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Art. 81 Gunningscriteria van de opdracht 

§ 1 De aanbestedende overheid baseert de gunning van overheidsopdrachten op de economisch 
meest voordelige offerte. 
 
§ 2 De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt, 
naar keuze, vastgesteld: 
 
1°  op basis van de prijs; 
2°  op basis van de kosten, rekening houdend met de kosteneffectiviteit, zoals de 
levenscycluskosten, overeenkomstig artikel 82; 
3°  rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding die bepaald wordt op basis van de 
prijs of de kosten alsook criteria waaronder kwalitatieve, milieu- en/of sociale aspecten, die verband 
houden met het voorwerp van de betrokken opdracht. Het kan onder meer gaan om de volgende 
criteria: 

a)  kwaliteit, waaronder technische verdienste, esthetische en functionele kenmerken, 
toegankelijkheid, geschiktheid van het ontwerp voor alle gebruikers, sociale, milieu- en 
innovatieve kenmerken, de handel en de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt; 
b)  de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de uitvoering 
van de opdracht, wan neer de kwaliteit van dat personeel een aanzienlijke invloed kan 
hebben op het niveau van de uitvoering van de opdracht; 
c)  klantenservice en technische bijstand, alsook leveringsvoorwaarden zoals de 
leveringsdatum, de leveringswijze en de leverings- of uitvoeringstermijn. 

Het kostenelement kan ook de vorm aannemen van een vaste prijs of vaste kosten op basis waarvan 
de ondernemers zullen concurreren op kwaliteitscriteria alleen. 
 
§ 3 Gunningscriteria worden geacht verband te houden met het voorwerp van de overheidsopdracht 
wanneer zij betrekking hebben op de in het kader van die opdracht te verrichten werken, leveringen of 
diensten, in alle opzichten en in elk stadium van de levenscyclus ervan, met inbegrip van factoren die 
te maken hebben met: 
 
1° het specifieke productieproces, het aanbieden of de verhandeling van deze werken, leveringen of 
diensten, of 
2° een specifiek proces voor een andere fase van de levenscyclus ervan, zelfs wanneer deze 
factoren geen deel uitmaken van de materiële basis ervan. 
 
Gunningscriteria mogen er niet toe leiden dat de aanbestedende overheid onbeperkte keuzevrijheid 
heeft. Ze waarborgen de mogelijkheid van daadwerkelijke mededinging en gaan vergezeld van 
specificaties aan de hand waarvan de door de inschrijvers verstrekte informatie daadwerkelijk kan 
worden getoetst om te beoordelen in welke mate de offertes aan de gunningscriteria voldoen. In geval 
van twijfel controleert de aanbestedende overheid effectief de juistheid van de door de inschrijvers 
verstrekte informatie en bewijsmiddelen. 
 
Deze criteria moeten in de aankondiging van een opdracht of in een ander opdrachtdocument worden 
vermeld. 
 
§ 4 Voor de overheidsopdrachten die gelijk zijn aan of hoger dan de voor de Europese bekendmaking 
bepaalde bedragen, specificeert de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten het relatieve 
gewicht dat zij voor de bepaling van de economisch meest voordelige offerte aan elk van de gekozen 
criteria toekent, behalve wanneer dit uitsluitend op basis van de prijs wordt bepaald. 
Dit relatieve gewicht kan worden uitgedrukt binnen een vork met een passend verschil tussen het 
minimum en het maximum. 
 

http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-82&bron=doc


Wanneer weging om objectieve redenen niet mogelijk is, vermeldt de aanbestedende overheid de 
criteria in dalende volgorde van belangrijkheid. 
 
Voor de overheidsopdrachten lager dan de voormelde bedragen, specificeert de aanbestedende 
overheid ofwel het relatieve gewicht dat zij voor de bepaling van de economisch meest voordelige 
offerte aan elk van de gekozen criteria toekent, ofwel de dalende volgorde van belangrijkheid ervan. 
Zo niet hebben de gunningscriteria dezelfde waarde. 
 
§ 5 De Koning kan nadere regels inzake de gunningscriteria bepalen. 

 

Art. 82 Levenscycluskosten 

§ 1 Levenscycluskosten hebben, voor zover relevant, betrekking op alle of een deel van de volgende 
kosten gedurende de levenscyclus van een product, dienst of werk: 
 
1° de kosten gedragen door de aanbestedende overheid of andere gebruikers, zoals: 

a)  kosten in verband met de verwerving; 
b)  gebruikskosten, zoals kosten voor verbruik van energie en andere hulpbronnen; 
c)  onderhoudskosten; 
d)  kosten volgend uit het einde van de levenscyclus, zoals inzamelings- en 
recyclingkosten; 

 
2° kosten toegeschreven aan externe milieueffecten, die verband houden met het product, de dienst 
of de werken gedurende de levenscyclus, mits de geldwaarde ervan kan worden bepaald en 
gecontroleerd; dergelijke kosten kunnen de kosten van broeikasgasemissies en andere 
verontreinigende emissies en andere kosten voor de bestrijding van klimaatverandering omvatten. 
 
§ 2 Wanneer de aanbestedende overheid de kosten aan de hand van een levenscyclusmethode 
raamt, vermeldt zij in de opdrachtdocumenten de door de inschrijvers te verstrekken gegevens en de 
methode die de aanbestedende overheid zal gebruiken om de levenscycluskosten op basis van deze 
gegevens te bepalen. 

 

De methode die wordt gebruikt voor de raming van de aan externe milieueffecten toegeschreven 
kosten, dient aan alle volgende voorwaarden te voldoen: 
 
1° zij is gebaseerd op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria. Met name wanneer 
zij niet is bedoeld voor herhaalde of voortdurende toepassing zal zij bepaalde ondernemers niet ten 
onrechte bevoordelen of benadelen; 
2° zij is toegankelijk voor alle betrokken partijen; 
3° de vereiste gegevens kunnen met een redelijke inspanning worden verstrekt door normaal 
zorgvuldige ondernemers, met inbegrip van ondernemers uit derde landen die partij zijn bij de 
Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie inzake overheidsopdrachten, hierna “GPA-
overeenkomst” genoemd, of andere internationale overeenkomsten waaraan de Europese Unie 
gebonden is. 
 
Wanneer een gemeenschappelijke methode voor de berekening van de levenscycluskosten verplicht 
is op grond van een wetgevingshandeling van de Europese Unie, wordt die gemeenschappelijke 
methode toegepast voor de raming van de levenscycluskosten. 

 


