
 

Definities (nieuwe wet – 2016) 
 
Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 

 

1° aanbestedende overheid: 

a) de Staat; 

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

c) de publiekrechtelijke instellingen en personen die, ongeacht hun vorm en aard, op de datum van de 

beslissing om tot een opdracht over te gaan: 

i opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet 

van industriële of commerciële aard zijn, en; 

ii rechtspersoonlijkheid hebben, en; 

iii op een van de volgende wijzen afhangen van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, 

de lokale overheidsinstanties of andere instellingen of personen, als bedoeld 

in onderhavig punt c) : 

1. ofwel worden hun werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd door de Staat, de 

Gewesten, de Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of andere instellingen of 

personen die ressorteren onder dit punt c); 

2. ofwel is hun beheer onderworpen aan het toezicht van de Staat, de Gewesten, de 

Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of andere instellingen of personen die 

ressorteren onder dit punt c); 

3. ofwel zijn meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevende of 

toezichthoudende orgaan aangewezen door de Staat, de Gewesten, de 

Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of andere instellingen of personen die 

ressorteren onder dit punt c); 

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

2° overheidsbedrijf: elke onderneming die een activiteit bedoeld in de artikelen 96 tot 102 uitoefent waarop de 

aanbestedende overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde 

van eigendom, financiële deelneming of de op de onderneming van toepassing zijnde voorschriften. De 

overheersende invloed wordt vermoed wanneer deze overheden, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten opzichte van 

de onderneming: 
a) de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bezitten, of; 

b) over de meerderheid van de stemmen beschikken die verbonden zijn aan de door de onderneming 

uitgegeven aandelen, of; 

c) meer dan de helft van de leden van het bestuur, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de 

onderneming kunnen aanwijzen; 
 

3° persoon die geniet van bijzondere of exclusieve rechten: de persoon die bijzondere of exclusieve rechten 

geniet wanneer hij een activiteit uitoefent als bedoeld in de artikelen 96 tot 102. De bijzondere of exclusieve 

rechten zijn rechten die voortvloeien uit een door een bevoegde overheid verleende machtiging op grond van een 

wettelijke, reglementaire of administratieve bepaling die tot gevolg heeft dat de uitoefening van een van de in 

titel 3 bedoelde activiteiten aan een of meer entiteiten voorbehouden blijft waardoor de mogelijkheden van 

andere entiteiten om dezelfde activiteit uit te oefenen wezenlijk nadelig worden beïnvloed; 
De rechten toegekend door middel van een procedure die het voorwerp was van een gepaste bekendmaking en 

waarbij gebruik werd gemaakt van objectieve criteria, vormen geen “bijzondere of exclusieve rechten” in de zin 

van het onderhavig punt. 

Deze procedures zijn onder meer de volgende: 

a) de procedures voor de plaatsing van een opdracht met voorafgaande oproep tot mededinging, 

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

b) de procedures ingevolge andere rechtshandelingen van de Europese Unie, opgesomd in bijlage IV, 

die een voldoende voorafgaande transparantie waarborgen met het oog op het toekennen van 

vergunningen op basis van objectieve criteria; 
 



4° aanbestedende entiteit: de in 1° bedoelde aanbestedende overheden die een activiteit bedoeld in de artikelen 

96 tot 102 uitoefenen, de overheidsbedrijven bedoeld in 2° en de persoon die genieten van bijzondere of 

exclusieve rechten bedoeld in 3°; 
 

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

entiteiten; 

 

6° aankoopcentrale: 

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

eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht als bedoeld in de bepalingen onder respectievelijk 

7°en 8°; 

b) in de zin van titel 3, een aanbesteder die gecentraliseerde en eventueel aanvullende 

aankoopactiviteiten doet zoals bedoeld in respectievelijk 7° en 8°; 

 

7° gecentraliseerde aankoopactiviteiten: activiteiten die permanent plaatsvinden op een van de volgende wijzen: 

a) de verwerving van leveringen en/of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders; 

b) de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten voor werken, leveringen of diensten 

die bestemd zijn voor aanbesteders; 

 

8° aanvullende aankoopactiviteiten: activiteiten die bestaan in het verlenen van ondersteuning aan 

aankoopactiviteiten, met name op de volgende wijzen: 

a) technische infrastructuur die aanbesteders in staat stelt overheidsopdrachten of raamovereenkomsten 

te plaatsen voor werken, leveringen of diensten; 

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

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

aanbesteder 

 

9° aanbieder van aanvullende aankoopactiviteiten: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon die 

aanvullende aankoopactiviteiten op de markt aanbiedt; 

 

10° ondernemer: elke natuurlijke persoon, elke privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon of elke combinatie 

van deze personen, met inbegrip van alle tijdelijke samenwerkingsverbanden van ondernemingen, die werken, 

een werk in de zin van de bepaling onder 19°, leveringen of diensten op de markt aanbiedt. Het betreft, 

naargelang het geval, een aannemer, leverancier of dienstverlener; 

 

11° kandidaat: een ondernemer die heeft verzocht om een uitnodiging, of is uitgenodigd, om deel te nemen aan 

een niet openbare procedure, een concurrentiegerichte dialoog, een innovatiepartnerschap, een 

mededingingsprocedure met onderhandeling, een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking, een onderhandelingsprocedure met of zonder voorafgaande oproep tot mededinging, een lijst van 

geselecteerde kandidaten of een kwalificatiesysteem; 

 

12° aanvraag tot deelneming: de schriftelijke en uitdrukkelijke wilsuiting door een kandidaat om geselecteerd te 

worden in het kader van de in artikel 2, 11°, bedoelde procedures;  

 

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

uitsluitingsgronden en van de selectiecriteria; 

 

14° inschrijver: een ondernemer die een offerte indient; 

 

15° offerte: de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren op grond van de opdrachtdocumenten 

en tegen de voorwaarden die hij biedt; 

 

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

 

17° overheidsopdracht: de overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen een of meer 

ondernemers en een of meer aanbesteders en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van 

producten of het verlenen van diensten, met inbegrip van de opdrachten die worden geplaatst in toepassing van 

titel 3 door overheidsbedrijven als bedoeld in 2° en personen die genieten van bijzondere of exclusieve rechten 

bedoeld in 3°; 

 



18° overheidsopdracht voor werken: de overheidsopdracht die betrekking heeft op een van de volgende 

voorwerpen: 

a) de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van werken die betrekking hebben op een van de in 

bijlage I bedoelde werkzaamheden; 

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

c) het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat voldoet aan de eisen van de 

aanbesteder die een beslissende invloed uitoefent op het soort werk of het ontwerp van het werk; 

 

19° werk: het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als 

zodanig een economische of technische functie te vervullen; 

 

20° overheidsopdracht voor leveringen: de overheidsopdracht die betrekking heeft op de aankoop, leasing, huur 

of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten; 

 

21° overheidsopdracht voor diensten: de overheidsopdracht die betrekking heeft op het verlenen van andere 

diensten dan die bedoeld in de bepaling onder 18°; 

 

22° openbare procedure: de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van 

een aankondiging van een opdracht een offerte mag indienen; 

 

23° niet-openbare procedure: de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding 

van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag indienen en waarbij alleen de door de 

aanbesteder geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen; 

 

24° mededingingsprocedure met onderhandeling: de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende 

ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag indienen, 

waarbij alleen de geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen en waarbij over de voorwaarden van de 

opdracht kan worden onderhandeld met de inschrijvers, en die uitsluitend van toepassing is op de opdrachten die 

onder het toepassingsgebied van titel 2 vallen; 

 

25° onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging: de plaatsingsprocedure waarbij elke 

belangstellende ondernemer naar aanleiding van een oproep tot mededinging een aanvraag tot deelneming mag 

indienen, waarbij alleen de geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen en waarbij over de 

voorwaarden van de opdracht kan worden onderhandeld met de inschrijvers, en die uitsluitend van toepassing is 

op de opdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 3 vallen; 

 

26° onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: de plaatsingsprocedure waarbij de 

aanbestedende overheid de door haar gekozen ondernemers een offerte vraagt en met een of meer van hen over 

de voorwaarden van de opdracht kan onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is op de opdrachten die 

onder het toepassingsgebied van titel 2 vallen; 

 

27° onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging: de plaatsingsprocedure waarbij de 

aanbestedende entiteit de door hem gekozen ondernemers een offerte vraagt en met een of meer van hen over de 

voorwaarden van de opdracht kan onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is op de opdrachten die onder 

het toepassingsgebied van titel 3 vallen; 

 

28° concurrentiegerichte dialoog: de plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar 

aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag indienen en waarbij de 

aanbesteder een dialoog voert met de voor deze procedure geselecteerde kandidaten, teneinde een of meer 

oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbesteder beantwoorden en op grond waarvan de 

deelnemers aan de dialoog wiens voorgestelde oplossing of oplossingen in aanmerking genomen werden na 

afloop van deze dialoog, zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen; 

 

29° vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking: de plaatsingsprocedure 

waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een offerte 

mag indienen en waarbij de aanbesteder met een of meer van hen over de voorwaarden van de opdracht kan 

onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is op de opdrachten die onder het toepassingsgebied van titel 2 

vallen; 

 



30° vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging: de 

plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een 

opdracht een offerte mag indienen en waarbij de aanbesteder met een of meer van hen over de voorwaarden van 

de opdracht kan onderhandelen, en die uitsluitend van toepassing is op de opdrachten die onder het 

toepassingsgebied van titel 3 vallen; 

 

31° prijsvragen: de procedure die tot doel heeft de aanbesteder een plan of een ontwerp te verschaffen dat na 

mededinging door een jury wordt gekozen, al dan niet met toekenning van prijzen; 

 

32° innovatie: de toepassing van een nieuw of aanzienlijk verbeterd product, een nieuwe of aanzienlijk 

verbeterde dienst of een nieuw of aanzienlijk verbeterd proces, waaronder, maar niet beperkt tot productie- of 

bouwprocessen, een nieuwe verkoopmethode of een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering, 

organisatie op de werkvloer of de externe betrekkingen, onder meer om maatschappelijke problemen te helpen 

oplossen of de Europese strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei te ondersteunen; 

 

33° dynamisch aankoopsysteem: het volledig elektronisch proces voor het verwerven van werken, leveringen of 

diensten voor courant gebruik, met algemeen op de markt beschikbare kenmerken die overeenstemmen met de 

behoeften van de aanbesteder, dat beperkt is in de tijd en gedurende de gehele looptijd openstaat voor elke 

ondernemer die voldoet aan de selectiecriteria; 

 

34° elektronische veiling: het zich herhalend proces langs elektronische weg, toepasselijk voor werken, 

leveringen of diensten, voor de voorstelling van nieuwe, verlaagde prijzen of van nieuwe waarden voor bepaalde 

elementen van de offertes, dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de offertes en de klassering van 

de offertes op basis van elektronische verwerking mogelijk maakt; 

 

35° raamovereenkomst: een overeenkomst tussen een of meer aanbesteders en een of meer ondernemers met het 

doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name 

wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden; 

 

36° gezamenlijke opdracht: een opdracht die al dan niet integraal gezamenlijk gerealiseerd wordt in naam van en 

voor rekening van meerdere aanbesteders; 

 

37° plaatsing: procedure voor het uitschrijven van een overheidsopdracht, die in voorkomend geval de volgende 

aspecten omvat: de voorafgaande marktconsultatie, de bekendmaking, de selectie, de gunning en de sluiting van 

de opdracht; 

 

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

 

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

opdrachtnemer; 

 

40° Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten: de op overheidsopdrachten toepasselijke 

referentienomenclatuur als vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de 

Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten, afgekort 

“CPV”; 

 

41° schriftelijk: elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en 

vervolgens meegedeeld. Dit geheel kan met elektronische middelen overgebrachte en opgeslagen informatie 

bevatten; 

 

42° elektronisch middel: elektronische apparatuur voor de verwerking, met inbegrip van digitale compressie, en 

opslag van gegevens die worden verspreid, overgebracht en ontvangen door draden, straalverbindingen, optische 

middelen of andere elektromagnetische middelen; 

 

43° opdrachtdocument: alle documenten die op de opdracht toepasselijk zijn en die door de aanbesteder worden 

opgesteld of vermeld. In voorkomend geval omvatten ze de aankondiging van een opdracht, de 

vooraankondiging van de opdracht of de periodieke indicatieve aankondiging, wanneer deze gebruikt wordt als 

oproep tot mededinging, het bestek of elk ander beschrijvend document omvattende met name de technische 

specificaties en de voorgestelde contractvoorwaarden, formaten voor de aanbieding van documenten door 



kandidaten en inschrijvers, informatie over algemeen toepasselijke verplichtingen en alle overige aanvullende 

documenten. Bij een prijsvraag worden deze documenten prijsvraagdocumenten genoemd; 

 

44° technische specificatie: 

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

zijn opgenomen in de opdrachtdocumenten, die een omschrijving geven van de vereiste kenmerken van 

een materiaal, een product of een levering, zodat dit of deze beantwoordt aan het gebruik waarvoor het 

materiaal, product of de levering door de aanbesteder is bestemd; tot deze kenmerken behoren ook het 

niveau van milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, een ontwerp dat aan alle vereisten voldoet, met 

inbegrip 

van de toegankelijkheid voor gehandicapten, en de conformiteitsbeoordeling, gebruiksgeschiktheid, 

veiligheid, of afmetingen, met inbegrip van kwaliteitsborgingsprocedures, terminologie, symbolen, 

proefnemingen en proefnemingsmethoden, verpakking, markering en etikettering, gebruiksaanwijzingen 

en productieprocessen en -methoden tijdens de verschillende stadia van de levenscyclus van een werk of 

de werken; deze kenmerken omvatten eveneens de voorschriften voor het ontwerpen en het berekenen 

van het werk, de voorwaarden voor proefnemingen, controle en oplevering van de werken, alsmede de 

bouwtechnieken of bouwwijzen en alle andere technische voorwaarden die de aanbesteder bij algemene 

dan wel bijzondere maatregel kan voorschrijven met betrekking tot de voltooide werken en tot de 

materialen of bestanddelen waaruit deze werken zijn samengesteld; 

b) in geval van overheidsopdrachten voor leveringen of voor diensten: een specificatie die voorkomt in 

een document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van een product of dienst, zoals het niveau 

van kwaliteit, het niveau van milieuvriendelijkheid en klimaatprestaties, een ontwerp dat aan alle 

vereisten voldoet, met inbegrip van de toegankelijkheid voor gehandicapten, en de 

overeenstemmingsbeoordeling, gebruiksgeschiktheid, gebruik, veiligheid of afmetingen van het 

product, met inbegrip van de voor het product geldende voorschriften inzake handelsbenaming, 

terminologie, symbolen, proefnemingen en proefnemingsmethoden, verpakking, markering en 

etikettering, gebruiksaanwijzingen, productieprocessen en -methoden tijdens de verschillende stadia van 

de levenscyclus van de levering of dienst, en conformiteitsbeoordelingsprocedures; 

 

45° Norm: een door een erkende normalisatie-instelling vastgestelde technische specificatie voor herhaalde of 

voortdurende toepassing, waarvan de naleving niet verplicht is en die tot een van de volgende categorieën 

behoort: 

a) internationale norm: een door een internationale normalisatie-instelling vastgestelde norm die ter 

beschikking van het publiek wordt gesteld; 

b) Europese norm: een door een Europese normalisatie instelling vastgestelde norm die ter beschikking 

van het publiek wordt gesteld; 

c) nationale norm: een door een nationale normalisatie instelling vastgestelde norm die ter beschikking 

van het publiek wordt gesteld; 
 

46° Europese technische beoordeling: de gedocumenteerde beoordeling van de prestaties van een bouwproduct 

met betrekking tot zijn essentiële kenmerken aan de hand van het respectieve Europees beoordelingsdocument, 

zoals omschreven in punt 12 van artikel 2 van Verordening nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad 

van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten; 
 

47° gemeenschappelijke technische specificatie: een technische specificatie op het gebied van ICT die is 

opgesteld overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van Verordening nr. 1025/2012 van 25 oktober 2012 betreffende 

de Europese normalisatie; 

 

48° technisch referentiekader: ieder ander document dan de Europese normen, dat door Europese normalisatie-

instellingen is opgesteld volgens procedures die aan de ontwikkeling van de markt zijn aangepast; 

 

49° levenscyclus: alle opeenvolgende en/of onderling verbonden stadia, waaronder uit te voeren onderzoek en 

ontwikkeling, productie, handel en handelsvoorwaarden, vervoer, gebruik en onderhoud, in het bestaan van het 

product of werk of het verlenen van een dienst, gaande van het verwerven van de grondstof of de opwekking van 

hulpbronnen tot de verwijdering, de opruiming en “end-of-service” fase of “end-of-utilisation”- fase; 

 

50° keurmerk: ieder document, certificaat of getuigschrift dat bevestigt dat de werken, producten, diensten, 

processen of procedures in kwestie aan bepaalde eisen voldoen; 

 



51° keurmerkeisen: de voorschriften waaraan de werken, producten, diensten, processen of procedures in 

kwestie moeten voldoen om het betrokken keurmerk te verkrijgen; 

 

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

gescheiden uitvoering; 

 

53° variante: een alternatieve ontwerp- of uitvoeringswijze die hetzij op vraag van de aanbesteder, hetzij op 

initiatief van de inschrijver wordt ingediend; 

 

54° optie: een bijkomend element dat niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, dat hetzij op 

vraag van de aanbesteder, hetzij op initiatief van de inschrijver wordt ingediend; 

 

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

 

56° wet defensie en veiligheid: de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 

 

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

 

58° elektronische factuur: een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde 

elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt; 

 

59° kernelementen van een elektronische factuur: een verzameling van essentiële gegevenscomponenten die een 

elektronische factuur moet bevatten om grensoverschrijdende interoperabiliteit mogelijk te maken, met inbegrip 

van de gegevens die nodig zijn om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen. 

 

 

 


