
Overzicht drempelbedragen Klassieke sectoren – Na inwerkingtreding
Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 en de daarop betrekking hebbende
uitvoeringsbesluiten

In de praktijk
Auteur(s)
Constant De Koninck

Voorafgaande bemerking

Hierna staan de belangrijkste in de overheidsopdrachtenwet en -reglementering (klassieke sectoren) aangewende
bedragen vermeld, die zijn opgenomen in de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het koninklijk besluit
plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 en het koninklijk besluit van 14 januari
2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten, zoals dit laatste besluit werd
gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 juni 2017.

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Er wordt opgemerkt dat de toepasselijke drempelbedragen voor de Europese bekendmaking een laatste maal
werden aangepast door een ministerieel besluit van 8 december 2021 (BS 23 december 2021). Deze
drempelbedragen zijn van toepassing op de overheidsopdrachten waarvoor vanaf 1 januari 2022 een bekendmaking
is verzonden naar het Publicatieblad van de Europese Unie of naar het Bulletin der Aanbestedingen. Ze zijn ook van
toepassing op de opdrachten die niet onderworpen zijn aan een verplichting tot voorafgaande bekendmaking en
waarvoor de uitnodiging tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of offerte, vanaf 1 januari 2022 gelanceerd
is. De nieuwe Europese drempels blijven geldig tot 31 december 2023.

Bedragen

≥ 5.382.000 euro (werken)
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≥ 5.382.000 euro

Zijn onderworpen aan de Europese (én de nationale)
bekendmakingsvoorschriften, de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken waarvan het geraamde
bedrag 5.382.000 euro bereikt of overschrijdt (artikel 8, § 1
juncto artikel 11, eerste lid, 1°, 382 Plaatsing 2017).

≥ 5.382.000 euro

Een persoon die geen aanbestedende overheid is, is
onderworpen aan de bepalingen van titel 1 en titel 2,
hoofdstukken 1 tot 5 van de Overheidsopdrachtenwet
2016, voor de opdrachten voor werken die hij plaatst
wanneer de volgende cumulatieve voorwaarden vervuld
zijn:
1° het geraamde opdrachtbedrag is gelijk aan of

hoger dan de betreffende drempel voor de
Europese bekendmaking;

2° de opdracht wordt voor meer dan 50 %
rechtstreeks gesubsidieerd door een
aanbestedende overheid;

3° de opdracht betreft werken van civieltechnische
aard, zoals vermeld in bijlage I van de
Overheidsopdrachtenwet 2016 of werken voor
ziekenhuizen, inrichtingen voor sportbeoefening,
recreatie en vrijetijdsbesteding, school- en
universiteitsgebouwen en gebouwen met een
administratieve bestemming.

(artikel 18 Overheidsopdrachtenwet 2016, juncto
artikel 11, eerste lid, 1° KB Plaatsing 2017).

Zowel < als ≥ 5.382.000 euro (werken)
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Zowel < als ≥ 5.382.000 euro

Overeenkomstig artikel 60 van de
Overheidsopdrachtenwet 2016, kan de aanbestedende
overheid haar intenties inzake de plaatsing van
opdrachten voor werken kenbaar maken door middel van
de bekendmaking van een vooraankondiging.
De bekendmaking van een vooraankondiging is slechts
verplicht wanneer de aanbestedende overheid gebruik wil
maken van de mogelijkheid om de termijn voor de
ontvangst van offertes overeenkomstig de artikelen 36, § 2
en 37, § 3, van de Overheidsopdrachtenwet 2016 in te
korten.
Indien de aanbestedende overheid beslist een
vooraankondiging bekend te maken, gebeurt dit, wat de
werken betreft, na de beslissing die het programma
goedkeurt waarin de overheidsopdrachten voor werken
die de aanbestedende overheid wenst te plaatsen, zijn
ingeschreven.
(artikel 15 (Europese opdrachten) en 21 (Belgische
opdrachten) KB Plaatsing 2017)

< 5.382.000 euro (werken)
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< 5.382.000 euro

Moeten enkel nationaal – i.e. in het Bulletin der
Aanbestedingen – worden bekendgemaakt, de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken
waarvan het geraamd bedrag lager is dan
5.382.000 euro (artikel 8, § 1 juncto artikel 11, § 1, KB
Plaatsing 2017).

< 5.382.000 euro

De aanbestedende overheid is niet verplicht het gebruik
van elektronische communicatiemiddelen voor te schrijven
wanneer het een overheidsopdracht voor werken
betreft die wordt geplaatst door middel van
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking of oproep tot mededinging en
waarvan de geraamde waarde lager is dan de
drempel voor de Europese bekendmaking (artikel 14,
§ 2, 5° Overheidsopdrachtenwet 2016).

< 5.382.000 euro

De minimis-regel: Een wijziging van een opdracht voor
aanneming van werken mag zonder nieuwe
plaatsingsprocedure voor een opdracht worden
doorgevoerd, indien het bedrag waarmee de wijziging
gepaard gaat lager is dan elk van beide volgende
bedragen:
1° de drempel voor de Europese bekendmaking voor

werken;
en

2° 15 % van de waarde van de aanvankelijke
opdracht voor werken.

Wanneer een aantal opeenvolgende wijzigingen
plaatsvinden, wordt dit bedrag bepaald op basis van
de netto-cumulatieve waarde van de opeenvolgende
wijzigingen (artikel 38/4 KB AUR 2013).

< 1.000.000 euro (werken)
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< 1.000.000 euro

Wanneer een overheidsopdracht voor aanneming van
werken de Europese aanbestedingsdrempel van
5.382.000 euro bereikt en in percelen wordt
verdeeld, mag de aanbestedende overheid van de
toepassing van de Europese bekendmaking afwijken
voor percelen waarvan het individuele geraamde
bedrag, kleiner is dan 1.000.000 euro, voor zover
hun samengevoegde geraamde waarde twintig
procent van de geraamde waarde van het geheel
van de percelen niet overschrijdt. De bepalingen van
de Belgische bekendmaking zijn in dat geval van
toepassing op de percelen in kwestie (artikel 12, KB
Plaatsing 2017).

≥ 750.000 euro (diensten)

≥ 750.000 euro

Zijn onderworpen aan de Europese (én de nationale)
bekendmakingsvoorschriften, de opdrachten die sociale
en andere specifieke diensten tot voorwerp hebben en
waarvan de geraamde waarde de nieuwe, vaste
Europese aanbestedingsdrempel van 750.000 euro
heeft bereikt (artikel 11, eerste lid, 4° juncto artikel 18 KB
Plaatsing 2017).

< 750.000 euro (diensten)

< 750.000 euro

Zijn onderworpen aan de nationale
bekendmakingsvoorschriften, de opdrachten die sociale
en andere specifieke diensten tot voorwerp hebben en
waarvan de geraamde waarde de nieuwe, vaste tot
voorwerp hebben en waarvan de geraamde waarde de
nieuwe, vaste Europese aanbestedingsdrempel van
750.000 euro niet heeft bereikt (artikel 11, eerste lid, 4°
juncto artikel 24 KB Plaatsing 2017).

< 750.000 euro (werken)
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< 750.000 euro

Overheidsopdrachten voor werken mogen enkel
worden geplaatst bij vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking voor zover het gaat om werken
waarvan het geraamde bedrag lager ligt dan
750.000 euro (artikel 41, § 1, 2° Overheidsopdrachtenwet
2016).

< 750.000 euro

De aanbestedende overheid kan gebruik maken van de
mededingingsprocedure met onderhandeling voor het
plaatsen van opdrachten voor werken wanneer het
geraamde bedrag van de opdracht lager is dan
750.000 euro (artikel 38, § 1, 1°, f)
Overheidsopdrachtenwet 2016 juncto artikel 91, 1° KB
Plaatsing 2017).

< 500.000 euro (werken)

< 500.000 euro

Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten zijn de voorschriften opgenomen in
artikel 36 KB Plaatsing 2017 met betrekking tot prijs- en/of
kostenonderzoek van de ingediende offertes niet
toepasselijk op de mededingingsprocedure met
onderhandeling, noch op de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking, noch op de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking, voor zover het een
opdracht voor werken betreft waarvan de geraamde
waarde lager is dan 500.000 euro (artikel 36, § 6, KB
Plaatsing 2017).

≥ 215.000 euro (leveringen, diensten)

≥ 215.000 euro

Zijn onderworpen aan de Europese (én de nationale)
bekendmakingsvoorschriften, de overheidsopdrachten
voor aanneming van leveringen en diensten gegund door
decentrale aanbestedende overheden waarvan het
geraamde bedrag 215.000 euro bereikt of
overschrijdt (artikel 11, eerste lid, 3°, KB Plaatsing 2017).
Opgelet: voor overheidsopdrachten voor leveringen en
diensten geplaatst door de federale aanbestedende
overheden bedoeld in bijlage 2, deel A KB Plaatsing 2017,
is dit bedrag 140.000 euro (artikel 11, eerste lid, 2° KB
Plaatsing 2017).
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≥ 215.000 euro (diensten)

≥ 215.000 euro

Een persoon die geen aanbestedende overheid is, is
onderworpen aan de bepalingen van titel 1 en titel 2,
hoofdstukken 1 tot 5 van de Overheidsopdrachtenwet
2016, voor de opdrachten voor diensten die hij plaatst
wanneer de volgende cumulatieve voorwaarden vervuld
zijn:
1° het geraamde opdrachtbedrag is gelijk aan of

hoger dan de betreffende drempel voor de
Europese bekendmaking;

2° de opdracht wordt voor meer dan vijftig percent
rechtstreeks gesubsidieerd door een decentrale
aanbestedende overheid;

3° de opdracht betreft diensten die met navermelde
werken of werk zijn verbonden: werken van
civieltechnische aard, zoals vermeld in bijlage I of
werken voor ziekenhuizen, inrichtingen voor
sportbeoefening, recreatie en vrijetijdsbesteding,
school- en universiteitsgebouwen en gebouwen
met een administratieve bestemming.

(artikel 18 Overheidsopdrachtenwet 2016, juncto
artikel 11, 3° KB Plaatsing 2017).

< 215.000 euro (leveringen, diensten)

< 215.000 euro

Moeten enkel nationaal – i.e. in het Bulletin der
Aanbestedingen – worden bekendgemaakt, de
overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen of
diensten geplaatst door decentrale aanbestedende
overheden waarvan het geraamd bedrag lager is
dan 215.000 euro (artikel 11, eerste lid, 3° KB Plaatsing
2017).
Opgelet: het drempelbedrag is 140.000 euro voor
overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten
geplaatst door de federale aanbestedende overheden
bedoeld in bijlage 2, deel A KB Plaatsing 2017 (artikel 11,
eerste lid, 2° KB Plaatsing 2017).

Overheidsopdrachten voor leveringen en diensten
mogen enkel worden geplaatst middels de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking voor zover het gaat om
leveringen of diensten waarvan het geraamde
bedrag lager ligt dan de Europese
aanbestedingsdrempel (artikel 41, § 1, 1°
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< 215.000 euro Overheidsopdrachtenwet 2016 juncto artikel 11, eerste
lid, 3° KB Plaatsing 2017).
Opgelet: het drempelbedrag is 140.000 euro voor
overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten
geplaatst door de federale aanbestedende overheden
bedoeld in bijlage 2, deel A KB Plaatsing 2017 (artikel 41,
§ 1, 1° Overheidsopdrachtenwet 2016 juncto artikel 11,
eerste lid, 2° KB Plaatsing 2017).

< 215.000 euro

Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten zijn de voorschriften opgenomen in
artikel 36 KB Plaatsing 2017 met betrekking tot prijs- en/of
kostenonderzoek van de ingediende offertes niet
toepasselijk op de mededingingsprocedure met
onderhandeling, noch op de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking, noch op de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking, voor zover het een
opdracht voor leveringen of diensten betreft, gegund door
decentrale aanbestedende overheden waarvan de
geraamde waarde lager is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking (artikel 36, § 6, KB Plaatsing
2017).

< 215.000 euro

De decentrale aanbestedende overheid is niet verplicht het
gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor te
schrijven wanneer het een overheidsopdracht voor
leveringen of diensten betreft die wordt geplaatst
door middel van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking of oproep tot
mededinging en waarvan de geraamde waarde lager
is dan de drempel voor de Europese bekendmaking
(artikel 14, § 2, 5° Overheidsopdrachtenwet 2016)

< 215.000 euro

De minimis-regel: Een wijziging van een opdracht voor
aanneming van leveringen of diensten bevolen door een
decentrale aanbestedende overheid mag zonder nieuwe
plaatsingsprocedure voor een opdracht worden
doorgevoerd, indien het bedrag waarmee de wijziging
gepaard gaat lager is dan elk van beide volgende
bedragen:
1° de drempel voor de Europese bekendmaking voor

leveringen of diensten;
en

2° 10 % van de waarde van de aanvankelijke
opdracht voor leveringen of diensten.

Wanneer een aantal opeenvolgende wijzigingen
plaatsvinden, wordt dit bedrag bepaald op basis van
de netto-cumulatieve waarde van de opeenvolgende
wijzigingen (artikel 38/4 KB AUR 2013).
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< 215.000 euro (diensten)

<
215.000 euro

De aanbestedende overheid kan gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking wanneer de goed te keuren uitgave lager ligt dan 215.000 euro voor
zover het gaat om diensten inzake arbeidsbemiddeling en vervoersondersteunende diensten,
alsook voor opdrachten voor diensten inzake onderzoek en ontwikkeling, en dit enkel voor de
andere dan federale aanbestedende overheden (artikel 42, § 1, 1°, a), van de
Overheidsopdrachtenwet 2016 juncto artikel 11, eerste lid, 3° en artikel 90, eerste lid, 2° KB
Plaatsing 2017).
Opgelet: dit bedrag is 140.000 euro voor de andere diensten (artikel 42, § 1, 1°, a), van de
Overheidsopdrachtenwet 2016 juncto artikel 11, eerste lid, 2° en artikel 90, eerste lid, 1° KB
Plaatsing 2017).

≥ 140.000 euro (leveringen, diensten)

≥ 140.000 euro

Zijn onderworpen aan de Europese (én de nationale)
bekendmakingsvoorschriften, de overheidsopdrachten
voor aanneming van leveringen en diensten geplaatst
door de federale aanbestedende overheden bedoeld in
bijlage 2, deel A KB Plaatsing 2017, waarvan het
geraamde bedrag 140.000 euro bereikt of
overschrijdt (artikel 11, eerste lid, 2°, KB Plaatsing 2017).
Opgelet: voor overheidsopdrachten voor leveringen en
diensten geplaatst door decentrale aanbestedende
overheden is dit bedrag 215.000 euro (artikel 11, eerste
lid, 3° KB Plaatsing 2017).

≥ 140.000 euro (diensten)

VS201481542 9/16© 2022 Wolters Kluwer Belgium N.V. - www.Mercatus.be
Datum 7/02/2022

https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-42&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-42&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&anchor=ln190813-11&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&anchor=ln190813-90&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&anchor=ln190813-90&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&anchor=ln190813-42&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&anchor=ln190813-42&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&anchor=ln190813-11&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&anchor=ln190813-90&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&anchor=ln190813-90&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&anchor=ln190813-193&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&anchor=ln190813-11&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&anchor=ln190813-11&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190813&anchor=ln190813-11&bron=doc


≥ 140.000 euro

Een persoon die geen aanbestedende overheid is, is
onderworpen aan de bepalingen van titel 1 en titel 2,
hoofdstukken 1 tot 5 van de Overheidsopdrachtenwet
2016, voor de opdrachten voor welbepaalde diensten die
hij plaatst wanneer de volgende cumulatieve voorwaarden
vervuld zijn:
1° het geraamde opdrachtbedrag is gelijk aan of

hoger dan de betreffende drempel voor de
Europese bekendmaking;

2° de opdracht wordt voor meer dan vijftig percent
rechtstreeks gesubsidieerd door een federale
aanbestedende overheid;

3° de opdracht betreft diensten die de met
navermelde werken of werk zijn verbonden:
werken van civieltechnische aard, zoals vermeld in
bijlage I of werken voor ziekenhuizen, inrichtingen
voor sportbeoefening, recreatie en
vrijetijdsbesteding, school- en
universiteitsgebouwen en gebouwen met een
administratieve bestemming.

(artikel 18 Overheidsopdrachtenwet 2016 juncto artikel 11,
2° KB Plaatsing 2017)

< 140.000 euro (leveringen, diensten)
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< 140.000 euro

Overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten
geplaatst door de federale aanbestedende overheden
bedoeld in bijlage 2, deel A KB Plaatsing 2017
mogen enkel worden geplaatst middels de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking voor zover het gaat om
leveringen of diensten waarvan het geraamde
bedrag lager ligt dan de Europese
aanbestedingsdrempel (artikel 41, § 1, 1°
Overheidsopdrachtenwet 2016 juncto artikel 11, eerste
lid, 2° KB Plaatsing 2017).
Opgelet: het drempelbedrag is 215.000 euro voor
overheidsopdrachten voor leveringen en voor
diensten geplaatst door decentrale aanbestedende
overheden (artikel 41, § 1, 1° Overheidsopdrachtenwet
2016 juncto artikel 11, eerste lid, 3° KB Plaatsing 2017).

< 140.000 euro

Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten zijn de voorschriften opgenomen in
artikel 36 KB Plaatsing 2017 met betrekking tot prijs- en/of
kostenonderzoek van de ingediende offertes niet
toepasselijk op de mededingingsprocedure met
onderhandeling, noch op de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking, noch op de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking, voor zover het een
opdracht voor leveringen of diensten betreft gegund door
federale aanbestedende overheden en waarvan de
geraamde waarde lager is dan de drempel voor de
Europese bekendmaking (artikel 36, § 6, KB Plaatsing
2017).

< 140.000 euro

De minimis-regel: Een wijziging van een opdracht voor
aanneming van leveringen of diensten bevolen door een
federale aanbestedende overheid mag zonder nieuwe
plaatsingsprocedure voor een opdracht worden
doorgevoerd, indien het bedrag waarmee de wijziging
gepaard gaat lager is dan elk van beide volgende
bedragen:
1° de drempel voor de Europese bekendmaking voor

leveringen of diensten;
en

2° 10 % van de waarde van de aanvankelijke
opdracht voor leveringen of diensten.

Wanneer een aantal opeenvolgende wijzigingen
plaatsvinden, wordt dit bedrag bepaald op basis van
de netto-cumulatieve waarde van de opeenvolgende
wijzigingen (artikel 38/4 KB AUR 2013).

< 140.000 euro
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< 140.000 euro

In artikel 90, eerste lid, 1° KB Plaatsing 2017 wordt
de vaste drempel van 85.000 euro (artikel 105 van het
koninklijk besluit van 15 juli 2011) voor het
gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking naar de
herzienbare drempel van 140.000 euro gebracht.
Beneden deze drempel kan de aanbestedende
overheid steeds gebruikmaken van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking wanneer de goed te keuren uitgave
lager ligt dan 140.000 euro (artikel 42, § 1, 1°, a)
Overheidsopdrachtenwet 2016 junctis artikel 11, eerste lid,
2° en artikel 90, eerste lid, 1° KB Plaatsing 2017).
Opgelet: dit bedrag is 215.000 euro wanneer het gaat om
een opdracht voor diensten inzake arbeidsbemiddeling en
vervoersondersteunende diensten, alsook voor
opdrachten voor diensten inzake onderzoek en
ontwikkeling, en dit enkel voor de andere dan federale
aanbestedende overheden (artikel 90, eerste lid, 2° KB
Plaatsing 2017).

< 120.000 euro

< 120.000 euro

Een prijsherziening is niet verplicht voor de
opdrachten beneden een geraamd bedrag van
120.000 euro en wanneer de initiële
uitvoeringstermijn minder dan honderdtwintig
werkdagen of honderdtachtig kalenderdagen beslaat
(artikel 38/7, § 1, vierde lid KB AUR 2013).

< 100.000 euro

< 100.000 euro

De aanbestedende overheid kan gebruikmaken van
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking wanneer de goed te keuren uitgave
lager ligt dan 100.000 euro voor elk perceel van een
opdracht waarvan het geraamde bedrag van de
opdracht de Europese aanbestedingsdrempels niet
bereikt, op voorwaarde dat het samengevoegde
bedrag van deze percelen niet meer dan 20 % van
het geraamde bedrag van de opdracht bedraagt (
artikel 42, § 1, 1°, a) Overheidsopdrachtenwet 2016 juncto
artikel 90, eerste lid, 3° KB Plaatsing 2017).
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< 80.000 euro (leveringen, diensten)

< 80.000 euro

Wanneer homogene leveringen of diensten worden
verdeeld in percelen, wordt hun geraamde
samengevoegd bedrag in aanmerking genomen om
te bepalen of de Europese aanbestedingsdrempel
bereikt is. Indien dit het geval is, zijn alle percelen
onderworpen aan de Europese
publicatieverplichtingen, behoudens afwijking door
de aanbestedende overheid voor de percelen
waarvan het individueel geraamd bedrag kleiner is
dan 80.000 euro, voor zover hun samengevoegde
geraamde waarde 20 % van de geraamde waarde
van het geheel van de percelen niet overschrijdt. De
bepalingen van de Belgische bekendmaking zijn in
dat geval van toepassing op de percelen in kwestie (
artikel 12 KB Plaatsing 2017).

< 50.000 euro

< 50.000 euro

Behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten wordt geen borgtocht geëist
voor opdrachten met een bedrag kleiner dan
50.000 euro (artikel 25, § 1, 3° KB AUR 2013).

> 30.000 euro

> 30.000 euro

Doet de aannemer, de leverancier of de
dienstverlener een beroep op onderaannemers en
bevat zijn opdracht een prijsherzieningsclausule,
dan moet ook een herzieningsclausule voorkomen in
de onderaannemingscontracten indien hun bedrag
30.000 euro overschrijdt (artikel 14, § 1, 1°, KB AUR
2013).

< 30.000 euro
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< 30.000 euro

De algemene uitvoeringsregels zijn niet toepasselijk
op de opdrachten waarvan het geraamd bedrag het
bedrag van 30.000 euro niet bereikt (artikel 5, tweede lid,
KB AUR 2013).
Wel kunnen de opdrachtdocumenten de algemene
uitvoeringsregels of sommige bepalingen ervan
toepasselijk maken op de opdracht waarvan het
geraamd bedrag kleiner is dan 30.000 euro (artikel 5,
tweede lid juncto artikel 6, § 5, KB AUR 2013).

< 30.000 euro

Bepalingen van de Overheidsopdrachtenwet 2016 die van
toepassing zijn op overheidsopdrachten van beperkte
waarde - aanvaarde factuur:
De overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde
lager is dan 30.000 euro kunnen tot stand komen via een
aanvaarde factuur. Deze opdrachten zijn uitsluitend
onderworpen aan de bepalingen van titel 1, met
uitzondering van de artikelen 12 en 14 van de
Overheidsopdrachtenwet 2016 en aan de bepalingen
inzake het personeel en materieel toepassingsgebied
bedoeld in hoofdstuk 1 van titel 2 van de
Overheidsopdrachtenwet 2016 (artikel 92
Overheidsopdrachtenwet 2016).

< 30.000 euro

Het bestek kan de algemene uitvoeringsregels of
sommige bepalingen ervan toepasselijk maken op
de opdracht waarvan het geraamd bedrag kleiner is
dan 30.000 euro. Doet het bestek dat niet, dan zijn
toch een aantal fundamentele artikelen van de
algemene uitvoeringsregels van toepassing (artikel 5,
§ 3, KB AUR 2013).

≤ 15.000 euro (werken, leveringen, diensten)

≤ 15.000 euro

Wanneer bij een overheidsopdracht voor aanneming van
werken, leveringen of diensten wordt overgegaan tot
maatregelen van ambtswege onder de vorm van
opdracht voor rekening draagt de in gebreke gestelde
aannemer, leverancier of dienstverlener insgelijks de
kosten voor het gunnen van de opdracht voor rekening.
Welke ook de gunningswijze is, worden deze kosten op
één percent van de oorspronkelijke aannemingssom
van deze opdracht bepaald, met een maximum van
15.000 euro (KB AUR 2013: artikel 87, § 2, vijfde lid
(werken), 124, § 4 (leveringen), 155, § 3 (diensten).

> 3.000 euro
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> 3.000 euro

De kandidaat of inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn
verplichtingen inzake betaling van zijn sociale
zekerheidsbijdragen, wordt uitgesloten van de toegang tot
een plaatsingsprocedure, overeenkomstig artikel 68 van
de Overheidsopdrachtenwet 2016. De toegang tot
de procedure wordt evenwel niet ontzegd aan een
kandidaat of inschrijver die geen bijdrageschuld
heeft van meer dan 3.000 euro of die voor die schuld
uitstel van betaling heeft verkregen en de
afbetalingen daarvan strikt in acht neemt (artikel 62, § 1
KB Plaatsing 2017).
Zelfs indien de kandidaat of inschrijver een
bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro, kan
hij aantonen, teneinde niet te worden uitgesloten,
dat hij op een aanbestedende overheid of op een
overheidsbedrijf, een of meer schuldvorderingen
bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke
verbintenis tegenover derden zijn voor een bedrag
dat minstens gelijk is aan zijn schuld verminderd met
3.000 euro (artikel 62, § 3, vijfde lid KB Plaatsing 2017).

> 3.000 euro

De kandidaat of inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn
verplichtingen inzake betaling van zijn fiscale schulden,
wordt uitgesloten van de toegang tot een
plaatsingsprocedure, overeenkomstig artikel 68 van de
wet. De toegang tot de procedure wordt evenwel niet
ontzegd aan een kandidaat of inschrijver die geen
schuld heeft van meer dan 3.000 euro of die voor die
schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de
afbetalingen daarvan strikt in acht neemt (
artikel 63, § 1 KB Plaatsing 20172016-06-17: Art. 63
Opmaak en wijze van bekendmaking van
aankondigingen, Wet inzake overheidsopdrachten).
Zelfs indien de kandidaat of inschrijver een bijdrageschuld
heeft van meer dan 3.000 euro, kan hij aantonen, teneinde
niet te worden uitgesloten, dat hij op een aanbestedende
overheid of op een overheidsbedrijf, een of meer
schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van
elke verbintenis tegenover derden zijn voor een bedrag
dat minstens gelijk is aan zijn schuld verminderd met
3.000 euro
Zelfs indien de kandidaat of inschrijver fiscale
schulden heeft van meer dan 3.000 euro, kan hij
aantonen, teneinde niet te worden uitgesloten, dat
hij op een aanbestedende overheid of op een
overheidsbedrijf, een of meer schuldvorderingen
bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke
verbintenis tegenover derden zijn voor een bedrag
dat minstens gelijk is aan zijn schuld verminderd met
3.000 euro (artikel 63, § 3, derde lid KB Plaatsing 2017).

≥ 2.000 euro (werken)
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≥ 2.000 euro

Bij een overheidsopdracht voor aanneming van werken
kan bij wijzigingen aan de opdracht, elk der partijen
een herziening van de eenheidsprijzen eisen voor de
bijwerken van dezelfde aard wanneer de prijs van de
supplementen die betrekking hebben op de
betreffende post 10 % van het bedrag der
aanneming overtreft, met een minimum van
2.000 euro (artikel 80, § 2, tweede lid, 2°, KB AUR 2013)

< 75 euro (werken, leveringen, diensten)

< 75 euro

Bij een overheidsopdracht voor aanneming van werken,
leveringen of diensten worden de boeten wegens
laattijdige uitvoering, waarvan het totaal geen 75 euro
per opdracht bereikt, niet aangerekend (KB AUR 2013:
artikel 86, § 6, tweede lid (werken), 123, § 1, vierde lid
(leveringen), 154, vierde lid (diensten).

CO201481542, Bijgewerkt tot 31/12/2021
(Aanbevolen citeerwijze)
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	≥ 215.000 euro (diensten)
	< 215.000 euro (leveringen, diensten)
	< 215.000 euro (diensten)
	≥ 140.000 euro (leveringen, diensten)
	≥ 140.000 euro (diensten)
	< 140.000 euro (leveringen, diensten)
	< 140.000 euro
	< 120.000 euro
	< 100.000 euro
	< 80.000 euro (leveringen, diensten)
	< 50.000 euro
	> 30.000 euro
	< 30.000 euro
	≤ 15.000 euro (werken, leveringen, diensten)
	> 3.000 euro
	≥ 2.000 euro (werken)
	< 75 euro (werken, leveringen, diensten)

