
Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

Hoofdstuk 13. Modaliteiten voor het onderzoek van de offertes en 
regelmatigheid van de offertes 

Art. 75 

Overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 66, § 2, van de wet, kan de aanbestedende 
overheid, wanneer zij gebruik maakt van de openbare procedure, voor een opdracht waarvan het 
geraamd bedrag gelijk is aan of hoger ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking, 
overgaan tot het nazicht van de offertes na verificatie van de afwezigheid van uitsluitingsgronden en 
eerbiediging van de selectiecriteria op basis van het UEA. De aanbestedende overheid moet 
niettemin, alvorens hij van deze mogelijkheid gebruik maakt, de afwezigheid nagaan van fiscale en 
sociale schulden overeenkomstig artikel 68 van de wet en van de artikelen 62 en 63 van dit besluit 
alsook, in voorkomend geval, de in artikel 70 van de wet bedoelde corrigerende maatregelen 
evalueren. 

Wat betreft de opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan deze van de drempels voor de 
Europese bekendmaking kan de aanbestedende overheid in een openbare procedure of in een 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, overgaan tot het 
nazicht van de offertes. Vooraleer hij van deze mogelijkheid gebruikt maakt, moet de aanbestedende 
overheid: 
1° de afwezigheid nagaan van fiscale en sociale schulden overeenkomstig artikel 68 van de wet en 
van de artikelen 62en 63 van dit besluit; 
2° in voorkomend geval, de in artikel 70 van de wet bedoelde corrigerende maatregelen evalueren. 

 
In de overige gevallen slaat het nazicht van de regelmatigheid van de offertes slechts op de offertes 
van de geselecteerde inschrijvers. 

Art. 76 

§ 1 De aanbestedende overheid gaat na of de offertes regelmatig zijn. 
 
De offerte kan substantieel of niet substantieel onregelmatig zijn. 
 
Een offerte is substantieel onregelmatig wanneer ze van aard is de inschrijver een discriminerend 
voordeel te bieden, tot concurrentievervalsing te leiden, de beoordeling van de offerte van de 
inschrijver of de vergelijking ervan met de andere offertes te verhinderen, of de verbintenis van de 
inschrijver om de opdracht onder de gestelde voorwaarden uit te voeren onbestaande, onvolledig of 
onzeker te maken. 

De volgende onregelmatigheden worden met name als substantieel beschouwd: 
1° de niet-naleving van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht, voor zover deze niet-naleving 
strafrechtelijk gesanctioneerd wordt; 
2° de niet-naleving van de vereisten bedoeld in de artikelen 38, 42, 43, § 1, 44, 48, § 2, eerste lid, 54, 
§ 2, 55, 83 en 92 van dit besluit en in artikel 14 van de wet, voor zover zij verplichtingen bevatten ten 
aanzien van de inschrijvers; 
3° de niet-naleving van de minimale eisen en de vereisten die als substantieel worden aangemerkt in 
de opdrachtdocumenten. 
 
§ 2 De offerte die slechts een of meer niet-substantiële onregelmatigheden bevat die, zelfs 
gecumuleerd of gecombineerd, niet de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde gevolgen teweeg brengen, 
wordt niet nietig verklaard. 
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§ 3 Wanneer gebruik wordt gemaakt van een openbare of niet-openbare procedure, verklaart de 
aanbestedende overheid de substantieel onregelmatige offerte nietig. Dit is ook het geval voor een 
offerte die meerdere niet-substantiële onregelmatigheden bevat wanneer de cumulatie of combinatie 
ervan de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde gevolgen teweeg brengt. 
 
§ 4 De onderhavige paragraaf is van toepassing op het regelmatigheidsonderzoek van de offertes die 
geen finale offertes zijn bij de opdrachten met een geraamde waarde gelijk aan of hoger dan de 
drempel voor de Europese bekendmaking waarbij gebruik wordt gemaakt van een procedure waarin 
onderhandelingen toegelaten zijn en onverminderd artikel 39, § 7, tweede lid, van de wet. Wanneer 
het een finale offerte betreft is paragraaf 3 van toepassing. 
 
Wanneer een offerte die meerdere niet substantiële onregelmatigheden bevat die door hun cumulatie 
of combinatie de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde gevolgen teweeg brengen, verschaft de 
aanbestedende overheid de inschrijver de mogelijkheid om deze onregelmatigheden te regulariseren 
vóór de onderhandelingen worden aangevat. 
 
De aanbestedende overheid verklaart de offerte die een substantiële onregelmatigheid bevat nietig, 
behalve indien anders is bepaald in de opdrachtdocumenten. In dat laatste geval verschaft zij de 
inschrijver de mogelijkheid om een substantiële onregelmatigheid te regulariseren vóór de 
onderhandelingen worden aangevat, tenzij de aanbestedende overheid ten aanzien van de 
betreffende onregelmatigheid heeft aangegeven dat deze geen voorwerp kan uitmaken van 
regularisatie. 
 
§ 5 De onderhavige paragraaf is van toepassing op het regelmatigheidsonderzoek van de offertes bij 
de opdrachten met een geraamde waarde lager dan de drempel voor de Europese bekendmaking 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een procedure waarin onderhandelingen toegelaten zijn en 
onverminderd paragraaf 2 en artikel 39, § 7, tweede lid, van de wet. De aanbestedende overheid 
beslist om hetzij de substantieel onregelmatige offerte nietig te verklaren, hetzij om deze 
onregelmatigheid te laten regulariseren. Hetzelfde geldt indien de offerte meerdere niet-substantiële 
onregelmatigheden bevat, wanneer de cumulatie of combinatie ervan de in paragraaf 1, derde lid, 
bedoelde gevolgen teweeg brengt. 
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