslissing om het bestek vast te stellen, 

neemt niet weg dat de onrechtmatigheden die een inschrijver aan een 

bestekbepaling verwijt, ook nog op ontvankelijke wijze mogen worden 

ingeroepen tegen latere beslissingen in het kader van de plaatsingsprocedure. Een 

verzoekende partij mag aldus tot staving van haar beroep tegen de 

gunningsbeslissing de onwettigheid inroepen van het bestek, zelfs indien zij de 

beslissing tot vaststelling van het bestek als zodanig niet heeft aangevochten bij 

de Raad van State (Raad van State, AV afd. Bestuursrechtspraak, nr. 152.173 van 

2 december 2005 inzake de nv Labonorm). 

 

  In een kort obiter dictum in arrest nr. 206.598 van 13 juli 

2010 inzake de nv Neorec merkte de Raad van State op dat het “[m]ogelijk […] 

anders [zou] 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”. 

 

11.  In het bestek is onder punt I.7 de volgende clausule 

opgenomen: 

 
“Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoor-
waardelijk de inhoud van het bestek en de bijhorende opdracht-
documenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het 
bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan 
gebonden te zijn.  
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Indien een inschrijver in dat verband bezwaar heeft, dient hij dat 
schriftelijk en per aangetekende post binnen de zeven kalenderdagen na 
ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende 
overheid[...].” 

 
 
 De draagwijdte die de verwerende partij aan deze bepaling 

geeft, namelijk dat ze de verzoekende partijen zou verhinderen zich in rechte te 

beroepen op een bestekonwettigheid die zij volgens deze bepaling tijdig dienden 

te melden en zelfs aan te vechten, wordt niet aanvaard. 

 

 Het komt niet aan de aanbestedende overheden toe om 

inschrijvers a priori de toegang met een bepaalde kritiek tot de rechter te 

ontzeggen. Het blijkt immers niet wat de rechtsgrond is voor de veronderstelling 

dat het een aanbestedende overheid zou toekomen om in een bestek bepalingen 

op te nemen die de toegang tot een rechter procedureel en inhoudelijk regelen.  

 

 In elk geval bezwaart de interpretatie die de verwerende partij 

en de tussenkomende partij aan een dergelijke bestekbepaling geven de toegang 

tot de rechter fundamenteel. In dit verband kan worden opgemerkt dat deze 

bepaling slecht een uiterst korte termijn aan een gei�nteresseerde inschrijver laat 

voor reactie – te dezen amper zeven kalenderdagen. Bovendien wordt er geen 

procedure uitgewerkt waaraan de aanbestedende overheid zich bij een eventueel 

bezwaar dient te houden en er wordt slechts in zeer algemene zin naar bezwaren 

bij het bestek verwezen. 

 

12.  Wat de kritiek op het bestek in het eerste middel betreft, 

hebben de verzoekende partijen hun bezwaar inzake de onwettigheid van het in 

het bestek bepaalde gunningscriterium “Materiële hulpverlening” (zoals vervat in 

het eerste middelonderdeel) kenbaar gemaakt in een e-mailbericht waarop de 

verwerende partij in een e-mailbericht heeft geantwoord dat zij die bezwaren niet 

aanvaardt. 

 

 De loutere niet-aanvaarding door de aanbestedende overheid 

van door een inschrijver geopperde wettigheidsbezwaren bij het bestek, verplicht 
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die inschrijver niet, in weerwil van de voornoemde Labonorm-rechtspraak, om 

onverwijld een rechtsmiddel aan te wenden tegen de beslissing tot vaststelling 

van het bestek. 

 

 Uit de, volgens de verwerende partij, “veelvuldige rechtspraak” 

van de Raad van State die het gestelde in het Neorec-arrest zou herhalen ofwel 

aanvaarden, noch uit de voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie mag worden afgeleid dat een bestekclausule die een loutere plicht 

bevat om bezwaren aan de overheid te melden, met zich meebrengt dat een 

inschrijver het belang moet worden ontzegd indien deze niet onmiddellijk een 

beroep heeft ingesteld nadat hij wél bezwaren heeft geuit, doch die geen gehoor 

vonden bij de overheid. 

 

13. Wat de kritiek op het bestek in het derde middel betreft, slaagt 

de verwerende partij er evenmin in aan te tonen dat de verzoekende partijen 

onzorgvuldig of niet diligent zouden hebben gehandeld door niet onmiddellijk, 

nog vóór de indiening van hun offerte, bezwaar, eventueel in rechte, te maken 

tegen de omstandigheid dat louter kwalitatieve gunningscriteria werden bepaald 

en een verplicht geacht prijscriterium ontbreekt. De Raad valt de verwerende 

partij niet bij waar zij betoogt dat het hier om een meteen zichtbaar wettigheids-

bezwaar gaat. De kwestieuze kritiek wordt door de verwerende partij uitgebreid 

betwist en het bezwaar lijkt dan ook niet van die aard dat het voor een inschrijver 

dermate evident is dat het hem zou mogen worden verweten niet onmiddellijk de 

aanbestedende overheid of een rechter te hebben gevat.  

 

14. De excepties worden verworpen. Het eerste en het derde middel 

zijn ontvankelijk. 

 

B. Eerste middel  

 

15. De verzoekende partijen voeren in het eerste middel de 

schending aan van “[a]rtikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet; [a]rtikel 81 [van 
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de wet overheidsopdrachten 2016]; [h]et bestek ‘Huis aan huis inzameling textiel-

afval 2017-2020 - voorbehouden opdracht art.15’ […]; [h]et legaliteitsbeginsel en 

de eruit voortvloeiende patere legem-plicht; [h]et beginsel van de gelijke 

behandeling als Europeesrechtelijk beginsel; [h]et zorgvuldigheidsbeginsel [en 

d]e materiële motiveringsplicht”.  

 

Eerste onderdeel 

 

 Uiteenzetting van het middelonderdeel 

 

16. In een eerste onderdeel betogen ze: 

 
“Doordat de verwerende partij de beoordeling van de offertes en de keuze 
van de economisch meest voordelige offerte heeft gedaan op basis van het 
gunningscriterium ‘materiële hulpverlening’ in het raam van een 
opdracht, die als voorwerp heeft de inzameling van textielafval;  
Dat in het raam van voormeld gunningscriterium de VZW Televil in 
totaal 20 punten behaalt;  
[…] 
Terwijl op grond van artikel 81 van de Wet overheidsopdrachten [2016] 
ieder gunningscriterium om wettig te zijn verband moet houden met het 
voorwerp van de opdracht;  
Dat op grond van de materiële motiveringsplicht de beslissing van een 
administratieve overheid moet steunen op juiste feitelijke elementen en 
rechtens aanvaardbare motieven, elementen en motieven die bovendien de 
beslissing in redelijkheid moeten kunnen verantwoorden; 
Dat de besteksvoorwaarden toepasselijk in huidige zaak een gunnings-
criterium bevatten dat geen verband houdt met het voorwerp van de 
overheidsopdracht; dat het gunningscriterium ‘materiële dienstverlening’ 
geen verband houdt met het inzamelen, ophalen en verwerken van 
textielafval als aanneming van dienst[en]; 
Dat bijgevolg de eindbeslissing, m.n. de beslissing tot toewijzing van de 
overheidsopdracht aan de NV Televil, onwettig is gezien de voor-
beslissing, samenstellend deel van de complexe administratieve 
rechtshandeling, onwettig is wegens schending van artikel 81 van de Wet 
overheidsopdrachten [2016]; 
Dat de bestreden beslissing, waarin verwerende partij de beoordeling en 
de keuze van de economisch meest voordelige offerte maakt, steunt op 
een onwettig gunningscriterium en aldus de materiële motiveringsplicht 
schendt.”  
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 In de toelichting zetten de verzoekende partijen het beginsel 

uiteen dat de gunningscriteria verband moeten houden met het voorwerp van de 

opdracht. Zij betogen dat de gekozen inschrijver te dezen textielafval voor de 

gemeente zal inzamelen, ophalen en verwerken en dat het gunningscriterium 

“Materiële hulpverlening” op geen enkele wijze in verband staat met dit 

voorwerp van de opdracht. Dit gunningscriterium heeft betrekking op de periode 

na de uitvoering van de opdracht en betreft de wijze waarop de gekozen 

inschrijver het ingezamelde, opgehaalde en gesorteerde textielafval ter 

beschikking zal stellen van de markt. Dat het gaat om de fase erna, namelijk de 

wijze waarop de inschrijver kan beschikken over het textielafval, blijkt ook uit 

het gunningsverslag waarin de verwerende partij zelf het onderscheid maakt 

tussen verwerken, enerzijds, en het beschikken, anderzijds. Met dit criterium kan 

de verwerende partij op geen enkele wijze het prestatieniveau van de dienst die 

de inschrijver voor de overheid verricht, taxeren. Met dit gunningscriterium 

beoordeelt de verwerende partij eigenlijk het beleid dat een inschrijver voert 

nadat hij de opdracht voor haar heeft uitgevoerd. Zonder enige motivering stelt de 

verwerende partij in het gunningsverslag dat dit criterium betrekking heeft op de 

wijze waarop het ingezamelde textielafval wordt afgevoerd en verwerkt. Op 

welke wijze de materiële hulpverlening hierop betrekking heeft, is voor de 

verzoekende partijen geheel onduidelijk. 

 

 De verzoekende partijen betogen: 

 
“Bovendien verliest de gemeente Dilbeek uit het oog dat de 
overheidsopdracht kadert in de openbare dienst die de gemeente Dilbeek 
moet organiseren, namelijk het organiseren van de ophaling van het afval 
en in casu het textielafval. Welnu, wanneer dit textielafval wordt 
ingezameld en wordt verwerkt, gaat het inderdaad om textielafval en 
kadert dit in de openbare dienstplicht van de gemeente Dilbeek. Echter, na 
de sortering en verwerking, zijnde het ogenblik dat de inschrijver beschikt 
over het textiel - zeker wanneer het gaat om de materiële hulpverlening en 
meer concreet het ter beschikking stellen van het textiel voor bepaalde 
groepen in de maatschappij - gaat het helemaal niet meer om afval maar 
wel om een product, zijnde textiel. Op dat ogenblik verliest het zijn 
afvalstatus en wordt het een product. Het kan dan ook onmogelijk vallen 
onder de overheidsopdracht, welke kadert binnen de openbare dienstplicht 
van de gemeente Dilbeek inzake afval. Er is geen enkele openbare 
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dienstplicht inzake productverkoop, zoals tweedehands textiel. Hier geldt 
bovendien het principe van vrijheid van handel zodat de gemeente 
Dilbeek in dat kader helemaal geen voorwaarden kan opleggen. 
Ten overvloede wijzen verzoekende partijen erop dat de gemeente 
Dilbeek zelf minstens impliciet dit onderscheid maakt in het 
gunningsverslag. Wanneer zij het heeft over het afvoeren en verwerken 
spreekt zij over textielafval, terwijl, wanneer zij het heeft over het recht 
om te beschikken over, zij spreekt over textiel [...] 
De inschrijver heeft bovendien slechts die mogelijkheid, omdat de 
gemeente hem het recht op het afval verschaft. Het gunningscriterium 
houdt totaal geen verband met een dienst dat de inschrijver gaat verrichten 
voor de gemeente. Integendeel, het houdt verband met een recht dat de 
inschrijver kosteloos krijgt van de gemeente.”  

 
 
 Vervolgens bekritiseren de verzoekende partijen de beoordeling 

van de Raad van State in het voornoemde arrest nr. 240.322 van 27 december 

2017 inzake de vordering tot schorsing, namelijk dat het gunningscriterium 

“Materiële dienstverlening” wel in verband staat met het voorwerp van de 

opdracht. De verzoekende partijen doen gelden: 

 
“[De] Raad lijkt in voornoemd arrest te vergeten dat het voorwerp van de 
opdracht een aanneming van diensten is. De gunningscriteria moeten 
bijgevolg verband houden met de dienst, die de gekozen inschrijver 
verricht voor de aanbestedende overheid. In de mate de herbestemming 
deel zou uitmaken van de opdracht, quod non […], dan nog dient het 
gunningscriterium te taxeren wat het sociaal gedeelte van de 
herbestemming of dienst is. 
Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als de gekozen inschrijver kansarmen 
inschakelt voor die dienst, nl. de herbestemming. Via het litigieuze 
gunningscriterium gaat men in het bestek kijken in welke mate en op 
welke wijze het textiel, wat een product is, aan zogenaamde kansarmen 
ter beschikking gesteld wordt. Dit heeft volgens verzoekende partij niet 
meer te maken met de dienst, die de gekozen inschrijver moet verrichten 
voor verwerende partij, maar alles met de mate waarin de gekozen 
inschrijver sociale doelstellingen nastreeft in het raam van zijn 
(commerciële) activiteit. Men viseert met het litigieuze gunningscriterium 
de bestemming van het goed (textielafval) en niet de kwaliteit van de 
dienst.  
Het gehanteerde gunningscriterium biedt de aanbestedende overheid zelf 
geen enkel voordeel.”  

 
 
 Dat het gunningscriterium geen betrekking heeft op de 

verwerking, blijkt volgens de verzoekende partijen uit het vierde gunnings-
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criterium “Verwerking ingezameld textielafval”. Uit de omschrijving van dat 

gunningscriterium blijkt duidelijk wat de aanbestedende overheid onder 

verwerking verstaat: het “sorteren” van het textielafval en de verwerking van de 

restfractie, wat dus ook afval is. Dit heeft dan eventueel betrekking op recyclage 

en op het restafval. Daar gaat het echter bij het criterium “Materiële 

dienstverlening” niet over.  

 

 Dat het gunningscriterium geen verband houdt met het 

voorwerp van de opdracht blijkt volgens de verzoekende partijen bovendien ook 

uit de beschrijving en de beoordeling van de offerte van de gekozen inschrijver. 

Het schenken van materieel, het gratis leveren van apparaten en meubelen alsook 

het aanvullen van kleine goederen heeft op geen enkele manier betrekking op het 

voorwerp van de voorliggende opdracht, evenmin als de sociale tewerkstelling en 

de opvang van thuislozen. Deze beschrijving en beoordeling bevestigen net dat 

hetgeen valt onder het gunningscriterium “Materiële hulpverlening” op geen 

enkele manier betrekking heeft op het voorwerp van de opdracht.  

 

 De onwettigheid van het gunningscriterium tast volgens de 

verzoekende partijen de gehele plaatsingsprocedure aan, inclusief de gunnings-

beslissing. 

 

17. In hun memorie van wederantwoord benadrukken de verzoe-

kende partijen dat de voorwaarde van het “verband houden met” volgens 

bepaalde rechtsleer en het Groenboek ‘betreffende de modernisering van het EU-

beleid inzake overheidsopdrachten’ van de Europese Commissie, eerder als een 

beperkende voorwaarde moet worden gelezen, en verwijzen ze nog naar het arrest 

“Wienstrom” van het Europees Hof van Justitie, luidens hetwelk een gunnings-

criterium geen betrekking heeft op de dienst die het voorwerp van de opdracht 

vormt, indien hetgeen wordt beoordeeld betrekking heeft op andere afnemers van 

de dienst die door de inschrijver wordt verstrekt.  
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 Op grond van de definitie van “hergebruik” in het decreet van 

23 december 2011 ‘betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen’ (hierna: materialendecreet), argumenteren de verzoekende partijen 

dat dit hergebruik als taak, dat per definitie betrekking heeft op producten en niet 

op afvalstoffen, niet tot het voorwerp van de opdracht kan behoren. Zij stellen 

dan ook dat het element “Materiële dienstverlening” manifest betrekking heeft op 

het hergebruiken van producten (kleding schenken of verkopen aan kansarmen) 

en niet op textielafval dat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het kleden 

van mensen. Het product dat wordt verkregen na ophaling en verwerking staat ter 

beschikking van de inschrijver en maakt deel uit van de prijs want het is de 

bedoeling dat, via de verkoop van deze laatste kledij, de uitvoerder uit de kosten 

komt. De mogelijkheid van hergebruik zit vervat in het element “prijs”, en niet in 

het element “aanneming”, zodat het niet hoort tot het voorwerp van de opdracht 

die de gekozen inschrijver moet uitvoeren.  

 

 Op grond van de definitie van “verwerking” in het materialen-

decreet en de richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

19 november 2008 ‘betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal 

richtlijnen’ (hierna: kaderrichtlijn afvalstoffen), als zijnde de “nuttige toepassing 

of verwijdering” van afvalstoffen, betogen de verzoekende partijen dat het 

element “materiële dienstverlening” geen betrekking heeft op de verwerking van 

huishoudelijke afvalstoffen. Met nuttige toepassing bedoelt men immers dat één 

materiaal, van nature bedoeld om een bepaald doel te dienen, wordt vervangen 

door een ander materiaal, terwijl te dezen de opgehaalde kledij wordt verkocht of 

geschonken aan derden opdat zij het opnieuw zouden dragen. Bovendien, zo 

betogen zij voorts, “is dit element [verwerken van afval] echter geen overheids-

opdracht als de aanbestedende overheid zelf voorschrijft dat zij hiervoor geen 

prijs betaalt”. 

 

18. In de laatste memorie benadrukken de verzoekende partijen in 

de eerste plaats dat de bepalingen uit het materialendecreet en de kaderrichtlijn 

afvalstoffen, waar zij naar verwezen in de memorie van wederantwoord, enkel 
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dienen om concreet aan te tonen wat niet tot het voorwerp van de litigieuze 

overheidsopdracht behoort, waardoor zij ook kunnen bewijzen dat het 

gunningscriterium geen verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De 

verwijzing naar deze twee rechtsgronden dient niet te worden opgevat als een 

uitbreiding van het middel of een wijziging van de grondslag van het middel. 

 

 Zij zetten voorts nog uiteen dat, opdat een prestatie in het raam 

van een overheidsopdracht een voordeel zou kunnen bieden aan de aanbestedende 

overheid, de voorwaarden uiteengezet in het arrest “Helmut Müller” van het 

Europees Hof van Justitie vervuld dienen te zijn. Volgens dit arrest is er slechts 

sprake van een prestatie als de aanbestedende overheid een rechtstreeks econo-

misch belang verwerft, wat iets anders is dan prestaties die een burger levert in 

het kader van een algemene sociale beleidsdoelstelling zoals hier het geval is. 

 

 Bovendien vragen de verzoekende partijen alsnog een 

prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie: 

 
“Kan men artikel 67.1 van Richtlijn 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 aldus 
uitleggen dat een aanbestedende overheid een gunningscriterium kan 
hanteren, die verband houdt met een verrichting die plaatsvindt nadat de 
dienst van de overheidsopdracht is vervuld en aangaande een product dat 
het gevolg is van de dienst, voorwerp van de overheidsopdracht.” 

 
 
 Uit de indeling van richtlijn 2014/24/EU en de wet overheids-

opdrachten 2016 vloeit volgens de verzoekende partijen voort dat de 

voorbehouden opdrachten zeker niet buiten het toepassingsgebied van de 

wetgeving overheidsopdrachten vallen, en evenmin een bijzonder, soepeler 

regime met ruimere discretionaire bevoegdheid voor de aanbestedende overheden 

van toepassing zou zijn. “[N]iets in de Europese of Belgische regelgeving [...] 

wijst [erop] dat een aanbestedende overheid inzake voorbehouden opdrachten een 

andere invulling zou mogen geven aan begrippen uit de regelgeving overheids-

opdrachten, los van het feit of die begrippen nu voor appreciatie vatbaar zijn of 

niet. De definities, zoals geformuleerd in Titel 1 van Richtlijn 2014/24/EU, en 
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Titel II van Richtlijn 2014/24/EU zijn volledig en zonder voorbehoud toepasselijk 

op voorbehouden opdrachten”. 

 

 Ook hier verzoeken zij, indien de Raad anders zou oordelen, de 

volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie: 

 
“Dient men artikel 20 van Richtlijn 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 in die zin 
uit te leggen dat een aanbestedende overheid de mogelijkheid heeft om de 
begrippen uit voornoemde richtlijn of de procedures voorzien in Titel II 
van voornoemde richtlijn anders in te vullen.” 

 
 
 Beoordeling 
 

19. Overeenkomstig artikel 81, § 2, eerste lid, 3°, en tweede lid, 

van de wet overheidsopdrachten 2016, wordt de economisch meest voordelige 

offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid vastgesteld rekening 

houdend met de beste prijs-kwaliteitverhouding die bepaald wordt op grond van 

de prijs of de kosten alsook criteria waaronder kwalitatieve, milieu- of sociale 

aspecten, die verband houden met het voorwerp van de betrokken opdracht. Nog 

volgens deze bepaling mag het daarbij onder meer gaan om criteria inzake 

sociale, milieu- en innovatieve kenmerken, de handel en de voorwaarden 

waaronder deze plaatsvindt. 

 

 Overeenkomstig artikel 81, § 3, eerste lid, van de wet 

overheidsopdrachten 2016, worden gunningscriteria 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 het specifieke productieproces, het aanbieden of de 

verhandeling van deze werken, leveringen of diensten, of een specifiek proces 

voor een andere fase van de levenscyclus ervan, zelfs wanneer deze factoren geen 

deel uitmaken van de materiële basis ervan. 
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 Aldus wordt vastgesteld dat de Belgische en Europese 

regelgever – artikel 81 van de wet overheidsopdrachten 2016 is de quasi 

woordelijke omzetting van artikel 67 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) – de krijtlijnen waarbinnen een gunningscriterium 

wordt geacht verband te houden met het voorwerp van de opdracht, zeer ruim 

hebben getrokken.  

 

 Overweging 97 van richtlijn 2014/24/EU stelt de betere 

integratie van sociale en milieucriteria in de aanbestedingsprocedures voorop, “in 

ieder opzicht en in elk stadium van de levenscyclus, van de winning van grond- 

stoffen voor het product tot de verwijdering van het product”, “zelfs als deze 

factoren niet tot de materiële essentie van het werk, de levering of de dienst 

behoren”. Aldus blijkt de aanbestedende overheid zelfs ook extrinsieke elementen 

te mogen betrekken bij het vaststellen van een gunningscriterium.  

 

 Het is binnen deze ruime perken dat de aanbestedende overheid 

mag kiezen welke gunningscriteria zij zal hanteren bij de beoordeling van de 

offertes, om te bepalen welke volgens haar de economisch meest voordelige 

offerte is. Zij beschikt daarbij in beginsel over een aanzienlijke beoordelings-

ruimte. Het komt niet aan de Raad van State toe om zich uit te spreken over de 

opportuniteit van de keuze voor bepaalde criteria. Wel komt het aan de Raad van 

State toe om desgevraagd na te gaan of het gehanteerde gunningscriterium het 

rechtens vereiste verband vertoont met het voorwerp van de opdracht. 

 

20. In het bestek wordt bij de beschrijving van het voorwerp van de 

opdracht vermeld dat dit voorwerp het huis-aan-huis inzamelen van textielafval 

omvat en dat de opdrachtnemer instaat voor afvoer en verwerking van het 

ingezamelde afval.  
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 Het gunningscriterium “Materiële hulpverlening” houdt in dat 

de inschrijvers minstens een deel van de ingezamelde textielfractie ter 

beschikking dienen te stellen voor armoedebestrijding binnen de grenzen van de 

Europese Unie. Een dergelijke vereiste valt binnen een – weliswaar ruime – 

lezing van de verwerking van het ingezamelde textielafval. In de voornoemde 

lezing van het begrip “verwerking” heeft dit criterium geen betrekking op de fase 

nà de uitvoering van de opdracht, zoals de verzoekende partijen ten onrechte 

betogen, doch wel op de herbestemming van het textielafval als finale stap van 

het verwerkingsproces. Het criterium houdt aldus verband met het voorwerp van 

de overheidsopdracht in de zin van het voormelde artikel 81, § 3, eerste lid, van 

de wet overheidsopdrachten 2016. De omstandigheid dat het materialendecreet en 

de kaderrichtlijn afvalstoffen een andere definitie hanteren voor de begrippen 

“verwerking van afvalstoffen” en “hergebruik”, zoals de verzoekende partijen 

betogen in hun memorie van wederantwoord, doet daar geen afbreuk aan. Deze 

begrippen hebben hun eigen finaliteit in het licht van de regelgeving die ertoe 

strekt de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van afvalstoffen voor 

menselijke gezondheid en milieu tot een minimum te beperken. De verzoekende 

partijen maken niet aannemelijk dat de omstandigheid dat de afvalstof (terug) als 

een product kan worden beschouwd en bestemd worden voor hergebruik, tot 

gevolg zou hebben dat deze bestemming geen deel meer mag uitmaken van de 

taak van de gemeente en niet meer het voorwerp mag uitmaken van de opdracht 

voor de diensten van inzameling, afvoer en verwerking van textielafval. 

 

 Het criterium “Materiële hulpverlening” taxeert aldus wel het 

prestatieniveau van de dienst die de inschrijver voor de overheid verricht en is 

wel degelijk relevant voor de aanbestedende overheid om te achterhalen in welke 

mate de inschrijvers het ingezamelde textiel een sociale bestemming geven. Het 

valt binnen de voornoemde beoordelingsruimte van de aanbestedende overheid 

om van de inschrijvers te verlangen dat zij minstens een deel van het textielafval 

aanwenden voor armoedebestrijding en om dat verlangen in een gunnings-

criterium met sociale inslag te vertalen.  
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 Indien de verwerende partij zelf zou instaan voor inzameling en 

verwerking van het textielafval, mag zij vanuit haar beleid van oordeel zijn dat 

het ingezamelde en verwerkte textiel in een eindfase ter beschikking wordt 

gesteld van armoedebestrijding. In die mate maakt die bestemming wel degelijk 

deel uit van de openbare dienstverlening van de gemeente en strekt dit gunnings-

criterium de aanbestedende overheid wel degelijk tot voordeel, ook al gaat het 

niet om een voordeel van zuiver economische aard. In het licht van het gegeven 

dat de voorliggende opdracht wordt ingebed in de sociale economie en het sociale 

beleid van de gemeente, peilt het gunningscriterium naar de kwaliteit van de 

dienstverlening, waarbij het de aanbestedende overheid toekomt om een offerte 

waar, in een bepaalde mate, het ingezamelde textiel voor materiële hulpverlening 

en armoedebestrijding wordt aangewend, beter te waarderen dan een offerte 

waarin het ingezamelde textiel louter als handelsgoed wordt doorverkocht. 

 

 De verzoekende partijen maken voorts niet aannemelijk dat de 

aanbestedende overheid met dit gunningscriterium peilt naar het bredere onderne-

mingsbeleid van de inschrijvers, zoals het geval was in het arrest “Wienstrom” 

van het Europees Hof van Justitie, waar het Hof het gunningscriterium dat extra 

punten opleverde voor de groenestroomproductie van de inschrijvers in het 

algemeen, boven de geraamde vraag van de aanbestedende overheid, niet 

toelaatbaar achtte, en welke voorwaarde in richtlijn 2014/24/EU is bevestigd 

(overweging 97). De koppeling met specifieke prestaties in het kader van de 

voorliggende opdracht is aanwezig in het bestek, daar waar er met dit 

gunningscriterium onder meer wordt gepeild naar de doeltreffendheid van de 

methode om de doelgroep (personen in armoede) aan wie het ingezamelde textiel 

ter beschikking zal worden gesteld, te bereiken, alsook naar de prijs van het 

verkochte textiel aan die doelgroep, en niet louter naar de “Materiële 

hulpverlening” van de inschrijvers in het algemeen. Om dezelfde reden maken de 

verzoekende partijen evenmin aannemelijk dat het gunningscriterium “materiële 

hulpverlening” geen verband meer zou houden met de kwaliteit van de dienst die 

de gekozen inschrijver verricht voor de aanbestedende overheid, maar met de 

bestemming van het opgehaalde textielafval als product en bijgevolg met de mate 
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waarin de gekozen inschrijver sociale doelstellingen nastreeft in het raam van zijn 

(commerciële) activiteit. 

 

21. Het vierde gunningscriterium “Verwerking ingezameld textiel-

afval” peilt blijkens het bestek naar de wijze waarop de inschrijver de 

textielfractie zal sorteren zodat hergebruik mogelijk is en de wijze waarop de 

restfractie nadien wordt verwerkt. Een dergelijk algemeen criterium sluit niet uit 

dat het te dezen bekritiseerde tweede gunningscriterium in het bijzonder zou 

peilen naar een bepaald sociaal aspect van het verwerkingsproces, waar de 

verwerende partij kennelijk bijzondere aandacht aan wenst te besteden.  

 

22. De prejudiciële vraag betreffende artikel 67.1 van richtlijn 

2014/24/EU over de mogelijke draagwijdte van een gunningscriterium, zoals 

voorgesteld in de laatste memorie van de verzoekende partijen, berust op de 

veronderstelling dat het bekritiseerde gunningscriterium peilt naar het verrichten 

van een dienst die plaatsvindt nadat de overheidsopdracht is uitgevoerd. 

 

 Uit de voorgaande beoordeling blijkt dat deze veronderstelling 

het inherent sociale karakter van de voorliggende opdracht miskent, waarbij het 

element “materiële hulpverlening” wel degelijk deel uitmaakt van de eigenlijke 

opdracht, zodat de voorgestelde prejudiciële vraag niet hoeft te worden gesteld. 

 

 Bij de keuze voor een gunningscriterium en het onderzoek naar 

de rechtmatigheid ervan, het bijzonder kenmerk betrekken dat het gaat om een 

voorbehouden opdracht, betekent niet dat de overheid hierop een bijzondere 

aanbestedingsregeling toepast, afwijkend van de definities en de algemene regels 

van de wet overheidsopdrachten. De voorgestelde prejudiciële vraag over 

artikel 20 van de voornoemde richtlijn is bijgevolg, mede ook omwille van haar 

te algemene strekking, niet dienstig.  

 

23. Het eerste onderdeel dient te worden verworpen. 
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Tweede onderdeel 

 

 Uiteenzetting van het middelonderdeel 

 

24. In een tweede onderdeel voeren de verzoekende partijen de 

schending aan van het beginsel van de gelijke behandeling, het non-

discriminatiebeginsel, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, artikel 81, § 3, van 

de wet overheidsopdrachten 2016 en de materiëlemotiveringsplicht, doordat 

“inzake het gunningscriterium ‘materiële dienstverlening’ het bestek ten onrechte 

het bewijs van terbeschikkingstelling van ingezamelde textielfractie beperkt tot 

de Europese Unie” en “dergelijke clausule de geïnteresseerde inschrijver, die zijn 

ingezamelde textiel hoofdzakelijk/gedeeltelijk ter beschikking stelt van 

derdewereldlanden benadeelt; dat verzoekende partijen een deel van hun 

herbruikbaar textielafval ter beschikking stellen van dergelijke landen”. 

 

 In de toelichting bij het onderdeel wijzen de verzoekende 

partijen erop dat het gunningscriterium “Materiële hulpverlening” enkel rekening 

houdt met het ter beschikking stellen van ingezameld textiel voor armoedebestrij-

ding binnen de Europese Unie. Voor die beperking bestaat geen enkele 

rechtvaardiging. Zij doen gelden: 

 
“Verzoekende partijen zijn ondernemingen, die voor de nuttige toepassing 
van het textielafval ook een grote afzetmarkt heeft bij de kansarmen in 
Afrika. Verzoekende partijen zetten deze producten daar af tegen een heel 
goedkope prijs. Verzoekende partijen hebben echter dit niet mogen in 
rekening brengen in het raam van huidige overheidsopdracht. Dit heeft 
hen zeker benadeeld ten aanzien van de gekozen inschrijver, die meer dan 
waarschijnlijk vooral het textielafval afzet binnen de Europese Unie.” 

 
 
25. In hun memorie van wederantwoord betogen de verzoekende 

partijen nog het volgende: 

 
“Door het gunningscriterium te beperken tot het grondgebied van de 
Europese Unie worden verzoekende partijen gediscrimineerd aangezien 
hun werkingsgebied zich grotendeels buiten de Europese Unie bevindt. 
Een dergelijk gunningscriterium bevoordeelt inschrijvers die enkel binnen 
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de Europese Unie actief zijn. Een dergelijk onderscheid is zonder meer 
discriminerend en heeft niets te maken met een slechte verliezer te zijn. 
Een onderscheid tussen bepaalde categorieën, zoals in casu 
nl. onderneming actief binnen de Europese Unie en ondernemingen actief 
buiten de Europese Unie, is daarenboven enkel mogelijk wanneer voldaan 
is aan een aantal voorwaarden. Zo moet het onderscheid een wettig doel 
nastreven, voor het onderscheidscriterium moet er een objectieve en 
redelijke verantwoording zijn en er moet een evenredigheid bestaan met 
het nagestreefde doel. 
Welnu, verwerende partij geeft niet aan welk doel zij evenwel nastreeft 
met dit geografisch onderscheid, laat staan dat zij aangeeft dat dit onder-
scheid wettig is en steunt op een objectieve en redelijke verantwoording.  
Verzoekende partij is van oordeel dat het geografisch onderscheid niet 
objectief en redelijk kan worden verantwoord. Bovendien, het gegeven of 
een onderneming nu binnen of buiten de Europese Unie in hoofdzaak 
actief is houdt ook geen enkel verband met het prestatieniveau van die 
inschrijver.  
Ten slotte, zelfs indien er sprake zou zijn van een objectieve recht-
vaardiging — quod non — dan is de beperking minstens niet evenredig. 
Het voorwerp van de opdracht is immers afvalverwerking, dat is het 
uiteindelijk doel. Welnu het beperken tot de Europese Unie houdt geen 
verband met het te bereiken doel van afvalinzameling en verwerking.” 

 
 
 Beoordeling 

 

26. Het komt aan de aanbestedende overheid toe om de gunnings-

criteria te bepalen die zij zal hanteren bij de beoordeling van de offertes en zij 

beschikt daarbij in beginsel over een aanzienlijke beoordelingsruimte. Het komt 

niet aan de Raad van State toe om zich uit te spreken over de opportuniteit van de 

keuze voor bepaalde gunningscriteria. De door een aanbestedende overheid 

vastgestelde gunningscriteria dienen echter wel verband te houden met het voor-

werp van de opdracht, mogen de aanbestedende overheid geen onvoorwaardelijke 

keuzevrijheid geven, dienen uitdrukkelijk vermeld te zijn in het bestek of in de 

aankondiging van de opdracht en dienen de fundamentele beginselen van gelijke 

behandeling, non-discriminatie en transparantie te eerbiedigen.  

 

27. De verzoekende partijen doen in essentie gelden dat zij zich 

gediscrimineerd voelen door de vereiste om bij de offerte een beschrijving te 

voegen van de wijze waarop de inschrijver het ingezamelde textiel voor 
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armoedebestrijding binnen de grenzen van de Europese Unie ter beschikking zal 

stellen. Zij zouden hun textiel namelijk in hoofdzaak ter beschikking stellen van 

derdewereldlanden. 

 

 Een verzoekende partij die de schending van het gelijkheids-

beginsel aanvoert, moet dit in het verzoekschrift met concrete en precieze 

gegevens aantonen. Zij moet daarbij in de eerste plaats de vergelijkbaarheid 

aantonen van haar eigen situatie met die van anderen en vervolgens duidelijk 

maken waarom de verschillende behandeling daarvan een discriminatie uitmaakt.  

 

 In hun verzoekschrift, noch in hun memorie van weder-

antwoord maken de verzoekende partijen op enige wijze aannemelijk of in 

concreto inzichtelijk dat of hoe zij het ingezamelde textiel ter beschikking zouden 

stellen voor armoedebestrijding of materiële hulpverlening in derdewereldlanden. 

Daarop gewezen in het auditoraatsverslag, geven zij daarover evenmin enige 

toelichting in hun laatste memorie. Uit de offerte van de verzoekende partijen 

blijkt zelfs niets omtrent dergelijke armoedebestrijding of materiële hulpverlening 

in derdewereldlanden. In hun offerte vermelden zij immers: 

 
“Ongeveer 77 % van het textielafval kan hergebruikt worden als kledij, 
20 % wordt gebruikt als poetsdoek of als recuperatieproduct in diverse 
industrieën […] en eventueel als brandstof voor cementovens. De nog 
draagbare kledij wordt opgesplitst in diverse gradaties […]. Ongeveer 
30 % van het ingezamelde textiel wordt als kledij hergebruikt op de 
Belgische en Europese markt. De overige 47% wordt geëxporteerd buiten 
de Europese Unie.”  

 
 
 Dat een bepaald percentage van het textiel wordt bestemd voor 

export naar gebieden buiten de Europese Unie, houdt op zich niet in dat het gaat 

om armoedebestrijding of materiële hulpverlening in derdewereldlanden. 

Integendeel maken de verzoekende partijen zelf gewag van de begrippen export 

en afzetmarkt, wat een primair commercieel gebruik van het ingezamelde textiel 

veronderstelt. Daarnaast mag, anders dan de verzoekende partijen doen, niet 

zomaar worden verondersteld dat de vermelding “buiten de Europese Unie” 

sowieso landen in Afrika betreft. 
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 Aldus mist het middel feitelijke grondslag, aangezien de ver-

zoekende partijen niet aannemelijk maken dat zij effectief aan armoedebestrijding 

of materiële hulpverlening in ontwikkelingslanden doen, welke hulpverlening zij 

dan ten onrechte niet in de schaal zouden mogen leggen bij de toetsing van hun 

offerte aan het gunningscriterium “Materiële hulpverlening”. 

 

28. Het tweede onderdeel wordt verworpen. 

 

Derde onderdeel 

 

 Uiteenzetting van het middelonderdeel 

 

29. De verzoekende partijen betogen dat de beoordeling van de 

offerte van de gekozen inschrijver in het gunningsverslag voor het gunnings-

criterium “Materiële hulpverlening” steunt op elementen die geen verband 

houden met het voornoemde gunningscriterium en de uitleg die men ervan terug-

vindt in het in voorliggende zaak toepasselijk bestek, zodat die motieven rechtens 

niet aanvaardbaar zijn en een miskenning inhouden van het toepasselijk bestek. 

Zij menen meer bepaald dat de beoordeling dat de gekozen inschrijver in het 

algemeen samenwerkt met erkende partnerorganisaties, niets zegt over de wijze 

waarop de gekozen inschrijver zijn ingezamelde textiel zal ter beschikking stellen 

voor de bestrijding van kansarmoede. 

 

 In de toelichting bij het middelonderdeel wijzen de 

verzoekende partijen op het volgende: 

 
“In het raam van de beschrijving van de offerte van de gekozen 
inschrijver zet verwerende partij uiteen dat de gekozen inschrijver opteert 
voor een samenwerking met erkende partnerorganisaties. In het verdere 
verloop van de beschrijving gebruikt de verwerende partij altijd het 
meervoud bij de werkwoorden. Logisch gezien heeft de tekst, minstens 
aangaande de twee eerste alinea, betrekking op de erkende 
partnerorganisaties.  
In elk geval kunnen verzoekende partij uit de ‘motivering’ in het 
gunningsverslag betreffende het gunningscriterium ‘Materiële dienst-
verlening’ niet opmaken op welke wijze de offerte van de gekozen 
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inschrijver goed scoort aangaande het ter beschikking stellen van de 
ingezamelde textielfractie voor armoedebestrijding. Het louter samen-
werken met erkende partnerorganisaties toont nog niet concreet aan op 
welke wijze en in welke mate de gekozen inschrijver het in het raam van 
huidige opdracht ingezameld textiel ter beschikking zal stellen van 
armoedebestrijding.  
In de vermelde ‘motivering’ vindt men niets terug over de 
doeltreffendheid van de methode om het textiel ter beschikking te stellen 
van armoedebestrijding. Ook kan men niets lezen over de prijs of over de 
plaats, die de materiële dienstverlening inneemt in de organisatie van de 
gekozen inschrijver. Bijgevolg is het voor verzoekende partijen totaal niet 
duidelijk hoe verwerende partij 20 punten voor dit gunningscriterium kon 
toekennen aan de gekozen inschrijver.” 

 
 
30. In hun memorie van wederantwoord betogen de verzoekende 

partijen, wat hun belang bij het derde onderdeel betreft, het volgende: 

 
“In de hypothese dat [de] Raad het eerste en tweede onderdeel van het 
eerste middel en/of het derde middel ongegrond zou verklaren en het 
derde onderdeel van het eerste middel blijkt gegrond, dan hebben 
verzoekende partijen wel degelijk belang bij dit onderdeel.  
Immers, indien blijkt dat de punten van de gekozen inschrijver niet 
kloppen voor het tweede gunningscriterium en voor het vierde 
gunningscriterium, dan bestaat er nog altijd een mogelijkheid dat 
verzoekende partijen wel degelijk meer punten kunnen halen dan de 
gekozen inschrijver. Immers, het puntentotaal voor beide gunningscriteria 
samen bedraagt 50 punten. Het totaal verschil op dit ogenblik tussen 
verzoekende partijen en de gekozen inschrijver bedraagt 30 punten.”  

 
 
 Wat de grond van het derde onderdeel betreft, wijzen zij erop 

dat de samenwerking met erkende partnerorganisaties niet aantoont dat deze 

methode de mogelijkheid biedt om personen in armoede te bereiken en zeker niet 

om ze op een doeltreffende wijze te bereiken. In het algemeen zegt de motivering 

niets over de doeltreffendheid van de vermeende methode voorgesteld door de 

gekozen inschrijver. De verwerende partij geeft zelf toe dat er geen cijfers 

verstrekt worden inzake hulpverlening. Bijgevolg kan de gekozen inschrijver dan 

ook geen punten hebben gekregen inzake prijs of omvang van de kortingen. Ten 

slotte is er ook geen motivering terug te vinden over het ingebed zijn van de 

materiële dienstverlening in de organisatie van de inschrijver. De verzoekende 

partijen besluiten: 
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“Op geen enkele wijze is er enig verband tussen de motivering, die de 
score van de gekozen inschrijver moet verantwoorden voor het tweede 
gunningscriterium, en het concrete voorwerp van de opdracht. Nergens 
blijkt uit dat de motivering, waarover sprake in het gunningsverslag, 
gerelateerd is aan het textiel dat de gekozen inschrijver zal ophalen tijdens 
de uitvoering van de litigieuze overheidsopdracht. De motivering blijft 
heel algemeen en gaat over hoe de gekozen inschrijver in het algemeen 
samenwerkt, doch het zegt niet op welke manier dit nu bijdraagt tot het 
effectief ter beschikking stellen van het op te halen textiel voor 
armoedebestrijding.” 

 
 
31. In hun laatste memorie blijven de verzoekende partijen bij hun 

standpunt dat de gunningsbeslissing inzake het criterium “Materiële dienst-

verlening” weliswaar motieven bevat, maar dat deze motieven nietszeggend zijn, 

geen verband houden met het gunningscriterium en niet uitleggen op welke wijze 

deze motieven de (betere) kwaliteit van de offerte van de gekozen inschrijver 

aantonen. Een samenwerking met bepaalde specifieke partners is inderdaad een 

methode, maar daarmee is nog niet aangetoond dat deze methode de doelstelling 

van het gunningscriterium helpt realiseren en dus helpt om te komen tot een 

betere offerte.  

 

 Beoordeling 

 

32. Anders dan de verwerende partij doet gelden, leidt het feit dat 

de verzoekende partijen voor het gunningscriterium “Materiële hulpverlening” 

een nulscore hebben gekregen, op zich niet tot de vaststelling dat zij geen belang 

zouden hebben bij het middelonderdeel dat de toetsing van de offerte van de 

gekozen inschrijver aan de hand van dit criterium bekritiseert. 

 

33. Blijkens zijn offerte kiest de gekozen inschrijver voor de 

materiële hulpverlening samen te werken met diverse sociale actoren – zoals 

OCMW, ziekenhuizen, daklozenorganisaties – waarbij hij als kringwinkel via 

basispakketten en aankoop- en cadeaubons kleding ter beschikking stelt van 

doelgroepen die zich via deze partnerorganisaties aanmelden. Blijkens de 

motieven in het gunningsverslag zoals weergegeven sub 3.6, werden deze 
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voorgestelde werkwijze en initiatieven inzake materiële hulpverlening, wel 

degelijk getoetst aan het gunningscriterium “Materiële hulpverlening”, en betreft 

deze beoordeling ook de rol van de gekozen inschrijver als kringwinkel in die 

hulpverlening via samenwerking, en niet enkel de partnerorganisaties zoals de 

verzoekende partijen betogen. 

 

 De motivering betreft aldus wel degelijk een positieve 

beoordeling van de door de gekozen inschrijver aangegeven “methode om de 

doelgroep (personen in armoede) te bereiken” alsook van “de prijs van het 

verkochte textiel aan de doelgroep”, waar ze verwijst naar de basispakketten 

(gratis) en de aankoop- en cadeaubonnen.  

 

 De verzoekende partijen maken niet aannemelijk dat de 

puntentoekenning op willekeur zou berusten en de woordelijke motieven in het 

gunningsverslag deze puntentoekenning niet zouden kunnen dragen. Minstens 

blijkt niet dat een zorgvuldige aanbestedende overheid deze score niet zou mogen 

koppelen aan de uitgedrukte beoordeling. De verzoekende partijen maken ten 

slotte evenmin aannemelijk dat de aanbestedende overheid op onzorgvuldige 

wijze heeft geoordeeld dat de samenwerking met erkende partnerorganisaties een 

doeltreffende wijze is om personen in armoede en andere doelgroepen te 

bereiken.  

  

34. Het derde onderdeel wordt verworpen. 

 

C. Derde middel 

 

 Uiteenzetting van het middel  

 

35. De verzoekende partijen voeren in het derde middel de 

schending aan van artikel 159 van de Grondwet, artikel 81 van de wet overheids-

opdrachten 2016, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiëlemotiveringsplicht. 
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 Zij achten deze bepalingen en beginselen geschonden doordat: 

 
“het bestek Ref. 2017198 enkel voorziet in vier kwalitatieve gunnings-
criteria, en geen criterium op basis van prijs of op basis van kosten, en de 
verwerende partij de beoordeling van de offertes en de keuze van de 
economisch meest voordelige offerte aldus enkel heeft gedaan op basis 
daarvan; 
Terwijl op grond van artikel 81 van de wet overheidsopdrachten [2016] 
aanbestedende overheden verplicht zijn om minstens een prijs- of 
kostencriterium op te nemen in de gunningscriteria; 
Dat op grond van de materiële motiveringsplicht de beslissing van een 
administratieve overheid moet steunen op juiste feitelijke elementen en 
rechtens aanvaardbare motieven, elementen en motieven die bovendien de 
beslissing in redelijkheid moeten kunnen verantwoorden; 
Dat de lastvoorwaarden als bestek onwettig zijn omdat louter voorzien is 
in kwalitatieve gunningscriteria.”  

 
 
 In de toelichting bij het middel wijzen de verzoekende partijen 

erop dat het bestek niet voorziet in een prijs- of kostencriterium hoewel dat 

wettelijk verplicht is. Deze onwettigheid die kleeft aan het bestek, leidt 

automatisch tot de onwettigheid van de gunningsbeslissing. Het staat zodoende 

niet vast dat de offerte van de tussenkomende partij de economisch meest 

voordelige offerte is. 

 

 Zij betogen voorts dat de uitzondering bepaald in artikel 81, 

§ 2, laatste lid, van de wet overheidsopdrachten 2016 niet van toepassing is, 

aangezien het, volgens hen, hier niet gaat om een opdracht tegen een vaste prijs 

of een vaste kost, wat overigens blijkt uit eerdere overheidsopdrachten die in de 

sector werden uitgeschreven en waar de diverse inschrijvers elk een eigen en van 

elkaar verschillende prijs opgeven. In ieder geval doet de verwerende partij geen 

beroep op deze bepaling en de daarin bepaalde uitzondering. Het bestek bevat 

naar het standpunt van de verzoekende partijen geen enkele motivering voor het 

niet opnemen van een kostencriterium.  

 

36. In hun memorie van wederantwoord benadrukken de 

verzoekende partijen dat het gebruik van een prijs- of kostencriterium verplicht is 

en uitdrukkelijk voorkomt zowel in artikel 81 van de wet overheidsopdrachten 
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2016 als in richtlijn 2014/24/EU. Ook verwijzen zij naar de overwegingen van 

die richtlijn, de parlementaire voorbereiding van de wet overheidsopdrachten 

2016 en naar rechtsleer. De uitzonderingen op het gebruik van een prijs- of 

kostencriterium, die bovendien restrictief moeten worden uitgelegd, zijn hier niet 

van toepassing. Zij betogen dat “enkel wanneer er een nationale bepaling is die 

voorschrijft dat textielinzameling een dienstverlening is die wordt beloond[,] kan 

afgeweken worden van de principiële plicht tot het hanteren van een prijs- of 

kostencriterium”. Het feit dat de dienstverlener kan beschikken over het 

textielafval, welke een positieve waarde heeft, doet hieraan geen afbreuk. Bij het 

toepassen van een prijs- of kostencriterium is de vraag of de inschrijver een 

vermogensvoordeel behaalt bovendien irrelevant, aangezien het behalen van een 

vermogensvoordeel net één van de essentiële elementen is om te kunnen spreken 

van een overheidsopdracht.  

 

 De verzoekende partijen wijzen er ten slotte op dat de sociaal-

economische overwegingen die vervat zijn in de overheidsopdracht, evenmin een 

uitzonderingsgrond vormen op het wettelijk verankerd principe dat er een 

verplicht prijs- of kostencriterium dient te zijn. Noch de bepaling inzake de 

voorbehouden opdracht, noch de bepaling inzake sociale gunningscriteria 

bevatten de mogelijkheid om een prijs- of kostencriterium uit te sluiten. 

 

 Beoordeling 

 

37. Artikel 81 van de wet overheidsopdrachten 2016 luidt: 

 
“§ 1. De aanbestedende overheid baseert de gunning van overheids-
opdrachten op de economisch meest voordelige offerte. 
  § 2. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de 
aanbestedende overheid wordt, naar keuze, 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 
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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, wanneer 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. 
[...].” 
 
 

38. In het bestek wordt in punt I.4 het volgende bepaald omtrent de 

wijze van prijsvaststelling: 

 
“De gemeente betaalt de opdrachthouder niet om het textiel op te halen. 
De opdrachthouder wordt vergoed door het recht om het textiel huis-aan-
huis op te halen en te beschikken over het door hem ingezamelde textiel.”  

 
 
 Aldus heeft de aanbestedende overheid te dezen ervoor 

gekozen de inschrijvers geen prijs in geld uitgedrukt te betalen voor de uitvoering 

van de opdracht, maar enkel een vaste vergoeding in natura in de vorm van het 

ingezamelde textiel. 

 

 De voorliggende opdracht, anders dan de verzoekende partijen 

betogen, valt bijgevolg wel degelijk onder de hypothese vervat in artikel 81, § 2, 

tweede lid, van de wet overheidsopdrachten 2016, met name het geval waarin het 

kostenelement de vorm aanneemt van een vaste prijs, op grond waarvan de 

inschrijvers zullen concurreren op kwaliteitscriteria alleen.  

 

 Bovendien werd de opdracht door de aanbestedende overheid 

met toepassing van artikel 15 van de wet overheidsopdrachten 2016 ingebed in de 
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sociale economie. Ook dit gegeven verantwoordt waarom de aanbestedende 

overheid te dezen heeft gekozen voor een vaste vergoeding van de inschrijvers in 

natura en niet voor een in geld uitgedrukt prijscriterium op grond waarvan de 

inschrijvers met elkaar in rechtstreekse prijsconcurrentie dienen te treden. Er 

blijkt niet dat de verwerende partij met deze keuze in haar sociaal beleid tegen de 

zorgvuldigheid ingaat of de toepasselijke regelgeving zou schenden. 

 

 Anders dan de verzoekende partijen betogen, dient het bestek in 

principe niet uitdrukkelijk te motiveren waarom er geen prijscriterium in werd 

opgenomen, minstens voeren de verzoekende partijen geen rechtsgrond aan voor 

die stelling. 

 

 Dat in het kader van andere opdrachten voor textielinzameling 

door andere overheden wel een prijscriterium werd bepaald, doet op zich geen 

afbreuk aan de vrijheid van de aanbestedende overheid om te dezen de 

beleidskeuze te maken om in de in het geding zijnde opdracht te werken met een 

vaste prijs in natura.  

 

39. Het derde middel wordt verworpen. 

 

D. Tweede middel 

 

 Uiteenzetting van het middel  

 

40. De verzoekende partijen voeren in een tweede middel de 

schending aan van artikel 4 van de wet overheidsopdrachten 2016, het 

gelijkheids- en het transparantiebeginsel, de materiëlemotiveringsplicht en de 

zorgvuldigheidsplicht als beginselen van behoorlijk bestuur en het patere-legem-

quam-ipse-fecistibeginsel, met inbegrip van de bestekbepalingen. 
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 Zij achten deze bepalingen en beginselen geschonden doordat: 

 
“de offerte van de gekozen inschrijver blijkens de motieven in het 
gunningsverslag in werkelijkheid minder beantwoordt aan het gunnings-
criterium ‘Verwerking ingezamelde textielafval’ en desalniettemin een 
hogere score (in punten) toegekend krijgt dan de offerte van verzoekende 
partij;  
Dat de offertes in het licht van dit gunningscriterium ‘Verwerking 
ingezamelde textielafval’ worden getoetst op basis van het aanbod inzake 
‘lokaal hergebruik’;  
Terwijl bij het beoordelen van de offertes aan de hand van de gunnings-
criteria, de invulling van voormelde criteria moet overeenstemmen met de 
invulling opgenomen in het bestek;  
Dat het bestek bepaalt dat in het kader van het gunningscriterium 
‘Verwerking ingezameld textielafval’ de offertes zullen worden getoetst 
aan de hand van de kwaliteit van sorteren, zodat hergebruik mogelijk is en 
de lokale verwerking van de restfractie nadien;  
Dat bij het beoordelen van de offertes aan de hand van de gunningscriteria 
een verschil tussen de offertes op een redelijke en evenredige wijze moet 
worden vertaald in een onderscheiden score.” 
 
 

 In de toelichting bij het middel wijzen de verzoekende partijen 

erop dat uit de omschrijving van het vierde gunningscriterium in het bestek blijkt 

dat twee elementen essentieel zijn, namelijk de wijze van sorteren zodat 

hergebruik mogelijk is én het zo optimaal mogelijk lokaal hoogwaardig 

verwerken van de restfractie nadien. Het is op grond van deze informatie dat de 

verzoekende partijen hun offerte hebben opgesteld. 

 

 Blijkens het gunningsverslag verstaat de verwerende partij 

onder “hergebruik” zowel hergebruik als tweedehandskledij als hergebruik als 

recyclage. De verwerende partij maakt immers een onderscheid, bij de 

omschrijving van de offerte van de verzoekende partijen, tussen hergebruik voor 

recyclage van textiel (20 %) en hergebruik als tweedehandskledij (77 %). De 

“restfractie” is hetgeen dat niet kan worden hergebruikt, noch als tweedehands-

kledij, noch als recyclage. De restfractie is het gedeelte dat moet worden 

verwerkt. 
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 Het eerste element van het gunningscriterium houdt zodoende 

in dat hoe meer hergebruik wordt voorgeschreven in de offerte, hoe hoger de 

offerte zal scoren. Welnu, wat hergebruik betreft, blijkt uit de beschrijving van de 

offertes in het gunningsverslag dat de tussenkomende partij 50 % kan aanbieden 

als hergebruik terwijl de verzoekende partijen 97 % kunnen aanbieden (20 % 

hergebruik voor recyclage en 77 % voor hergebruik als tweedehandskledij). De 

offerte van de verzoekende partijen dient zodoende aanzienlijk hoger te scoren 

wat dit element betreft, dan de offerte van de tussenkomende partij. Het gaat 

immers om een aanzienlijk verschil tussen beide offertes, welke voor de verzoe-

kende partijen op een positieve wijze moet worden vertaald in de toegekende 

score voor dit gunningscriterium. Dit is echter niet het geval. Integendeel zelfs, 

de offerte van de tussenkomende partij krijgt vijf punten meer dan de offerte van 

de verzoekende partijen. 

 

 Het tweede element van het gunningscriterium betreft de wijze 

waarop de restfractie nadien zo optimaal mogelijk lokaal verwerkt wordt. 

Volgens het bestek en het gunningsverslag gaat het om het textielafval dat niet 

kan worden hergebruikt, en met andere woorden zuiver restafval is dat verwerkt 

moet worden. Wat de restfractie betreft, zoals blijkt uit de beschrijving van de 

offertes in het gunningsverslag, deelt de tussenkomende partij enkel mee dat zij 

de restfractie, zijnde 50 % van het ingezamelde textielafval, zal afvoeren naar een 

erkend afvalverwerker. Immers komt slechts 50 % blijkens het gunningsverslag 

in aanmerking voor verkoop in kringwinkels. Uit het gunningsverslag kunnen de 

verzoekende partijen enkel maar begrijpen dat 50 % ook gewoon verwijderd 

wordt en dat er geen sprake is van enige nuttige toepassing. Welnu, opnieuw 

dient de offerte van de verzoekende partijen op dit punt hoger te scoren aangezien 

slechts 3,5 % van het ingezamelde textielafval zich voordoet als restfractie welke 

lokaal hoogwaardig wordt verwerkt (hoog calorische verbrandingsinstallatie) en 

niet kan worden hergebruikt. Dit is echter niet het geval en de offerte van de 

tussenkomende partij krijgt zelfs een hogere score dan deze van de verzoekende 

partijen. 

 

M&D Seminars 151



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 13-06-2021

 
 XII-8472-38/40 

 Op beide elementen beantwoordt de offerte van de verzoekende 

partijen beter aan het in het bestek gevraagde onder het gunningscriterium 

“Verwerking ingezameld textielafval”. Desondanks wordt dit omgekeerd vertaald 

in de toegekende scores: 25 punten voor de tussenkomende partij en 20 punten 

voor de verzoekende partijen. Op dit punt is de beoordeling dan ook niet coherent 

en logisch, “minstens kennelijk onredelijk”, aldus de verzoekende partijen. 

 

 Vervolgens doen de verzoekende partijen nog gelden dat de 

verwerende partij in het gunningsverslag het vierde gunningscriterium een andere 

invulling heeft gegeven dan voorgeschreven in het bestek. Zo wordt de hogere 

score voor de offerte van de tussenkomende partij woordelijk gemotiveerd door 

te stellen dat er meer de nadruk wordt gelegd op “lokaal hergebruik” terwijl dit 

geen element is dat voorkomt in de beschrijving van het gunningscriterium in het 

bestek. Het “lokale” heeft volgens de beschrijving in het bestek geen betrekking 

op het hergebruik maar enkel op de verwerking. De verwerende partij heeft 

zodoende bij het beoordelen van de offertes een afwijkende invulling gegeven 

aan dit gunningscriterium. Uit geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling 

blijkt dat men het begrip “lokaal” kan uitstrekken tot heel Europa. 

 

41. In hun memorie van wederantwoord betogen de verzoekende 

partijen, wat de ontvankelijkheid van het tweede middel betreft, het volgende: 

 
“In de hypothese dat [de] Raad het eerste en tweede onderdeel van het 
eerste middel en/of het derde middel ongegrond zou verklaren en het 
derde onderdeel van het eerste middel blijkt gegrond, dan hebben 
verzoekende partijen wel degelijk belang bij het tweede middel. 
Immers, indien blijkt dat de punten van de gekozen inschrijver niet 
kloppen voor het tweede gunningscriterium en voor het vierde 
gunningscriterium, dan bestaat er nog altijd een mogelijkheid dat 
verzoekende partijen wel degelijk meer punten kunnen halen dan de 
gekozen inschrijver. Immers, het puntentotaal voor beide gunningscriteria 
samen bedraagt 50 punten. Het totaal verschil op dit ogenblik tussen 
verzoekende partijen en de gekozen inschrijver bedraagt 30 punten.”  
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 Beoordeling 

 

42. De verzoekende partijen bekritiseren de beoordeling van de 

offertes aan de hand van het vierde gunningscriterium “Verwerking ingezameld 

textielafval”, waarbij zij in essentie doen gelden dat hun offerte te weinig punten 

heeft gekregen en die van de gekozen inschrijver te veel. 

 

43. Er wordt vastgesteld dat voor het vierde gunningscriterium de 

offerte van de verzoekende partijen in het gunningsverslag 20 op 25 punten 

krijgt, terwijl de offerte van de gekozen inschrijver 25 op 25 punten krijgt. Het 

totale puntenverschil tussen de als eerst gerangschikte offerte van de gekozen 

inschrijver met 90 punten en de offerte van de verzoekende partijen met 

60 punten bedraagt 30 punten. Het vierde gunningscriterium heeft betrekking op 

in totaal 25 punten.  

 

 De verzoekende partijen maken niet aannemelijk hoe een 

herbeoordeling van de offertes aan de hand van het vierde gunningscriterium dit 

aanzienlijk puntenverschil kan overbruggen zodat hun offerte voor gunning van 

de opdracht in aanmerking zou komen.  

 

 Het middel wordt bijgevolg verworpen als niet-ontvankelijk 

wegens gebrek aan belang. 

 

44. Het tweede middel wordt verworpen. 

 

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 600 euro, elk voor een derde en 

een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de 

verwerende partij. 

 
Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van negen januari 

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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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)

rn300119843 1/1© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 13/12/2020
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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. 

 

M&D Seminars 161



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 13-06-2021

   

VIe - 20.720 - 2/21 

 

 ‡CILTNDIEJ-BDJGDJV‡ 

    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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Gent (9e k.) nr. 2016/AR/300, 20 september 2019

Gent (9e k.) nr. 2016/AR/300, 20 september 2019 T.Aann. 2020, afl. 2, 200, noot -
Samenvatting
Deze opdracht betreft een openbare aanbesteding voor de aanleg van een park- en groenzone. Er diende geen
wachttermijn gerespecteerd te worden, zodat het contract met de gekozen inschrijver tot stand kwam door de
betekening van de voorbehoudsloze aanvaarding van diens offerte.

Zonder de gunningsbeslissing op zich aan te vechten bij de Raad van State, stelde de niet-gekozen inschrijver een
vordering tot schadevergoeding in bij de gewone rechter.

De gemeente K. had opgeworpen dat de niet-gekozen inschrijver eerst de nietigverklaring van de gunning zelf had
moeten vorderen en verkrijgen voor/door de administratieve rechter voor zij aanspraak op schadeloosstelling zou
kunnen laten gelden.

Er was geen enkel dwingend element aan de orde dat zou vereisen dat eerst een administratieve annulatievordering
voor de administratieve rechter zou moeten worden/zijn ingesteld en dat die annulatie zou moeten zijn verkregen
alvorens een schadeloosstelling ook maar enigszins aan de orde zou kunnen zijn. Er werden geen argumenten
aangebracht waaruit moest blijken dat de wettigheidstoets van artikel 159 Gw., artikel dat van openbare orde wordt
geacht, dwingend en retroactief buitenspel zou zijn gezet.

Vereisen van een niet-gekozen inschrijver dat eerst de nietigverklaring van de gunningsbeslissing
gevorderd/verkregen moet worden, zou daarenboven de toegang tot de rechter van de niet-gekozen inschrijver
nodeloos bezwaren/hypothekeren, evenals zijn mogelijkheid om de wettelijk voorziene schadeloosstelling (het 10 %-
forfait) in rechte te verkrijgen.

Er wordt besloten dat de opdracht ten onrechte niet werd gegund aan de laagste regelmatige inschrijver, derwijze dat
de niet-gekozen inschrijver aanspraak kon maken op de forfaitaire schadeloosstelling.

Trefwoorden:
Openbare procedure (overheidsopdrachten klassieke sectoren) Exceptie van onwettigheid
Beroep tot nietigverklaring (afdeling bestuursrechtspraak Raad van State), algemeen
Overheidsopdrachten klassieke sectoren, gunningscriteria, economisch meest voordelige offerte, algemeen
Schadevergoeding (onrechtmatige daad), algemeen

rn300123818 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 14/06/2021
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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 
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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 
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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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Luik (burg.) (12Ae k.) nr. 2017/RG/1030, 23 april 2019

Luik (burg.) (12Ae k.) nr. 2017/RG/1030, 23 april 2019 T.Aann. 2020, afl. 4, 426, noot -
Samenvatting
Een schending van de overheidsopdrachtenreglementering brengt de absolute nietigheid van de overeenkomst met
zich, zodat de begunstigde van die overeenkomst geen enkel belang heeft om zich te beroepen op die
reglementering en geen enkel rechtsgeldig belang heeft om een vordering in te stellen op grond van dat contract.
Hoewel soms wordt betwist dat sommige bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving van openbare orde zijn,
zijn de voorschriften met betrekking tot de principes van gelijkheid en mededinging onbetwistbaar van openbare orde.
Het openbare orde-karakter van deze voorschriften opent dus een vordering of exceptie gebaseerd op de absolute
nietigheid. Elke belanghebbende kan deze schending van de openbare orde aanvoeren en de absolute nietigheid van
de met miskenning van de mededingingsregels gesloten overeenkomst opwerpen.

Trefwoorden:
Mededinging (overheidsopdrachten klassieke sectoren) Gelijkheidsbeginsel bij overheidsopdrachten
Non-discriminatiebeginsel bij overheidsopdrachten Openbare orde en goede zeden
Nietigverklaring en vernietiging overeenkomst Belang om in rechte op te treden
Nietigheid van openbare orde (gerechtelijk recht)

rn300128717 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 13/06/2021
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 RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK 
 

XIIe KAMER 
 
 A R R E S T 
 
 nr. 243.095 van 30 november 2018 
 in de zaak A. 221.703/XII-8340 
 
In zake: de NV DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN 

bijgestaan en vertegenwoordigd door 
advocaat Bettina Poelemans 
kantoor houdend te 9051 Sint-Denijs-Westrem 
Kortrijksesteenweg 1144 G 
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 het beroep 

 

1. Het beroep, ingesteld op 13 maart 2017, strekt tot de nietigver-

klaring van “[d]e beslissing van het Vlaams Gewest, Agentschap Wegen en Ver-

keer, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, dd. 19 december 2016, 

waarbij wordt beslist om [de nv Deckx Algemene Ondernemingen] niet te 

selecteren voor de overheidsopdracht van werken ‘A3/E40 Leuven-Brussel, 

Heraanleg E40 richting Brussel Fase 1-Bertem -> Sterrebeek’ 

(bestek 1M3D8F/16/40) en deze opdracht te gunnen aan de THV NV Aswebo – 

NV BAM Contractors”. 

 

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 Jonas Riemslagh 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 25 september 2018. 

 

Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht. 

 

Advocaat Bettina Poelemans, die verschijnt voor de 

verzoekende partij, en advocaat Kris Wauters, die verschijnt voor de verwerende 

partij, zijn gehoord. 

 

Auditeur Jonas Riemslagh 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. 

 

III. Feiten 

 

3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor 

werken “A3/E40 Leuven-Brussel, Heraanleg E40 richting Brussel Fase 1-Bertem 

-> Sterrebeek”. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der 

Aanbestedingen van 7 oktober 2016 en in het Supplement op het Publicatieblad 

van de Europese Unie van 12 oktober 2016. 

 

 De gunningswijze is de open offerteaanvraag. 

 

3.2. In het toepasselijke bestek 1M3D8F/16/40 wordt het voorwerp 

van de opdracht als volgt omschreven: 

 
“De werken worden uitgevoerd op de E40 tussen het complex Bertem 
(kmpt. 15,300) en het complex Sterrebeek (kmpt. 9,200) en omvatten 
hoofdzakelijk: 
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- Het creëren van een nieuwe doorsteek in de middenberm ter 
hoogte van het complex Sterrebeek (kmp. 9,000) 
- Het affrezen van de asfaltverharding (gemiddelde diepte 4 cm), 
het uitbreken van de DGB verharding (gemiddelde dikte 20-21 cm), het 
uitbreken van de sandwichlaag in KWS beton, en het uitbreken van de 
bestaande fundering in mager beton. 
- Het vervangen van deze DGB-verharding door een nieuwe 
continue steenslagfundering 25 cm, 2 onderlagen (8 & 9 cm AVS-B), en 
een toplaag van 4 cm SMA-C2. 
- De gedeeltelijke uitbraak en vernieuwing van de betonnen 
greppel richting Brussel (in de zones zonder pechstrook, 2030m). 
- De plaatsing van nieuwe thermoplastische 
structuurmarkeringen. 
- De renovatie van 3 bovenbruggen (B16, B20 en B21) boven de 
E40 en 3 onderbruggen (O17, O18 en O19) onder de E40. 
- De heraanleg van de carpoolparking van Bertem, gelegen in het 
complex E40 x N3 te Bertem.” 

 
 
 De gunningscriteria zijn de inschrijvingsprijs op 70 punten en 

de uitvoeringstermijn op 30 punten. 

 

 In het bestek wordt onder meer bepaald: 

 
“Naast de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn de volgende 
documenten op deze aanneming van toepassing: 
 
- Het Standaardbestek 250 [hierna: SB 250] voor de wegenbouw, 
versie 3.1 van 2014 […].” 

 
 
 Ook wordt inzake selectie “Art. 69. Technische bekwaamheid” 

vermeld: 

 
“Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers 
van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan met 
de volgende referentie(s) (genummerd!): 
[…] 
- BIJLAGE 3: de COPRO &/of BENOR certificaten en de registraties 
volgens SB250 v3.1 van de voorgestelde asfaltmengsels voor de 
verhardingen, betonsamenstellingen voor de nieuwe gegoten constructies 
(goten), en de technische fiches van de voorgestelde funderingsmengsels. 
[…] 
De aanbestedende overheid kan elke offerte, waarbij deze documenten 
niet zijn bijgevoegd, onvolledig of incorrect zijn, nietig verklaren.” 
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3.3. De verzoekende partij, de thv nv Aswebo–nv BAM 

Contractors, de thv nv Wegebo–nv VBG en de nv Viabuild dienen elk een offerte 

in. 

 

3.4. Met een brief van 21 november 2016 onder verwijzing naar 

artikel 21, § 3, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 ‘plaatsing overheids-

opdrachten klassieke sectoren’ word aan de verzoekende partij gevraagd haar 

prijs voor diverse posten te verantwoorden. Met een brief van 2 december 2016 

deelt zij een prijsverantwoording mee. Een gelijkaardige prijsverantwoording 

wordt gevraagd aan de thv nv Aswebo–nv BAM Contractors. 

 

3.5. In het gunningsverslag van 14 december 2016 worden de 

verzoekende partij, de nv Viabuild en de thv nv Wegebo–nv VBG niet 

geselecteerd om de volgende redenen: 

 
“3.4  Technische bekwaamheid 
De inschrijver diende volgens KB 15/7/2011 zijn technische 
bekwaamheid aan te tonen aan de hand van de volgende referenties 
(genummerd): 
[…] 
- BIJLAGE 3: de COPR en/of BENOR certificaten en de registraties 
volgens SB250 v3.1 van de voorgestelde asfaltmengsels voor de 
verhardingen, betonsamenstellingen voor de nieuwe gegoten constructies 
(goten), en de technische fiches van de voorgestelde funderingsmengsels. 
 

Inschrijver Nazicht 
Deckx Algemene 
Ondernemingen nv 

NOK; technische fiches SMA, AVS-
B beton lineaire elementen, mager 
beton en steenslagfundering IA 
toegevoegd. De technische fiche 
voor de steenslagfundering gaat 
echter in tegen het basisprincipe van 
het bestek, om geen recuperatie 
materialen in de fundering toe te 
laten. De ingediende technische fiche 
voorziet namelijk recuperatie van 
freesasfalt. Verder ontbreken 
enerzijds de registraties volgens 
SB250 v3.1 van de voorgestelde 
asfaltmengsels en anderzijds het 
COPRO certificaat van de 
sandwichlaag ABT-B. 

THV nv Aswebo – nv OK ; technische fiches en registraties 

M&D Seminars 240



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 13/12/2020

XII-8340-5/16 

BAM Contractors volgens SB250 v3.1 voor SMA-C2, 
AVS-B, ABT-B, beton lineaire 
elementen en steenslagfundering IA 
toegevoegd. Alle technische fiches 
voldoen aan de voorwaarden van het 
bestek. 

Viabuild nv NOK ; technische fiches voor SMA-
C2, AVS-B, fundering type IA en 
beton lineaire elementen zijn 
toegevoegd. De registraties volgens 
SB250 v3.1 voor de asfaltmengsels 
en COPRO certificaat van de 
sandwichlaag ABT-B ontbreken. 

THV nv Wegebo – nv 
VBG 

NOK ; technische fiches en 
registraties volgens SB250 v3.1 voor 
SMA-C2, AVS-B, ABT-B, beton 
lineaire elementen en 
steenslagfundering IA toegevoegd. 
De technische fiche voor de 
steenslagfundering IA gaat echter in 
tegen het basisprincipe van het 
bestek, om geen recuperatie 
materialen in de fundering toe te 
laten. De ingediende technische fiche 
voorziet namelijk recuperatie van 
freesasfalt. De overige technische 
fiches voldoen aan de voorwaarden 
van het bestek. 

[….] 
Besluit over selectie 

 
feiten inschrijver 
De ingediende technische fiche voor de 
steenslagfundering IA voorziet 
recuperatie van freesasfalt, wat ingaat 
tegen het basisprincipe van het bestek 
om geen recuperatie materialen in de 
fundering toe te laten. Bovendien 
ontbreken de gevraagde registraties 
voor de asfaltmengsels volgens SB250 
v3.1, alsook het COPRO certificaat 
voor sandwichlaag ABT-B. De 
inschrijver voldoet bijgevolg niet aan de 
selectievoorwaarden en wordt niet 
geselecteerd 

Deckx Algemene 
Ondernemingen nv 

De inschrijver voldoet aan de 
selectievoorwaarden. 

THV NV Aswebo –  
nv BAM Contractors 

De inschrijver voldoet niet aan de 
selectievoorwaarden en wordt niet 

Viabuild nv 
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geselecteerd vanwege het ontbreken van 
de gevraagde registraties voor de 
asfaltmengsels volgens SB250 v3.1 en 
het COPRO certificaat voor 
sandwichlaag ABT-B 
De ingediende technische fiche voor de 
steenslagfundering IA voorziet 
recuperatie van freesasfalt, wat ingaat 
tegen het basisprincipe van het bestek 
om geen recuperatie materialen in de 
fundering toe te laten. 
De inschrijver voldoet bijgevolg niet 
aan de selectievoorwaarden en wordt 
niet geselecteerd. 

THV nv Wegebo –  
nv VBG 

 
 Algemeen besluit over toegangsrecht 
 Werden uitgeloten: geen enkele inschrijver 
 Werden niet geselecteerd: 

- Deckx Algemene Ondernemingen nv 
- Viabuild nv 
- THV nv Wegebo – nv VBG.” 

 
 
 De offerte van de enige geselecteerde inschrijver, de 

thv nv Aswebo – nv BAM Contractors, wordt als regelmatig beoordeeld en 

getoetst aan de gunningscriteria. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen aan 

deze inschrijver. 

 

3.6. Op 19 december 2016 wordt de opdracht gegund aan de 

thv nv Aswebo – nv BAM Contractors en dit onder uitdrukkelijke instemming 

met de motieven van het gunningsverslag. Dit is de bestreden gunningsbeslissing. 

 

IV. Ontvankelijkheid van het beroep 

 

 Standpunt van de partijen 

 

4.1. De verwerende partij werpt in haar memorie van antwoord een 

exceptie van onontvankelijkheid op. Zij stelt dat de verzoekende partij geen 

belang heeft bij de vordering tot nietigverklaring, aangezien zij hoe dan ook nooit 

kan worden geselecteerd. 
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 Volgens de verwerende partij voldoet de verzoekende partij 

niet aan de vereisten vermeld als “Bijlage 1” in de opsomming in het kader van 

de selectiecriteria. Op grond van deze bepaling moesten de inschrijvers hun 

technische bekwaamheid aantonen met: 

 
“referenties omtrent gelijksoortige opdrachten met uitvoering van 
asfaltverhardingen SMA-C2 en AVS-B, zowel qua omvang (min. 
100.000 m² van zowel AVS-B als SMA-C2) als qua uitvoeringstermijn 
(10.000m²/24u), uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar (te rekenen vanaf de 
datum opening offertes van deze opdracht tot datum einde der werken 
referentiewerk). De referenties worden gestaafd door getuigschriften van 
goede uitvoering ondertekend door de opdrachtgever, waarin de types 
asfalt, de oppervlaktes, de uitvoeringstermijn en bijhorende rendementen 
vermeld worden, en de vermelding dat het werk tot voldoening van de 
overheid werd uitgevoerd.” 

 
 
 Uit nazicht van de inschrijving van de verzoekende partij blijkt 

volgens de verwerende partij dat zij geen referenties heeft bijgebracht die 

voldoen aan deze vereisten van het betrokken selectiecriterium. Zij stelt dat uit de 

omschrijving van het selectiecriterium volgt dat de referenties zowel minimum 

100.000 m² van AVS-B als minimum 100.000 m² van SMA-C2 moeten betreffen, 

terwijl zij de referenties die de verzoekende partij heeft voorgelegd als volgt 

samenvat: 

 
- een referentie uit 2012 met een oppervlakte van +/- 85.000 m² onderlaag 
en +/- 180.000 m² toplaag; 
- een referentie uit 2011 met een oppervlakte van +/- 370.000 m² 
onderlaag en +/- 75.000 m² toplaag; 
- een referentie uit 2013 met een oppervlakte van +/- 32.000 m² en +/- 
110.000 m² toplaag. 

 
 
 Aangezien de verzoekende partij enkel referenties heeft 

aangevoerd die maar voor één laag – ofwel de onderlaag AVS-B, ofwel de 

toplaag SMA-C2 – de minimumwaarde van 100.000 m² bereiken en geen 

referenties waarbij de minimumwaarde voor beide lagen tegelijkertijd wordt 

bereikt, voldoet de verzoekende partij niet aan het betrokken selectiecriterium 

(“Bijlage 1”) en kan zij hoe dan ook niet worden geselecteerd. 

 

4.2. De verzoekende partij betwist deze exceptie in haar memorie 

van wederantwoord en repliceert dat in de betrokken besteksbepaling nergens 
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wordt gesteld dat er in één referentie tegelijkertijd een toplaag SMA-C2 van 

100.000 m² en een onderlaag AVS-B van 100.000 m² moet zijn aangelegd. Zij 

leidt uit de bewoordingen van de bepaling, waaronder het gebruik van de 

meervoudsvorm “referenties”, af dat de referenties van, enerzijds, SMA-C2 en, 

anderzijds, AVS-B allebei een minimum oppervlakte van 100.000 m² moeten 

omvatten, maar niet dat deze samen in één referentie moeten verwezenlijkt zijn. 

 

 De verzoekende partij wijst er ten slotte op dat de verwerende 

partij die mening initieel ook was toegedaan, aangezien in het gunningsverslag 

over het betrokken selectiecriterium over de offerte van de verzoekende partij 

werd gesteld: “OK; 3 referenties”. 

 

4.3. De verzoekende partij merkt in haar laatste memorie op dat de 

aangevoerde exceptie het onbetwistbare karakter, dat hier is vereist, mist. 

Overigens, zo vervolgt zij, mist de exceptie ook feitelijke grond. 

 

4.4. De verwerende partij betwist in haar laatste memorie dat de 

door haar opgeworpen exceptie dient te worden verworpen. Het moet volgens 

haar niet gaan om een exceptie die de verzoekende partij niet betwist; evenmin 

moet het gaan om een exceptie “dewelke een diepgaand onderzoek vereiste 

vanwege de aanbestedende overheid”. Ten andere, zo beklemtoont zij, “vergt het 

antwoord op de vraag of verzoekende partij voldoet aan de selectiecriteria geen 

diepgaand onderzoek vanwege de aanbestedende overheid”, noch vanwege de 

Raad. “Bovendien volgt het antwoord uit een feitelijke controle van de offerte.” 

 

 Vervolgens argumenteert de verwerende partij zeer uitgebreid 

dat de besteksvereisten duidelijk bepalen dat de referentie de beide minimum-

grenzen dient te behalen. 

 

 Beoordeling 

 

4.5. De verwerende partij heeft in het gunningsverslag en 

dienvolgens impliciet in de bestreden beslissing geoordeeld dat de verzoekende 

partij wel degelijk voldeed aan het betrokken selectiecriterium. 
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 Een verwerende partij mag zich in beginsel niet voor het eerst 

in de procedure voor de Raad van State op de onregelmatigheid van de offerte 

van een verzoekende partij beroepen als deze niet in de bestreden beslissing werd 

opgemerkt. Dergelijke exceptie wordt maar aangenomen wanneer ze voor de 

Raad een onbetwistbaar karakter heeft. 

 

 De verwerende partij toont niet aan dat haar exceptie 

onbetwistbaar of louter feitelijk is; het betreft voorts en vooral een juridische 

discussie over de draagwijdte van de kwestieuze besteksbepaling. Alleen al om 

die reden wordt de exceptie niet bijgevallen. 

 

V. Onderzoek van het enig middel 

 

Standpunt van de partijen 

 

5.1.1. De verzoekende partij voert de schending aan van artikel 25 

van de wet van 15 juni 2006 ‘betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten’, van de artikelen 58 en 69 van 

het koninklijk besluit van 15 juli 2011 ‘plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren’ (hierna: koninklijk besluit plaatsing 2011) en van de 

materiëlemotiveringsplicht. 

 

 Volgens de verzoekende partij zijn deze bepalingen en 

beginselen geschonden: 

 
“Doordat de verwerende partij beslist heeft om de verzoekende partij niet 
te selecteren voor de opdracht ‘A3/E40 Leuven-Brussel, heraanleg E40 
richting Brussel Fase 1-Bertem -> Sterrebeek’ om reden dat (1) de 
ingediende technische fiche voor de steenslagfundering IA recuperatie 
van freesasfalt voorziet, wat ingaat tegen het bestek, en (2) de gevraagde 
registraties voor de asfaltmengsels volgens SB250 v3.1 alsook het 
COPRO-certificaat voor de sandwichlaag ABT-B ontbreken, en de 
verwerende partij de opdracht vervolgens heeft gegund aan de 
THV NV Aswebo – NV BAM Contractors als zijnde de meest voordelige 
regelmatige inschrijver, zonder de offerte van de verzoekende partij 
verder inhoudelijk te beoordelen in het licht van de toepasselijke 
gunningscriteria; Dat de verwerende partij aldus beslist heeft om de 
verzoekende partij niet te selecteren omdat de in het bestek in ‘artikel 69 
Technische bekwaamheid’ gevraagde referenties als bijlage 3 niet 
allemaal zijn gevoegd dan wel incorrect zijn; 
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Terwijl de door de verwerende partij gestelde selectie-eis, tot voorlegging 
van ‘de COPRO- en/of de BENOR-certificaten en de registraties volgens 
SB250 v3.1 van de voorgestelde asfaltmengsels voor de verhardingen, 
betonsamenstellingen voor de nieuwe gegoten constructies (goten), en de 
technische fiches van de voorgestelde funderingsmengsels’, niet peilt naar 
de technische bekwaamheid van de inschrijvers om de opdracht te kunnen 
uitvoeren, maar wél de uitvoering van de opdracht en de intrinsieke 
waarde van de offerte betreft, want betrekking heeft op diverse materialen 
die verwerkt dienen te worden in de uit te voeren werken; 
Dat op grond van artikel 58 KB Plaatsing de aanbestedende overheid 
overgaat tot de selectie van de inschrijvers in de mate dat de 
noodzakelijke inlichtingen en documenten aantonen dat ze cumulatief 
voldoen aan de bepalingen betreffende het toegangsrecht en aan de 
kwalitatieve selectiecriteria van financiële, economische of technische 
aard of inzake beroepsbekwaamheid die de aanbestedende overheid heeft 
vastgesteld op grond van de artikelen 67 tot 79; 
Dat voor Europese opdrachten, zoals de onderhavige opdracht, de 
bewijsmiddelen voor de verificatie en het nazicht van de technische 
bekwaamheid limitatief zijn opgesomd in artikel 69 KB Plaatsing, en de 
aanbestedende overheid in dat geval, en bovendien zeker indien zij opteert 
voor de enkele toepassing van artikel 69 KB Plaatsing zoals in deze ook 
het geval, zij enkel de referenties/bewijsmiddelen kan vragen die in 
artikel 69 KB Plaatsing zijn bepaald; 
Dat weliswaar overeenkomstig artikel 69, 6° KB Plaatsing ter bewijs van 
de technische bekwaamheid van de inschrijvers een verklaring kan 
worden gevraagd ‘welke de werktuigen, het materieel en de technische 
uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de 
opdracht beschikt’, wat echter wijst op de werktuigen, het materieel en het 
gereedschap dat door de aannemer wordt gebruikt bij de uitvoering van de 
opdracht, doch geenszins betrekking heeft op het materiaal dat door de 
aannemer verwerkt dient te worden in de werken; 
Dat de asfaltmengsels, de betonsamenstellingen en de funderingsmengsels 
allen materiaal betreffen dat verwerkt dient te worden in de uit te voeren 
werken; 
Dat aldus de betrokken selectie-eis onwettig is, want deze niet ressorteert 
onder één van de bewijsmiddelen die limitatief zijn opgesomd in 
artikel 69 KB Plaatsing minstens deze op geen enkele wijze peilt naar de 
technische bekwaamheid van de inschrijver, en aldus ook de beslissing tot 
de niet-selectie van de verzoekende partij een schending inhoudt van de 
artikelen 58 en 69 KB Plaatsing; 
Dat de verzoekende partij aldus onwettig niet werd geselecteerd en de 
verwerende partij gehouden was de verzoekende partij wél te selecteren, 
nu alle informatie ter beoordeling van de technische bekwaamheid is 
overgelegd, en de verwerende partij de offerte van de verzoekende partij 
derhalve mee diende te beoordelen in het licht van de gunningscriteria; 
Dat aldus ook niet vaststaat dat de gekozen inschrijver THV NV Aswebo 
NV BAM Contractors de economisch meest voordelige offerte heeft 
ingediend, nu de verzoekende partij een lagere prijs heeft geboden dan die 
gekozen inschrijver en een zelfde uitvoeringstermijn van minimaal 
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38 kalenderdagen, zodat ook artikel 25 Overheidsopdrachtenwet 2006 
geschonden is;  
Dat ook de materiële motiveringsplicht geschonden is, want de in de 
gunningsbeslissing opgenomen motivering voor de niet-selectie van de 
verzoekende partij in rechte, maar ook in feite onjuist is; Dat uit de door 
de verzoekende partij verstrekte prijsverantwoording voor (o.a.) de 
eenheidsprijs van de post 71 immers blijkt dat de verzoekende partij in de 
steenslagfundering gebruik zal maken van recuperatie betonpuin, wat 
door het bestek wel is toegelaten, en dus niet van freesasfalt.” 

 
 
 Concreet wijst de verzoekende partij erop dat zij niet werd 

geselecteerd omdat (1) de ingediende technische fiche voor de steenslagfundering 

IA de recuperatie van freesasfalt voorzag, hetgeen inging tegen het bestek, en (2) 

de gevraagde registratie voor de asfaltmengsels volgens SB250 v3.1 alsook het 

COPRO-certificaat voor de sandwichlaag ABT-B ontbraken. 

 

 Zij stelt dat de selectiecriteria met betrekking tot zowel de 

steenslagfundering IA als de asfaltmengsels en de sandwichlaag ABT-B 

materialen betreffen die door de aannemer verwerkt moeten worden in de uit te 

voeren werken en bijgevolg onderdeel zijn van de uit te voeren opdracht zelf. 

Deze selectiecriteria hebben bijgevolg uitsluitend betrekking op materialen die in 

de werken moeten worden verwerkt en peilen niet naar de geschiktheid en de 

technische bekwaamheid van de inschrijvers om de opdracht uit te voeren. 

 

 De verzoekende partij besluit dat om de voormelde redenen de 

selectie-eis onwettig is. Daardoor is de bestreden beslissing tot niet-selectie 

onwettig, wegens schending van de artikelen 58 en 69 van het koninklijk besluit 

plaatsing 2011. Ook de materiëlemotiveringsplicht is aldus geschonden evenals 

artikel 25 van de voormelde wet van 15 juni 2006. 

 

5.1.2. In haar memorie van antwoord werpt de verwerende partij op 

de eerste plaats twee ontvankelijkheidsexcepties ten aanzien van het middel op 

waarna zij ingaat op de grond van de zaak. 

 

5.1.2.1. In een eerste exceptie stelt de verwerende partij in essentie dat 

de mogelijkheid voor een verzoekende partij om in het kader van een procedure 

tot nietigverklaring van een gunningsbeslissing de wettigheid van het bestek nog 
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in vraag te stellen, ingaat tegen het Europeesrechtelijke beginsel van de 

rechtszekerheid. Zij steunt zich hierbij op de doeltreffendheids- en rechts-

zekerheidsvereisten die ten grondslag liggen 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 beroeps-

procedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor 

de uitvoering van werken’ (hierna: rechtsbeschermingsrichtlijn). De verzoekende 

partij heeft de onwettigheid van het bestek niet vooraf medegedeeld aan de 

verwerende partij – de verwerende partij alludeert op het mogelijke bestaan van 

een waarschuwingsplicht – noch is de verzoekende partij met een vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid zoals voorzien in artikel 15 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’ tegen het bestek en de gunningsbeslissing opgekomen. 

 

5.1.2.2. In een tweede exceptie klaagt de verwerende partij het 

onzorgvuldig gedrag van de verzoekende partij aan, waaruit zij een gebrek aan 

actueel belang afleidt. De verzoekende partij is niet diligent geweest bij het 

aanvoeren van de onwettigheid. Met verwijzing naar het arrest van de 

Raad van State van 13 juli 2010, nr. 206.598, Neorec en gekoppeld met haar 

stelling over de waarschuwingsplicht of de zorgvuldigheidsplicht die op de 

inschrijver rust, stelt zij dat indien een inschrijver, zoals hier het geval is, “via een 

bestek wordt aangemaand om eventuele gebreken in het bestek te melden [doch 

dit niet heeft gedaan], niet meer op ontvankelijke wijze de onwettigheid van dit 

bestek kan aanhalen in het raam van een procedure bij uw Raad”. In dat geval 

heeft een inschrijver volgens haar zijn recht verwerkt om nog een beroep te doen 

op de leer van de complexe rechtshandeling of op artikel 159 van de Grondwet. 

 

5.1.2.3. Ten gronde argumenteert de verwerende partij in essentie dat 

het betrokken selectiecriterium [betreffende de registratie en certificatie van 

asfaltmengsels en betonsamenstellingen], wel degelijk betrekking heeft op de 

knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid van de inschrijver. 

 

5.1.3. In haar laatste memorie merkt de verwerende partij nog op dat 

de leer van de complexe rechtshandeling inzake overheidsopdrachten 
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geëvolueerd is van een problematiek van ontvankelijkheid ratione temporis naar 

een problematiek van actueel belang, dus ontvankelijkheid ratione personae. 

 

 De verwerende partij benadrukt dat de verzoekende partij 

voldoende kans heeft gehad om een doeltreffend beroep tegen de kwestieuze 

besteksbepaling in te dienen doch dit heeft nagelaten. Voorts volstond een 

melding van de besteksonregelmatigheid aan de aanbestedende overheid, wat 

weinig formalistisch is; te dezen beschikte de verzoekende partij over één maand 

“welke onbetwistbaar een redelijke termijn is”, en ruim langer dan de termijn van 

vijftien kalenderdagen om een gunningsbeslissing bij de Raad aan te vechten; het 

moet trouwens gaan om een meteen zichtbaar wettigheidsbezwaar. Ook merkt de 

verwerende partij op dat zij het verschil niet ziet tussen een dergelijke “Neorec-

clausule” en artikel 86 van het koninklijk besluit plaatsing 2011, dat een 

specifieke uiting is van een meer algemene plicht inzake zorgvuldigheid en 

inzake het handelen als een goede huisvader. 

 

Beoordeling 

 

5.2.1. In het bestek is de volgende clausule opgenomen: 

 
“Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers 
onvoorwaardelijk de inhoud van de opdrachtdocumenten en aanvaarden 
ze door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een inschrijver in 
verband met de inhoud van de opdrachtdocumenten rechtmatigheids-
bezwaren 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 verhinderen 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 bestek 

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 
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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 inschrijver 

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 verwezen. Niettemin heeft deze 

clausule volgens de verwerende 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 geïnteresseerde 

inschrijvers om de aanbestedende overheid te helpen de gunningsprocedure in zo 

goed mogelijke banen te leiden. 

 

5.2.2. 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 gunningsbeslissing 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 rechtsbeschermingsbeginsel, de redelijk geïnformeerde en 

normaal zorgvuldige inschrijver er in elk geval toe verplicht om onmiddellijk 

bezwaar te maken tegen elke eventueel onwettige of onduidelijke voorbeslissing, 

zoals een besteksbepaling is. Dit blijkt zeker niet wanneer deze besteksbepaling 

de kandidaat-inschrijver niet verhindert op zinvolle wijze deel te nemen aan de 

gunningsprocedure, zoals hier het geval is. 
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 Voorts dient de context van een gunningsprocedure in 

herinnering te worden gebracht en is het evident dat een inschrijver 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 procedurekeuze betwist.  

 

 In concreto belette het betrokken selectiecriterium de 

verzoekende partij hier niet om op een zinvolle wijze aan de gunning deel te 

nemen, evenmin als bij de drie andere inschrijvers. 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 wettigheidsbezwaar 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 

onmiddellijk de aanbestedende overheid of een rechter te hebben gevat. 

 

5.2.3. De excepties worden verworpen. 

 

BESLISSING 

 

1. De Raad van State heropent het debat. 

 

2. 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 30 november 

2018, 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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beroep mogelijk is bij de KI is even-
min duidelijk. Het lijkt wenselijk 
dat de wetgever de KI, net zoals bij 
de voorrechtvanrechtsmachtpro-
cedure toepasselijk op ministers, 
bevoegd maakt voor de regeling 
van rechtspleging. Hoewel het Hof 
oordeelde dat de wetgever vrij kan 
beslissen welke openbare ambten 
hij aan een specifieke strafproce-
dure onderwerpt, komen nodeloze 
verschillen tussen procedures de 
transparantie van het Belgische 
recht niet ten goede.

 Helena Severijns

HOF VAN BEROEP TE 
 ANTWERPEN

6 DECEMBER 2017

Voorzitter: G. Bresseleers
Raadsheren: K. Van Eeckhoorn en 

I. Bresseleers
Advocaten: Koen Van den 

Wyngaert loco Luc 
Schuermans, Johan 
Geerts loco Marc Van 
Raemdonck loco Wil-
lem Hermans

Sluiten van overheidsopdracht met 
miskenning mededinging – absolute 
nietigheid van buiten mededinging 
gesloten overeenkomsten – rechts-
bescherming bij overheidsopdrach-
ten – extracontractuele aanspra-
kelijkheid aanbestedende overheid 
– verlies van een kans om een over-
heidsopdracht toegewezen te krijgen 
– evaluatie van de ondergane schade

Zowel het sluiten van verzeke-
ringscontracten als het sluiten van 
een makelaarsopdracht zijn onder-
worpen aan de Overheidsopdrach-
tenwet en moeten derhalve in me-
dedinging worden gesteld.
Overheidsopdrachten gesloten met 
miskenning van de mededinging en 
de gelijke behandeling van de in-

schrijvers, principes die de openba-
re orde raken, zijn absoluut nietig. 
Wat strijdig is met de openbare orde, 
is niet voor bevestiging vatbaar, zo-
dat zowel het sluiten van overeen-
komsten, als het uitvoeren van der-
gelijke overeenkomsten, als in het 
algemeen het stellen van handelin-
gen in strijd met en in overtreding 
van principes van openbare orde, 
geen enkel gevolg in rechte mogen 
kennen en nietig moeten worden 
bevonden. Een verzekeringsmaat-
schappij die niet werd uitgenodigd 
om mee te dingen voor verzeke-
ringsdiensten aangezien deze niet 
in mededinging werden gesteld, kan 
derhalve vragen de nietigheid vast 
te stellen van deze buiten mededin-
ging gesloten diensten.
Vermits in casu geenszins vaststaat 
dat de schade-eisende dienst-
verlener de laagste regelmatige 
inschrijver zou zijn geweest, kan 
deze niet zomaar aanspraak maken 
op 10% forfaitaire schadevergoe-
ding, zoals voorgeschreven door de 
Overheidsopdrachtenwet. Het hof 
aanvaardt wel dat deze dienstverle-
ner de kans heeft ontbeerd om mee 
te dingen in de gunningsprocedures 
en om deze ook toegewezen te krij-
gen gezien diens expertise. Reke-
ning houdende met voormeld ver-
lies van een kans, de waarde van de 
opdracht, de commissies waarop de 
schade-eiser mogelijks aanspraak 
zou hebben kunnen maken en zijn 
mondeling ter terechtzitting van het 
hof geuite stelling dat de schade-
vergoeding niet zijn hoofdbetrach-
ting is, raamt het hof deze schade in 
billijkheid op 15.000,- euro.

Antwerpen 6  december 2017, NjW 
2018, 259.

K. J. VZW, […]
appellante, […]

tegen
DPS V. NV, […]
geïntimeerde,

[…]

DE ANTECEDENTEN EN DE VORDE-
RINGEN

[…]

2.
De eerste rechter verklaarde de vordering 
van DPS gedeeltelijk gegrond, vernietig-
de de gunningsbeslissing van K., zoals 
die blijkt uit de e-mail van 27 november 
2014 en veroordeelde K. tot het betalen 
aan DPS van een schadevergoeding van 
€ 25 484,00, meer de gerechtelijke intres-
ten en de kosten van het geding.

3.
Op 26  januari 2016 stelde K. hoger be-
roep in.
Haar hoger beroep strekt er in hoofdor-
de toe de vordering van DPS onontvan-
kelijk, minstens ongegrond te horen ver-
klaren en DPS te horen veroordelen tot 
de kosten van het geding.
In ondergeschikte orde verzoekt zij, al-
vorens verder recht te doen, een preju-
diciële vraag (zoals omschreven in haar 
conclusies) aan het Hof van Justitie te 
willen stellen.
In meer ondergeschikte orde verzoekt K. 
voor recht te willen zeggen:
1. dat DPS maximaal aanspraak kan 

maken op een schadevergoeding van 
€ 850,00;

2. dat zij niet veroordeeld kan worden 
tot het uitschrijven van een nieuwe 
opdracht voor alle verzekeringen, 
tot het verplicht uitnodigen van DPS 
en tot het volgen van een opgelegde 
gunningswijze;

3. dat geen dwangsom moet wor-
den opgelegd en alleszins dat deze 
slechts kan verbeuren 3  maanden 
na betekening van het arrest en dat 
deze dwangsom naar redelijkheid en 
in maximum moet worden beperkt.

DPS concludeert tot de ongegrondheid 
van het hoger beroep van K.
Bij incidenteel beroep verzoekt zij:
1. de gunningsbeslissing van K., die 

blijkt uit de e-mail van 27 november 
2014, te willen vernietigen;

2. K. te willen veroordelen tot het be-
talen van een schadevergoeding van 
€ 28 328,37 provisioneel;
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3. de vernietiging te willen uitspreken 
van de – in strijd met de wetgeving 
overheidsopdrachten – op 27  no-
vember 2014, voor onbepaalde duur 
gesloten overeenkomsten (polissen) 
inzake brand, BA uitbating, BA mo-
torvoertuigen en arbeidsongevallen 
tussen K. en de verzekeringsmaat-
schappijen AG I. en A.;

4. K. te willen verplichten tot het op-
nieuw in mededinging stellen van 
de verzekeringsopdracht met toe-
passing van de geldende wetgeving 
overheidsopdrachten en tot het ver-
plicht uitnodigen van DPS, die toe-
gelaten moet worden om een offerte 
in te dienen en zulks binnen 3 maan-
den na de betekening van het arrest 
op straffe van een dwangsom van 
€ 10 000,00 per maand vertraging.

Ten slotte verzoekt zij K. te willen ver-
wijzen in de kosten van het geding.

BEOORDELING

1.
DPS doet wel degelijk blijken van het 
vereiste belang om de vernietiging van 
de gunningsbeslissing van 27 november 
2014 van K. te benaarstigen.
DPS houdt immers voor dat de voor-
geschreven gunningsprocedure in casu 
door K. geenszins werd nageleefd, dat 
de Wet Overheidsopdrachten manifest 
werd geschonden, dat er geen objectieve 
en transparante beoordeling van de of-
fertes plaatsvond en dat de regels inzake 
mededinging flagrant werden geschon-
den, terwijl bij een vernietiging van de 
gunningsbeslissing, bij een nieuwe cor-
recte toepassing van de juiste procedure 
en bij een nieuwe objectieve beoordeling 
van de offertes, zij wel degelijk een kans 
maakt om als de meest voordelige te 
worden gerangschikt.

2.
Daar waar K. aanvankelijk in briefwis-
seling aan DPS voorhield dat zij niet 
onderworpen was aan de Wet Over-
heidsopdrachten, wordt de toepassing 
van deze Wet thans niet langer door K. 
betwist.
Meer zelfs, zij stelt dat de door de Wet 
Overheidsopdrachten voorgeschreven 

gunningsprocedure door haar correct 
werd gevolgd.
Tussen partijen bestaat evenwel discus-
sie over de precieze gunningsprocedure 
die door K. diende gevolgd te worden.
K. stelt dat de opdracht enkel de bevra-
ging van verzekeringsbemiddelaars/
makelaars tot voorwerp had en dat de 
waarde van de opdracht lager lag dan € 8 
500,00, zodat zij in toepassing van arti-
kel 26 § 1,1° a) Wet Overheidsopdrach-
ten van 15 juni 2006 en artikel 105 91, 4° 
van het K.B. van 15 juli 2011 betreffende 
“plaatsing overheidsopdrachten klas-
sieke sectoren” (hierna “K.B. plaatsing”) 
toepassing kon maken van de onderhan-
delingsprocedure zonder bekendma-
king via aanvaarde factuur.
Voormelde redenering wordt door het 
hof evenwel niet gevolgd en wel om vol-
gende redenen:
– K. maakt in casu een onderscheid tus-
sen het afsluiten van de verzekerings-
contracten en de makelaarsopdracht 
en tussen de verzekeringspremies en de 
commissies die door haar aan de make-
laar verschuldigd zijn.
Dit zijn inderdaad twee onderscheiden 
vormen van “verzekeringsdiensten”.
K. vergeet hierbij evenwel dat ook de gun-
ning van verzekeringspolissen onderwor-
pen is aan de Wet Overheidsopdrachten.
In casu staat vast dat nieuwe verzeke-
ringsovereenkomsten werden afgeslo-
ten. Vermits K. op geen enkele wijze 
aantoont dat zij hiervoor een “afzonder-
lijke” opdracht heeft geplaatst, dienen de 
makelaars- en verzekeringsopdracht als 
één geheel te worden beschouwd.
K. betaalde in het verleden trouwens 
steeds een jaarlijks bedrag aan premies 
aan de onderscheiden verzekerings-
maatschappijen die door DPS werden 
aangebracht. In deze premies zat de 
commissie van DPS vervat.
De eerste rechter heeft aldus correct ge-
oordeeld dat K. één opdracht heeft ge-
plaatst, die zowel de makelaarsopdracht 
als het afsluiten van de verzekeringen 
omvatte.
Artikel 27 § 1, 1° K.B. plaatsing bepaalt 
dat voor de raming van de verzekerings-
diensten, de te betalen premies en alle 
andere vormen van vergoeding in aan-
merking moeten worden genomen.

De waarde van de opdracht dient bijge-
volg bepaald te worden op het totaalbe-
drag aan premies én commissies.
K. heeft in conclusies zelf aangegeven dat 
zij voor het jaar 2014 (ogenblik waarop 
zij tot gunning diende over te gaan) een 
bedrag van € 63 710,18 aan verzekerings-
premies heeft betaald en een bedrag van 
€ 7 110,76 aan commissies. Dit betekent 
€ 70 820,94 per jaar.
Anders dan K. tracht voor te houden, 
werd de opdracht niet gesloten voor een 
bepaalde duur van slechts één jaar.
Sedert het toewijzen van de opdracht 
(27 november 2014) zijn immers reeds meer 
dan 3 jaren verstreken, zonder dat door K. 
een nieuwe gunningsprocedure werd uit-
geschreven om de opdracht te vernieuwen. 
De waarde van de opdracht (minstens 3 x 
€ 70 820,94 = € 212 462,82) bedroeg aldus 
sowieso meer dan € 207 000,00.
Dit betekent dat K. geen toepassing kon 
maken van de onderhandelingsproce-
dure zonder bekendmaking, vermits to-
endertijd de goed te keuren uitgave van 
de opdracht overeenkomstig artikel  26 
$1, 1” a) Wet Overheidsopdrachten lager 
diende te zijn dan € 207 000,00.
De overheidsopdracht diende aldus ge-
plaatst te worden middels aanbesteding 
of offerteaanvraag en zulks in toepas-
sing van de artt. 23, 24 en 25 Wet Over-
heidsopdrachten, hetgeen in casu zeker 
niet gebeurde.
– Ten overvloede voegt het hof hieraan 
toe dat zelfs indien aangenomen zou 
worden – hetgeen het hof niet doet – dat 
een afzonderlijke makelaarsopdracht 
werd geplaatst, dan nog vaststaat dat de 
waarde hiervan meer dan € 8 500,00 be-
droeg.
Uit hetgeen voorafgaat, blijkt immers 
reeds dat de opdracht niet gesloten werd 
voor slechts één jaar (in welk geval de 
commissies €  7 110,76 bedragen), maar 
voor minstens 3 jaren, zodat het bedrag 
van € 8 500,00 reeds ruimschoots werd 
overschreden.
– Gelet op hetgeen voorafgaat, besluit het 
hof dat K. de door de Wet Overheidsop-
drachten voorgeschreven gunningsproce-
dure niet heeft nageleefd.
– Mede gelet op hetgeen voorafgaat, kan 
uit de interne e-mail van 9 oktober 2014 
van de zakelijk directeur aan de alge-
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meen directeur van K. niet anders afge-
leid worden dan dat K. nooit de intentie 
heeft gehad om DPS een eerlijke kans op 
deelname te verzekeren.
De regels inzake mededinging en gelijk-
heid werden op deze wijze aldus mani-
fest geschonden.

3.
De door K. gesuggereerde prejudiciële 
vraag is niet dienstig voor de oplossing 
van dit geschil.
Zelfs indien de raming van de waarde 
van de opdracht enkel zou gebeuren op 
basis van de commissies van de verze-
keringsmakelaar (en dus niet op basis 
van de premies, hetgeen volgens K. een 
ongelijkheid uitmaakt ten opzichte van 
de raming van opdrachten voor bank-
diensten en andere financiële diensten), 
staat immers nog steeds vast dat K. niet 
de correcte gunningsprocedure heeft ge-
volgd, vermits zij ook in dat geval geen 
toepassing kon maken van de onderhan-
delingsprocedure zonder bekendma-
king “via aanvaarde factuur”.

4.
In toepassing van artikel 14 van de Wet 
van 17  juni 2013 betreffende de moti-
vering, de informatie en de rechtsmid-
delen inzake overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leve-
ringen en diensten, heeft de eerste rech-
ter terecht de gunningsbeslissing van 
27 november 2014 vernietigd.
Overheidsopdrachten gesloten met mis-
kenning van de mededinging en van de 
gelijke behandeling van de inschrijvers, 
principes die de openbare orde raken, 
zijn absoluut nietig,
Wat strijdig is met de openbare orde, 
is niet voor bevestiging vatbaar, zodat 
zowel het sluiten van overeenkomsten, 
als het uitvoeren van dergelijke overeen-
komsten, als in het algemeen het stel-
len van handelingen in strijd met en in 
overtreding van principes van openbare 
orde, geen enkel gevolg in rechte mogen 
kennen en nietig moeten worden bevon-
den.
DPS kan bijgevolg tevens vragen de nie-
tigheid vast te stellen van de tussen K. 
en de verzekeringsmaatschappijen – met 
tussenkomst van makelaar H. VERZE-

KERINGEN – afgesloten verzekerings-
overeenkomsten.

5.
Vermits in casu geenszins vaststaat dat 
DPS de laagste regelmatige inschrijver 
was, kan zij niet zomaar aanspraak ma-
ken op 10% forfaitaire schadevergoe-
ding, zoals voorzien in artikel  24 van 
voormelde Wet.
Het hof aanvaardt wel dat DPS de kans 
heeft ontbeerd om mee te dingen in de 
gunningsprocedures en om deze ook 
toegewezen te krijgen gezien haar exper-
tise.
Rekening houdende met voormeld 
verlies aan kans, de waarde van de op-
dracht, de commissies waarop DPS mo-
gelijks aanspraak zou hebben kunnen 
maken en haar mondeling ter terecht-
zitting van het hof geuite stelling dat de 
schadevergoeding niet haar hoofdbe-
trachting is, raamt het hof deze schade 
in billijkheid op € 15 000,00.

6.
Gelet op voormelde vernietigingen staat 
vast dat K. de verzekerings- en make-
laarsopdrachten opnieuw gezamenlijk 
en/of afzonderlijk in mededinging zal 
dienen te stellen, deze keer wel met toe-
passing van de wetgeving overheidsop-
drachten en de juiste procedure.
Afhankelijk van de duurtijd, waarde en 
omvang van de opdracht zal de juiste 
gunningsprocedure dienen bepaald en 
gevolgd te worden.
K. kan bijgevolg thans niet veroordeeld 
worden tot één welbepaalde gunnings-
wijze, waaraan DPS met zekerheid zal 
kunnen deelnemen.
Het hof gaat bijgevolg niet in op het ver-
zoek van DPS om K. te veroordelen om 
DPS uit te nodigen en toe te laten een of-
ferte in te dienen en zulks op straffe van 
een dwangsom.

BESLISSING

[…]

Het hof,

Verklaart het hoger beroep van K. J. vzw 
ontvankelijk en zeer beperkt gegrond.

Verklaart het incidenteel beroep van 
DPS verzekeringen nv ontvankelijk en 
in de hierna bepaalde mate gegrond.

Hervormt het bestreden vonnis enkel 
met betrekking tot het bedrag van de 
toegekende schadevergoeding en be-
paalt dit op € 15 000,00.

Verklaart bijkomend alle tussen K. J. vzw 
en de verzekeringsmaatschappijen nv 
A.B. en nv AG I. omstreeks 27 november 
2014 – met tussenkomst van makelaar 
H. VERZEKERINGEN – afgesloten ver-
zekeringsovereenkomsten inzake brand, 
BA uitbating, BA motorvoertuigen en 
arbeidsongevallen, nietig.

[…]

MISKENNING VAN DE 
MEDEDINGING BIJ HET 
PLAATSEN VAN EEN OVER-
HEIDSOPDRACHT LEIDT 
TOT DE NIETIGHEID VAN DE 
OVEREENKOMST

Een verzekeraar werd niet uitge-
nodigd tot deelname aan de plaat-
singsprocedure voor verzekerings-
diensten. Deze diensten werden 
onderhands toegewezen aan een 
andere verzekeraar met misken-
ning van de mededinging. Het hof 
van beroep te Antwerpen oordeelde 
in zijn arrest van 6 december 2017 
dat overheidsopdrachten gesloten 
met miskenning van de mededin-
ging en van de gelijke behande-
ling van de inschrijvers, principes 
die de openbare orde raken, abso-
luut nietig zijn. Het Hof heeft de 
gesloten verzekeringscontracten 
nietig verklaard; zij moeten terug 
in mededinging worden gesteld. 
Aan de niet-uitgenodigde verze-
keraar werd ex aequo et bono een 
schadevergoeding toegekend van 
15.000,- euro ter vergoeding van 
zijn verlies op een kans om – indien 
mededinging had plaatsgegrepen 
– de verzekeringsopdracht toege-
wezen te krijgen. Vermits geenszins 
vaststond dat de niet-uitgenodigde 
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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., […]".  

 
 

M&D Seminars 265



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 13-06-2021

   

 
VI – 20.623 - 6/29 

 

    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: 

M&D Seminars 275



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 13-06-2021

   

 
VI – 20.623 - 16/29 

 

 
" […] [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 
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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 
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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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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.
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 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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Gent 6 februari 2015 T.Aann. 2016, afl. 4, 403, noot COOREMAN, I., LECOMTE, M.
Samenvatting 1
Ook bij het ‘onderhands’ gunnen zonder bekendmaking, is het van openbare orde zijnde principe van de
inmededingingstelling van de overheidsopdrachten van toepassing.

Trefwoorden:
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (overheidsopdrachten klassieke sectoren),
algemeen
Vertekening van de mededinging (overheidsopdrachten), algemeen Openbare orde en goede zeden

Samenvatting 2
Het inroepen van artikel 159 Gw is niet gebonden aan een in personam geldend toepassingsgebied dermate dat het
de aanbestedende overheid zelf zou uitsluiten van het inroepen ervan.

Trefwoorden:
Exceptie van onwettigheid

Samenvatting 3
Het recht tot schadevergoeding van de medecontractant van een nietige overeenkomst voor overheidsopdracht voor
diensten voorafgaande en ter voorbereiding van een latere overheidsopdracht voor werken steunt:

– niet op het verlies van een kans nu de voorafgaande overeenkomst hem werd toevertrouwd en de latere
overheidsopdracht voor werken op grond van een constructie van publiek-private samenwerking aan een derde;

– maar op de verplichte terugkeer van de partijen bij de nietige overeenkomst, in hun situatie quo ante waarbij de
prestaties die niet vatbaar zijn voor teruggave in natura per equivalent worden vergoed.

Trefwoorden:
Nietigverklaring en vernietiging overeenkomst Overheidsopdracht voor diensten
Openbare orde en goede zeden Schadevergoeding in natura en bij equivalent (onrechtmatige daad)
Verlies en vermindering van kansen (begroting van schade), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Aann. 2016, afl. 4, 403

rn300102316 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 13/06/2021
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 30 JANUARI 2015  C.14.0285.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.14.0285.N 

TANK OPSLAG VERBEKE nv, met zetel te 2620 Hemiksem, Terlochtweg 60-

64, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 3, waar de eiseres woonplaats 

kiest, 

tegen 

BELFIUS BANK nv, met zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan 44, 

verweerster, 

vertegenwoordigd door mr. Martin Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106, waar de verweerster woonplaats kiest. 
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 30 JANUARI 2015  C.14.0285.N/2 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel  

van 16 december 2013. 

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal  Christian Vandewal heeft geconcludeerd. 

II.  CASSATIEMIDDEL  

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel 

aan. 

III.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling  

1. De eiseres voert aan dat de tussen de door de eiseres op 29 september 2008 

met de verweerster gesloten financiële overeenkomst (“IRS-SWAP”) nietig is om-

dat de verweerster is tekort gekomen aan de verplichting die om krachtens het 

toenmalige artikel 4 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het ge-

bruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 

terrorisme, dat van openbare orde is, de personen te identificeren en hun identiteit 

te controleren die namens de eiseres zijn opgetreden en dat de latere bekrachtiging 

van de overeenkomst door de eiseres geen gevolg kan hebben gelet op het bepaal-

de in artikel 1338 Burgerlijk Wetboek.  

2. Krachtens de artikelen 6 en 1108 Burgerlijk Wetboek is een overeenkomst 

met een ongeoorloofd voorwerp nietig. Een overeenkomst heeft een ongeoorloofd 

voorwerp indien zij verplicht tot een prestatie die door een wet van openbare orde 

verboden is of in strijd is met de goede zeden. 

3. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen heeft de overtreding bij de 

totstandkoming van de overeenkomst van een regel die de openbare orde aanbe-

langt, in beginsel slechts de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg wanneer 
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 30 JANUARI 2015  C.14.0285.N/3 

deze overtreding tot gevolg heeft dat het voorwerp van de overeenkomst ongeoor-

loofd is. 

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.  

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 835,76 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, de afdelingsvoorzitters 

Albert Fettweis en Beatrijs Deconinck, en de raadsheren Koen Mestdagh en Geert 

Jocqué, en in openbare rechtszitting van 30 januari 2015 uitgesproken door afde-

lingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Van-

dewal, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 

   

K. Vanden Bossche G. Jocqué  K. Mestdagh 

B. Deconinck A. Fettweis E. Dirix 
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Overheidsopdrachten

HvJ (5e k.) nr. C-19/13, 11 september 2014
(Ministero dell’Interno / Fastweb SpA)

Rechtsbescherming – Onderhandse gunning opdracht –
Gevallen waarin de richtlijn de onverbindendverklaring
uitsluit – Verplichting om de gevolgen van de overeen-
komst te handhaven

Artikel 2quinquies, 4de lid van Richtlijn 89/665 sluit uit dat een
overeenkomst die zonder voorafgaande bekendmaking is ge-
gund hoewel dat niet was toegestaan op grond van Richtlijn
2004/18, onverbindend wordt verklaard wanneer aan de voor-
waarden van de ex ante bekendmaking is voldaan. Het staat wel
aan de verwijzende rechter om in concreto na te gaan of effec-
tief aan de voorwaarden is voldaan.
............

(…)

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

18. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat het Italiaanse mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken in 2003 met Telecom Italia
een overeenkomst heeft gesloten voor het beheer en de ont-
wikkeling van telecommunicatiediensten.

19. Deze overeenkomst liep af op 31 december 2011. Bij be-
sluit van 15 december 2011 heeft het ministerie van Binnen-
landse Zaken Telecom Italia aangewezen als leverancier van
die diensten en als technologische partner voor het beheer
en de ontwikkeling ervan.

20. Het ministerie van Binnenlandse Zaken was van mening
dat het de opdracht voor het verlenen van elektronischecom-
municatiediensten kon gunnen via een procedure van gun-
ning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekend-
making van een aankondiging van de opdracht, zoals neer-
gelegd in artikel 28, lid 1, sub e, van richtlijn 2009/81 en
artikel 57, lid 2, sub b, van decreto legislativo nr. 163 van
12 april 2006 tot vaststelling van het wetboek voor over-
heidsopdrachten voor werken, diensten en leveringen ter
uitvoering van de richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG
(decreto legislativo n. 163, recante il codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), (gewoon supple-
ment bij GURI nr. 100 van 2 mei 2006), zoals gewijzigd bij
decreto legislativo nr. 152 van 11 september 2008 (gewoon
supplement bij GURI nr. 231 van 2 oktober 2008; hierna:
“decreto legislativo nr. 163/2006”).

21. Krachtens deze laatste bepaling kan de aanbestedende
dienst een opdracht plaatsen via een procedure van gunning
door onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking
van een aankondiging van een opdracht “wanneer de op-
dracht om technische redenen of om redenen van bescher-
ming van exclusieve rechten slechts aan een bepaalde on-
dernemer kan worden toevertrouwd”.

22. In casu meende het ministerie van Binnenlandse Zaken
dat Telecom Italia om technische redenen en om redenen
van bescherming van bepaalde exclusieve rechten als enige
ondernemer in staat was de betrokken opdracht uit te voe-
ren.

23. Nadat het ministerie van Binnenlandse Zaken op 20 de-
cember 2011 een gunstig advies had gekregen van de Avvo-
catura Generale over de voorgenomen procedure, heeft het
diezelfde dag in het Publicatieblad van de Europese Unie
een aankondiging gepubliceerd van zijn voornemen om deze
opdracht te gunnen aan Telecom Italia.

24. Op 22 december 2011 heeft het ministerie van Binnen-
landse Zaken Telecom Italia uitgenodigd om deel te nemen
aan de onderhandelingen.

25. Na deze onderhandelingen hebben de partijen op 31 de-
cember 2011 een raamovereenkomst ondertekend betref-
fende “de levering van elektronischecommunicatiediensten
aan het departement Openbare Veiligheid en de Carabinieri,
met name op het gebied van spraaktelefonie, mobiele telefo-
nie en datatransmissie”.

26. Het gunningsbericht is bekendgemaakt in het Publicatie-
blad van de Europese Unie van 16 februari 2012.

27. Fastweb heeft bij het Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio (bestuursrechtbank voor de regio Lazio) een be-
roep ingesteld tot nietigverklaring van die gunning en tot
onverbindendverklaring van de overeenkomst, op grond dat
niet was voldaan aan de voorwaarden van artikel 28 van
richtlijn 2009/81 en artikel 57 van decreto legislativo nr. 163/
2006 om gebruik te kunnen maken van de procedure van
gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking van
een aankondiging van de opdracht.

28. Het Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
heeft het beroep van Fastweb toegewezen. Het was van oor-
deel dat de door het ministerie van Binnenlandse Zaken ter
rechtvaardiging van deze procedure aangevoerde redenen
geen technische redenen in de zin van artikel 57, lid 2, sub
b, van decreto legislativo nr. 163/2006 waren waarom de op-
dracht slechts aan een bepaalde ondernemer kon worden ge-
gund, maar veeleer opportuniteitsoverwegingen. Het heeft
het gunningsbesluit nietig verklaard, maar tevens geoordeeld
dat het de overeenkomst van 31 december 2011 niet onver-
bindend kon verklaren op grond van artikel 121, lid 5, van
het wetboek bestuursprocesrecht, omdat was voldaan aan de
voorwaarden van die bepaling waaronder de toepassing van
dat beginsel is uitgesloten. Het heeft de overeenkomst even-
wel op grond van artikel 122 van dat wetboek onverbindend
verklaard vanaf 31 december 2013.

29. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Telecom Ita-
lia hebben bij de Consiglio di Stato hoger beroep ingesteld
tegen dit vonnis.

30. Bij beschikking van 8 januari 2013 heeft de Consiglio di
Stato de nietigverklaring van het gunningsbesluit bevestigd,
op grond dat het ministerie van Binnenlandse Zaken niet
had aangetoond dat was voldaan aan de voorwaarden voor
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toepassing van de procedure van gunning door onderhande-
lingen zonder bekendmaking van een aankondiging van de
opdracht. Het heeft namelijk geoordeeld dat uit de stukken
niet bleek dat het objectief onmogelijk was de opdracht aan
andere marktdeelnemers toe te wijzen, maar wel dat een
dergelijke keus niet opportuun was, voornamelijk omdat
deze oplossing wijzigingen en kosten meebracht en een aan-
passingstijd vergde.

31. Dienaangaande merkt de Consiglio di Stato weliswaar
op dat de in richtlijn 2009/81 vervatte beroepsregeling nage-
noeg overeenstemt met die van richtlijn 89/665, maar zijn
overwegingen zijn toegespitst op richtlijn 89/665.

32. Aangezien de Consiglio di Stato twijfels heeft over de
gevolgen van bovengenoemde nietigverklaring voor de bin-
dende werking van de betrokken overeenkomst, gelet op de
bewoordingen van artikel 2quinquies, lid 4, van richtlijn 89/
665, heeft hij de behandeling van de zaak geschorst en het
Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
“1) Dient artikel 2quinquies, lid 4, van richtlijn [89/665]
aldus te worden uitgelegd dat in een situatie waarin een aan-
bestedende dienst, alvorens de opdracht onderhands te gun-
nen aan een bepaalde ondernemer die is geselecteerd zonder
dat eerst een aankondiging van de opdracht is bekendge-
maakt, een aankondiging in het geval van vrijwillige trans-
parantie vooraf in het Publicatieblad van de Europese Unie
heeft gepubliceerd en ten minste tien kalenderdagen heeft
gewacht vooraleer de overeenkomst te sluiten, het de natio-
nale rechter automatisch – altijd en hoe dan ook – verboden
is die overeenkomst onverbindend te verklaren, ook al stelt
hij vast dat de voorschriften die onder bepaalde voorwaar-
den gunning van de opdracht zonder aanbestedingsproce-
dure toestaan, zijn geschonden?
2) […]”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

33. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in
wezen te vernemen of artikel 2quinquies, lid 4, van richtlijn
89/665 aldus moet worden uitgelegd dat deze bepaling uit-
sluit dat een overeenkomst die zonder voorafgaande bekend-
making van een aankondiging van de opdracht is gegund
zonder dat is voldaan aan de voorwaarden van richtlijn
2004/18 om deze procedure te kunnen toepassen, onverbin-
dend wordt verklaard wanneer de aanbestedende dienst in
het Publicatieblad van de Europese Unie een aankondiging
heeft bekendgemaakt om transparantie vooraf te verzekeren,
en vóór de sluiting van de overeenkomst de opschortende
minimumtermijn van tien dagen, ingaande op de dag na de
datum van bekendmaking van deze aankondiging, in acht
heeft genomen.
[…]

36. Volgens artikel 1, lid 1, derde alinea, van richtlijn 89/
665 moeten de lidstaten maatregelen nemen 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 2septies van deze richtlijn.

37. Te dien einde bepaalt artikel 2 van richtlijn 89/665, met
als opschrift “Voorschriften voor beroepsprocedures”, in lid

1, sub b, dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de be-
roepsinstantie beschikt over de bevoegdheid om onwettig
genomen besluiten nietig te verklaren dan wel nietig te doen
verklaren.

38. In dat verband vereist artikel 2quinquies, lid 1, sub a,
van richtlijn 89/665 dat de beroepsinstantie de overeen-
komst onverbindend verklaart wanneer de aanbestedende
dienst een opdracht heeft gegund zonder voorafgaande be-
kendmaking van een aankondiging van de opdracht in het
Publicatieblad van de Europese Unie, zonder dat dit op
grond van richtlijn 2004/18 is toegestaan.

39. De wetgever van de Unie heeft evenwel in artikel 2quin-
quies, lid 4, van richtlijn 89/665 een uitzondering vastge-
steld op deze regel dat de overeenkomst onverbindend is.
Volgens deze bepaling is deze regel niet van toepassing in-
dien, ten eerste, de aanbestedende dienst van mening is dat
de gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekend-
making van een aankondiging van de opdracht in het Publi-
catieblad van de Europese Unie op grond van richtlijn
2004/18 is toegestaan, ten tweede, de aanbestedende dienst
de in artikel 3bis van richtlijn 89/665 bedoelde aankondi-
ging van zijn voornemen om tot sluiting van de overeen-
komst over te gaan in het Publicatieblad van de Europese
Unie heeft bekendgemaakt, en, ten derde, de overeenkomst
niet is gesloten voor het verstrijken van een termijn van ten
minste tien kalenderdagen, ingaande op de dag na de datum
van bekendmaking van deze aankondiging.

40. Aangezien artikel 2quinquies, lid 4, van richtlijn 89/665
een uitzondering vormt op de regel dat de overeenkomst on-
verbindend is in de zin van artikel 2quinquies, lid 1, van
deze richtlijn, moet deze bepaling strikt worden uitgelegd
(zie naar analogie arrest Commissie/Duitsland, C-275/08,
EU:C:2009:632, punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
De uitlegging van deze uitzondering moet evenwel in over-
eenstemming zijn met de hierdoor nagestreefde doeleinden.
Dit beginsel van strikte uitlegging betekent dus niet dat de
bewoordingen die ter omschrijving van de uitzondering van
artikel 2quinquies, lid 4, van richtlijn 89/665 zijn gebruikt,
aldus moeten worden uitgelegd dat deze uitzondering geen
effect meer sorteert (zie naar analogie arrest Future Health
Technologies, C-86/09, EU:C:2010:334, punt 30 en aldaar
aangehaalde rechtspraak).

41. Fastweb betoogt dat deze uitzondering slechts faculta-
tief is, gelet op de doelstellingen van richtlijn 89/665, de re-
gels inzake de vrijheid van vestiging en de mededingingsre-
gels die de Unierechtelijke bepalingen inzake de gunning
van overheidsopdrachten beogen te doen naleven. Dienaan-
gaande stelt zij dat uit de punten 20 tot en met 22 van richt-
lijn 2007/66 blijkt dat artikel 2quinquies, lid 4, van richtlijn
89/665 niet uitsluit dat krachtens het nationale recht stren-
gere sancties worden toegepast en dat de nationale rechter
dus na afweging van het algemene belang en de individuele
belangen die aan de orde zijn, kan beslissen of de overeen-
komst onverbindend moet worden verklaard.

42. In dit verband moet worden opgemerkt dat artikel 2, lid
7, van richtlijn 89/665 bepaalt dat behalve in de gevallen
waarin de artikelen 2quinquies tot en met 2septies van deze
richtlijn voorzien, de gevolgen van de uitoefening van de in
lid 1 van artikel 2 bedoelde bevoegdheden voor een na de
gunning van een opdracht gesloten overeenkomst door het
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nationale recht worden bepaald. In de met name in arti-
kel 2quinquies van deze richtlijn bedoelde situaties worden
de maatregelen die kunnen worden genomen met betrekking
tot beroepen die worden ingesteld tegen de aanbestedende
diensten, dus slechts op grond van de regels van deze richt-
lijn bepaald. In dit verband zij opgemerkt dat de in de arti-
kelen 2quinquies tot en met 2septies van deze richtlijn be-
doelde gevallen volgens artikel 2, lid 7, van richtlijn 89/665
niet vallen onder de algemene regel, volgens welke de gevol-
gen van een schending van de Unierechtelijke regels inzake
overheidsopdrachten door het nationale recht worden be-
paald. Bijgevolg kunnen de lidstaten in hun nationale recht
geen bepalingen vaststellen inzake de gevolgen van schen-
dingen van de Unierechtelijke regels inzake overheidsop-
drachten in omstandigheden zoals die welke in arti-
kel 2quinquies, lid 4, van deze richtlijn zijn bedoeld.

43. Uit de punten 13 en 14 van de considerans van richtlijn
2007/66 blijkt weliswaar dat de onwettige onderhandse gun-
ning van opdrachten de voornaamste schending van
de Unierechtelijke regels inzake openbare aanbestedingen
vormt, die in beginsel dient te worden bestraft met de onver-
bindendverklaring van de overeenkomst, maar punt 26 van
de considerans van deze richtlijn beklemtoont de noodzaak
om de rechtsonzekerheid te voorkomen die in het bijzon-
dere geval van artikel 2quinquies, lid 4, van richtlijn 89/665
uit deze onverbindendverklaring zou kunnen voortvloeien.

44. Zoals de advocaat-generaal in punt 57 van zijn conclu-
sie heeft opgemerkt, tracht de wetgever van de Unie met de
in artikel 2quinquies, lid 4, van richtlijn 89/665 vastgestelde
uitzondering op lid 1, sub a, van dat artikel de verschillende
betrokken belangen te verzoenen, namelijk die van de on-
derneming die schade heeft geleden, waaraan de mogelijk-
heid moet worden geboden om een kort geding in te stellen
vóór de sluiting van de overeenkomst en de onrechtmatig
gesloten overeenkomst nietig te doen verklaren, en die van
de aanbestedende dienst en de onderneming die de opdracht
heeft gekregen, die niet in de situatie van rechtsonzekerheid
mogen verzeilen die zou kunnen ontstaan door de onverbin-
dendheid van de overeenkomst.

45. Gelet op het bovenstaande moet worden vastgesteld dat
het in strijd zou zijn met zowel de bewoordingen als het doel
van artikel 2quinquies, lid 4, van richtlijn 89/665 indien de
nationale rechters de overeenkomst onverbindend zouden
mogen verklaren wanneer is voldaan aan de drie voorwaar-
den van deze bepaling.

46. Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 1,
lid 1, derde alinea, van richtlijn 89/665, met name de tot-
standbrenging van doeltreffende rechtsmiddelen tegen be-
sluiten van de aanbestedende diensten die in strijd zijn met
het recht inzake overheidsopdrachten, moet de instantie die
kennisneemt van het beroep evenwel een daadwerkelijk toe-
zicht uitoefenen wanneer zij controleert of is voldaan aan de
voorwaarden van artikel 2quinquies, lid 4, van richtlijn 89/
665.

47. De voorwaarde van artikel 2quinquies, lid 4, eerste
streepje, houdt meer bepaald in dat de aanbestedende dienst
van mening is dat de gunning van een opdracht zonder voor-
afgaande bekendmaking van een aankondiging van de op-
dracht in het Publicatieblad van de Europese Unie op grond
van richtlijn 2004/18 is toegestaan. Voorts stelt artikel 2quin-

quies, lid 4, tweede streepje, van richtlijn 89/665 als voor-
waarde dat de aanbestedende dienst de in artikel 3bis be-
doelde aankondiging van zijn voornemen om tot sluiting van
de overeenkomst over te gaan in het Publicatieblad van de
Europese Unie bekendmaakt. Volgens artikel 3bis, sub c,
moet de aankondiging een rechtvaardiging bevatten van de
beslissing van de aanbestedende dienst om de opdracht te
gunnen zonder voorafgaande bekendmaking van een aan-
kondiging van de opdracht.

48. Deze rechtvaardiging moet duidelijk en ondubbelzinnig
de redenen tot uitdrukking brengen waarom de aanbeste-
dende dienst van mening is dat hij de opdracht kon gunnen
zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging
van de opdracht, zodat de belanghebbenden met volledige
kennis van zaken kunnen bepalen of zij het nuttig achten om
de zaak aanhangig te maken bij de beroepsinstantie, en deze
laatste een daadwerkelijk toezicht kan uitoefenen.

49. Zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing, heeft de aanbe-
stedende dienst in het hoofdgeding de procedure van gun-
ning door onderhandelingen zonder voorafgaande bekend-
making van een aankondiging van de opdracht gevolgd en
zich daarbij gebaseerd op artikel 31, lid 1, sub b, van richt-
lijn 2004/18. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de pro-
cedure van gunning door onderhandelingen slechts kan wor-
den toegepast in de omstandigheden die limitatief zijn
opgesomd in de artikelen 30 en 31 van richtlijn 2004/18, en
dat deze procedure uitzonderlijk is in vergelijking met open
en beperkte procedures (arrest Commissie/België, C-292/07,
EU:C:2009:246, punt 106 en aldaar aangehaalde recht-
spraak).

50. In het kader van haar toezicht dient de beroepsinstantie
te beoordelen of de aanbestedende dienst zorgvuldig han-
delde en van mening kon zijn dat daadwerkelijk aan de
voorwaarden van artikel 31, lid 1, sub b, van richtlijn
2004/18 was voldaan, toen zij het besluit nam om de op-
dracht toe te wijzen via een procedure van gunning door on-
derhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van
een aankondiging van de opdracht.

51. Daarbij moet deze instantie onder meer rekening hou-
den met de omstandigheden en de redenen die zijn vermeld
in de in artikel 2quinquies, lid 4, tweede streepje, van richt-
lijn 89/665 bedoelde aankondiging en die de aanbestedende
dienst ertoe hebben gebracht de in artikel 31 van richtlijn
2004/18 bedoelde procedure van gunning door onderhande-
lingen te volgen.

52. Indien de beroepsinstantie na de controle vaststelt dat
niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2quinquies,
lid 4, van richtlijn 89/665, moet zij de overeenkomst onver-
bindend verklaren overeenkomstig de in lid 1, sub a, van dat
artikel bedoelde regel. Krachtens artikel 2quinquies, lid 2,
van richtlijn 89/665 stelt zij de gevolgen van de onverbin-
dendverklaring vast overeenkomstig het nationale recht.

53. Indien deze instantie daarentegen vaststelt dat aan deze
voorwaarden is voldaan, moet zij de gevolgen van de over-
eenkomst handhaven op grond van artikel 2quinquies, lid 4,
van richtlijn 89/665.

54. Bijgevolg dient op de eerste vraag te worden geantwoord
dat artikel 2quinquies, lid 4, van richtlijn 89/665 aldus moet
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worden uitgelegd dat deze bepaling uitsluit dat een overeen-
komst die zonder voorafgaande bekendmaking van een aan-
kondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Eu-
ropese Unie is gegund hoewel dat niet was toegestaan op
grond van richtlijn 2004/18, onverbindend wordt verklaard
wanneer aan de voorwaarden van deze bepaling is voldaan.
Het staat aan de verwijzende rechter om dit na te gaan.
[…]

Noot – Kan een overheidsopdracht die niet
meer onverbindend kan worden verklaard,
wel nog nietig worden verklaard?

1. Op 11 september 2014 heeft het Hof van Justitie
een interessant arrest geveld over een discussie die
ook de overheidsopdrachten-rechtspraktijk in België
al lange tijd beroert.1 Het betreft de gevolgen van de
nietigheid van de gunningsprocedure op het verdere
bestaan en de uitvoerbaarheid van de overeenkomst
die als gevolg van die procedure werd gesloten.

Lange tijd had de nietigverklaring van een gunnings-
beslissing geen of slechts zelden gevolgen voor de
overeenkomsten die intussen werden gesloten. De
burgerlijke rechters waren weinig geneigd om de nie-
tigverklaring van de gunningsbeslissing te laten door-
werken tot in de overeenkomst.2 Het bekomen van de
schorsing of nietigheid van het contract stuit(te) op tal
van procedurele en inhoudelijke bezwaren.3

Aan dit probleem heeft de Europese regelgever willen
verhelpen met Richtlijn 2007/66/EG van 11 decem-
ber 20074 (hierna: ‘Rechtsbeschermingsrichtlijn’).
Deze richtlijn verplicht de lidstaten om een specifieke
sanctie van ‘onverbindendverklaring van de overeen-
komst’ in te voeren5, die de rechter toestaat om in be-
paalde gevallen de rechtsgevolgen van de overeen-
komst (desgevallend zelfs retroactief) te beperken.

Zulks is met name voorgeschreven bij de onwettige
onderhandse gunning van Europese opdrachten of bij
de miskenning van de zogenaamde standstill.6 Blij-
kens de overwegingen bij de Rechtsbeschermings-
richtlijn beschouwt het Hof van Justitie de onder-
handse gunning als een ‘zeer ernstige schending’ van
het overheidsopdrachtenrecht en moet daarom in
doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sanc-
ties worden voorzien.7

De sanctie van onverbindendverklaring werd in Bel-
gië aanvankelijk ingevoerd met de Wet van 23 decem-
ber 20098 en is momenteel terug te vinden in de arti-
kelen 17 tot 21 van de Rechtsbeschermingswet van
17 juni 2013. De verhouding van de ‘nieuwe’ onver-
bindendverklaring tot de gemeenrechtelijke sanctie
van ‘nietigheid’ blijft evenwel erg onduidelijk. De
Rechtsbeschermingswet bepaalt weliswaar dat een ge-
sloten overheidsopdracht niet meer geschorst kan
worden, tenzij in de gevallen waarin een onverbin-
dendverklaring mogelijk is of bij miskenning van de
wachttermijn.9 Een gelijkluidende bepaling met be-
trekking tot de ‘nietigheid’ is er evenwel niet.

2. Of in de gevallen waarin een ‘onverbindendverkla-
ring’ niet (langer) mogelijk is, toch nog een vergelijk-
baar resultaat kan worden bereikt via een ‘nietigheids-
vordering’, is geen theoretische vraag. Bepaalde re-
cente rechtspraak besluit immers nogal snel tot de
nietigheid van overeenkomsten die het gevolg zijn van
een onregelmatige gunningsprocedure.10 Sommige
rechtsleer gaat nog verder en stelt dat overeenkomsten
gesloten in strijd met de wetgeving overheidsopdrach-
ten altijd absoluut nietig zijn.11

Eerder hebben we er al op gewezen dat dit o.i. een
veel te absolute en ongenuanceerde stelling is.12 Zij
impliceert immers dat tot de nietigheid van de afge-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. HvJ C-19/13, nog niet gepubliceerd.
2. Zie o.m.: Brussel 28 oktober 1987, T.Aann. 1987, 298 noot M-A FLAMME; KG Luik 7 april 1992, T.Aann. 1992, 337; KG Rb. Brussel 23 maart 1995, T.Aann. 1995, 143.
3. Zie hierover o.m.: C. DE CONINCK, P. FLAMEY, en K. RONSE, Schade en schadeloosstelling bij de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, Antwerpen,

Maklu, 2005, Hoofdstuk VII, ‘Het nietigheidsvraagstuk omtrent het gunningscontract na de stand-still’, 153-172; M-A FLAMME, P. MATHEÏ, P. FLAMME e.a., Prakti-
sche commentaar bij de Reglementering van de Overheidsopdrachten, Brussel, Nationale Confederatie Bouwbedrijf, 1996-1997, 2042-2067, Hoofdstuk VIII, ‘Invloed
van het sluiten van de overeenkomst voor de overheidsopdracht op de geschillen over de gunning van deze opdracht’.

4. Richtl. 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, Pb.L. 20 december 2007, afl. 335,
31.

5. Deze verplichting vloeit voort uit de zgn. Braunschweig-arresten van het Europese Hof van Justitie: HvJ 10 april 2003, C-20/01 en C-28/01, Commissie/Duitsland,
(‘Braunschweig I’), Jur. 2003, I-3609 en HvJ 18 juli 2007, C-503/04, Commissie/Duitsland (‘Braunschweig II’), Jur. 2007, I-6153; zie hierover: W. TIMMERMANS en
T. BRUYNINCKX, ‘Het arrest ‘Braunschweig’ van het Hof van Justitie: een revolutie in de rechtsbescherming bij overheidsopdrachten?’ In: C. DE CONINCK,
P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2008-2009, Brussel, EBP Publishers, 2009, 743.

6. De wachttermijn of standstill is de termijn van 15 kalenderdagen die de aanbestedende instantie moet in acht nemen tussen het moment van de kennisgeving
van de gunningsbeslissing en het sluiten van de overeenkomst, zodat de afgewezen kandidaten en inschrijvers de mogelijkheid hebben om via een spoedpro-
cedure de totstandkoming van de overeenkomst te beletten en zelf een kans behouden om tot sluiting van de opdracht te kunnen overgaan.

7. Overwegingen 13 e.v. Rechtsbeschermingsrichtlijn.
8. 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 decem-

ber 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Met de vernieuwing van het
rechtskader inzake overheidsopdrachten werd deze regeling verankerd in een afzonderlijke wet, nl. de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de
informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (hierna: ‘Rechtsbeschermingswet’).

9. Art. 21 van de Rechtsbeschermingswet.
10. Rb. Dendermonde, 18 december 2009, T.Aann. 2013/1, 68-74 noot U. BEUSELINCK en K. DE PUYDT; Rb. Brussel, 13 december 2010, OOO 2011/1, 141; Brussel

28 december 2013, JT 2014, 96-97; Antwerpen, 27 juni 2013, T.Aann. 2013/4, 421. Andere rechtspraak blijft daarentegen vasthouden aan de onaantastbaarheid
van de (afgesloten) overeenkomst: Antwerpen 21 juni 2012, T.Aann. 2012/4, 64 en 72-74.

11. C. DE CONINCK, ‘Gevolgen niet-naleving overheidsopdrachtenwetgeving’, Mercatus, 13 november 2014, http://www.mercatus.be/secure/documentview.
aspx?id=VS300277058 [laatst geraadpleegd op 9 februari 2015].

12. Zie hierover meer uitgebreid: F. VANDENDRIESSCHE en L. MARTENS, ‘Kan iedere overeenkomst gesloten in strijd met de wetgeving overheidsopdrachten dan
toch nietig worden verklaard?’ (noot onder Brussel 23 november 2011), TBP 2012 afl. 9, 565-570. In deze noot werd ook de ongemakkelijke verhouding tussen
de onverbindendverklaring en de sanctie van nietigverklaring uit het gemeen recht, weliswaar zijdelings, reeds gesignaleerd, zie randnrs. 7 en 10.

Overheidsopdrachten

Wolters Kluwer – Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht TBP 2015/6 – 331
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Voorz. Rb. Brussel nr. 2013/8755/A, 31 juli 2014

Voorz. Rb. Brussel nr. 2013/8755/A, 31 juli 2014 OOO 2018 (weergave), afl. 4, 738
Samenvatting
De betwiste overheidsopdracht heeft betrekking op hoogstaand medisch materiaal dat onontbeerlijk is voor de
kwaliteitszorg die dagelijks moet worden verstrekt aan personen met ernstige brandwonden.

Er bestaan dwingende redenen van algemeen belang die vereisen dat de gevolgen van de betwiste opdracht
behouden blijven (art. 65/20 overheidsopdrachtenwet 1993).

Bijgevolg moeten bij wijze van indeplaatsstelling sancties worden uitgesproken die worden bedoeld in art. 65/22 van
de overheidsopdrachtenwet van 1993.

Rekening houdend met alle feitelijke gegevens van de zaak zal enkel de sanctie met betrekking tot de inkorting van
de duur van de opdracht worden opgelegd, aangezien de financiële sanctie in casu weinig aangepast is aan de
identiteit van de schuldenaar en de betrokken som. De betwiste overheidsopdracht kan uitwerking blijven hebben tot
31 december 2014. Deze termijn zal toelaten de continuïteit van de door het ziekenhuis verstrekte zorgen te
verzekeren. Vanaf 1 januari 2015 zal de betwiste overheidsopdracht ophouden uitwerking te hebben (er is dus geen
sprake van terugwerkende kracht).

Trefwoorden:
Verhaalprocedure (overheidsopdrachten klassieke sectoren en nutssectoren)
Correctiemechanisme (overheidsopdrachten klassieke sectoren en nutssectoren)

rn300116095 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 13/06/2021
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Voorz. Rb. Brussel nr. 2013/8755/A, 28 februari 2014 
 

 

 

 

M&D Seminars 323



M&D Seminars 324



Voorz. Rb. Brussel nr. 2013/8755/A, 28 februari 2014

Voorz. Rb. Brussel nr. 2013/8755/A, 28 februari 2014 OOO 2018 (weergave), afl. 4, 737
Samenvatting
In het kader van een onderhandelde procedure zonder bekendmaking moet de aanbesteder enerzijds technische
redenen aantonen die leiden naar één enkele marktdeelnemer en anderzijds aantonen dat deze technische redenen
absoluut noodzakelijk zijn voor de toewijzing. De aanbestedende overheid legt de redenen uit waarom het gekozen
medisch materiaal het enige geschikte materiaal is om de betrokken therapie uit te voeren. Van deze bewering wordt
echter geen enkel bewijs geleverd, zelfs geen begin van bewijs. De aankoopaanvraag uitgaande van het militair
hospitaal en de navolgende documenten betreffende de overheidsopdracht worden niet ondersteund door enig stuk
dat strekt tot bevestiging van de daarin vervatte beweringen.

Bovendien moet de bepaling van de leveringen die het voorwerp uitmaken van een overheidsopdracht gebeuren met
inachtneming van art. 85 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

In casu wordt het bestaan van “technische redenen” in de zin van art. 17, § 2, 1°, f van de overheidsopdrachtenwet
van 1993 dus niet aangetoond.

De bestemming van het materiaal dat het voorwerp uitmaakt van de overheidsopdracht (medisch materiaal bestemd
voor zorgeenheden die gespecialiseerd zijn in de medische behandeling van personen met ernstige brandwonden en
die de bijzonderheid vertonen de meest complexe gevallen ten laste te nemen) heeft geen invloed op de bewijslast
die rust op de schouders van de Belgische staat, in zijn hoedanigheid van aanbestedende overheid.

Trefwoorden:
Technische specificiteit (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, overheidsopdrachten
klassieke sectoren)

rn300116094 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 13/06/2021
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2004, 48, noot; Pas. 2003, 475, 
concl. T. WERQUIN; Cass. 3  juni 
2015, Dr.pén.entr. 2015 (weergave), 
335; B. WINDEY, “Art.  2 Faillis-
sementswet 1997” in Handels- en 
economisch recht. Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, XIII. Faillissement, Me-
chelen, Kluwer, 1998, 9.). Elemen-
ten die meespelen om te besluiten 
tot een duurzame staking van be-
taling en het wankelen van kre-
diet zijn onder andere, zo blijkt uit 
dit arrest, [1] het bestaan van een 
significant bedrag aan vervallen 
facturen; [2] het beschikken over 
onvoldoende liquide middelen om 
de vervallen facturen te betalen 
(zie ook B. WINDEY, “Art. 2 Fail-
lissementswet 1997” in Handels- 
en economisch recht. Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, XIII. Faillissement, Me-
chelen, Kluwer, 1998, 10-11); [3] het 
stopzetten van de exploitatie (zie 
ook B. WINDEY, “Art. 2 Faillisse-
mentswet 1997” in Handels- en eco-
nomisch recht. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechts-
leer, XIII. Faillissement, Mechelen, 
Kluwer, 1998, 11); [4] een gebrek 
aan vertrouwen van de schuld-
eisers (zie ook Cass. 14  januari 
2005, Arr.Cass. 2005, 81; Pas. 2005, 
81; RW 2005-06, 429, noot; TRV 
2005, 27, noot M. WYCKAERT; 
Gent 26  april 2004, NjW 2004, 
1101, noot M. TISON; TBH 2005, 
276; B. WINDEY, “Art.  2 Faillis-
sementswet 1997” in Handels- en 
economisch recht. Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, XIII. Faillissement, Me-
chelen, Kluwer, 1998, 11.); [5] de 
vestiging van een zware en maxi-
male kredietlast met een maxi-
mum aan zekerheidstellingen (hy-
potheek, pand, medeschuldenaar, 
zakelijke en persoonlijke borg, …) 
(zie ook B. WINDEY, “Art. 2 Fail-
lissementswet 1997” in Handels- 
en economisch recht. Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, XIII. Faillissement, Me-

chelen, Kluwer, 1998, 11). Hoewel 
beide voorwaarden op het ogenblik 
van de faillietverklaring moeten 
beoordeeld worden (B. WINDEY, 
“Art.  2 Faillissementswet 1997” 
in Handels- en economisch recht. 
Commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, XIII. 
Faillissement, Mechelen, Kluwer, 
1998, 3), kunnen feiten die dateren 
van na het faillissement een ander 
of beter licht werpen op de gekende 
feiten van vóór het faillissement en 
in zoverre als relevant in aanmer-
king worden genomen.

Johanna Waelkens

HOF VAN BEROEP TE GENT

14 FEBRUARI 2014

Voorzitter: M. Beerens
Raadsheren: M. Baranyai en 

V. Matthys
Advocaten: Eva De Bock, Frédéric 

De Cock en Rik 
Honoré

Toepassingsgebied ratione personae 
van de over heids op drach ten wet-
geving – VZW als aanbestedende 
instantie – principe van de mede-
dinging is van openbare orde – over-
heidsopdrachten gesloten met mis-
kenning van de mededinging maken 
een inbreuk uit op de openbare orde 
en zijn absoluut nietig

Zelfs indien een rechtspersoon, 
die bestaat onder de rechtsvorm 
van een VZW, geen administra-
tieve overheid is omdat hij geen 
imperiumbevoegdheid heeft en 
geen beslissingen kan nemen die 
derden kunnen binden en hij aldus 
niet onder de bevoegdheid van de 
administratieve gerechten res-
sorteert, dan nog betekent dit niet 
dat hij de dwingende overheids-
opdrachtenreglementering niet in 

acht moet nemen wanneer daartoe 
aanleiding is. Er is voldaan aan de 
vereisten van artikel 4 § 2, 8° van 
de Overheidsopdrachtenwet van 
24  december 1993 [actueel art.  2, 
1°, sub d van de Overheidsopdrach-
tenwet van 15 juni 2006] aangezien 
de VZW als psychiatrisch verzor-
gingstehuis voorziet in behoeften 
van algemeen belang en daartoe 
voor meer dan 50% gesubsidieerd 
is met overheidsgeld. Uit dit arti-
kel volgt dat deze VZW onder het 
personeel toepassingsgebied van 
de Overheidsopdrachtenwet valt. 
Uit artikel  5 van dezelfde over-
heidsopdrachtenwet, aan de ver-
eisten waarvan is voldaan gelet op 
de aard van het werk in kwestie, 
met name het ruwbouwwerk van 
een home, volgt dat de VZW even-
eens onder het materieel toepas-
singsgebied van de overheidsop-
drachtenwet valt.
Overheidsopdrachten gesloten 
met miskenning van de mededin-
ging maken een inbreuk uit op de 
openbare orde en zijn absoluut 
nietig. De onder de Overheids-
opdrachtenwet ressorterende 
werken moeten verplicht wor-
den gegund volgens de principes 
van mededinging en van gelijke 
behandeling van de inschrijvers, 
principes die de openbare orde 
raken, bij zoverre dat zij zich ab-
soluut opdringen. Deze principes 
kunnen dienvolgens in elke in-
stantie, zelfs voor het eerst voor 
het Hof van Cassatie worden in-
geroepen, ook door niet-contract-
partijen, en zij moeten, indien nie-
mand in de procedure ze opwerpt, 
zelfs door de rechter ambtshalve 
worden opgeworpen. Dat het hier 
om essentiële principes van open-
bare orde gaat die de grondvesten 
van de maatschappelijke ordening 
betreffen ligt hem hierin dat niet 
kan worden geduld dat gemeen-
schaps- en dus belastinggeld kan 
worden besteed met dezelfde vrij-
heid en kwistigheid als private 
gelden. De principes van gelijke 
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mededinging inzake overwegend 
met gemeenschapsgeld gefinan-
cierde werken betreffen het alge-
meen belang en dringen zich we-
gens hun openbare-ordekarakter 
absoluut op.
Wat strijdig is met de openbare 
orde, is niet voor bevestiging vat-
baar, zodat zowel het sluiten van 
overeenkomsten als het uitvoeren 
van dergelijke overeenkomsten 
als in het algemeen het stellen 
van handelingen in strijd met en 
in overtreding van principes van 
openbare orde geen enkel gevolg 
in rechte mogen kennen en nietig 
moeten worden bevonden. Aldus 
zal een overeenkomst die, hoewel 
deze overwegend met overheids-
geld gefinancierd werd, toch werd 
gegund zoals een private aanne-
ming en zonder enig beroep op het 
mededingings- en gelijke behan-
delingsprincipe, absoluut nietig 
zijn en geen bevestigende rechts-
gevolgen kunnen hebben.

Gent 14 februari 2014, NjW 2016, 170.

NV J., [...]
appellante, [...]

tegen
1. VZW T. [...]
geïntimeerde, [...]

2. D. [architect], [...]
geïntimeerde,

[…]

1. BELANGHEBBENDE FEITELIJKE 
EN PROCEDURELE ANTECEDEN-
TEN:

1.1. Met de gedinginleidende dagvaar-
ding die zij op 29 mei 2007 liet betekenen 
aan vzw T. [hierna: ‘de aanbestedende 
instantie’] beoogde nv J. de veroordeling 
van deze laatste tot betaling aan haar 
van de som van € 379.033,72, meer de al-
daar genoemd vergoedende intrest vanaf 
19 mei 2006 tot aan de dagvaarding en 
van dan af meer de gerechtelijke intrest 

tot op het ogenblik van de volledige be-
taling.
De nv J. stelt in deze dagvaarding dat zij 
bij brief van 19 mei 2006 meedeelde dat 
ingevolge nalatigheden, vertragingen 
en feiten te wijten aan het bestuur de 
goede gang van haar opdracht werd ver-
stoord, wat de oorzaak is geweest van 
vertragingen waardoor zij schade heeft 
geleden. Anders gezegd stelt zij dat in-
gevolge feiten en nalatigheden te wijten 
aan het bestuur, ingevolge onvoorziene 
omstandigheden en ingevolge onder-
breking van de werken te wijten aan 
het bestuur, zij schade leed die zij in 
dezelfde brief in toepassing van art. 16, 
§ 1 en § 2, 2° AAV 1996 en art. 15 § 5 
AAV heeft berekend op de som van € 
379.033,72.

[…]

[T]ussen de nv J. als aannemer en de 
aanbestedende instantie als psychia-
trisch verzorgingstehuis [werd] een ge-
wone privaatrechtelijke overeenkomst 
van aanneming gesloten op 27 juni 2003, 
met als voorwerp de ruwbouwwerken 
van een op te richten home te G., op wel-
ke privaatrechtelijke aannemingover-
eenkomst de AAV voormeld (contractu-
eel) werden van toepassing gemaakt.
Echter, de afwerkingfase volgend op de 
ruwbouwwerken, werd enige tijd daarna 
wel degelijk gegund bij openbare aan-
besteding, waarvan nv J. eveneens twee 
loten wist in de wacht te slepen, dit keer 
na mededinging in de openbare aanbe-
steding en dus als laagste, regelmatig be-
vonden bieder.

[…]

De nv J. is een aannemer die (niet tegen-
gesproken) over een erkenning in klasse 
8 beschikt en voor wie openbare werken 
en het deelnemen aan overheidsop-
drachten in het geheel geen onbekende, 
veeleer gemeengoed zijn.
Zij mag dienvolgens worden geacht reeds 
tijdens de precontractuele fase kennis te 
hebben gehad van de overheidsopdrach-
tenreglementering, alsmede van het ge-
geven dat opdrachten die overwegend 

met gemeenschapsgeld gesubsidieerd 
zijn niet zonder gelijke mededinging 
kunnen worden gegund.

[…]

1.4. […] de eerste rechter [heeft] de vor-
dering van nv J. […] ontvankelijk ver-
klaard doch afgewezen als ongegrond 
[…].

[…]

2. BEOORDELING

2.1. […]

Wat betreft de ingeroepen onontvan-
kelijkheid van het gevorderde is het hof 
van oordeel dat enkel in zoverre thans 
het adagium ‘nemo auditur turpitudi-
nem suam allegans’ als grond wordt aan-
gevoerd (cf. hierna onder 2.2.), het door 
nv J. gevorderde als onontvankelijk naar 
voor komt. Voor het overige, wat de an-
dere ingeroepen rechtsgronden betreft, 
in zoverre deze niet de uitvoering in 
rechte van ongeoorloofd en strijdig met 
de openbare orde handelen tot voorwerp 
mochten hebben, is het gevorderde als 
ontvankelijk te beoordelen en wordt de 
eerste rechter in zijn oordeel terzake de 
ontvankelijkheid bevestigd.

2.2. Wat de beoordeling ten gronde be-
treft volgt en bevestigt het hof de beoor-
deling van de eerste rechter […], die de 
tussen nv J. en de aanbestedende instan-
tie als een private aanneming gesloten 
overeenkomst van 27  juni 2003 nietig 
bevond, behoudens mocht daar in hier-
navolgende aanvulling enige afwijking 
kunnen in gelezen worden.

In aanvulling van wat de eerste rechter 
reeds oordeelde, stelt het hof dat:
– zelfs indien de aanbestedende in-

stantie, die bestaat onder de rechts-
vorm van een vzw, geen eigenlijke 
administratieve overheid is omdat 
zij geen werkelijke imperiumbe-
voegdheid heeft en geen beslissingen 
neemt/kan nemen die volkomen 
derden kunnen binden en zij aldus 
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niet onder de bevoegdheid van de 
administratieve gerechten ressor-
teert, dan nog wil dit niet zeggen dat 
zij de dwingende overheidsopdrach-
tenreglementering niet zou dienen 
in acht te nemen wanneer daartoe 
aanleiding is, zoals in deze;

– uit art. 4 § 2, 8° van de overheidsop-
drachtenwet van 24 december 1993, 
aan de vereisten waarvan is voldaan 
vermits de aanbestedende instantie 
als psychiatrisch verzorgingstehuis 
voorziet in behoeften van algemeen 
belang en daartoe voor meer dan 
50% gesubsidieerd is met overheids-
geld, volgt dat de aanbestedende 
instantie onder het personeel toe-
passingsgebied (ratione personae) 
van de overheidsopdrachtenwet valt 
[...]);

– uit art.  5 van zelfde overheidsop-
drachtenwet van 24 december 1993, 
aan de vereisten waarvan is voldaan 
gelet op de aard van het werk in 
kwestie, met name het ruwbouw-
werk van een home te G., volgt dat 
de aanbestedende instantie eveneens 
onder het materieel toepassingsge-
bied (ratione materiae) van de over-
heidsopdrachtenwet valt [...];

– betreffende de toepasselijke over-
heidsopdrachtenreglementering 
dient gesteld dat de onder deze re-
glementering ressorterende werken 
verplicht dienen te worden gegund 
volgens de principes van mededin-
ging en van gelijke behandeling van 
de inschrijvers, principes die de 
openbare orde raken, bij zoverre dat 
zij zich absoluut opdringen. Deze 
principes kunnen dienvolgens in 
elke instantie, zelfs voor het eerst 
voor het Hof van Cassatie worden 
ingeroepen, ook door niet contract-
partijen, zoals in deze architect D. 
en zij moeten, indien niemand in 
de procedure ze opwerpt, zelfs door 
de rechter ambtshalve worden op-
geworpen (mits respect voor de te-
genspraak en de rechten van verde-
diging). Dat het hier om essentiële 
principes van openbare orde gaat 
die de grondvesten van de maat-
schappelijke ordening betreffen ligt 

hem hierin dat niet kan worden ge-
duld dat gemeenschaps- de dus be-
lastinggeld kan worden besteed met 
dezelfde vrijheid en kwistigheid als 
private gelden; het mag duidelijk 
zijn dat de principes van gelijke me-
dedinging inzake overwegend met 
gemeenschapsgeld gefinancierde 
werken het algemeen belang betref-
fen en zich als van openbare orde 
absoluut opdringen.

– wat strijdig is met de openbare orde, 
niet voor bevestiging vatbaar is, zo-
dat zowel het sluiten van overeen-
komsten als het uitvoeren van der-
gelijke overeenkomsten als in het 
algemeen het stellen van handelin-
gen in strijd met en in overtreding 
van principes van openbare orde 
geen enkel gevolg in rechte mogen 
kennen en nietig dienen te worden 
bevonden, zodat de eerste rechter 
terecht stelde dat de kwestieuze 
overeenkomst van 27 juni 2003, die 
hoewel overwegend met overheids-
geld gefinancierd, toch werd gegund 
zoals een private aanneming en 
zonder enig beroep op het mededin-
gings- en gelijke behandelingsprin-
cipe, absoluut nietig was en geen 
bevestigende rechtsgevolgen mocht 
kennen.

Het vorenstaand gemotiveerde wijst 
uit dat nv J. ten onrechte voorhoudt dat 
hier louter een relatieve nietigheid aan 
de orde zou zijn, die enkel door [recht-
streeks] belanghebbenden zou kunnen 
worden ingeroepen en dat zij aldus be-
treffende de hier aan de orde zijnde ei-
genlijke overheidsopdracht vermocht te 
contracteren middels een privaat aan-
nemingscontract waarop de artikelen 
van de AAV toepasselijk konden worden 
gemaakt.
De nv J. verliest daarbij uit het oog dat 
zij op onduldbare wijze, daarbij samen 
handelend met de aanbestedende in-
stantie en handelend met de kennis ver-
meld in de laatste § van punt 1.1, zonder 
enige mededinging een overheidswerk 
mee beoogde en wist binnen te rijven 
en daarop winst verhoopte te maken, 
dit zonder enige georganiseerde mede-

dinging en zonder dat andere onderne-
mingen mee de kans daartoe kregen en 
welke opdracht nv J., indien werkelijke 
mededinging was georganiseerd, moge-
lijk niet had gegund gekregen en die zij 
alsdan mogelijk helemaal niet had kun-
nen uitvoeren.
Waar in deze (door nv J. en architect D.) 
het adagium ‘nemo auditur turpitudi-
nem suam allegans’ wordt aangevoerd 
(adagium dat zelf als van openbare orde 
wordt beschouwd) is het hof van oor-
deel dat het inroepen van dit adagium 
niet vermag te beletten dat in deze de 
nietigheid wordt vastgesteld van een 
private overeenkomst en van privaat 
handelen in strijd met de van algemeen 
belang of van openbare orde zijnde re-
gel van gelijke mededinging betreffende 
een overwegend met gemeenschapsgeld 
gefinancierde overheidsopdracht. Im-
mers, het algemeen belang primeert 
op het privaat belang en partijen heb-
ben niet het recht/de mogelijkheid om 
te beschikken over het algemeen belang 
en de openbare orde, anders gezegd ver-
mogen partijen in deze niet te beletten 
dat de regels van openbare orde (met 
respect voor de tegenspraak en het recht 
van verweer) hun toepassing krijgen. 
Het hof leest het voormeld adagium 
in deze zaak in die zin dat niemand in 
rechte kan worden gehoord wanneer hij 
de (verdere) uitvoering van eigen onge-
oorloofde bedoelingen en handelen be-
oogt, wat in deze het geval is in hoofde 
van nv J. in die zin dat nv J. de om voor-
noemde reden van niet mededinging 
nietige overeenkomst niettemin toch 
volledig wil gehonoreerd zien, zelfs in 
die zin dat zij uit deze overeenkomst 
boven de reeds geïnde aannemingsprijs 
ook nog schadevergoeding uit de over-
eenkomst wil betrachten als ware de 
overeenkomst geldig gesloten, hetgeen 
als niet toelaatbaar/onontvankelijk naar 
voor komt omdat het berust op de van 
meet af aan bestaande intentie om on-
geoorloofd, in strijd met de voornoem-
de principes van openbare orde te han-
delen. De eerste rechter verwees daarbij 
reeds naar art. 1131 en 1133 B.W. en het 
hof voegt daar in dezelfde zin volledig-
heidshalve art. 6 B.W. aan toe.
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Er moet in deze worden aangenomen 
dat zowel de aanbestedende instantie als 
nv J. van meet af aan wisten/dienden te 
weten dat zij met miskenning van over-
heidsopdrachtenreglementering van 
openbare orde contracteerden en han-
delden en dat zij ook van meet af aan de 
intentie daartoe hadden.
Het hof besluit dat aan nv J. in deze zaak 
onrechtmatig de ruwbouwwerken in 
kwestie zijn toevertrouwd en dat nv J. en 
de aanbestedende instantie daarbij elk 
evenveel schuld hadden aan het nietig, bij 
private aannemingovereenkomst en zon-
der mededinging, gunnen en uitvoeren 
van een eigenlijke overheidsopdracht.
Waar architect D. met reden de nietig-
heid van de aannemingovereenkomst 
inroept en in de mate dat het hof, in deze 
zaak binnen de contouren van het door 
de aanwezige partijen gevorderde en van 
de door hen aangereikte middelen, zo-
wel het sluiten van, als de nietige over-
eenkomst zelf en de in dat kader gestelde 
handelingen in de rechtsorde zonder 
gevolg zal laten en tegelijkertijd hierbij 
geen enkel rechtsgevolg aan deze nietige 
overeenkomst zal toekennen, volstaat 
het in deze te zeggen voor recht dat de 
vordering van nv J., die voorhoudt dat zij 
schade leed zowel uit de precontractuele 
fase tot de (nietige) overeenkomst, als uit 
het sluiten zelf evenals uit de uitvoering 
van deze (nietige) overeenkomst, maar 
deze schade zowel vanuit contractueel 
als buitencontractueel (inbegrepen pre-
contractueel) oogpunt beschouwd niet 
als rechtmatig geleden (en daarenboven 
onbewezen) weet aan te voeren, niet kan 
worden ingewilligd. nv J. kan en maakt 
niet als rechtmatig en naar recht aanne-
melijk dat zij vóór, uit en als gevolg aan 
een nietig gesloten aannemingsovereen-
komst te weinig zou zijn betaald voor de 
door haar geleverde prestaties en materi-
alen, voor beweerde vertragingsschade.
De aanbestedende instantie wenst van 
haar kant de door nv J. geleverde pres-
taties en materialen te behouden en deze 
prestaties en materialen zijn ten andere 
in deze niet voor teruggave vatbaar en 
daarenboven komen de uitgevoerde 
prestaties en verwerkte materialen ge-
leverd door nv J. naar voor als door de 

aanbestedende instantie vereffend en 
vergeld mis betaling van de aanneming-
som op een wijze dat dient aangenomen 
dat geen van de contractanten van deze 
nietige overeenkomst zich in deze heeft 
verrijkt. In het bijzonder is het immers 
zo dat nv J. niet weet aannemelijk we-
ten te maken dat als gevolg van de ge-
stelde handelingen vóór en binnen het 
kader van deze nietige overeenkomst 
van 27  juni 2003 de aanbestedende in-
stantie zich in deze zou hebben verrijkt. 
Het werk mag dan mogelijk iets langer 
hebben geduurd dan dat nv J. verwacht-
te en het mag ook blijkbaar een aantal 
onaangenaamheden voor nv J. hebben 
opgeleverd, en zelfs indien dit in enige 
mate mede aan de andere partijen in 
deze zaak zou zijn te wijten, staat daar 
tegenover dat aan nv J. toch de volledige 
aannemingsom werd betaald daar waar 
zij uit de nietige overeenkomst van haar 
kant zelfs geen aanspraak op winst ver-
mag te maken.
Inzake deze nietige, want met misken-
ning van elke mededinging, middels pri-
vate aannemingovereenkomst gegunde 
overheidsopdracht is geen mogelijkheid 
nog voorhanden voor de overtreders, 
waaronder nv J., tot het vorderen van 
meerdere toepassing ten behoeve van 
eigen profijt van de ab initio bedoeld 
miskende regels uit de overheidsop-
drachtenreglementering, ook niet van 
deze regels uit de overheidsopdrachten-
reglementering die betrekking hebben 
op het indienen van een offerte noch op 
de uitvoeringsregels (zoals de AAV) ter-
zake een overheidsopdracht (waarvan 
de initieel bedongen toepasselijkheid op 
de private aanneming immers evenzeer 
wordt aangetast door de nietigheid van 
deze private aannemingovereenkomst).
Aangezien het hof reeds oordeelde 
dat nv J. en de aanbestedende instan-
tie evenzeer schuld hebben aan het tot 
stand brengen van het geheel van het 
nietig handelen en van het geheel van de 
nietige overeenkomst kan nv J. ook om 
deze reden niet voorhouden gerechtigd 
te zijn op betaling van buitencontractu-
ele schadevergoeding ex art.  1382 B.W. 
lastens de aanbestedende instantie, want 
fouten die in hun onderlinge verhou-

ding even groot zijn en bijgedragen heb-
ben tot het geheel van de overtreding en 
het geheel van de schade compenseren 
elkaar.
Aangezien het hof zoals voorzegd reeds 
oordeelde dat nv J. en de aanbestedende 
instantie evenzeer schuld hebben is er in 
deze zaak reden tot toepassing van het 
(door nv J. ingeroepen, van aanvullend 
recht zijnde) adagium ‘in pari causa ces-
sat repetitio’, in die zin te lezen dat wan-
neer beide partijen evenveel en evenzeer 
boter op het hoofd hebben er door geen 
van beiden in deze dient te worden te-
ruggegeven, zodat er in deze zin en ge-
let op al het vorenstaande geen (terug)
betalingen aan elkaar door nv J. en de 
aanbestedende instantie nog dienen te 
worden verricht.

[…]

OM DEZE REDENEN, 
HET HOF,

[...]

Verklaart de hoger en incidentele beroe-
pen ontvankelijk.
Verklaart, recht doende op de inciden-
tele beroepen, het door nv J. gevorderde 
onontvankelijk, oordelend in toepas-
sing van het thans ingeroepen adagium 
‘nemo auditur turpitudinem suam alle-
gans’ (zoals nader in de redengeving in 
het Nederlands verklaard).
Wijst voor het overige, wat de andere 
ingeroepen rechtsgronden betreft, in 
zoverre deze niet de uitvoering in rechte 
van ongeoorloofd en strijdig met de 
openbare orde handelen tot voorwerp 
mochten hebben, de beroepen af als on-
gegrond en bevestigt aldus en in die zin 
het bestreden vonnis.
Verwijst nv J. in de gedingkosten van 
deze instantie, [...]

MISKENNING DOOR VZW 
VAN MEDEDINGING BIJ 
TOEWIJZEN VAN EEN GE-
SUBSIDIEERDE OPDRACHT
Een psychiatrisch verzorgings-
tehuis onder vorm van een VZW 
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Brussel (2e k.) 28 december 2013

Brussel (2e k.) 28 december 2013 JT 2014, afl. 6550, 96 en http://jt.larcier.be/ (10 februari 2014), noot -; OOO 2014
(samenvatting), afl. 3, 372; OOO 2014 (samenvatting), afl. 4, 596
Samenvatting
Het contract met betrekking tot een betaalde dienstverlening voor een aanbestedende overheid of voor een derde is
een overheidsopdracht waarvan de geldigheid onderworpen is aan de naleving van de plaatsingsprocedures bepaald
door de overheidsopdrachtenwet 1993, zelfs wanneer ze kan worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking, waarbij de aanbestedende overheid in dit geval zo mogelijk verschillende ondernemingen moet
raadplegen.

De verplichting van oproep tot mededinging van de overheidsopdrachten beoogt een doel van algemeen belang en
het contract dat is afgesloten in strijd met deze verplichting bevat een absolute nietigheidsgrond waarop de
aanbestedende overheid zich kan beroepen of die door de rechter ambtshalve kan worden opgeworpen.

De medecontractant van de aanbestedende overheid heeft geen recht op de betaling van de dienstverleningen die hij
niet heeft uitgevoerd als gevolg van de opzegging van het contract door de aanbestedende overheid. Vanuit het
oogpunt van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht heeft hij geen recht op de vergoeding van de geleden
schade, daar de onzekerheid over de gunning van de opdracht bij inmededingingstelling het bestaan van een
oorzakelijk verband tussen de fout van de aanbestedende overheid (het contract te sluiten zonder
inmededingingstelling) en dit verlies uitsluit.

Trefwoorden:
Vertekening van de mededinging (overheidsopdrachten), algemeen
Schadevergoeding (onrechtmatige daad), algemeen Causaal verband (onrechtmatige daad), algemeen

rn300077189 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 13/06/2021
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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

rn300077070 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 13/06/2021
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 13 JUNI 2013 C.11.0634.F/1 

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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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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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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Arrest van het Hof van beroep te Brussel
van 23/11/2011

1. Contract gesloten in strijdmetwetgevingoverheids-
opdrachten – Wet van openbare orde – Nietigheid
van de overeenkomst – Geen wettig belang om te
vorderen op grond van de overeenkomst

2. Culpa in contrahendovandeoverheid –Verplichting
vanmedecontractant om zich te informeren – Door-
breking causaal verband met de schade

De overheidsopdrachtenwet is van openbare orde. Een misken-
ning van die wetgeving maakt de overeenkomst absoluut nie-
tig. De begunstigde van die nietige overeenkomst heeft geen
wettig belang om op grond hiervan een vordering in te stellen.
De medecontractant die van de overheid met miskenning van
de wetgeving overheidsopdrachten een contract toegewezen
heeft gekregen, is zelf verplicht om zich te informeren over de
wettigheid van de af te sluiten overeenkomst, in het bijzonder
omdat de medecontractant zelf door 4 overheden was opge-
richt. Dat de medecontractant dit niet gedaan heeft, maakt een
fout uit die het oorzakelijk verband tussen de culpa in contra-
hendo van de overheid en de aangevoerde schade doorbreekt.
............

La COMMUNE DE TUBIZE, représentée par son Collège des
Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis à
1480 Tubize, Grand Place 1, en la malson communale,

S.C.R.L. R.APP.EL, dont le siège social est établi à 1480
Tubize, rue du Bon Voisin 2, Inscrite à la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0478.347.877,

(...)

Circonstances de fait de la cause:
(...)
Par convention du 14 novembre 2003 portant sur la mise en
œuvre d’un projet d’environnement et d’insertion socio-
professionnelle, la commune et le CPAS de Tubize ont
chargé la s.c.r.l. R.APP.EL d’effectuer des prestations de
nettoyage et de propreté sur le territoire de la commune,
moyennant une allocation annuelle de 100.000 €, payable
en deux tranches,
La société s’engageait à effectuer des ’circuits propreté’ dans
la commune et à intervenir pour éliminer les dépôts clandes-
tins d’immondices et ramasser les sacs abandonnés ou éven-
trés.
En contrepartie, la commune mettait à la disposition de la
société une camionnette, deux «gloutons», la remorque de
ceux-ci et des vêtements de travail, tandis que le CPAS
mettait à disposition de la société le personnel qu’il sélec-
tionnait.
La convention était conclue pour une durée de six ans,
renouvelable; le premier terme de la convention était fixé au
31 décembre 2006.
Chaque partie pouvait à tout moment dénoncer la conven-
tion moyennant un préavis de 9 mois.
La convention a été renouvelée le 1er janvier 2007, portant
son échéance au 31 décembre 2012.
En sa séance du 9 mars 2007, le collège échevinal de la com-

mune a décidé de résilier la convention. Cette décision a été
notifiée à la s.c.r.l. R.APP. EL par lettre recommandée du
16 mars 2007.
Le 3 juillet 2007, la commune de Tubize a repris possession
des véhicules et dumatériel mis à la disposition de la société
R.APP.EL en vertu de l’article 1er de la convention de parte-
nariat
Par courrier recommandé du 6 septembre 2007, le conseil de
la s.c.r.l. R.APP.EL a mis la commune de Tubize en demeure
de verser à sa cliente les sommes suivantes:
– 25.000 € représentant le solde de l’allocation versée pour
l’année 2006 (4ème trimestre 2006),
– 100.000 € représentant l’allocation prévue pour l’année
2007 (1er trimestre + préavis de 9 mois jusqu’à la fin 2007).
(...)
Il ne peut être contesté qu’une irrégularité a été commise
dans la conclusion du marché de services.
La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
imposait, en effet, à la commune et au CPAS de Tubize de
lancer un appel d’offres et de respecter l’égalité de traitement
des soumissionnaires.
Or, la loi sur les marchés publics est d’ordre public.
Par la convention de partenariat, conclue enméconnaissance
du principe d’appel à candidatures, la société R.APP.EL s’est
vu octroyer illégalement l’attribution d’un marché de servi-
ces.
Contrairement à ce que soutient la société R.APP.EL, cette
méconnaissance n’entraîne pas uniquement la nullité de la
décision d’attribution du marché, qui n’a d’ailleurs pas été
annulée faute d’introduction d’une procédure en ce sens
devant le Conseil d’Etat.
La violation de la loi sur les marchés publics frappe égale-
ment de nullité absolue la convention contraire à une loi
d’ordre public.
L’argument déduit du principe de sécurité juridique, déve-
loppé par la société R.APP.EL, ne doit pas l’emporter sur le
principe fondamental de légalité de l’action administrative
(art. 105 et 108 de la Constitution) ni celui de son contrôle
par le pouvoir judiciaire (art. 159 de la Constitution). En
effet, l’on voit mal en quoi la sécurité juridique serait respec-
tée par le maintien d’un acte administratif individuel créa-
teur d’un droit illégal.
La partie qui fonde sa demande sur une convention illégale
n’a pas un intérêt légitime à agir.
La demande originaire, en tant qu’elle est fondée sur une
convention nulle, est dès lors irrecevable.

C) La demande subsidiaire

If résulte des éléments qui précèdent que la société
R.APP.EL ne peut se fonder sur la convention contraire à
l’ordre public pour poursuivre sa demande de paiement des
allocations qu’elle réclame.
La s.c.r.l. R.APP.EL fonde subsidiairement sa demande
d’indemnisation sur la culpa in contrahendo de la commune
de Tubize.
Si, certes, la commune de Tubize ne pouvait, dans les négo-
ciations précontractuelles qu’elle menait avec la sciéié
R.APP. EL, ignorer qu’elle était tenue, en vertu des disposi-
tions légales régissant les marchés publics, de procéder à un
appel d’offres et qu’en ne respectant pas ces dispositions
impératives elle a commis une faute, il appartenait égale-
ment à ladite société de s’informer sur la légalité de la
convention de partenariat qu’elle allait conclure avec une
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autorité publique, d’autant qu’elle a été créée elle-même à
l’origine par quatre CPAS différents.
Elle ne pouvait ignorer que l’article 4 de la loi du 24 décem-
bre 1993 soumet aussi bien les communes que les CPAS à la
législation sur les marchés publics.
Avant de conclure la convention, elle devait s’assurer de son
bon droit et être attentive à la question de savoir si la con-
vention était ou non soumise à la loi du 24 décembre 1993.
La simple constatation qu’elle aurait étémal informée, même
par une personne qualifiée, ne saurait suffire.
La faute dans le chef de la s.c.r.l. R.APP.EL rompt le lien de
causalité entre la culpa in contrahendo reprochée à la com-
mune de Tubize et le dommage allégué.
Il s’ensuit que la demande subsidiaire est recevable mais non
fondée.
Enfin, la cour ne peut que constater que la s.c.r.l. R.APP.EL
n’a pas fondé sa demande – à titre très subsidiaire – sur une
base quasi- contractuelle, telle la gestion d’affaires, comme
le premier juge l’y avait pourtant invité.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur
l’emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit l’appel et la demande nouvelle;

Déclare t’appel seul fondé;

En conséquence, dit la demande originaire irrecevable en
tant qu’elle est fondée sur la convention du 14 novembre
2003, contraire à l’ordre public;

Dit la demande recevable mais non fondée en tant qu’elle est
basée sur la culpa in contrahendo;

Condamne la s.c.r.l. R.APP.EL aux dépens des deux instan-
ces de la commune de Tubize, liquidés à 5.000 € (indemnité
de procédure d’instance) et à 186 € (mise au rôle requête
d’appef) + 5.500 € (indemnité de procédure d’appel Indexée).

Noot – Kan iedere overeenkomst gesloten
in strijd met de wetgeving overheidsop-
drachten dan toch nietig worden
verklaard?

1. Op 23 november 2011 velde het Hof van Beroep te
Brussel een arrest over de nietigheid van een contract
dat in strijd met de overheidsopdrachtenwetgeving
werd gesloten. Deze noot behandelt drie opmerkelijke
juridische stellingen/uitspraken die in het arrest aan
bod komen.
Vooreerst zullen we een aantal vraagtekens plaatsen
bij de algemene stelling van het Hof van Beroep dat de
wet van 24 december 1993 betreffende overheidsop-

drachten van openbare orde is1. Deze stelling is o.i. te
algemeen en oppervlakkig. Er zal worden geargumen-
teerd dat de wetgeving overheidsopdrachten wel en-
kele kern-bepalingen bevat die de openbare orde ra-
ken, maar dit betekent o.i. niet dat alle bepalingen van
de wetgeving overheidsopdrachten van openbare orde
zijn (zie randnummers 2 tot 5).
Ten tweede valt in het geannoteerde arrest te lezen dat
een overeenkomst die tot stand komt in strijd met de
wet overheidsopdrachten – die van openbare orde is
– absoluut nietig is2. Hieronder zullen we ook die zin-
snede nuanceren en eropwijzen dat – in zijn absoluut-
heid – zulke bewering afwijkt van het gemene verbin-
tenissenrecht en dat voor zulke afwijking (in de wet
overheidsopdrachten) geen rechtsbasis voorhanden is
(zie randnummers 6 tot 9).
In het arrest van het Hof van Beroep te Brussel wordt,
ten slotte, ook ingegaan op enkele gevolgen van de
vastgestelde nietigheid van de overeenkomst, waarbij
we opnieuw enkele bedenkingen zullen formuleren
(zie randnummers 10 tot 14).

Zijn alle bepalingen van de wetgeving overheidsop-
drachten van openbare orde?
2. In het geannoteerd arrest wordt geponeerd dat “la
loi sur les marchés publics est d’ordre public”. Helaas
wordt niet nader gemotiveerd waarom het Hof deze
mening is toegedaan. Ook wordt niet toegelicht of het
Hof met deze vrij lapidaire stelling oordeelt dat het
openbare orde-karakter geldt voor alle bepalingen van
de wet overheidsopdrachten (en bij uitbreiding moge-
lijks zelfs voor de uitvoeringsbesluiten ervan).
Indien dit effectief de strekking is die aan het arrest
moet worden gegeven, kan er niet mee worden inge-
stemd.

3. Hierbij is het van belang het begrip “openbare orde”
correct af te bakenen.
De Page stelde reeds dat een exacte definitie geven van
deze fundamentele maar vage notie niet gemakkelijk,
zelfs onmogelijk is3. Wel was hij van mening dat er
een algemeen idee van geschetst kan worden.
De rechtspraak en rechtsleer hebben die “algemene
idee” wat nader proberen af te bakenen aan de hand
van een aantal criteria.
Volgens een eerste criterium “dient nagegaan te wor-
den of de rechtsregel zelf of de vereiste documenten
indicaties bevatten die aangeven dat de betrokken
rechtsregel dat karakter heeft”4. De tekst van de rechts-
regel en de bedoeling van de wetgever staan hier cen-
traal. Vaak geven de regelgevende tekst en de parle-
mentaire voorbereidende werken echter geen duide-
lijke aanwijzingen. Het kan dan nuttig zijn te refereren
naar de strafsancties die gehanteerd worden indien de
rechtsregel niet nageleefd wordt. Deze strafsancties

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. “La loi sur les marchés publics est d’ordre public”; Brussel, 23 november 2011.
2. “La violation de la loi sur les marches publics frappe également de nullité absolue la convention contraire à une loi d’ordre public”; Brussel, 23 november 2011.
3. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome I, Introduction générale des droits et des lois, Bruxelles, Bruylant, 1962, 110.
4. A. VAN OEVELEN, B. CATTOIR, A. COLPAERT, M. VAN LOON, R. VINKX, L. VAN VALKENBORGH, “De nietigheid van overeenkomsten wegens strijdigheid met de

openbare orde of de goede zeden: algemene beginselen en een grondslagenonderzoek”, TPR, 2011, 1365.
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RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 206.598 van 13 juli 2010
in de zaak A. 133.007/XII-3775

In zake: de NV NEOREC
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Philippe Vanderhasselt
kantoor houdend te Brussel
Emile De Motlaan 19
bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van
Binnenlandse Zaken

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 14 februari 2003, strekt tot de

nietigverklaring van “de beslissing van de tegenpartij om de overheidsopdracht nr.

DMA 2002 R3 356 betreffende de aankoop van verlichte uithangborden toe te

kennen aan de NV The Neon Company, [...] en om verzoekster betreffende dezelfde

aanbesteding uit te sluiten door haar offerte onregelmatig te verklaren”.

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.

Eerste auditeur Jos Stevens 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 23 februari 2010.

Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat Mathieu Malfait, die loco advocaat Philippe

Vanderhasselt verschijnt voor de verzoekende partij, en adviseur Kirsten Peeters,

die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Jos Stevens heeft 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 aankoopdienst van de federale politie schrijft een algemene

offerteaanvraag uit voor een meerjarige open overeenkomst (drie jaren) voor de

aankoop van verlichte uithangborden ten voordele van de federale en de lokale

politie.

De opdracht wordt aangekondigd in het Bulletin der

Aanbestedingen van 23 augustus 2002. De aankondiging verduidelijkt dat de

opdracht uit vier “posten” bestaat:

“Post 1 : ± 127 dubbelzijdige verlichte uithangborden ten voordele van de
Federale Politie.
Post 2 : ± 8 enkelzijdige verlichte uithangborden ten voordele van de Federale
Politie.
Post 3 : ± 546 dubbelzijdige verlichte uithangborden ten voordele van de
Lokale Politie.
Post 4 : ± 130 enkelzijdige verlichte uithangborden ten voordele van de Lokale
Politie”.

3.2. Het bestek bepaalt in punt “5.8. Monster” het volgende:

“Op straffe van absolute nietigheid van de offerte, moeten de inschrijvers bij
hun offerte, het is te zeggen te[n] laatste op vastgelegde datum en uur voor de
opening van de inschrijvingen een monster voor de posten 1, 2 en 4 voegen, te
weten:
- één (1) verlicht dubbelzijdig uithangbord versie federale politie;
- één (1) verlicht enkelzijdig uithangbord versie federale politie;
- één (1) verlicht enkelzijdig uithangbord versie lokale politie”.
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3.3. Op 16 september 2002 richt de verzoekende partij een schrijven

aan de verwerende partij waarin zij opmerkt dat zij om een drietal redenen niet kan

voldoen aan de vereiste om een “prototype” bij de offerte te voegen.

3.4. De verzoekende partij dient op 7 november 2002 alsnog een

offerte in, doch zij maakt in het begeleidend schrijven volgend voorbehoud: “onze

prijsbieding is, in afwijking van uw vraag, niet vergezeld van kant en klare

prototypes”, “aan uw eis voor het maken van deze prototypes en het laten uitvoeren

van de beschreven tests bij het voorleggen van onze prijzen, kunnen wij inderdaad

geen gevolg geven omwille van de daarmee gepaard gaande eigen investering

(voorzichtig te ramen op 18.500,00 i)”.

3.5. Naast de verzoekende partij blijken nog twee andere

ondernemingen een offerte te hebben ingediend: de nv The Neon Company en de

nv Petrus.

3.6. Op 27 november 2002 wordt een gunningsverslag (“rapport

d'attribution”) opgemaakt. In dit verslag wordt vastgesteld dat de verzoekende partij

niet de in het bestek “op straffe van absolute nietigheid van de offerte” vereiste

monsters bij haar offerte heeft gevoegd en dat haar offerte bijgevolg onregelmatig

is (“les firmes Petrus et Neorec n’ont pas livré les échantillons demandés au point

5.8.1. du cahier spécial des charges”, “les offres Petrus et Neorec sont donc

irrégulières et n’entrent plus en considération pour l’attribution de l’actuel marché”).

Er wordt vervolgens voorgesteld de opdracht toe te wijzen aan de nv The Neon

Company.

3.7. Met een schrijven van 16 december 2002 wordt de verzoekende

partij op de hoogte gebracht dat haar offerte “niet in aanmerking werd genomen”,

“reden: geen monster, zoals voorzien in het punt 5.8 van het bestek”.

3.8. Bij brief van 17 december 2002 vraagt de verzoekende partij om

een afschrift van de gemotiveerde gunningsbeslissing. Dit wordt haar door de

verwerende partij toegezonden met een schrijven van 18 december 2002.
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IV. Ontvankelijkheid van het beroep

4.1. In de memorie van antwoord werpt de verwerende partij de

volgende exceptie op betreffende het belang van de verzoekende partij bij het

voorliggende annulatieberoep:

“De eventuele nietigverklaring van de bestreden beslissing kan aan de
verzoeker geen enkel voordeel verschaffen aangezien zijn offerte onregelmatig
verklaard werd omdat het niet conform met de besteksvereisten was, en de
betrokken opdracht dus zowieso niet aan de verzoekende partij kon toegewezen
worden.

[...]

De opdracht werd immers met volledige naleving van de wetgeving toegewezen
aan de NV The Neon Company en niet aan de verzoeker aangezien zijn offerte
onregelmatig was omwille van het feit dat ze niet conform met de
bestekvereisten was.

Bijgevolg kon en kan, door het onregelmatig verklaren van de offerte van de
verzoeker, de opdracht niet toegewezen worden aan deze laatste, zelfs niet in
het geval van een vernietiging van de toewijzingsbeslissing. De verzoekende
partij beschikt dus over geen enkel belang bij een vernietiging”.

4.2. Dit standpunt valt de Raad van State niet bij. Bij gegrond-

bevinding van een van de middelen waarin de onrechtmatigheid van de eis tot het

voorleggen van monsters wordt aangevoerd, zal het gezag van gewijsde van het

gewezen arrest met zich meebrengen dat de verwerende partij de betrokken

besteksbepalingen buiten toepassing zal moeten laten.

5.1. In haar laatste memorie betoogt de verwerende partij betreffende

de ontvankelijkheid nog:

“De verwerende partij wenst de nadruk te leggen op het auditoraatsverslag
waarin o.m. verwezen wordt naar het arrest van 12 februari 2004 van het
Europees Hof van Justitie.

In dit arrest staat o.m. het volgende: ‘Vastgesteld moet worden dat wanneer een
persoon geen beroep instelt tegen een besluit van de aanbestedende overheid
houdende vaststelling van de specificaties van een oproep tot inschrijving,
ofschoon hij zich daardoor gediscrimineerd acht omdat zij hem beletten op
zinvolle wijze deel te nemen aan de betrokken aanbestedingsprocedure, en de
kennisgeving van het besluit tot gunning van de opdracht afwacht vooraleer
deze juist op grond van de discriminerende aard van genoemde specificaties aan
te vechten voor de verantwoordelijke instantie, zulks niet beantwoordt aan de
doelstellingen van snelheid en doeltreffendheid van richtlijn 89/665’.
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3.2. De verwerende partij wenst te benadrukken dat het
zorgvuldigheidsbeginsel ook geldt voor de bestuurden.  Uit het feit dat
verzoeker het bestek niet heeft aangevochten bij de Raad van State, kan
afgeleid worden dat de verzoekende partij het zorgvuldigheidsbeginsel heeft
geschonden.  De verwerende partij vindt het niet zorgvuldig dat de verzoekende
partij haar rechten niet heeft doen gelden op het ogenblik dat zij weet had van
de besteksbepalingen maar slechts als het bestuur zijn beslissing heeft
genomen, zich bij de Raad van State over de miskenning van zijn rechten
beklaagt.  Hierdoor kan de overheidsopdracht pas later uitgevoerd worden en
verliest de overheid dan ook kostbare tijd.

3.3. Bovendien wordt in de arresten nr. 74.399 van 23 juni 1998, nr. 82.958 van
19 oktober 1999, nr. 114.569 van 16 januari 2003 en nr. 116.351 van
25 februari 2003 van de Raad van State gestipuleerd dat een besteksbepaling
die een betrokkene definitief uitsluit door de betrokkene dadelijk moet worden
aangevochten.

3.4. Volgens de verwerende partij is het verzoek van de verzoekende partij
bijgevolg onontvankelijk”.

5.2. 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 december 2005 inzake nv Labonorm, waarin,

in tegenstelling tot de daaraan voorafgaande rechtspraak waar 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 Company en tot onregelmatigverklaring van de offerte

van de verzoekende partij.

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, 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 worden aangevoerd, verwoordde het Hof de aan de orde

zijnde prejudiciële vraag als volgt:

“Gelet op de door de verwijzende rechter uiteengezette 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 artikelen 1, lid 3, en 2, lid 1,
sub b, van richtlijn 89/665 aldus moeten worden uitgelegd, dat zij eraan in de
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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, waartegen hij
evenwel geen beroep heeft ingesteld vóór de gunning van de opdracht, niet in
staat zou zijn geweest de te plaatsen opdracht volledig uit te voeren”.

Het antwoord luidt:

“1) De artikelen 1, lid 3, en 2, lid 1, sub b, 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 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor
dienstverlening, moeten 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, waartegen hij
evenwel geen beroep heeft ingesteld vóór de gunning van de opdracht, niet in
staat zou zijn geweest de te plaatsen opdracht volledig uit te voeren”.

Klaarblijkelijk 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” (zinsnede zowel in de aangehaalde

overweging 23 als in het antwoord op de vraag; zie ook overweging 39).  Anders

dan het geval was in de zaak Grossmann heeft de verzoekende partij echter wél

deelgenomen aan de procedure.

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 lidstaten 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.
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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.

6. Deze rechtspraak is ook geheel in de lijn met andere rechtspraak

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”.

7. Aldus kan het beroep dat wordt gedaan op de toepassing, 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

verzoekende partij mag derhalve tot staving van haar beroep tegen de bestreden

beslissingen de onwettigheid 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.

9. In het auditoraatsverslag werd enkel de ontvankelijkheid van het

beroep onderzocht.  Dienvolgens is er reden tot een heropening der debatten en een

aanvullende verslaggeving door het auditoraat.

BESLISSING

1. De debatten worden heropend.
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2. Het door de auditeur-generaal aangewezen lid van het auditoraat wordt

gelast met een aanvullend onderzoek.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 13 juli 2010,

door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit:

Dierk Verbiest, kamervoorzitter,

Johan Lust, staatsraad,

Geert Van Haegendoren, staatsraad,

bijgestaan door

Silja Doms, griffier.

De griffier De voorzitter

Silja Doms Dierk Verbiest
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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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Schadevergoedingscontentieux 
inzake overheidsopdrachten
Stand van zaken na zeven arresten van de Raad van State
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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;

M&D Seminars 386



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 14-06-2021

106 NR. 436 | 10 febRuaRi 2021  

– 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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