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Het complexe toepassingsgebied

3Overheidsopdrachten van A tot Z

Europese Richtlijnen 2014/24/EG (klassieke sector) en 2014/25/EG (speciale sector) en 2014/23/EU (concessieovereenkomsten) 

Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016

KB Plaatsing 18 april 2017

KB Uitvoering 14 januari 2013

KB Plaatsing 18 juni 2017

Wet van 17 juni 2013 Rechtsbescherming

Klassieke sectoren Speciale sectoren Concessieopdrachten
Defensie & 

veiligheidsgebied

Wet Defensie & Veiligheid 13 
augustus 2011

Wet Concessieopdrachten
17 juni 2016

KB Plaatsing 23 januari 2012
KB van 25 juni 2017 

betreffende de plaatsing en de 
algemene uitvoeringsregels 

van de 
concessieovereenkomsten

Wetgeving

4

• Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken 

• Koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 
20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken 

• Wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten op defensie- en veiligheidsgebied 

• Koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

• Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

• Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de 
concessieovereenkomsten

• Burgerlijk Wetboek

• Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

• Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

• Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Welke regelgeving is wanneer van toepassing?

5Overheidsopdrachten van A tot Z

Start overheids-
opdracht

Einde overheids-
opdracht

Sluiting 
overeenkomst

Wet van 17 juni 2016
“Overheidsopdrachten”

KB van 18 april 2017
Plaatsingsregels

KB van 14 januari 2013
Uitvoeringsregels

Wet van 17 juni 2013
“Rechtsbescherming”

Markt-
verkenning

Structuur van de wet van 17 juni 2016

• TITEL 1. — Inleidende bepaling, definities en algemene  beginselen

• TITEL 2. — Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

• TITEL 3. — Overheidsopdrachten in de speciale sectoren

• TITEL 4. — Bestuur

• TITEL 5. — Slot-, wijzigings-, opheffings- en diverse bepalingen
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Structuur van het KB van 18 april 2017

• TITEL 1. — Algemene bepalingen

• TITEL 2. — Gunning bij openbare of niet-openbare procedure

• TITEL 3. — Gunning bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
en bij mededingingsprocedure met onderhandeling

• TITEL 4. — Gunning bij concurrentiegerichte dialoog

• TITEL 5. — Specifieke en aanvullende opdrachten en procedures

• TITEL 6. — Overheidsopdrachten van beperkte waarde

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

• TITEL 8. — Eind-, opheffings-, overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen

Structuur van het KB van 14 januari 2013

• Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

• Hoofdstuk 2. Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten

• Hoofdstuk 3. Specifieke bepalingen opdrachten voor werken

• Hoofdstuk 4 – Specifieke bepalingen concessies voor openbare werken

• Hoofdstuk 5. Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen

• Hoofdstuk 6. Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten

• Hoofdstuk 7 – Slotbepalingen

7

8



10-2-2022

5

Wie zijn nu die ‘overheden’ op 
wie de  wetgeving 
overheidsopdrachten van  
toepassing is?

Overheidsopdrachten van A tot Z

Artikel 2 Definities

10Overheidsopdrachten van A tot Z

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):

9
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Artikel 2 Definities

11

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;

Overheidsopdrachten van A tot Z

Klassieke sector

12

Dit zijn de volgende administraties:

- Federale overheden (FOD’s, Federale Politie, Defensie, …)

- Gemeenschappen en gewesten

- Provinciebesturen

- Lokale besturen (steden, gemeentes, OCMW’s, …)

- Zogenaamde parastatalen (instellingen van openbaar nu, bijvoorbeeld: RSZ, 
Nationale Loterij, …)

- Ziekenhuizen, rusthuizen, vzw, scholen, kerkfabrieken, musea, …

• Dienen Titel 2 van de wet en het KB van 18 april 2017 te volgen

• Zie ook Bijlage 1 KB Plaatsing voor de niet-limitatieve lijst die valt onder 
art. 2, 1°, c) WOO

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Artikel 2 Definities

13

• 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 bestuurs-, leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan van de onderneming kunnen aanwijzen;

Overheidsopdrachten van A tot Z

Speciale sector

14

Dit zijn de volgende instellingen:

• Water (intercommunales voor waterzuivering)

• Vervoer (De Lijn, MIVB, TEC, NMBS, Skeyes, …)

• Energie (Eandis, …)

• Post (Bpost)

• Dienen Titel 3 van de wet en het KB van 18 juni 2017 te volgen

• Zie ook Bijlage 1 KB Plaatsing voor de niet-limitatieve lijst

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Artikel 2 Definities

15

• 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;

Overheidsopdrachten van A tot Z

Persoon die geniet van bijzondere of  exclusieve rechten

16

• Dit zijn enkele privéondernemingen die toch onder de wetgeving  inzake 
overheidsopdrachten voor de speciale sector vallen. 

• Brussels Airport Company

• EBCF, de  beheersmaatschappij van de luchthaven van Cerfontaine

• Dienen bepaalde artikels van Titel 3 van de wet en het KB van 18 juni 2017 te  volgen

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Wat is een overheidsopdracht

Overheidsopdrachten van A tot Z

Overheidsopdracht

18

Een overheidsopdracht is (4 voorwaarden):

• een (schriftelijke) overeenkomst

• gesloten onder bezwarende titel

- tegenprestatie

- niet noodzakelijk pecuniair

- ruime interpretatie

• met één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners 

- geen overheidsopdrachten indien uitgevoerd door eigen diensten

• voor het uitvoeren van werken, leveringen of diensten

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Overeenkomst uit vrijgevigheid of om niet

19

• De overeenkomst onder bezwarende titel staat tegenover de overeenkomst uit 
vrijgevigheid of om niet

• Dit is een contract waarbij een partij aan de andere geheel geen voordeel verschaft, 
zoals bij een schenking, waarbij de begiftigde iets ontvangt, en de schenker niets

• Een overheidsopdracht om niet bestaat niet, gezien de wettelijke definitie

© APeXPRO

Wetgeving defensie en veiligheidsgebied

20

• Er is dus een aparte Wet en een apart Koninklijk Besluit voor de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten op defensie- en veiligheidsgebied door aanbestedende diensten. Deze Wet is 
van toepassing op de overheidsopdrachten die betrekking hebben op:

• 1° de levering van militair materieel, inclusief onderdelen, componenten en/of 
assemblagedelen;

• 2° de levering van gevoelig materieel, inclusief onderdelen, componenten en/of 
assemblagedelen;

• 3° werken, leveringen en diensten die rechtstreeks met het onder 1° en 2° genoemde 
materieel verband houden, voor alle fasen of voor een deel van de levenscyclus ervan;

• 4° werken en diensten voor specifiek militaire doeleinden of gevoelige werken en 
gevoelige diensten.

© APeXPRO
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Wetgeving defensie en veiligheidsgebied

21

• Als defensie of de politie (zowel federaal als lokaal) een dienst wenst aan te kopen, 
zoals schoonmaak, wat duidelijk niet onder militair of gevoelig materiaal valt, dan 
hanteren ze de wetgeving inzake overheidsopdrachten (klassieke sector).

Overheidsopdrachten van A tot Z

Concessie

22

• Een concessie is ook een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel, waarbij 
een of meer aanbesteders werken of diensten laten uitvoeren door een of meer 
ondernemers

• De gunning van een concessie voor werken of voor diensten houdt de overdracht in, 
aan de concessiehouder, van het operationeel risico dat inherent is aan de exploitatie 
van de werken of diensten en dat het vraagrisico of het aanbodrisico of beide omvat. 

• De concessiehouder wordt geacht het operationeel risico op zich te nemen wanneer er 
onder normale exploitatieomstandigheden geen garantie bestaat dat de gedane 
investeringen of de kosten die gemaakt zijn bij het exploiteren van de werken of 
diensten die het voorwerp van de concessie vormen, kunnen worden terugverdiend. 

• Het deel van het aan de concessiehouder overgedragen risico behelst een werkelijke 
blootstelling aan de grillen van de markt, hetgeen betekent dat elk mogelijk door de 
concessiehouder te lijden verlies niet louter nominaal of te verwaarlozen is

© APeXPRO
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Concessie voor werken

23

• Bij een concessie voor werken is de tegenprestatie voor het werk, dat de ondernemer 
uitvoert, het recht om dat werk (het voorwerp van de overeenkomst) te exploiteren, 
eventueel vergezeld van een bijkomende betaling, naar gelang van wat in het contract is 
bepaald

• Het “werk”, dat het voorwerp is van de concessie, is het product van een geheel van bouw-
of civieltechnische werken. Het werk is ertoe bestemd om een economische of technische 
functie te vervullen

• De “uitvoering van werken” (die ook het ontwerp ervan kan inhouden) doelt op de 
werkzaamheden, die worden vermeld in bijlage I van de Wet Concessieopdrachten, en op 
werken (inclusief de verwezenlijking ervan met eender welke middelen) die voldoen aan de 
eisen van de aanbesteder die een beslissende invloed uitoefent op het soort werk of op het 
ontwerp van het werk

• VOORBEELD - een publieke garage bouwen en exploiteren voor een gemeente

© APeXPRO

Concessie voor diensten

24

• Bij een concessie voor diensten wordt de verrichting van diensten bedoeld, met 
uitzondering van de uitvoering van werken, waarvoor de tegenprestatie bestaat in het 
recht om de diensten die het voorwerp van het contract vormen, te exploiteren, hetzij 
in dit recht en een betaling.

• VOORBEELD - het plaatsen van inzamelcontainers voor textiel in de gemeente, het 
regelmatig ledigen en de verdere verwerking en afzet van het ingezamelde textiel

© APeXPRO
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Wet Rechtsbescherming

25

• In deze wettekst worden al de verplichtingen en voorwaarden opgesomd waaraan een 
aanbesteder moet voldoen als hij een beslissing neemt in eender welke fase van de 
plaatsingsprocedure

• Ook alle verhaalprocedures worden hierin beschreven.

© APeXPRO

Basisbeginselen van het overheidsopdrachtenrecht

• Gelijkheid en niet-discriminatie

• Transparantie

• Forfaitaire grondslag

• Betaling voor verstrekte en aanvaarde diensten

• Proportionaliteit

• Mededinging

• Respect voor milieu-, sociaal- en arbeidsrecht

Overheidsopdrachten van A tot Z 26
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Basisbeginselen overheidsopdrachtenrecht

27

• Gelijkheidsbeginsel: iedereen moet gelijk behandeld worden. De aanbesteder mag dus 
geen willekeur tonen

• Niet-discriminatie: discriminatie op basis van nationaliteit tussen EU-burgers en EU-
lidstaten is expliciet verboden. Ook discriminatie waarbij een opdracht enkel wordt 
voorbehouden voor ondernemers uit een bepaalde regio, is ook verboden

• VOORBEELD - een bepaling opnemen dat men in dezelfde regio als de aanbesteder 
gevestigd moet zijn, is niet toegelaten. Eventueel kan er in de uitvoeringsvoorwaarden 
een clausule opgenomen worden, maar die moet dan grondig gemotiveerd zijn.

• Transparantiebeginsel. De aanbesteder moet op voorhand duidelijk alle ‘spelregels’ 
bekend maken. Iedereen moet toegang hebben tot dezelfde informatie op hetzelfde 
ogenblik

© APeXPRO

Basisbeginselen overheidsopdrachtenrecht

28

• Proportionaliteitsbeginsel. Alles moet in verhouding staan tot elkaar. Een kleine 
overtreding mag niet bestraft worden met een gigantische boete of sanctie. De 
gestelde eisen moeten in verhouding staan tot de waarde van de opdracht.

• Voorbeeld – waarde opdracht 100.000 euro, minimale omzet vragen van 1.000.000 
euro, het tienvoudige van de waarde van de opdracht!

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Basisbeginselen overheidsopdrachtenrecht

29

• Forfaitaire grondslag: alle opdrachten geplaatst tegen een forfaitaire prijs. Alle 
economische elementen moeten vooraf gekend zijn

• Enkel in de volgende gevallen kunnen de opdrachten geplaatst worden zonder dit 
beginsel:

- in uitzonderlijke gevallen - Dat is het geval voor werken, leveringen of diensten die ingewikkeld 
zijn of een nieuwe techniek inluiden, met belangrijke technische risico’s, die verplichten de 
uitvoering van de prestaties te beginnen, terwijl niet alle uitvoeringsvoorwaarden en 
verplichtingen volledig kunnen worden bepaald.

- in buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden. Dit zijn omstandigheden die door een 
zorgvuldige aanbesteder niet voorzien konden worden; wanneer zij betrekking hebben op 
spoedeisende werken, leveringen of diensten waarvan de uitvoeringsvoorwaarden moeilijk 
kunnen worden omschreven

• VOORBEELD - je moet dringend een dak gaan herstellen bij stormweer.

© APeXPRO

Basisbeginselen overheidsopdrachtenrecht

30

• Betaling voor verstrekte en aanvaarde diensten - Voorschotten kunnen enkel worden 
toegestaan in specifieke gevallen

• Enkele voorbeelden zijn:

- het oprichten van bouwwerken of installaties;

- de aankoop van materieel, machines of gereedschappen;

- de aankoop van octrooien, productie- of verbeteringslicenties;

- studies, proeven, aanpassingen of de bouw van prototypes;

- de opdrachten voor leveringen of diensten die, volgens de gebruiken, op basis van 
een abonnement zijn gesloten of een voorafgaande betaling vereisen (telefonie 
bijvoorbeeld);

- voor de opdrachten gesloten met een aanvaarde factuur;

© APeXPRO
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Basisbeginselen overheidsopdrachtenrecht

31

• Mededinging

• Respect voor milieu-, sociaal- en arbeidsrecht, het nationale recht, collectieve 
arbeidsovereenkomsten;

• de in bijlage II van de Wet vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal- en 
arbeidsrecht

• Niet in regelgeving, maar vaak in rechtspraak: Patere legem quam ipse fecisti – de 
aanbesteder dient zich te houden aan de eigen spelregels

© APeXPRO

Regels betreffende de communicatiemiddelen (art. 14 Wet)

32

• De communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de 
ondernemers gebeurt zoveel mogelijk met behulp van elektronische 
communicatiemiddelen.

• De overheid heeft hiervoor een portaalwebsite ingericht met de naam e-Procurement

• Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen voorzien.

• Wat betreft de mondelinge communicatie met de inschrijvers, die van grote invloed 
kan zijn op de inhoud en beoordeling van de offertes, gebeurt de verplichting tot 
documenteren door middel van schriftelijke of auditieve registratie, door samenvatting 
van de voornaamste elementen van de communicatie of een ander passend middel.

© APeXPRO
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Art. 14, §2

33

• § 2 Niettegenstaande paragraaf 1, eerste lid, is de aanbesteder niet verplicht het 
gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor te schrijven:

• 1° wanneer wegens de gespecialiseerde aard van de overheidsopdracht, voor het 
gebruik van elektronische communicatiemiddelen niet algemeen beschikbare 
gespecialiseerde instrumenten, middelen of bestandsformaten nodig zijn of wanneer 
de benodigde instrumenten, middelen of bestandsformaten niet ondersteund worden 
door algemeen beschikbare toepassingen;

• 2° wanneer de applicaties voor ondersteuning van de bestandformaten die geschikt 
zijn voor de omschrijving van de offertes bestandsformaten gebruiken die niet door 
andere open of algemeen beschikbare toepassingen kunnen worden verwerkt, of 
onderworpen zijn aan een eigendomsgebonden licentieregeling en niet door de 
aanbesteder als downloads of gebruik op afstand beschikbaar kunnen worden gesteld;

© APeXPRO

Art. 14, §2

34

• 3° wanneer voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen 
gespecialiseerde kantoorapparatuur nodig is waarover de aanbesteders doorgaans niet 
beschikken;

• 4° wanneer voor de opdrachtdocumenten de indiening is vereist van fysieke of 
schaalmodellen die niet langs elektronische weg kunnen worden verzonden;

• 5° wanneer het een overheidsopdracht betreft die wordt geplaatst door middel van 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot 
mededinging en waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de 
Europese bekendmaking.

© APeXPRO
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Art. 14, §2

35

• De aanbesteder die, omwille van een in het eerste lid, 1° tot 4°, vermelde reden, het 
gebruik van andere dan elektronische communicatiemiddelen vereist of toelaat, geeft 
hiervan de redenen op in de in het artikel 164, §§ 1 en 2, bedoelde informatie.

• Mededelingen waarvoor op grond van deze paragraaf geen elektronische 
communicatiemiddelen worden gebruikt, gebeuren per post of via een andere 
geschikte vervoerder, dan wel door een combinatie van post of een andere geschikte 
vervoerder enerzijds en elektronische communicatiemiddelen anderzijds.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Vertrouwelijkheid (art. 13 Wet)

36

• Zolang de aanbesteder geen beslissing heeft genomen, hebben de kandidaten en 
derden geen toegang tot de documenten over de plaatsingsprocedure. 

• Het gaat daarbij om de aanvragen tot deelneming of kwalificatie, de offertes en de 
interne documenten van de aanbesteder.

• De aanbesteder mag de informatie die de ondernemer hem vertrouwelijk heeft 
gegeven, inbegrepen eventuele fabrieks- of bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijke 
aspecten van de offerte, niet bekend maken.

© APeXPRO
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Voorbehouden opdrachten (art. 15 Wet)

37

• De toegang tot de plaatsingsprocedure kan voorbehouden worden aan sociale werkplaatsen en 
aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of 
kansarmen tot doel hebben.

• Ook de uitvoering van deze opdrachten kan voorbehouden worden in het kader van programma’s 
voor beschermde arbeid, als minstens dertig procent van de werknemers van deze werkplaatsen, 
ondernemingen of programma’s, gehandicapte of kansarme werknemers zijn.

• In de aankondiging van een opdracht of, bij ontstentenis daarvan, een ander opdrachtdocument, 
wordt het in het eerste lid bedoelde voorbehoud vermeld met verwijzing naar onderhavig artikel.

• De aanbesteder kan verwijzen naar een werkplaats, een ondernemer of een programma dat 
overeenstemt met de in een decreet of ordonnantie gebruikte terminologie en vastgelegde 
voorwaarden.

• Echter moet hij werkplaatsen, ondernemers en programma's aanvaarden die beantwoorden aan 
gelijkwaardige voorwaarden.

© APeXPRO

Catelogering van de opdracht

Overheidsopdrachten van A tot Z

37

38



10-2-2022

20

1e stap van een administratie = catalogering van de opdracht

39

• Ofwel een opdracht van werken

• Ofwel een opdracht van leveringen

• Ofwel een opdracht van diensten

Overheidsopdrachten van A tot Z

Opdrachten van werken

40

• Artikel 2, 18° van de wet

- De overheidsopdracht die betrekking heeft op een van de volgende voorwerpen :

- De uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van werken die betrekking hebben 
op een van de in bijlage I bedoelde werkzaamheden;

- De uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van een werk;

- 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;

- Werk (19°): het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken 
dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Erkenning aannemers

41

• Registratie is afgeschaft sinds 1 september 2012

• Voor werken van een categorie lager dan 75.000 euro en van een ondercategorie lager 
dan 50.000 euro, is geen erkenning vereist

• Op het moment dat men voor een overheidsopdracht inschrijft of een offerte doet, heeft 
men de erkenning nog niet nodig. Pas op het moment dat de overheid het werk gunt, 
moet men erkend zijn

Overheidsopdrachten van A tot Z

Erkenningen

42

• Men mag niet eisen dat een inschrijver in meer dan één categorie of ondercategorie erkend is.
• Men mag dit ook niet eisen, als de opdracht meerdere activiteiten omvat die in verschillende 

categorieën of ondercategorieën passen. De werken die het grootste aandeel uitmaken van de 
opdracht bepalen namelijk welke erkenning men moet eisen. De grootte van het totale werk 
bepaalt de vereiste klasse.

• Men vindt dit in artikel 5, § 7 van het KB van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde 
toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van 
aannemers van werken.

• Bestaat de opdracht uit werken van verschillende aard waarvan het aandeel ongeveer even groot 
is? Dan mogen aannemers inschrijven die in één van de twee (of meer) betrokken categorieën of 
ondercategorieën erkend zijn. De opdrachtdocumenten moeten dan de keuze laten.

• Voorlopige erkenning: indien de onderneming minder dan 5 jaar bestaat, of sedert minder dan 5 
jaar een bepaalde activiteit uitoefent. Deze erkenning is 20 maanden geldig

Overheidsopdrachten van A tot Z

41

42



10-2-2022

22

Categorie

43

• Wie  erkend  is  voor  een  bepaalde  categorie,  is  daarom  nog  niet  erkend  
voor  de  daarbij horende ondercategorieën. Wel zijn er enkele wettelijk 
bepaalde uitzonderingen, waarbij u door uw erkenning in een bepaalde 
categorie of ondercategorie, automatisch enkele andere erkenningen krijgt, 
al dan niet in een lagere klasse

Overheidsopdrachten van A tot Z

• B = B1
• C = C1
• D = D1
• E = E1
• F = F2
• C = C5 min 3 klassen
• D = E, G min 3 klassen

• E1 = C1
• P1 = P2,P3,S1 min 2 klassen
• P2 = P1, P3, S1 min 2 klassen
• B = A, E en G min 3 klassen
• C = G min 3 klassen
• E = D, G min 3 klassen

Klasse

44Overheidsopdrachten van A tot Z

• Maximaal bedrag (B.T.W. excl.) van 
de aanneming die mag toegewezen 
worden:

• Klas 1: 135.000 EUR

• Klas 2: 275.000 EUR

• Klas 3: 500.000 EUR

• Klas 4: 900.000 EUR

• Klas 5: 1.810.000 EUR

• Klas 6: 3.225.000 EUR

• Klas 7: 5.330.000 EUR

• Klas 8: onbeperkt

• Totaal bedrag (excl. B.T.W.) van de 
werken (zowel openbare als private) 
die in België en in het buitenland 
gelijktijdig mogen worden uitgevoerd:

• Klas 1: 682.000 EUR

• Klas 2: 2.200.000 EUR

• Klas 3: 4.000.000 EUR

• Klas 4: 7.000.000 EUR

• Klas 5: 14.500.000 EUR

• Klas 6: 26.000.000 EUR

• Klas 7: 43.000.000 EUR

• Klas 8: 260.000.000 EUR

43
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Opdrachten van leveringen

45

• Artikel 2, 20° van de wet

• De overheidsopdracht die betrekking heeft op: 

- De aankoop van producten

- De leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten

- Met inbegrip van bijkomende installatie- en plaatsingswerkzaamheden

- Het ter beschikking stellen van een roerend goed

Overheidsopdrachten van A tot Z

Opdrachten van diensten

46

• Artikel 2, 21° van de wet

• Een overheidsopdracht die betrekking heeft op het verlenen van andere diensten dan 
die bedoeld in de bepaling onder 18° (werken)

• Hierin inbegrepen de bijkomstige plaatsings- en installatiewerkzaamheden

• De lijst van diensten (ex-bijlage II) en het onderscheid tussen prioritaire en niet-
prioritaire diensten verdwijnt

• MAAR wel een onderscheid tussen sociale en andere specifieke diensten (artikel 158 en 
bijlage III van de Wet) en de algemene diensten

Overheidsopdrachten van A tot Z
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De wet is niet van toepassing op sommige diensten

47

• Ter beschikking stellen van en exploitatie van openbare communicatienetwerken
• De verwerving of huur van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende 

goederen
• De aankoop, ontwikkeling, (co)productie van programmamateriaal bestemd voor 

audiovisuele mediadiensten of radio-omroepdiensten
• Arbitrage- en bemiddelingsdiensten
• Sommige juridische diensten: vertegenwoordiging door een advocaat, juridisch advies 

in het kader van een procedure, het waarmerken en voor echt verklaren van 
documenten, andere juridische diensten die verband houden met de uitoefening van 
het openbaar gezag, …

• Sommige financiële diensten: uitgifte, aankoop, verkoop en overdracht van effecten of 
andere financiële instrumenten, leningen

• Arbeidsovereenkomsten

Overheidsopdrachten van A tot Z

Sociale diensten en andere specifieke diensten

48

Dit gaat over diensten uit bijlage III van de wet

• Diensten voor personen: sociale diensten, gezondheidsdiensten, culturele 
diensten

• Hotels en restaurants

• Sommige juridische diensten

• Diensten voor openbare orde

• Religieuze diensten

• Opsporings- en beveiligingsdiensten

• Postdiensten

• … 

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Sociale diensten en andere specifieke diensten

49

• Deze diensten kennen een vereenvoudigd regime
• Gunningswijzes: procedures waarin een onderhandeling inbegrepen zit of 

procedure sui generis met voorafgaande bekendmaking
• Voor zover het geraamde bedrag lager ligt dan EUR 750.000,00, mag er 

beroep gedaan worden op de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking

• Volgorde van evaluatie: de aanbestedende overheid kan beslissen om eerst 
de offertes te evalueren, voor de uitsluitingscriteria (maar ze moet dit doen 
op onpartijdige en transparante wijze)

• Gunningsbericht: enkel wanneer de waarde van de opdracht > 750.000 EUR 
excl. BTW

• Procedures moeten wel de principes van transparantie, proportionaliteit en 
gelijkheid van behandeling van de ondernemers eerbiedigen

Overheidsopdrachten van A tot Z

Gemengde opdrachten

50

• Artikels 20-24 van de wet

• Wanneer betrekking op verschillende soorten opdrachten: hoofdvoorwerp

• Wanneer betrekking op leveringen en diensten: de hoogste waarde

• Wanneer betrekking op sociale en andere specifieke diensten in de zin van 
hoofdstuk 6 van de wet en algemene diensten: de hoogste waarde

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Gunning tussen aanbestedende overheden

51

• Art. 30 In-house-toezicht (Wet)

• AO vertrouwt opdracht toe aan afzonderlijk rechtspersoon (X), waarbij

- AO toezicht uitoefent op X zoals op eigen diensten

- beslissende invloed op strategische en belangrijke beslissingen van X;

- omvang bevoegdheden RvB;…

• > 80% van activiteiten door X voor AO

- bepalen a.d.h.v. gemiddelde totale omzet

• AO heeft geen directe participatie van privékapitaal in X

- UITZ. : levert geen blokkerende macht op, vereist krachtens nationale wetgeving; geen 
beslissende invloed op X

Overheidsopdrachten van A tot Z
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De richting van de pijlen duidt aan wie bij wie een opdracht plaatst.

51

52



10-2-2022

27

Vormgeving van de opdracht

Overheidsopdrachten van A tot Z

Stappenplan van een overheidsopdracht

54Overheidsopdrachten van A tot Z

1. Behoeftebepaling
2. Eventuele prospectie met oog op 

budgettering
3. Opstellen begroting
4. Eventuele marktverkenning
5. Omschrijving van de opdracht
6. Kwalificatie van de opdracht als werk, 

levering of dienst
7. Waardebepaling
8. Keuze gunningswijze
9. Eventuele interne goedkeuring  van de 

gunningswijze
10. Publicatie van de opdracht

11. Opstellen bestek
12. Eventuele goedkeuring bestek
13. Ontvangst van de offerte
14. Onderzoek offertes
15. (Onderhandelen)
16. Ontwerp gunningsbeslissing
17. Eventuele goedkeuring 

gunningsbeslissing
18. Informatie
19. Motivatie
20. Sluiting van de overeenkomst
21. Uitvoering

53
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Omschrijving en raming

55

• Behoeftebepaling, denk ook duurzaam en circulair

• Raming maken van deze behoeften

• Belang van de raming:

- Bekendmakingsverplichtingen

- Europees én nationaal, OF

- enkel nationaal

- of zonder bekendmaking

• Toepasselijke procedureregels, bv.:

- verplichte bekendmaking van de weging van de gunningscriteria

- rechtsbescherming 

Overheidsopdrachten van A tot Z

2e stap van een administratie = waardebepaling

56

De geraamde waarde van een opdracht wordt berekend op basis van het 
totaal te betalen bedrag.  De raming houdt rekening met de totale duur en de 
totale waarde van de opdracht en met name met de volgende elementen :

• Alle vereiste of toegestane opties;

• Alle percelen;

• Alle herhalingen als bedoeld in artikel 42, § 1, 2°, van de wet;

• Alle vaste en voorwaardelijke gedeelten van de opdracht;

• Alle premies of betalingen waarin de aanbestedende overheid voorziet ten 
voordele van de kandidaten, deelnemers of inschrijvers;

• Desgevallend de herzieningsbepalingen;

• De verlengingen

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Art. 29 KB Plaatsing

57

• Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen en de globale prijzen van de opdracht alle heffingen welke de opdracht belasten, 
met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde.

• Wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft, schrijft de aanbestedende overheid voor:

• 1° hetzij dat zij in een afzonderlijke post van de samenvattende opmeting of van de inventaris 
wordt vermeld om bij de prijs van de offerte te worden gevoegd. Indien de inschrijver verzuimt 
deze post in te vullen, wordt de geboden prijs door de aanbestedende overheid met deze belasting 
verhoogd;

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

• Wanneer de belasting over de toegevoegde waarde een kost met zich meebrengt voor de 
aanbestedende overheid, gebeurt de evaluatie van de offertebedragen met inbegrip van de 
belasting over de toegevoegde waarde.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Art. 42 Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking

58

• § 1 Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking doch, indien mogelijk, na raadpleging van 
meerdere ondernemers in de volgende gevallen:

• 1° in geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer:

• a) de goed te keuren uitgave zonder belasting over de toegevoegde waarde, is lager 
dan de bedragen bepaald door de Koning;

• MAAR juncto art. 29 KB Plaatsing (Wanneer de belasting over de toegevoegde waarde 
een kost met zich meebrengt voor de aanbestedende overheid, gebeurt de evaluatie 
van de offertebedragen met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde)

• 139.000€ exclusief BTW wordt inclusief BTW voor de meeste overheden!!!!

• Opgelet voor de raming – ook BTW wordt een kost en te voorzien in de raming

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Plaatsingsprocedures

Overheidsopdrachten van A tot Z

Plaatsingsprocedures

60

Er zijn 7 plaatsingsprocedures:

• Openbare procedure (OP)

• Niet-openbare procedure (NOP)

• Mededingingsprocedure met onderhandelingen (MMO)

• Concurrentiegerichte dialoog (CD)

• Innovatiepartnerschap (IP)

• Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking (VOHMB)

• Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OHZB)

• De opdrachten van geringe waarde (aanvaarde factuur)

• De termen “aanbesteding” en “offerteaanvraag” vallen volledig weg!

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Ze onderscheiden zich op verschillende manieren

61

Wanneer is er vrije keuze en wanneer betreft het een uitzonderingsgeval?

• Vrije keuze, dus zonder toepassingsvoorwaarden:

- Openbare procedure

- Niet-openbare procedure

• Uitzondering: met toepassingsvoorwaarden

- Mededingingsprocedure met onderhandelingen (artikel 38 van de wet)

- Concurrentiegerichte dialoog (artikel 39 van de wet)

- Innovatiepartnerschap (artikel 40 van de wet)

- Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking (artikel 41 van de wet)

- Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (artikel 42 van de wet)

- De opdrachten van geringe waarde (art. 92 van de wet)

Overheidsopdrachten van A tot Z

Aantal “onderdelen”/stappen in een procedure

62

• Een stap:

- Openbare procedure

- Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 

- Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

• Twee stappen:

- Niet-openbare procedure

- Mededingingsprocedure met onderhandelingen

• Drie stappen: 

- Concurrentiegerichte dialoog

- Innovatiepartnerschap

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Mag men over de offertes onderhandelen?

63

• Wanneer zijn onderhandelingen absoluut verboden?
- Openbare procedure
- Niet-openbare procedure

• Wanneer zijn onderhandelingen toegelaten (maar NIET verplicht indien de 
opdrachtdocumenten voorzien in de mogelijkheid om niet te onderhandelen) ?
- Mededingingsprocedure met onderhandelingen
- Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
- Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
- De opdrachten van geringe waarde

• Gezamenlijke ontwikkeling van de offerte door aanbestedende overheid en 
onderneming:
- Concurrentiegerichte dialoog (zonder onderhandelingen over de definitieve offerte)
- Innovatiepartnerschap (met onderhandelingen over de tussentijdse offerte, maar NIET over de 

definitieve offerte)

Overheidsopdrachten van A tot Z

Openbare procedure – art. 36 van de Wet

64

• Elke belangstellende ondernemer mag een offerte indienen

• Procedure in 1 fase:

- selectie ondernemer EN

- keuze offerte in 1 beweging

Overheidsopdrachten van A tot Z

Aankon-
diging

opdracht

Indiening 
offertes

Beoorde-
ling

offertes

Gunnings-
beslissing

e-Notification e-Tendering

e-mail en aangetekend 
schrijven,
e-Notification 

e-mail en 
aangetekend 
schrijven

Wacht-
termijn
(15 kd)

Sluiting

indien EU
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Niet-openbare procedure – art. 37 van de Wet

65

• Elke belangstellende ondernemer mag een aanvraag tot deelneming indienen

• Procedure in 2 fasen

• Selectie ondernemers 

• Enkel geselecteerde ondernemers mogen een offerte indienen

Overheidsopdrachten van A tot Z

Niet-openbare procedure
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e-Notification e-Tendering

Aankondiging 
opdracht

Indiening 
aanvragen tot 

deelneming

Beoordeling 
aanvragen tot 

deelneming
Selectiebeslissing

e-mail en aangetekend schrijven

Uitnodiging 
indiening 
offertes

Indiening 
offertes

Beoordeling
offertes

e-Notification e-Tendering

e-mail en 
aangetekend
schrijven

e-mail en 
aangetekend 
schrijven,
e-Notification 

Wachttermijn
(15 kd)

Sluiting

indien EU

Gunnings-
beslissing
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Beperking aantal kandidaten

67

Hoe:

• criteria in aankondiging

• min. aantal kandidaten vermelden

• ev. max. aantal kandidaten vermelden

Aantal:

• niet-openbare: minimum 5 kandidaten

• MMO, concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnerschap: minimum 3 
kandidaten

Overheidsopdrachten van A tot Z

Mededingingsprocedure met onderhandelingen

68Overheidsopdrachten van A tot Z

e-Notification e-Tendering

Aankondiging 
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Indiening aanvragen 
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Beoordeling 
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Selectiebeslissing

e-mail en 
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offerte
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delingen
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offerte

…
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Beoordeling 
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schrijven
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Mededingingsprocedure met onderhandelingen

69

Gevallen waarin de MMO toegelaten is (artikel 38 van de wet):
1. Opdrachten van werken/leveringen/diensten:

1. Er kan niet worden voorzien in de behoeften van de aanbestedende overheid zonder aanpassing van 
onmiddellijk beschikbare oplossingen

2. Ze bevatten ontwerp- of innovatieve oplossingen
3. De opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke 

omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële 
voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico’s

4. De technische specificaties kunnen door de aanbestedende overheid niet nauwkeurig genoeg worden 
vastgesteld op basis van een norm, Europese technische beoordelingen, een gemeenschappelijke 
technische specificatie of een technisch referentiekader als bedoeld in artikel 2, 45° tot 48°

5. De toegang tot de opdracht wordt voorbehouden overeenkomstig artikel 15 en het geraamde bedrag 
van de opdracht zonder BTW lager is dan de voor de Europese bekendmaking bepaalde drempel

6. Het geraamde bedrag van de opdracht BTW is lager dan
- 750.000 EUR voor opdrachten van werken
- 214.000 EUR voor opdrachten van leveringen en diensten

Overheidsopdrachten van A tot Z

Mededingingsprocedure met onderhandelingen

70

2. Met betrekking tot werken, leveringen of diensten waarvoor, naar aanleiding van 
een openbare of niet-openbare procedure, enkel onregelmatige of onaanvaardbare 
offertes werden ingediend

- de aanbestedende overheid is niet verplicht een aankondiging van een 
opdracht bekend te maken indien zij tot de procedure uitsluitend alle 
inschrijvers toelaat die geselecteerd waren en die offertes hebben ingediend 
die aan de formele eisen van de procedure voldeden

- Indien zij niet al deze inschrijvers toelaat tot de procedure, zal de 
aanbestedende overheid ertoe gehouden zijn een aankondiging van een 
opdracht bekend te maken

- Wanneer de eerste procedure niet verplicht onderworpen is aan de Europese 
bekendmaking, kan de aanbestedende overheid echter, bovendien 
ondernemers raadplegen die volgens haar in staat zijn te voldoen aan de eisen 
inzake selectie. In een dergelijk geval is de aanbestedende overheid er niet toe 
gehouden een aankondiging van een opdracht te publiceren

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Concurrentiegerichte dialoog

71

• Gevallen waarin de CD toegelaten is (artikel 39 van de wet):

• In dezelfde gevallen zoals voorzien in artikel 38, § 1, 1°, a) tot d), en 2° (= de 
meeste gevallen van de mededingingsprocedure met onderhandelingen)

Overheidsopdrachten van A tot Z

Innovatiepartnerschap

72

Gevallen waarin de IP toegelaten is (artikel 40 van de wet):

• Ontwikkeling van innovatieve werken, leveringen of diensten en de daaropvolgende 
aankoop van de daaruit resulterende werken, leveringen of diensten, mits deze 
voldoen aan de prestatieniveaus die tussen de aanbestedende overheid en de 
deelnemers zijn afgesproken en onder de afgesproken maximumkosten blijven

• Geen afzonderlijke opdrachten meer voor de ontwikkeling enerzijds en anderzijds voor 
de aankoop ervan

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

73

Gevallen waarin de VOHMB toegelaten is (artikel 41 van de wet):

• Opdrachten van leveringen of diensten waarvan het bedrag lager is dan 215.000 EUR

• Opdrachten van werken waarvan het bedrag lager is dan 750.000 EUR

Overheidsopdrachten van A tot Z

1 fase met onderhandelingen

74Overheidsopdrachten van A tot Z

Aankon-
diging

opdracht

Indiening 
offertes

Beoorde-
ling

offertes

Gunnings-
beslissing/

Sluiting

e-Notification e-Tendering

e-mail en 
aangetekend 
schrijven

Onderhan-
delingen

indien 
gewenst 
door AO

Onderhan-
delingen

Bijkomende 
offerte

Onderhan-
delingen

Finale 
offerte

…

73

74



10-2-2022

38

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

75

Gevallen waarin de OHZB toegelaten is (artikel 42 van de wet):
1. Opdrachten van werken, leveringen of diensten: 

a) De goed te keuren uitgave zonder BTW, is lager dan 
- 140.000 EUR
- 215.000 EUR voor opdrachten van R&D diensten (artikel 32, tweede lid, van de wet)

b) Dwingende spoed voortvloeiend uit onvoorzienbare gebeurtenissen voor de 
aanbestedende overheid 

- voor zover dit strikt noodzakelijk is
- De ingeroepen omstandigheden mogen in geen geval aan de AO te wijten zijn

c) Geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte werd ingediend ingevolge een 
openbare of niet-openbare procedure

- Voor zover de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden 
gewijzigd

- Voor opdrachten ≥ dan de Europese drempels, moet aan de Europese Commissie op 
haar verzoek een verslag worden overgelegd

Overheidsopdrachten van A tot Z
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d) de werken, leveringen of diensten alleen door één bepaalde 
ondernemer kunnen worden verricht, om een van de volgende 
redenen:
1. de opdracht heeft als doel het vervaardigen of verwerven van 

een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke prestatie
2. mededinging ontbreekt om technische redenen
3. uitsluitende rechten moeten worden beschermd, met inbegrip 

van de intellectuele eigendomsrechten
- De in de punten 1 en 2 genoemde uitzonderingen gelden alleen als 

er geen redelijk alternatief of substituut bestaat en het ontbreken 
van mededinging niet het gevolg is van een kunstmatige beperking 
van de voorwaarden van de opdracht

Overheidsopdrachten van A tot Z
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2. Opdrachten van werken of diensten: 
- wanneer het gaat om nieuwe werken of diensten bestaande uit een herhaling van 

soortgelijke werken of diensten, die aan de opdrachtnemer worden gegund, op 
voorwaarde dat 

- Deze werken of diensten overeenstemmen met een basisproject  en
- Dit project het voorwerp uitmaakte van een oorspronkelijke opdracht  met 

bekendmaking en
- De mogelijkheid om deze procedure aan te wenden dient evenwel bij het in 

mededinging stellen van de eerste opdracht vermeld te worden en
- Het geraamde totaalbedrag voor de daaropvolgende werken of diensten moet reeds 

vanaf dit ogenblik door de aanbestedende overheden in aanmerking genomen 
worden voor het al dan niet bereiken van de Europese drempels

- Bovendien moet de gunning van de herhalingsopdrachten gebeuren binnen drie jaar 
na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht

Overheidsopdrachten van A tot Z
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3. Opdrachten van leveringen  of diensten: 

- wanneer het gaat om de aankoop van leveringen of diensten tegen bijzondere 

gunstige voorwaarden

- hetzij bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet

- Het zijn de curatoren in geval van faillissement of gelijkaardige situatie

Overheidsopdrachten van A tot Z
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4. Opdrachten van leveringen : 
- Wanneer het producten betreft die uitsluitend voor onderzoek, proefneming, studie of 

ontwikkeling worden vervaardigd
- Deze bepaling geldt niet voor de productie in grote hoeveelheden met het oog op 

commerciële haalbaarheid of om de kosten van onderzoek en ontwikkeling terug te 
verdienen

- Wanneer aanvullende leveringen moeten worden verricht door de oorspronkelijke 
leverancier, die ofwel bestemd zijn voor de gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of 
installaties, ofwel voor de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties

- Onverenigbaarheden - Onevenredige technische moeilijkheden - De looptijd van 
deze opdrachten en nabestellingen mag in de regel niet langer zijn dan drie jaar

- Het gaat om op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen
- De Koning kan eveneens toestaan, dat gebruik wordt gemaakt van de OHZB, wanneer het 

gelegenheidsaankopen betreft (onder de EU drempel)

Overheidsopdrachten van A tot Z
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5. Opdrachten van diensten : 

- wanneer de betrokken opdracht op een prijsvraag volgt 

- alle winnaars worden uitgenodigd om aan de onderhandelingen 

deel te nemen
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De opdrachten van geringe waarde

81

Geval waarin toegelaten is (artikel 92 van de wet):

• Maximum geraamde waarde € 30.000

• Op aanvaarde factuur

• Het volstaat om zo mogelijk de voorwaarden van meerdere ondernemers te 

consulteren om aldus de mededinging te laten spelen. Echter moeten de voormelde 

ondernemers niet noodzakelijk een offerte indienen (verslag Koning bij art. 124 KB)

• Enkel verplicht de principes toe te passen

• Bewijs consultatie dient in opdrachtdossier bewaard te worden

Overheidsopdrachten van A tot Z

Hoe hoog zijn de 
drempelbedragen die de 
procedure bepalen en wat zijn 
de indieningstermijnen?
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De bekendmakingsdrempels

83

• In principe, maken alle overheidsopdrachten het voorwerp uit van een 

publicatie.  De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking is een uitzondering

• De bekendmaking gebeurt in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) en 

eventueel (ook) in het Publicatieblad van de Europese Unie (EP) 

https://enot.publicprocurement.be

• In functie van de waarde van de opdracht: hoe hoger de waarde, hoe 

meer regels van toepassing zijn

Overheidsopdrachten van A tot Z

De bekendmakingsdrempels

84

• Klassieke sector

<30.000 EUR geen bekendmaking

<140.000 EUR geen bekendmaking

> 140.000 EUR Drempel vanaf wanneer Belgische bekendmaking verplicht is – BDA 

> 215.000 EUR Opdrachten van leveringen en diensten - Drempel vanaf wanneer een Europese 
bekendmaking verplicht is – BDA en EP

<750.000 EUR Opdrachten van werken (VOMB) - Belgische bekendmaking verplicht – BDA 

≥ 5.382.000 EUR Opdrachten van werken - Drempel vanaf wanneer een Europese bekendmaking
verplicht is – BDA en EP

Speciale sector

> 431.000 EUR Opdrachten van leveringen en diensten - Drempel vanaf wanneer een Europese 
bekendmaking verplicht is – BDA en EP

≥ 5.382.000 EUR Opdrachten van werken - Drempel vanaf wanneer een Europese bekendmaking
verplicht is – BDA en EP

Overheidsopdrachten van A tot Z
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De publicatietermijnen

85

• Verschillend in functie van de gunningswijze

- Geen onderscheid meer tussen opdrachten onderworpen aan de Belgische 
bekendmaking en de Europese bekendmaking

• Wettelijke minimumtermijnen zoals voorzien door de wet

- Bij de vaststelling van de termijnen houdt de aanbestedende overheid rekening met de 
complexiteit van de opdracht en met de tijd die nodig is voor de voorbereiding van de 
offertes

- Er zijn verlengingen mogelijk

- Er zijn inkortingen mogelijk

Overheidsopdrachten van A tot Z

De publicatietermijnen

86

• Bij openbare procedure:
• 35 kalenderdagen voor de indiening van de offerte

• 15 kalenderdagen bij vooraankondiging (35 dagen tot 12 maanden voor het versturen 
van de aankondiging van opdracht)

• 15 kalenderdagen bij dringendheid
• 30 kalenderdagen indien de offerte elektronisch worden ingediend

• Bij niet-openbare procedure:
• 30 kalenderdagen voor de indiening van de aanvraag tot deelneming

• 15 kalenderdagen bij dringendheid
• 30 kalenderdagen voor de indiening van de offertes

• 10 kalenderdagen bij vooraankondiging (35 dagen tot 12 maanden voor het versturen 
van de aankondiging van opdracht)

• 10 kalenderdagen bij dringendheid
• 25 kalenderdagen indien de offerte elektronisch worden ingediend

Overheidsopdrachten van A tot Z
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De publicatietermijnen
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• Bij mededingingsprocedure met onderhandelingen:

• 30 kalenderdagen voor de indiening van de aanvraag tot deelneming

• 15 kalenderdagen bij dringendheid

• 30 kalenderdagen voor de indiening van de offertes

• 10 kalenderdagen bij vooraankondiging (35 dagen tot 12 

maanden voor het versturen van de aankondiging van opdracht) 

• 10 kalenderdagen bij dringendheid

• 25 kalenderdagen indien de offerte elektronisch worden 

ingediend

Overheidsopdrachten van A tot Z

De publicatietermijnen
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• Bij concurrentiegerichte dialoog:

• 30 kalenderdagen voor de indiening van de aanvraag tot deelneming

• 15 kalenderdagen bij dringendheid

• 30 kalenderdagen voor de indiening van de offertes

• 10 kalenderdagen bij vooraankondiging (35 dagen tot 12 maanden voor het 

versturen van de aankondiging van opdracht) 

• 10 kalenderdagen bij dringendheid

• 25 kalenderdagen indien de offerte elektronisch worden ingediend

Overheidsopdrachten van A tot Z
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De publicatietermijnen

89

• Bij innovatiepartnerschap:
• 30 kalenderdagen voor de indiening van de aanvraag tot deelneming
• Geen wettelijke termijn voor de indiening van de offerte

• Bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
• 22 kalenderdagen voor de indiening van de offertes
• 17 kalenderdagen indien de offerte elektronisch worden ingediend

• Bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
• Redelijke termijn

Overheidsopdrachten van A tot Z

Welke technieken en 
instrumenten bestaan er voor 
elektronische en samengestelde 
opdrachten?
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De raamovereenkomst

91

• Overeenkomst tussen één of meerdere aanbestedende overheden en één of meerdere 
aannemers, leveranciers of dienstverleners, met als voorwerp de bepalingen inzake te 
sluiten opdracht vast te leggen tijdens een bepaalde periode

• Maximum duurtijd van 4 jaar behalve bij behoorlijk gemotiveerde omstandigheden

• Tijdens de gunning van de op de raamovereenkomst gebaseerde opdrachten mag geen 
enkele substantiële wijziging worden aangebracht aan de voorwaarden die reeds 
vastgelegd werden in de raamovereenkomst

Overheidsopdrachten van A tot Z

De aankoopcentrale

92

• Een aanbestedende overheid kan

• Leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale 

• Gebruik maken gecentraliseerde aankoopactiviteiten van een

• door gebruik te maken van een door deze aankoopcentrale gesloten 

opdracht

• door gebruik te maken van een door een aankoopcentrale geëxploiteerd 

dynamisch aankoopsysteem

• door gebruik te maken van een raamovereenkomst die gesloten is door deze 

aankoopcentrale

• De term “opdrachtencentrale” valt weg

Overheidsopdrachten van A tot Z

91

92



10-2-2022

47

Het dynamisch aankoopsysteem

93

• Voor opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor courant gebruik die 

algemeen beschikbaar zijn op de markt en waarvan de kenmerken voldoen aan haar 

behoeften

• Betreft een volledig elektronisch proces

• Gedurende de gehele geldigheidstermijn open voor elke ondernemer die voldoet aan 

de selectiecriteria

• De aanbestedende overheid volgt bij het plaatsen van een de regels van de niet-

openbare procedure

• Alle kandidaten die aan de selectiecriteria voldoen, worden tot het systeem toegelaten

Overheidsopdrachten van A tot Z

De elektronische veiling

94

• Het herhalend elektronisch proces dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de 

offertes en dat een klassering op basis van automatische beoordelingsmethoden mogelijk maakt.

• Systeem waarbij nieuwe, verlaagde prijzen, en/of nieuwe waarden voor bepaalde elementen van 

de offertes worden voorgesteld. 

• Bij de openbare of niet-openbare procedure of bij de mededingingsprocedure met 

onderhandeling kan een aanbestedende overheid de gunning van de opdracht laten voorafgaan 

door een elektronische veiling, voor zover de inhoud van de   opdrachtdocumenten, in het 

bijzonder de technische specificaties, nauwkeurig kan worden bepaald en het gaat om 

opdrachten voor werken, leveringen of diensten.

• De elektronische veiling kan onder dezelfde voorwaarden worden aangewend bij het opnieuw tot 

mededinging oproepen van de partijen bij een raamovereenkomst, alsook voor opdrachten die in 

het kader van een dynamisch aankoopsysteem worden geplaatst.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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If you think you’re too small to have an 
impact, try going to bed with a mosquito in 
the room
Anita Roddick – Founder The Body Shop

Overheidsopdrachten van A tot Z

For more tips follow us on:
facebook.com/apexprocommv
linkedin.com/company/apexpro

Anja Palmaerts

Of schrijf in op de nieuwsbrief via 
apexpro.be

03 235 71 53 anja@apexpro.be apexpro.be
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