
4-10-2021

1

OO van A tot Z

Opmaken van een bestek

Dirix Johan

Definities

OO van A - Z / Opmaken van het bestek

1

2



4-10-2021

2

Het bestek of opdrachtdocument

• Het bestek is een document waarin de contractuele voorwaarden worden 
opgenomen, alsmede de voorwaarden voor de gunning van het contract. 

• Het bestek omvat:
- de informatie aangaande de prestaties die het voorwerp zullen uitmaken van het beoogde contract. 

- de gegevens betreffende de wijze waarop de gegadigden zich  kandidaat kunnen stellen en de 
voorwaarden waaraan de kandidaat-contractanten en hun offerte moeten voldoen om voor de 
gunning van het contract in aanmerking te komen. 

- bepalingen betreffende uitvoering van het contract.
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Uitgangspunten
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• Uitgangspunt is prijs/kwaliteit
• Innovatie
• Optimalisatie aankoopproces 
• Zekerheid : projecten tijdig en correct uitgevoerd
• Concurrentie speelt
• Marktstudie
• Keuze juiste procedurevorm
• Administratief/wettelijke bepalingen gevolgd
• Correcte evaluatie
• Goede uitvoering
• Tevredenheid van de interne klant
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11 stappen van het proces van een overheidsopdracht
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1. Ontstaan van de behoefte
2. Behoefte analyse

3. Marktanalyse
4. Keuze van de procedure

5. Opmaken bestek
6. Openbare publicatie

7. Inschrijvingen
8. Evaluatie van de inschrijvingen

9. Gunning
10.Uitvoering

11.Tevredenheid

VOORAFGAAND AAN OPMAKEN BESTEK
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• Werken, leveringen of diensten
• Gezamenlijk aankopen  
• Beperkt of openbaar
• Procedure

• Open of gesloten procedure met een of meerdere criteria
• Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
• Mededing procedure met onderhandelingen
• Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
• Bijzondere procedures (concurrentiegerichte dialoog, concessie, DBMF, …)

• Timing
• Gebruik van percelen
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Percelen
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• Verplichting boven de 139.000 € behoudens motivatie

• Aantal : liefst beperkt => evaluatie

- Indienen mogelijk voor een of meerdere percelen (beperking tot een maximum 
mag, maar aangeven in het bestek)

- Kortingen bij meerdere percelen ?

- Eenduidige rangschikking

• Eventueel verschillende procedures per perceel
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Onderscheid voorwaarden bepaald in een bestek
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• Toegangsrecht
• Toegangsvoorwaarde
• Selectiecriteria
• Gunningcriteria
• Eisen

• Voorwaarden die gesteld worden in het technisch deel van het opdrachtdocument waaraan de 
uitvoering dient te voldoen.

• Indien de inschrijver hieraan niet voldoet wordt zijn inschrijving geweerd op basis van een 
absolute nietigheid.

Deze voorwaarden mogen niet verward worden of onderling 
verwisseld
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Opmaak van het bestek
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Algemene Indeling
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• Hoofdstuk 1: Algemene inlichtingen 
• Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
• Hoofdstuk 3: Contractuele bepalingen
• Hoofdstuk 4: Technische bepalingen
• Hoofdstuk 5: Modeldocumenten
• Hoofdstuk 6: Inventaris / Meetstaat
• Hoofdstuk 7: Bijlagen
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Hoofdstuk 1: Algemene inlichtingen
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• Algemeen:
• Titel
• CPV code: Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, een uniform classificatiesysteem voor 

overheidsopdrachten
• 34913510-8 : Fietssloten
• http://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/download/cpvcodes/cpv-

verordeningen.pdf

• Aanbestedende overheid
• Correct en officieel adres
• Indien er verschillende diensten zijn in de organisatie aanduiden wie verantwoordelijk is

• Eventueel aanduiden dat er een gezamenlijke aankoop is
• Aanduiden wie deel uitmaakt van de gezamenlijke aankoop
• Eventueel verwijzen naar een website met de statuten en bijzondere voorwaarden

• Voorwerp van de opdracht
• Eventuele opdeling in percelen 
• Bepalen of het een raamcontract betreft
• Gelijktijdige uitvoering meerdere opdrachten op dezelfde locatie
• Vaste en voorwaardelijke delen

Vaste en voorwaardelijke delen

12

• Wanneer de aanbestedende overheid de noodzaak daartoe aantoont, kan ze een opdracht plaatsen die een of 
meer vaste gedeelten en een of meer voorwaardelijke gedeelten omvat. Alhoewel de sluiting van de opdracht 
betrekking heeft op de volledige opdracht, is de aanbestedende overheid enkel gebonden door de vaste 
gedeelten. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een beslissing van de aanbestedende 
overheid die aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld overeenkomstig de in de initiële opdrachtdocumenten 
bepaalde nadere regels. De uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte mag de algemene aard van de opdracht 
niet wijzigen.

• Een opdracht kan van bij de sluiting een of meer verlengingen omvatten, overeenkomstig de in de initiële 
opdrachtdocumenten vermelde nadere regels. De volledige looptijd, met inbegrip van de verlengingen, moet over 
het algemeen beperkt blijven tot vier jaar na het sluiten van de opdracht. De verlenging mag geen aanleiding 
geven tot een wijziging van de algemene aard van de opdracht.

• Dit in dit artikel bedoelde clausules moeten worden opgesteld in duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige 
bewoordingen. Deze clausules omschrijven het toepassingsgebied en de aard van de eventuele gevolgen die eruit 
voort kunnen vloeien, alsmede de voorwaarden waaronder ze kunnen worden gebruikt.

• De Koning kan de nadere regels bepalen voor het gebruik van de opdrachten in vaste en voorwaardelijke gedeelten 
en verlengingsclausules.

(Art. 57 wet OO)
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Hoofdstuk 1: Algemene inlichtingen
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• Aard van de opdracht
• Werken, leveringen of diensten
• Hoofdaanduiding indien gemengde opdracht

• bv: aanneming van diensten met bijkomende leveringen
• AP: percelen: aard van de opdracht kan verschillen per perceel

• Posten en/of fazen
• Reglementering die van toepassing is

• Wetgeving overheidsopdrachten
• Andere wetgevende of reglementaire teksten 
• Afwijkingen van de uitvoeringsvoorwaarden

Hoofdstuk 1: Algemene inlichtingen
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Afwijkingen van de uitvoeringsregels
• Volgende afwijkingen door de opdrachtdocumenten zijn verboden en elk andersluidend beding wordt voor 

niet-geschreven gehouden:
1°het verlengen van de betalingstermijnen bepaald in de artikelen 95, 127 en 160;
2°het verlengen van de verificatietermijnen bepaald in de artikelen 95, 120, tweede lid, en 150, derde 
lid;

• Onverminderd de paragrafen 1 en 4, is het eerste lid, 1°, niet toepasselijk mits is voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

1°de opdrachtdocumenten voorzien uitdrukkelijk in een langere betalingstermijn en;
2°deze afwijking is objectief gerechtvaardigd door de bijzondere aard of eigenschappen van de opdracht 
en;
3°de betalingstermijn is in geen geval langer dan zestig dagen.

• Onverminderd de paragrafen 1 en 4, is het eerste lid, 2°, niet toepasselijk mits is voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

1°de opdrachtdocumenten voorzien uitdrukkelijk in een langere verificatietermijn en;
2°de verlenging bevat jegens de opdrachtnemer geen kennelijke onbillijkheid als bedoeld in paragraaf 3.
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http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-95
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-127
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-160
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-95
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-120
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-150
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Hoofdstuk 1: Algemene inlichtingen
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Afwijkingen van de uitvoeringsregels
Een contractuele bepaling of een praktijk die jegens de opdrachtnemer een kennelijke onbillijkheid behelst, zal met betrekking tot 
de datum of termijn voor verificatie of betaling, de intrestvoet voor betalingsachterstand of de vergoeding van invorderingskosten 
voor niet-geschreven worden gehouden.
Bij de beoordeling van de vraag of een contractuele bepaling of een praktijk jegens de opdrachtnemer een kennelijke onbillijkheid 
behelst, worden alle omstandigheden in aanmerking genomen, inzonderheid:

1°elke aanmerkelijke afwijking van de goede handelspraktijken die in strijd is met de goede trouw en de eerlijke 
behandeling;
2°de aard van de werken, leveringen of diensten;
3°de vraag of de aanbestedende overheid objectieve redenen heeft om af te wijken van de wettelijke intrestvoet voor 
betalingsachterstand, van de in de artikelen 95,120, tweede lid, en 150, derde lid, bedoelde verificatietermijn, van de in 
de artikelen 95, 127 en 160 bedoelde betalingstermijn of van de in artikel 69, § 2, bedoelde vergoeding voor de 
invorderingskosten.

Voor de toepassing van deze paragraaf:
1°worden als kennelijk onbillijk beschouwd, contractuele bedingen en praktijken die de betaling van intrest voor 
betalingsachterstand uitsluiten;
2°worden als vermoedelijk kennelijk onbillijk beschouwd, de contractuele bedingen en praktijken die een vergoeding van 
invorderingskosten uitsluiten.

Hoofdstuk 1: Algemene inlichtingen
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Afwijkingen van de uitvoeringsregels
Er mag slechts worden afgeweken van de andere verplichte bepalingen dan die bedoeld in de paragrafen 2 en 3 van dit artikel, voor zover de 
bijzondere eisen van de betrokken opdracht dit noodzakelijk maken. De lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken, wordt uitdrukkelijk 
vooraan in het bestek vermeld.
De afwijkingen op de artikelen

10: gebruik elektronische middelen
12: onderaannemers
13: uitgesloten opdrachtnemers
18: vertrouwelijkheid
25 tot 30: borgtocht
44 tot 63: actiemiddelen van de overheid, indieningsvoorwaarden en incidenten tijdens de uitvoering
66: betaling na uitvoering
68 tot 73: betalingsvoorwaarden
78 tot 81: betalingsvoorwaarden werken
84: aansprakelijkheid aannemer
86: vertragingsboetes werken
96: promotieopdracht
123: vertragingsboetes leveringen
154: vertragingsboetes diensten

van dit besluit worden uitdrukkelijk gemotiveerd in het bestek. Indien de motivering in het bestek ontbreekt, wordt de afwijking in 
kwestie voor niet geschreven gehouden. Deze sanctionering geldt niet in geval van een door de partijen ondertekende overeenkomst.
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http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-95
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-120
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-150
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-95
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-127
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-160
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-69
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-10
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-12
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-13
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-18
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-25
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-30
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-44
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-63
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-66
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-68
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-73
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-78
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-81
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-84
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-86
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-96
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-123
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln139601&anchor=ln139601#ln139601-154
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Hoofdstuk 1: Algemene inlichtingen
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Wetgeving

Op deze aanneming is de volgende wetgeving van toepassing:
- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (“Wet Overheidsopdrachten”)
- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 ( “KB Plaatsing”)
- Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
(“KB Uitvoering”) 
- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (“Wet 
rechtsbescherming”).

Het Belgische recht is van toepassing voor de interpretatie van de contractuele clausules en voor het bepalen van de 
rechten en plichten die niet door deze clausules geregeld zouden zijn.
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de 
bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de gunningsprocedure zoals deze in het bestek beschreven is en 
aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een Inschrijver in dat verband een bezwaar 
heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, 
bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden.

Hoofdstuk 1: Algemene inlichtingen
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• Gunningwijze
Motivatie onderhandelingsprocedure

• Procedureverloop: bv.
De gunningprocedure bestaat uit twee fasen. De eerste fase omvat de selectie van kandidaten. De betrouwbaarheid en geschiktheid van de kandidaten worden onderzocht 
op basis van het toegangsrecht, de toepasselijke selectiecriteria en andere voorwaarden bepaald in dit bestek. De geselecteerde kandidaten worden verzocht hun offerte in 
te dienen op basis van het bestek gevoegd bij de uitnodiging. De tweede fase omvat de beoordeling van de offertes. De offertes worden onderzocht op hun regelmatigheid 
en op grond van de toepasselijke gunningcriteria. Na de eerste beoordeling zullen de onderhandelingen gestart worden met één, meerdere of alle inschrijvers. Er zullen één 
of meerdere onderhandelingsrondes gehouden worden, afhankelijk van de inhoud van de voorstellen van de inschrijvers. De aanbestedende overheid behoudt zich het 
recht voor om bijkomende inlichtingen en verduidelijkingen te vragen en om tijdens de onderhandelingen voorgestelde zaken te weigeren, een aanpassing ervan te vragen 
of bepaalde voorwaarden op te leggen, evenals de mogelijkheid van een eigen inbreng in de onderhandelingen. Voormelde handelingen gebeuren steeds rekening houdend 
met hetgeen het bestek oplegt en met in acht name van de beginselen van behoorlijk bestuur. De inschrijver met de meest voordelige offerte zal de opdracht toegewezen 
krijgen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht niet toe te wijzen en een nieuwe procedure te lanceren.

• Eventuele vergoedingen
• Communicatie

• Standaard
• Technische documentatie

17
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Hoofdstuk 1: Algemene inlichtingen
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• Informatievergadering - bezoeken
• Verplicht bijwonen of niet
• Eenieder die het bestek heeft op de hoogte brengen van eventuele 

wijzigingen (evt. nieuwe publicatie)

• Bijkomende bepalingen en nuttige inlichtingen

UEA – Uniform Europees Aanbestedingsdocument

20

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een standaardformulier houdende een verklaring dat 
ondernemers bij hun aanvraag tot deelneming of offerte dienen te voegen waarmee zij voorlopig kunnen bewijzen 
dat zij voldoen aan:

• de uitsluitingsgronden uit artikel 67 t.e.m. 69 Wet Overheidsopdrachten

• de kwalitatieve selectiecriteria

• de objectieve regels en criteria ter beperking van het aantal kandidaten

Kandidaten of inschrijvers hoeven dan niet alle documenten en certificaten hiertoe bij hun aanvraag tot 
deelneming of offerte te voegen, wat de administratieve lasten kan verlichten.

(https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/selectie-overheidsopdrachten)

OO van A - Z / Opmaken van het bestek

19

20

https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#uniform-europees-aanbestedingsdocument
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#uniform-europees-aanbestedingsdocument
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/indiening-en-opening-aanvragen-tot-deelneming-overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/indiening-en-opening-offertes-overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/selectie-overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/selectie-overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/indiening-en-opening-aanvragen-tot-deelneming-overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/indiening-en-opening-offertes-overheidsopdrachten
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UEA
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Verplichtingen aanbesteder

• Om het UEA te kunnen gebruiken, dient de aanbesteder in de aankondiging van de opdracht (of in
het bestek in het geval van een OPZB) de richtsnoeren te vermelden hoe
een kandidaat of inschrijver het UEA dient in te vullen. Hij kan dit bv. bij het punt ‘Nadere
inlichtingen’ van de aankondiging aangeven. Sowieso moet de aanbesteder vermelden hoe
kandidaten of inschrijvers deel IV van het UEA dienen in te vullen:

• ofwel door precieze inlichtingen op te geven door deel A tot D volledig in te vullen

• ofwel door het louter invullen van het onderdeel “Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria”, 
waardoor de kandidaat of inschrijver over het algemeen aangeeft dat hij voldoet aan de 
voorgeschreven selectiecriteria (deze optie wordt sowieso toegepast bij sociale en andere 
specifieke diensten).

• (https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/selectie-overheidsopdrachten)
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UEA

22

• Door de rechtstreekse werking kunnen particulieren zich ten overstaan van nationale of Europese rechterlijke 
instanties rechtstreeks op een Europese rechtsregel beroepen.

• De verticale rechtstreekse werking komt aan bod in de betrekkingen tussen particulieren en het land.

• De vraag of in geval van het ontbreken van nationale omzettingsbepalingen bij het verstrijken van de uiterste 
omzettingsdatum van 18 april 2016, de overheidsopdrachtenrichtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU en 
de concessierichtlijn 2014/23/EU directe werking hebben, moet positief worden beantwoord. M.a.w. de 
deelnemers aan een plaatsingsprocedure die na deze datum wordt gelanceerd, kunnen zich op deze richtlijnen 
beroepen. Op grond van vaste rechtspraak van het Hof van Justitie kunnen particulieren zich voor de nationale 
rechter beroepen op de bepalingen van een richtlijn die inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk 
en nauwkeurig zijn, karakteristieken die de bepalingen van richtlijnen 2014/24/EU, 2014/25/EU en 20014/23/EU 
kenmerken. De aanbestedende instanties van hun kant zijn ertoe gehouden om, bij ontbreken van nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke omzettingsbepalingen, de bepalingen van voormelde richtlijnen toe te passen en 
bepalingen van het nationaal recht die daarmee niet verenigbaar zijn, buiten toepassing te laten.

Mercatus CO300411430, Bijgewerkt tot 06/03/2016
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https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#aanbesteder
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#uniform-europees-aanbestedingsdocument
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#aanbesteder
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#opdracht
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#kandidaat
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#inschrijver
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#uniform-europees-aanbestedingsdocument
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#aanbesteder
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#uniform-europees-aanbestedingsdocument
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#kandidaat
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#inschrijver
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/102637/definities#optie
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150458&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150459&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150457&bron=doc


4-10-2021

12

UEA
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Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van 5 januari 2016 van de Commissie 
houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument.

• Art. 1 

• Met ingang van het moment waarop de nationale maatregelen ter 
uitvoering van Richtlijn 2014/24/EU van kracht worden, en uiterlijk met 
ingang van 18 april 2016 wordt het in bijlage 2 bij deze verordening 
opgenomen standaardformulier gebruikt voor het opstellen van het Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument als bedoeld in artikel 59 van 
Richtlijn 2014/24/EU. De instructies voor het gebruik van het UEA zijn 
vermeld in bijlage 1 bij deze verordening.

OO van A - Z / Opmaken van het bestek
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• Gebruiksaanwijzing – 1

• Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen 
verklaring waarmee ondernemers voorlopig bewijs overleggen ter 
vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven certificaten.

• Formele verklaring van de ondernemer dat hij zich niet bevindt in een van 
de situaties waardoor ondernemers kunnen of moeten worden uitgesloten 

• en dat hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria en, indien van 
toepassing, aan de objectieve regels en criteria als vastgesteld met het oog 
op de beperking van het aantal in andere opzichten gekwalificeerde 
gegadigden dat wordt uitgenodigd tot deelneming.

OO van A - Z / Opmaken van het bestek
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• Gebruiksaanwijzing – 2
• Lidstaten kunnen richtsnoeren aanreiken

- Relevante bepalingen (deel III afdeling A – uitsluitingsgronden)

- Welke landen bepaalde erkenningen of certificaten niet uitreiken

- Verplichte referenties 

- Informatie noodzakelijk voor elektronische opzoekingen

- Eventuele informatie betreffende de onderaannemers

- Draagkracht andere ondernemers (indien ja meerdere UEA, ook voor TV)

OO van A - Z / Opmaken van het bestek
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• Gebruiksaanwijzing – 3

• Elektronische versie van het UEA, 

- UEA-dienst : https: 
//webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/
index.html

• Deze dienst is gratis voor alle betrokkenen

• Inschrijvingen in het kader van openbare procedures, verzoeken om 
deelname aan niet-openbare procedures, mededingingsprocedures met 
onderhandeling, concurrentiegerichte dialogen en innovatiepartnerschappen 
moeten vergezeld gaan van het UEA.

OO van A - Z / Opmaken van het bestek
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• Gebruiksaanwijzing – 4

• Bij gunning geactualiseerde documenten, maar het kan ook op eender welk 
moment van de procedure indien dit vereist is voor een goed verder verloop

• Uitsluiting van inschrijvers bij valse verklaringen of achterhouden van 
informatie

• Ondernemers kunnen informatie opnieuw gebruiken indien ze nog actueel 
is voor een nieuwe procedure (mogelijkheid geboden door de UEA-dienst)

• Actueel boven de Europese drempels, maar het kan door een nationale 
wetgeving eveneens voor opdrachten onder de Europese drempels

OO van A - Z / Opmaken van het bestek

UEA

28

• Gebruiksaanwijzing – 5

• Afwijkingen mogen tot 18 april 2018

- Geldt eveneens voor elektronische communicatiemiddelen

• Percelen

- Nodig voor elk perceel indien de percelen dit vereisen
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• Doel

• Vermijden buitensporige administratieve lasten

• Alle inschrijvers dezelfde lasten (geen discriminatie)

- Erkenning 

- België <-> andere Europese landen

• Rechtstreeks verkrijgen van documentatie

• Nationale databank voor bepaalde selectiecriteria

• Elektronisch raadplegen van registers

- Bv strafregister

• Elektronische ondertekening

OO van A - Z / Opmaken van het bestek
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• Indeling UEA – 1

• Deel I. Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit

• Deel II. Gegevens over de ondernemer

OO van A - Z / Opmaken van het bestek
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• Indeling UEA - 2
• Deel III. Uitsluitingscriteria:

• A: Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen (krachtens artikel 57, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU is de 
toepassing van deze gronden verplicht. De toepassing daarvan is voor de aanbestedende diensten ook verplicht op grond van 
artikel 80, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2014/25/EU, terwijl andere aanbestedende entiteiten dan aanbestedende diensten 
ertoe kunnen besluiten om deze uitsluitingsgronden toe te passen).

• B: Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies (krachtens artikel 57, lid 2, van 
Richtlijn 2014/24/EU is de toepassing van deze gronden verplicht in geval van een onherroepelijke en bindende beslissing. 
Onder dezelfde voorwaarden is de toepassing daarvan voor de aanbestedende diensten ook verplicht op grond van artikel 80, 
lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2014/25/EU, terwijl andere aanbestedende entiteiten dan aanbestedende diensten ertoe 
kunnen besluiten om deze uitsluitingsgronden toe te passen. Overigens kan uitsluiting op grond van de nationale wetgeving van
bepaalde lidstaten ook verplicht zijn als de beslissing niet onherroepelijk en bindend is.

• C: Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten (zie artikel 57, lid 4, van Richtlijn 2014/24/EU) 
(gevallen waarin ondernemers uitgesloten kunnen worden; aanbestedende diensten kunnen door hun lidstaten worden 
verplicht om deze uitsluitingsgronden toe te passen. Op grond van artikel 80, lid 1, van Richtlijn 2014/25/EU kunnen alle 
aanbestedende entiteiten, ongeacht of het om aanbestedende diensten gaat, besluiten om deze uitsluitingsgronden toe te 
passen of door hun lidstaat gevraagd worden dit te doen).

• D: Andere uitsluitingsgronden waarin de nationale wetgeving van de lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende 
entiteit kan voorzien.

OO van A - Z / Opmaken van het bestek
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• Indeling UEA – 3

• Deel IV. Selectiecriteria:

• α: Globale indicatie van alle selectiecriteria

• A: Geschiktheid

• B: Economische en financiële draagkracht

• C: Technische en beroepsbekwaamheid.

• D: Kwaliteitsborgingsregelingen en normen inzake milieubeheer

• Deel V. Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden

• Afdeling VI. Slotopmerkingen

OO van A - Z / Opmaken van het bestek
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Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen

33OO van A - Z / Opmaken van het bestek

Toegangsrecht => Uitsluitingsgronden

• Wettelijk bepaalde omstandigheden die maken dat een kandidaat 
die hieronder valt NIET mag deelnemen aan een procedure, 
behoudens uitzonderingen voorzien in de wet.

• Vervangbaar door:
• Verklaring op eer
• Impliciete verklaring door loutere deelname
• UEA 

• Zie Teksten

Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
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Toelatingsvoorwaarden

In bepaalde gevallen kunnen bijkomende toelatingsvoorwaarden 
gesteld worden:

• bv. Het hebben van een bepaald diploma voor het 
uitvoeren van een bepaalde dienst

• Erkenningen

Onderscheid kwalitatieve selectiecriteria en gunningscriteria !!!

33
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Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
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Erkenning
• Erkenningsgetuigschrift = vermoeden van niet-uitsluiting, economische, 

financiële en technische draagkracht van de aannemer;
• Wet van 20 maart 1991: drie bewijsmogelijkheden:

• ofwel aantonen dat hij een Belgische erkenning draagt;
• ofwel de bewijzen bijvoegen dat hij over een erkenning door een 

andere EU-Lidstaat beschikt, die gelijkwaardig is met de vereiste 
erkenning;

• ofwel de bewijsstukken bijvoegen dat hij wel degelijk voldoet aan de 
voorwaarden van de voor dergelijke werken vereiste erkenning. 

• Als verantwoord bijkomende kwalitatieve eisen mogelijk

Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
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Selectiecriteria

“De kwalitatieve selectiecriteria moeten toelaten aan de aanbestedende 
overheid om de bekwaamheid van de kandidaten of inschrijvers om deze of 
gene opdracht tot een goed einde te brengen te beoordelen en of zij over 
voldoende financiële, economische en technische draagkracht beschikken.”
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Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
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Selectiecriteria

• Financieel en economische draagkracht
• Jaarrekeningen
• Bankverklaringen
• Verklaringen betreffende de omzet

• Technische en beroepsbekwaamheid
• Referenties

• Aantal
• Tijdsbeperking
• Vorm

• Attesten of certificaten
• Detail van inlichtingen

• Gebruik referenties andere entiteiten (nieuw sedert 1 februari 2006 (KB 12/01/2006, BS 27/01/2006) 

Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
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Selectiecriteria

• Studie- en beroepskwalificaties
• Lijst materiaal of productiemachines
• Personeelsbezetting
• Portfolio
• Lijst technici van bedrijf of onderaannemers
• Monsters van producten
• Certificaten van producten
• Controle door overheid
• Sociale tewerkstelling
• Milieunormen onderneming
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Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen

39OO van A - Z / Opmaken van het bestek

Selectiecriteria

Problematiek van de rangschikking

• Ordenende criteria ?

• Doorselecteren

• Wat indien teveel of te weinig kandidaten

Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
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Gunningcriteria

De gunningscriteria zijn bestemd om de intrinsieke waarde van de 
neergelegde offerte te beoordelen

39
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Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
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Gunningcriteria

• Beoordelen de waarde van de offerte
• Moeten betrekking hebben op het voorwerp van de opdracht
• TCO – Total cost of ownership
• art. 81 wet vermeldt voorbeelden, geen verplichte criteria
• In volgorde van afnemend belang, zo niet gelijkwaardig
• Kies relevante gunningscriteria

- bijdragen tot beste invulling van de behoefte
- duidelijk verschil geven in de beoordeling van de offertes
- niet teveel criteria
- geen zwaar gewicht aan een bepaald criterium, bv. prijs

• Formules (prijs)
• Meetbaarheid
• Methodiek

• Sociale, ethische en ecologische overwegingen

Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
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Gunningcriteria

• de kwaliteit van de producten of prestaties
• de prijs
• de technische waarde
• het esthetisch en functioneel karakter
• de milieukenmerken
• sociale en ethische overwegingen
• de kosten van het gebruik
• de rentabiliteit
• de dienst na-verkoop en de technische bijstand
• de leverings-datum en de termijn van levering of uitvoering.
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Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
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Vormvereisten voor het indienen van de kandidatuurstelling of de offerte
• Er moet gebruik gemaakt worden van de bij dit bestek gevoegde formulieren.  Indien deze niet 

gebruikt worden, moet op ieder van de ingediende documenten verklaard worden dat het document 
conform het bij het bestek behorend model is.  De te vermelden verklaring luidt als volgt:
• "Ondergetekende, xxx, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in 

volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de aanbestedende 
overheid verstrekte formulier aanvraag voor deelname/offerteformulier en de samenvattende 
opmetingsstaat/inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij.

• Iedere vermelding die strijdig is met het door de aanbestedende overheid vastgestelde model moet 
als niet geschreven beschouwd worden."

• De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ingevuld en ondertekend.
• De inschrijver duidt duidelijk aan in zijn offerte welke informatie vertrouwelijk is en / of betrekking 

heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag verspreid worden door de 
aanbestedende overheid.

• De inschrijver moet elke bladzijde van zijn offerte en de bijlagen, nummeren volgens het principe 
pagina (huidige pagina) / (totaal aantal pagina’s).  Dit geldt ook voor de bijlagen.

Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
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Wijze van indienen
• Papier
• Elektronisch
• Andere aangeduide wijze

Indienen op papier
• De aanvraag voor deelname wordt schriftelijk per brief aan de aanbestedende overheid overgemaakt op voormeld adres.
• De aanvraag voor deelname wordt in een definitief gesloten omslag geschoven waarop het volgende vermeld wordt : 

• de vermelding “aanvraag voor deelname”
• de titel van het bestek 
• de referentie van het bestek 
• de datum van indiening
• de vermelding ‘origineel’ of ‘kopie’

• Bij verzending per post, als gewoon of aangetekend stuk, of per koerier wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave 
van :

• het adres dat in het bestek is aangegeven 
• de vermelding "aanvraag voor deelname“

• Datum en uur
• Plaats
• Openingszitting of niet
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Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
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• Verbintenistermijn
• Standaard 90 dagen
• Voorzorgen tegen overschrijding

• Varianten => minimum eisen en eventuele verplichting van een basisofferte
• Verplichte
• Vrije (niet boven Europese drempel)
• Facultatieve

• Opties
• Zie varianten
• Dienen mede voor het berekenen van het ramingsbedrag – publicatie
• Indien de economisch meest voordelige offerte enkel geëvalueerd wordt op basis van 

de prijs of de kosten, mogen de inschrijvers aan de vrije of toegestane opties geen 
meerprijs of een andere tegenprestatie verbinden. (art 48 KB Plaatsing)

Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
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Te leveren documenten en voorwerpen

• Welke

• Onder welke vorm

• Indeling

• Teruggave van de voorwerpen ?

• Reekshoofden

45

46



4-10-2021

24

Hoofdstuk 2: Administratieve bepalingen
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Voorstelling
• Plaats en datum
• Toegestane personen
• Teksten en ppt

Aanvullende bepalingen

Hoofdstuk 3: Contractuele bepalingen
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• Leidend ambtenaar 
• Aanduiden in bestek of melding van latere aanduiding
• Ambtenaar of derde (bedrijf)
• Bevoegdheden

• Opvolging van de opdracht
• Overlegmomenten (diensten) of werfvergaderingen (werken)

• Borgtocht
• Afwijkingen (motivatie: zie begin bestek)
• Depositokas

• http://depositokas.be/Borgtocht/Borgtocht.htm
• Banken en verzekeringsinstellingen

• Borgtocht op eerste verzoek

47
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Hoofdstuk 3: Contractuele bepalingen

49OO van A - Z / Opmaken van het bestek

• Uitvoeringstermijn
• Werkdagen
• Kalenderdagen
• Vaste datum
• Afwijkingen normale werktijden (nacht, weekend, vakantie,..) – bonus / malus
• Toelichtingen betreffende 

• Fazen
• Periodes
• Besteltermijnen

• Plaats
• Nauwkeurige plaatsbeschrijving en toegangsmodaliteiten

Hoofdstuk 3: Contractuele bepalingen
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• Keuringen
• Belang
• Kosten
• A priori – a posteriori
• Bevoegdheden leidend ambtenaar
• Keuringen in de werkplaatsen

• Waarborgtermijn
• Duur: 1 jaar
• Onderbrekingen

• Opleveringen
• Voorlopige
• Definitieve

49
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Hoofdstuk 3: Contractuele bepalingen
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• Betalingsmodaliteiten
• Werken

• schuldvordering
• Leveringen en diensten
• Moratoire interesten
• Sociale sector

• Prijsherzieningen
• Vroeger

• 0,20: vast en niet consumptieprijzen (wet economisch herstel 1976)   => niet 
meer van toepassing

• Onderhandelingen
• Commerciële formules
• Index I (werken)

Hoofdstuk 3: Contractuele bepalingen
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• Personeel
• Bekwaam
• Team van de inschrijvingsdocumenten

• Onderaannemers
• Geen rechtstreekse band

• Verzekeringen (W/L/D)
• Vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens
• Intellectuele rechten

• Voorwaarden voor licenties
• Economische afspraken

• reproductierecht,
• recht tot bewerking en vertaling,
• huur- en leenrecht, en
• recht op mededeling aan het publiek.
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Hoofdstuk 3: Contractuele bepalingen
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• Onvoorziene omstandigheden
• Niet te verhelpen, niet te vermijden, niet te voorzien
• Ernstige impact 

• Interne procedure bij uitvoeringsmoeilijkheden
• Boetes en straffen
• (Ambtshalve maatregelen)

• Rechtskeuze
• Niet overdraagbaarheid van rechten en plichten
• Veiligheid
• Tewerkstelling
• Milieu
• …………….

Hoofdstuk 3: Contractuele bepalingen
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Specifiek voor werken

• Organisatie van de bouwplaats
• Opmaak plannen en documenten
• Conforme uitvoering

53
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Hoofdstuk 4: Technische bepalingen
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• Omschrijving vereiste kenmerken werk, product of dienst
• Omschrijving moet beantwoorden aan behoefte 

(best bestaande normen of technische specificaties gebruiken gebruiken)
- kwaliteitsniveau
- gebruikersgeschiktheid
- veiligheid 
- afmetingen
- …

• Concurrentiebeperkingen of bevoordelen firma's verboden
(cfr. omzendbrief 23/06/2004 Eerste Minister en artikel 53 §4 wet 

OO)
• Overeenstemming met de administratieve bepalingen

Hoofdstuk 4: Technische bepalingen
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Technische specificaties:
• Onderscheid Europees – Niet-Europees
• Technische voorschriften die een omschrijving geven van de vereiste kenmerken van een werk, 

een materiaal, een product, een levering (of een dienst)
• Doel: op objectieve wijze een werk, een materiaal, een product, een levering (of een dienst) 

zodanig omschrijven dat dit beantwoordt aan het gebruik waarvoor het door de aanbestedende 
overheid is bestemd

Normen
Technische specificatie die door een erkende normaliseringsinstelling voor herhaalde of 
voortdurende toepassing is goedgekeurd en waarvan de inachtneming niet verplicht is:

— Internationale norm
— Europese norm
— Nationale norm

55

56



4-10-2021

29

Hoofdstuk 5: Modeldocumenten
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• Kandidaatstelling
• Offerteformulier

• De offerte moet een aantal gegevens vermelden
- identiteit en hoedanigheid van de inschrijver 

- rekeningnummer bij financiële instelling
- nationaliteit van eventueel onderaannemers en personeel
- oorsprong te leveren producten en materialen van buiten EG
- bij werken inschrijving op lijst erkende aannemers 

Moeten bij de offerte gevoegd worden 
- samenvattende opmetingsstaat (werken) of inventaris (leveringen- diensten) 

- alle documenten en andere inlichtingen door het bestek vereist
Oplijsting en voorbeeld geven 

- eventuele volmacht bij niet ondertekenen door zaakvoerder

Hoofdstuk 6: Inventaris / meetstaat
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Inventaris (leveringen en diensten)

Verplichtingen voor de inschrijver 
- invullen inventaris 
- eventuele bewerkingen en berekeningen 
- ondertekenen van het document 

De inschrijver kan de hoeveelheden niet wijzigen behalve als het bestek het uitdrukkelijk 
toelaat 
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Hoofdstuk 6: Inventaris / meetstaat
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Samenvattende opmetingsstaat (werken)
Bij iedere post aangeven of hoeveelheid vast of vermoedelijk is

Stelposten

verplichtingen voor de inschrijver
- invullen van de opmetingsstaat  
- uitvoeren van de nodige bewerkingen 
- ondertekenen van het document 

De inschrijver vult de leemten aan en verbetert de vergissingen
- wijziging met tenminste 10 % van vermoedelijke hoeveelheden,
als bestek het toelaat 

Hoofdstuk 7: Bijlagen
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Opsomming
Voorstelling
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Bedankt voor de aandacht en
vooral veel pret met het 
maken van bestekken

Dirix Johan

Vragen – opmerkingen ?

0477 23 13 74 jd@ppi.be
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