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Cases

Overheidsopdrachten van A tot Z

Case 1 - Aanvaarde factuur
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• art. 92 Bepalingen die van toepassing zijn op overheidsopdrachten van beperkte waarde – Aanvaarde 
factuur. (Wet)

• De overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000 euro zijn uitsluitend 
onderworpen aan:

• 1° de bepalingen van titel 1, met uitzondering van de artikelen 12 en 14;

• 2° de bepalingen inzake het personeel en materieel toepassingsgebied bedoeld in hoofdstuk 1 van titel 2.

• Deze opdrachten kunnen tot stand komen via een aanvaarde factuur.

• EN

• Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren - Art. 124

• Voor de in hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet bedoelde overheidsopdrachten van beperkte waarde plaatst 
de aanbestedende overheid zijn opdracht na raadpleging, indien mogelijk, van de voorwaarden van 
meerdere ondernemers maar zonder dat om de indiening van offertes moet worden verzocht.

• Het bewijs van die raadpleging moet door de aanbestedende overheid geleverd kunnen worden.
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• Het is duidelijk, je moet de beginselen van gelijkheid, non-discriminatie, transparantie en 
proportionaliteit in acht nemen (alle artikels onder titel 2 behalve Art. 12 Betaling voor verstrekte 
en aanvaarde prestaties en Art. 14 Regels betreffende de communicatiemiddelen).

• In zijn arrest nr. 243.438 van 18 januari 2019, PITAGONE, heeft de Raad van State geoordeeld dat 
de beginselen van gelijkheid, non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit ook van 
toepassing zijn op overheidsopdrachten van geringe waarde en dat de aanbestedende dienst de 
deelnemers aan een dergelijke overheidsopdracht gelijk en zonder discriminatie moet behandelen 
en op transparante en evenredige wijze moet handelen.

• Ook voor dergelijke opdrachten van geringe waarde moet de gunningsbeslissing gebaseerd zijn op 
relevante en ontvankelijke redenen en moet zij formeel gemotiveerd zijn.

• Deze motivering moet des te nauwkeuriger zijn omdat opdrachten van geringe waarde niet 
onderworpen zijn aan de aanbestedingsregels die zijn beschreven in titel II van de wet van 17 juni 
2016 betreffende de overheidsopdrachten en de plaatsing van dergelijke opdrachten dus een 
grotere flexibiliteit voor de aanbestedende overheid inhouden.
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• Commissieverslag, pagina 20 – Geen verplichting tot gebruik van gunningscriteria bij 
opdrachten van beperkte waarde

• [H]et gebruik van gunningscriteria is evenmin verplicht voor de in hoofdstuk 7 bedoelde 
“opdrachten van beperkte waarde” (artikel [92]). Deze opdrachten zijn immers alleen 
onderworpen aan de beginselen (dus met uitzondering van artikel 12 omtrent de 
betaling voor verstrekte en aanvaarde prestatie en van artikel 14 inzake het principieel 
gebruik van elektronische communicatiemiddelen), naast de ramingsregels en het 
toepassingsgebied. Deze opdrachten kunnen tot stand komen via een aanvaarde 
factuur. Ze brengen dus zeer weinig formaliteiten met zich, waardoor de 
administratieve rompslomp voor de aanbestedende overheden binnen de perken 
wordt gehouden. Daartoe werd het plafond voor soortgelijke opdrachten opgetrokken 
tot 30 000 euro. Men moet immers rekening houden met de talrijke kleine 
aanbestedende overheden zoals de vzw’s, die eveneens de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten in acht moeten nemen.
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Case 1 - Overheidsopdrachten van beperkte waarde
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Lopende bon: Voor sommige opdrachten werken we met een lopende bon (bv. sleutelmaker, 
bandencentrale). Deze bon wordt in het begin van het jaar opgemaakt, maar ik stel me de vraag 
hoe dit te verantwoorden is en waarom er hier geen bestek van opgemaakt is? Zoals u aangaf moet 
je nagaan hoelang je een dienst nodig zal hebben en dat je dus niet elk jaar opnieuw eenzelfde 
dienst mag opvragen. Maar misschien is het omdat deze totale kost onder de 30 000 euro blijft 
over een periode van 4 jaar?

• Zelfs voor opdrachten onder de 30,000 euro (incl. BTW)/4 jaar, moet er in het administratief 
dossier een verantwoording aanwezig zijn qua mededinging
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• Offertes aanvragen: Volgens de boekhouding moet ik in het bezit zijn van 3 offertes als 
ik een bestelbon aanvraag. Dit om de gelijkheid en concurrentie te bewaren. Echter 
heb ik geleerd om 3 prijsaanvragen in handen te hebben en niet 3 offertes. Als ik dit 
aanhaal bij haar weigert ze een bestelbon op te maken. Ik verstuur dus nu telkens 6 à 7 
aanvragen om zo hopelijk tot 3 offertes te komen maar het is wel tijdrovend om telkens 
zoveel leveranciers te voorzien. Soms is het ook niet mogelijk om 3 offertes te bekomen 
omdat het over specifiek koppelmateriaal gaat. Kan/mag ik een verantwoording 
toevoegen aan de aanvraag tot bestelbon waarom dit de enigste is? 

• Inderdaad zolang de mededinging gerespecteerd wordt, is er geen bezwaar
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• Dringende interventie: De boekhouding verwacht een schatting van de kosten, maar door deze 
prijs op te vragen gaan er soms enkele dagen voorbij en is het dus niet meer een dringende 
interventie. Bv. laatst hadden we een waterlek boven de servers. Dit moest natuurlijk meteen 
uitgevoerd worden. Mag er dan eigenlijk meteen iemand opgebeld worden zonder op voorhand 
de prijs te weten en hoe moet dit geformuleerd worden in de documenten? Waarom heb je die 
hersteller gebeld e.d.?

• Voor dwingende spoed mag je direct actie nemen zonder een prijs te weten, het risico en de 
kostprijs van de te verwachten schade liggen hoger

• Art. 42 Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

• §1, 1°, b) voor zover dit strikt noodzakelijk is, de termijnen voor de openbare of niet-openbare 
procedure of de mededingingsprocedure met onderhandeling wegens dwingende spoed 
voortvloeiend uit onvoorzienbare gebeurtenissen voor de aanbestedende overheid, niet in acht 
kunnen worden genomen. De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed ingeroepen 
omstandigheden mogen in geen geval aan de aanbestedende overheid te wijten zijn;
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• Laatst hebben we 2 nieuwe wagens gegund van hetzelfde merk. Echter kwam er de 
vraag of er onderhoudscontracten voorzien waren door het merk en uit te voeren bij 
de merkgarage. Na navraag bleek dit niet te zijn.

• Ik kreeg de opdracht van mijn overste om dit meteen in orde te brengen en prijs aan te 
vragen met dezelfde voorwaarden als de vorige contracten.

• Toen bleek dat de voorgaande contracten andere voorwaarden hadden dan deze die in 
het huidige raamcontract vermeld staan. Dus er wordt een offerte bezorgd o.b.v. onze 
aanvraag (255 000 km en 60 maanden). Er wordt een bijkomende gunning vervolgens 
opgesteld door mijn overste voor € 25.838,05 incl. 21% btw.
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• Omdat de duur van het contract 60 maanden is moet er een gunning opgemaakt 
worden. De prijs heeft hier geen belang dan? (cf. lopende bon)

- Absoluut niet! Dit is een nieuwe overheidsopdracht of een wijziging van de opdracht 

- Art. 38/4 KB Uitvoering - Een wijziging mag zonder nieuwe plaatsingsprocedure voor een 
opdracht worden doorgevoerd, indien het bedrag waarmee de wijziging gepaard gaat lager is 
dan elk van beide volgende bedragen:

- 1° de drempel voor de Europese bekendmaking; en

- 2° tien procent van de waarde van de aanvankelijke opdracht voor leveringen en diensten

• Ben ik niet in de fout gegaan met een offerte op te vragen? Als er nu gebleken was dat 
er OHO moest opgestart worden dan had de gelijkheid en niet-discriminatie toch in 
gevaar gekomen of geldt dat niet omdat de dienst alleen maar door één iemand kon 
uitgevoerd worden?

- Onderhoud aan wagens kan door verschillende ondernemers uitgevoerd worden

- Het beperken tot bepaalde merkgarages kan/mag, want er zijn er meerdere in België
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Case 3
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• Wat met contracten zoals bv. arbeidsgeneesheer, preventieadviseur,… deze kosten toch 
wel wat geld maar als je om de 4 jaar dit moet herbekijken en een  nieuw contract 
afsluiten met andere dienstverleners moet je steeds opnieuw beginnen in bv. medische 
dossiers, ….

• Is hier een oplossing voor? Zijn dit bv. uitzonderingen?

• Bijlage III Wet – Sociale en andere specifieke diensten

• 79625000-1 Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel

• 85140000-2 Diverse gezondheidszorgdiensten

• 85147000-1 Diensten voor bedrijfsgeneeskunde
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• 1° een beroep doen op de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking;

• 2° een beroep doen op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking voor zover het geraamde bedrag van de opdracht lager ligt dan 750.000 
euro of, wanneer het geraamde bedrag van de opdracht gelijk is aan of hoger ligt dan 
deze drempel, in de toepassingsgevallen bedoeld in het artikel 42, § 1, 1°, b, c en d, 2°, 
3°, 4° en 5°;

• 3° uitdrukkelijk verwijzen naar één van de in de hoofdstukken 2 en 3 bedoelde 
plaatsingsprocedures of aankooptechnieken, met uitzondering van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zonder dat 
noodzakelijkerwijs voldaan moet zijn aan de toepassingsvoorwaarden van deze 
procedures;

• 4° een beroep doen op een procedure sui generis met voorafgaande bekendmaking 
waarvan zijzelf de nadere regels bepaalt.
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Prijsbestanddelen – art. 32 KB Plaatsing
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• § 1 Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in 
de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdrachten voor werken, alle kosten, 
maatregelen en lasten die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht, met name:

• 1° in voorkomend geval, de maatregelen opgelegd door de regelgeving inzake veiligheid 
en gezondheid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

• 2° alle werken en leveringen die nodig zijn om de grondafkalvingen en andere 
beschadigingen te voorkomen en eventueel te verhelpen zoals stempelingen, 
beschoeiingen en bemalingen;

• 3° het ongeschonden bewaren en het eventueel verplaatsen en terugplaatsen van 
kabels en leidingen waarop bij grond-, graaf- of baggerwerken kan worden gestuit, voor 
zover de wettelijke last hiervoor niet op de eigenaars van die kabels en leidingen rust;
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• 4° het verwijderen binnen de grenzen van de grond-, graaf- of baggerwerken die 
eventueel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk:

• a) van grond, slijk en kiezel, stenen, breukstenen, allerlei gesteente, overblijfselen van 
metselwerk, zoden, beplantingen, struiken, stronken, wortels, kreupelhout, puin en 
afval;

• b) van ieder rotsblok, ongeacht zijn volume, wanneer de opdrachtdocumenten 
vermelden dat de grond-, graaf, of baggerwerken worden uitgevoerd in rotsachtig 
terrein en, bij gebrek aan deze vermelding, van ieder uit één stuk bestaand rotsblok, 
metselwerk of betonblok waarvan het volume een halve kubieke meter niet 
overschrijdt;
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• 5° het vervoeren en wegbrengen van graafspecie hetzij buiten het domein van de 
aanbestedende overheid, hetzij naar de plaatsen voor hergebruik binnen de grenzen 
van de bouwplaatsen, hetzij naar de stortplaatsen waarin de opdrachtdocumenten 
voorzien;

• 6° alle algemene, bijkomende en onderhoudskosten gedurende de uitvoerings- en 
waarborgtermijn.

• Zijn eveneens inbegrepen in de prijs van de opdracht, alle werkzaamheden die uit hun 
aard afhangen van of samenhangen met deze die in de opdrachtdocumenten zijn 
beschreven.
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• § 2 Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in 
de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdrachten voor leveringen, alle kosten, 
maatregelen en lasten die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht, met name:

• 1° de verpakkingen, behalve wanneer ze eigendom blijven van de inschrijver en het 
laden, de overslag, het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren;

• 2° het lossen, uitpakken en stapelen op de plaats van levering, op voorwaarde dat de 
opdrachtdocumenten de juiste plaats van levering en de toegangsmogelijkheden 
vermelden;

• 3° de documentatie die met de levering verband houdt;

• 4° het monteren en het bedrijfsklaar maken;

• 5° de voor het gebruik noodzakelijke vorming.
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• § 3 Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in 
de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht voor diensten, alle kosten, 
maatregelen en lasten die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht, met name:

• 1° de administratie en het secretariaat;

• 2° de verplaatsing, het vervoer en de verzekering;

• 3° de documentatie die met de diensten verband houdt;

• 4° de levering van documenten of stukken die inherent zijn aan de uitvoering;

• 5° de verpakkingen;

• 6° de voor het gebruik noodzakelijke vorming;

• 7° in voorkomend geval, de maatregelen die door de wetgeving inzake de veiligheid en 
de gezondheid van de werknemers worden opgelegd voor de uitvoering van hun werk.
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