
    

 

Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

Hoofdstuk 5. Verbetering van de offertes  

Art. 86  

§ 1 
Wanneer een inschrijver, overeenkomstig de artikelen 34 en 79, § 2, de 

hoeveelheid van één of meer posten van de samenvattende opmeting of 
inventaris heeft verbeterd, ziet de aanbestedende overheid die wijzigingen 

na, verbetert ze zo nodig volgens eigen berekeningen en wijzigt 

desgevallend de opmetingen of inventarissen gevoegd bij de offertes. 
Voor de inschrijver die een vermindering heeft voorgesteld met toepassing 

van artikel 79, § 2, 2°, wordt de totale prijs die overeenstemt met de 
aldus verminderde hoeveelheid een forfaitaire prijs, op voorwaarde en in 

de mate dat de aanbestedende overheid deze verbetering aanvaardt. 
Wanneer de aanbestedende overheid de wijzigingen van een post met 

vermoedelijke hoeveelheden niet door eigen berekeningen kan nazien, 
brengt zij de voorgestelde verhoging of verlaging van de hoeveelheid 

terug tot de oorspronkelijke hoeveelheid van de opmeting of inventaris. 
§ 2 

Wanneer een inschrijver voor een willekeurige post van de samenvattende 
opmeting of de inventaris geen prijs heeft vermeld, kan de aanbestedende 

overheid hetzij de offerte als onregelmatig weren, hetzij ze behouden door 
de leemte aan te vullen met behulp van de volgende formule: 

P =  

L × Y 

X 

waarbij dient te worden begrepen onder: 

– P: de prijs van de post waarvoor de inschrijver geen prijs heeft 
vermeld; 

– L: de verkregen waarde op basis van het rekenkundig gemiddelde van 

de prijs, desgevallend verbeterd door de aanbestedende overheid 
volgens artikel 34 en paragraaf 1 van dit artikel, die voor die post werd 

aangegeven door de inschrijvers die de prijs in hun samenvattende 

opmeting of inventaris hebben vermeld; 

– Y: het totale bedrag van de opmeting of de inventaris van de 
inschrijver die voor de betrokken post geen prijs heeft vermeld, 

eventueel verbeterd op grond van de juist bevonden hoeveelheden 
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voor elke post van de opmeting of de inventaris en overeenkomstig 
artikel 34 en paragraaf 1 van dit artikel; 

– X: de verkregen waarde op basis van het rekenkundig gemiddelde van 

het totale bedrag van de opmeting of inventaris van alle inschrijvers 
die de prijs voor de betrokken post hebben vermeld, eventueel 

verbeterd op grond van de juist bevonden hoeveelheden voor elke post 
van de opmeting of de inventaris en overeenkomstig artikel 34, en 

paragraaf 1 van dit artikel zonder rekening te houden met de prijs die 
voor die post werd aangegeven. 

Indien de inschrijver voor verschillende posten geen prijs heeft vermeld, 

wordt voor de berekening van de waarde van X geen rekening gehouden 
met de prijs die de andere inschrijvers voor die posten hebben vermeld. 

Voor de berekening van de waarden L en X kan de aanbestedende 
overheid beslissen geen rekening te houden met de offertes die voor de 

betrokken post een abnormale prijs vermelden. 
§ 3 

Telkens er met toepassing van artikel 79, § 2, een leemte in de 
samenvattende opmeting of in de inventaris is aangevuld, gaat de 

aanbestedende overheid als volgt te werk: 

1° ze onderzoekt de gegrondheid van die aanvulling en verbetert ze zo 

nodig volgens haar eigen bevindingen. 
Indien de andere inschrijvers geen prijzen voor deze leemten hebben 

voorgesteld, worden deze prijzen, voor elke post, met het oog op de 
rangschikking van de offertes, volgens de onderstaande formule 

berekend en blijven ze behouden bij de definitieve verbetering van de 

offertes: 
S =  

L × Y 

X 

waarbij dient te worden begrepen onder: 

– S: de prijs van de leemte; 

– L: het eventueel door de aanbestedende overheid verbeterde 

bedrag voor de leemte in de samenvattende opmeting of de 
inventaris van de inschrijver die op de leemte heeft gewezen; 

– X: het totale offertebedrag van dezelfde inschrijver, desgevallend 

verbeterd op grond van de juist bevonden hoeveelheden voor elke 
post van de samenvattende opmeting of inventaris en overeen-

komstig artikel 34 en paragraaf 1 van dit artikel, zonder met de 
leemten rekening te houden; 

– Y: het totale offertebedrag van de betrokken inschrijver die de 

leemte niet heeft vermeld, even-tueel verbeterd op grond van de 
juist bevonden hoeveelheden voor elke post van de samenvattende 

opmeting of de inventaris en overeenkomstig artikel 34 en 
paragraaf 1 van dit artikel, zonder met de leemte rekening te 

houden; 
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2° wanneer verscheidene inschrijvers dezelfde leemte hebben vermeld, 
worden L en X in de voormelde formule verkregen door het 

rekenkundig gemiddelde te nemen van de waarden L en X in de 
samenvattende opmeting of inventaris van die inschrijvers; 

3° in de gevallen bedoeld in 1° en 2° wordt de eenheidsprijs van de 

leemte verkregen door het bedrag S te delen door de 
overeenstemmende hoeveelheid, zoals die eventueel door de 

aanbestedende overheid is verbeterd; 

4° voor de berekening van de prijzen van een leemte overeenkomstig 1° 
en 2° kan de aanbestedende overheid beslissen geen rekening te 

houden met de offerte waarin voor die leemtepost een abnormale prijs 

is geboden. 

Als geen enkele inschrijver een normale prijs heeft geboden voor die 

leemte, kan de aanbestedende overheid de opdracht gunnen zonder die 
post. 

§ 4 
Enkel voor de rangschikking van de offertes worden de hoeveelheden 

aanvaard door de aanbestedende overheid die groter zijn dan of gelijk zijn 
aan de hoeveelheden van de oorspronkelijke opmeting of inventaris, 

zonder onderscheid naar alle opmetingen of inventarissen gebracht. 
Daarentegen spelen de wijzigingen die door de aanbestedende overheid 

aanvaard worden en die een vermindering van de hoeveelheden tot 
gevolg hebben, enkel in het voordeel van de inschrijvers die ze gemeld 

hebben en enkel in de mate dat hun verantwoording is aanvaard. Aldus: 

1° wordt, indien de hoeveelheid voorgesteld door de inschrijver kleiner is 

dan de hoeveelheid aanvaard door de aanbestedende overheid, deze 

laatste hoeveelheid in de opmeting of inventaris gebracht; 

2° wordt, indien de hoeveelheid voorgesteld door de inschrijver ligt 
tussen de hoeveelheid aanvaard door de aanbestedende overheid en 

de hoeveelheid van de oorspronkelijke opmeting of inventaris, de 
hoeveelheid voorgesteld door de inschrijver in de opmeting of 

inventaris gebracht; 

3° wordt, indien de hoeveelheid voorgesteld door de inschrijver, groter is 
dan de hoeveelheid van de oorspronkelijke opmeting of inventaris, de 

door de inschrijver voorgestelde hoeveelheid teruggebracht tot de 
hoeveelheid van de oorspronkelijke opmeting of inventaris. 

§ 5 
Voor de toepassing van dit artikel houdt de aanbestedende overheid 

rekening met de verbeteringen die zijn voorgesteld in al dan niet 
regelmatige offertes die door geselecteerde of voorlopig geselecteerde 

inschrijvers overeenkomstig artikel 66, § 2, van de wet zijn ingediend. 

Trefwoorden: 

Verbetering samenvattende opmeting en inventaris (regelmatigheid 

offerte, overheidsopdrachten klassieke sectoren) 
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