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Raming

• Art. 6 KB Plaatsing 18/04/2017

• De raming van het bedrag van de opdracht bij het opstarten van de procedure bepaalt 
de regels die gedurende het hele verloop ervan toepasselijk zijn, voor zover de 
toepassing van deze regels afhankelijk is van het geraamde waarde van de opdracht of 
van de verplichte voorafgaande Europese bekendmaking

Overheidsopdrachten van A tot Z 3

Raming
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• Art. 7 KB Plaatsing 18/04/2017
• § 1 De geraamde waarde van een opdracht wordt berekend op basis van het totaal te 

betalen bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde, zoals geraamd door de 
aanbestedende overheid. De raming houdt rekening met de duur en de totale waarde 
van de opdracht en met name met de volgende elementen:

• 1° alle vereiste of toegestane opties;
• 2° alle percelen;
• 3° alle herhalingen als bedoeld in artikel 42, § 1, 2°, van de wet;
• 4° alle vaste en voorwaardelijke gedeelten van de opdracht;
• 5° alle premies of betalingen waarin de aanbestedende overheid voorziet ten voordele 

van de kandidaten, deelnemers of inschrijvers;
• 6° desgevallend de herzieningsbepalingen;
• 7° de verlengingen.
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• Paragraaf 1 bevat de regel volgens dewelke de berekening van de geraamde waarde 
van de opdracht gebaseerd is op het totaal te betalen bedrag, zonder belasting over 
de toegevoegde waarde, zoals geraamd door de aanbestedende overheid, met 
inbegrip van alle vereiste of toegestane opties, alle percelen, alle herhalingen, alle 
vaste en voorwaardelijke gedeelten van de opdracht, alle premies of betalingen waarin 
de aanbestedende overheid voorziet ten voordele van de kandidaten, deelnemers of 
inschrijvers, de herzieningsbepalingen en de verlengingen.

• Voor zover nuttig wordt er aan herinnerd dat, wanneer een opdracht in percelen
verdeeld is, de berekening van de totale geraamde waarde het geheel van de percelen 
moet omvatten.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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• § 2 Indien een aanbestedende overheid uit afzonderlijke operationele eenheden 
bestaat, wordt de geraamde totale waarde van de opdrachten van al de operationele 
eenheden in beschouwing genomen.

• Niettegenstaande het eerste lid kunnen, indien een afzonderlijke operationele eenheid 
zelfstandig verantwoordelijk is voor haar overheidsopdrachten of bepaalde categorieën 
daarvan, de waarden op het niveau van elke operationele eenheid worden geraamd.

§ 3 De keuze van de methode voor de berekening van de geraamde waarde van een 
overheidsopdracht mag niet bedoeld zijn om de opdracht aan de bekendmakingsregels 
te onttrekken. Een overheidsopdracht mag evenmin worden gesplitst om de opdracht 
aan de bekendmakingsregels te onttrekken, tenzij objectieve redenen dit rechtvaardigen
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• § 4 De geraamde waarde is geldig op het tijdstip waarop de aankondiging van 
opdracht wordt verzonden of, in gevallen waarin niet in een dergelijke aankondiging is 
voorzien, op het tijdstip waarop de plaatsingsprocedure voor de aanbestedende 
overheid aanvangt, bijvoorbeeld, op het tijdstip waarop de opdrachtdocumenten 
worden verzonden.

• § 5 Bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst en een dynamisch 
aankoopsysteem wordt uitgegaan van de geraamde maximale waarde, exclusief 
belasting over de toegevoegde waarde, van alle voor de totale duur van de 
raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem voorgenomen opdrachten.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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• § 6 Bij de berekening van de waarde van een innovatiepartnerschap wordt uitgegaan 
van de geraamde maximale waarde, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, 
van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die zullen plaatsvinden in alle fases 
van het voorgenomen partnerschap, alsmede van de leveringen, diensten of werken 
die zullen worden ontwikkeld en verworven.

• § 7 In het geval van overheidsopdrachten voor werken worden, bij de berekening van 
de geraamde waarde, de kost van de werken in aanmerking genomen, alsmede de 
geraamde totale waarde van de leveringen en diensten die door de aanbestedende 
overheid ter beschikking van de opdrachtnemer zijn gesteld indien deze nodig zijn voor 
de uitvoering van de werken.
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• § 8 In het geval van overheidsopdrachten voor leveringen of voor diensten die met een 
zekere regelmaat worden verleend of die bestemd zijn om binnen een bepaalde 
termijn te worden hernieuwd, wordt voor de berekening van de geraamde waarde van 
de opdracht de volgende grondslag genomen:

• 1°ofwel de totale reële waarde van de tijdens het voorafgaande boekjaar of tijdens de 
voorafgaande twaalf maanden geplaatste soortgelijke opeenvolgende opdrachten, 
indien mogelijk gecorrigeerd voor verwachte wijzigingen in hoeveelheid of waarde 
gedurende de twaalf maanden volgend op de eerste opdracht;

• 2°ofwel de totale geraamde waarde van de opeenvolgende opdrachten die geplaatst 
worden gedurende de twaalf maanden volgend op de eerste levering, of gedurende 
het boekjaar, indien dit zich over meer dan twaalf maanden uitstrekt.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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• § 9 In het geval van overheidsopdrachten voor leveringen die betrekking hebben op 
leasing, huur, of huurkoop van producten wordt voor de berekening van de geraamde 
waarde van de opdracht de volgende grondslag genomen:

• 1° bij overheidsopdrachten met een bepaalde duur, de totale geraamde waarde voor 
de gehele looptijd indien deze ten hoogste twaalf maanden bedraagt, dan wel de 
totale waarde indien de looptijd meer dan twaalf maanden bedraagt, met inbegrip van 
de geraamde restwaarde;

• 2° bij overheidsopdrachten voor onbepaalde duur of waarvan de looptijd niet kan 
worden bepaald, het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 
achtenveertig
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• § 10 De raming van opdrachten voor diensten omvat de totale vergoeding van de 
dienstverlener.

• Voor de berekening van dit bedrag worden in aanmerking genomen:

• 1° verzekeringsdiensten: de te betalen premie en andere vormen van vergoeding;

• 2° bankdiensten en andere financiële diensten: te betalen honoraria, provisies en 
rente, alsmede andere vormen van vergoeding;

• 3° opdrachten betreffende een ontwerp: te betalen honoraria, provisies en andere 
vormen van vergoeding.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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• § 11 In het geval van overheidsopdrachten voor diensten waarvoor geen totale prijs 
is vermeld, wordt voor de berekening van de geraamde waarde van de opdracht de 
volgende grondslag genomen:

• 1° bij opdrachten met een vaste looptijd die gelijk is aan of korter is dan achtenveertig 
maanden: de totale waarde voor de gehele looptijd;

• 2° bij opdrachten voor onbepaalde tijd of waarvan de looptijd langer is dan 
achtenveertig maanden: de maandelijkse waarde vermenigvuldigd met achtenveertig.
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• Waarde van de opdracht bepaalt de verdere plaatsingsregels

• AO moet uitgaan van maximale invulling van de opdracht

• Voorbeeld – raamovereenkomst met duurtijd van 1 jaar en 3x te verlengen met 1 jaar 
→ raming op 4 jaar 

• Voorbeeld – textielinzameling – ondernemer betaald vergoeding aan AO voor plaatsen 
van textielcontainers, maar verkoopt ook het opgehaalde textiel – beide 
inkomsten/kosten op te tellen

• Er is geen verplichting om de raming te vermelden in de opdrachtdocumenten, maar 
het is ook niet verboden – UITGEZONDERD DE RAAMOVEREENKOMST!

• Geen verplichting tot het opnemen van de raming in de formele motivering van de 
(gunnings-)beslissing

Overheidsopdrachten van A tot Z

Raming

14

• De raming moet gedocumenteerd worden in het administratief dossier dat AO dient bij 
te houden en waaruit blijkt dat haar beslissing tot vaststelling van het bestek en de 
gunningsbeslissing wettig tot stand zijn gekomen (cf. de materiële motiveringsplicht).

• Informatie die moet worden opgenomen in het dossier dat AO voor elke 
overheidsopdracht moet opstellen en bijhouden gedurende tien jaar, conform artikel 
164, § 4 Wet Overheidsopdrachten 2016

• Het administratief dossier moet ook aan de verhaalinstantie (Raad van State of gewone 
rechter) voorgelegd kunnen worden

• Voorbeeld – raming opdracht voor diensten 200.000 € → geen Europese 
bekendmaking. Na beoordeling offertes zal opdracht gegund worden voor een 
totaalbedrag van 223.000 €. Deze lichte overschrijding van de drempelbedragen is geen 
probleem. De raming van 200.000 € blijft geldig. Opdracht blijft onderworpen aan de 
regels voor opdrachten onder de Europese drempels.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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• Indien op grond van de raming (of de goed te keuren uitgave) gekozen wordt voor een 
uitzonderingsprocedure zoals de onderhandelingsprocedure →Wet 
Rechtsbescherming 2013 wettelijke verplichting om de toepassing van deze 
plaatsingsprocedure formeel te motiveren, uiterlijk op het moment van de 
gunningsbeslissing. In dit geval geldt er dus wel een formele motiveringsplicht 
aangaande de raming.

• Uitzondering: de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De 
drempel wordt niet bepaald op grond van de raming, doch wel op grond van de “goed 
te keuren uitgave”

• In concreto, de goedkoopste offerte (eventueel na onderhandelingen) uitkomt boven 
140.000, moet de procedure worden stopgezet en opnieuw aanbesteed, door middel 
van een plaatsingsprocedure mét bekendmaking

Overheidsopdrachten van A tot Z

Raming

16

• Uitzondering: toch toepassing van de wachttermijn als het gunningsbedrag 20% hoger 
is dan de Europese drempel

• Artikel 3, laatste lid Wet Rechtsbescherming 2013 bepaalt dat de wachttermijn toch van 
toepassing is op opdrachten die weliswaar geraamd werden onder de Europese 
drempels, maar waarbij het gunningsbedrag (het “goed te keuren offertebedrag”) 20 % 
hoger is dan de betreffende Europese drempel.

• Artikel 30 Wet Rechtsbescherming 2013 wordt ook voor werken gekeken naar het 
“goed te keuren offertebedrag” en dus niet naar de raming. Zo is de wachttermijn ook 
van toepassing op opdrachten voor werken die geraamd zijn onder de Europese 
drempels, doch waarvan het gunningsbedrag meer dan de helft bedraagt van de 
Europese drempels.
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Raming van een raamovereenkomst (geplaatst door een aankoopcentrale)

17

• Berekening van de geraamde waarde van een raamovereenkomst, moet rekening 
gehouden worden met de maximale waarde van de respectievelijke deelopdrachten 
(“voorgenomen opdrachten”): met de bestellingen die binnen de raamovereenkomst 
zullen worden gedaan of de diensten die zullen worden afgenomen.

• Bij het plaatsen van raamovereenkomsten dient de aanbestedende overheid dus 
grondig te bestuderen hoeveel deelopdrachten zij denkt te zullen plaatsen (‘bestellen’). 
Hetzelfde geldt voor de minder gebruikte techniek van het dynamisch 
aankoopsysteem.

• Deze regel moet ook toegepast worden voor een aankoopcentrale die een 
raamovereenkomst plaatst niet enkel voor zichzelf, maar ook voor andere AO (klanten). 
(zie ook arrest Hof van Justitie C216/17 van 19/12/2018)

Overheidsopdrachten van A tot Z

Raming van een raamovereenkomst en percelen

18

• Het Europees Hof van Justitie heeft zich op 17 juni 2021 een tweede maal gebogen 
over de verplichting tot vermelding van de maximale waarde / - hoeveelheid in het 
kader van de raamovereenkomst bij de bekendmaking van de aankondiging ervan, het 
betreffend arrest Simonsen & Weel A/S (C-23/20) 

• In de aankondiging (of in de opdrachtdocumenten die tegelijkertijd met de 
aankondiging ter beschikking worden gesteld)  MOET de maximale waarde van de 
raamovereenkomst worden vermeld. 

• Bij de berekening van de geraamde waarde van de raamovereenkomst moet er immers 
worden uitgegaan van de geraamde maximale waarde (excl. btw) van alle, tijdens de 
totale duur van de overeenkomst, voorgenomen opdrachten.  De aanbestedende 
overheid moet deze maximale waarde m.a.w. begroten en zij wordt bijgevolg geacht 
deze ook mede te delen aan de inschrijvers. 

Overheidsopdrachten van A tot Z
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• Moet deze geraamde en maximale waarde / - hoeveelheid “opgesplitst” worden 
weergegeven, m.n. per (potentieel) deelnemende aanbestedende overheid?

• het vermelden van de totale maximale waarde / - hoeveelheid, af te nemen door alle 
mogelijks deelnemende overheden in hun geheel, volstaat in principe

• De maximale waarde of hoeveelheid mag echter ook worden opgesplitst tussen de 
overheid die de raamovereenkomst plaatst en de aanbestedende overheden die de 
wens hebben geuit om op facultatieve basis deel te nemen aan de raamovereenkomst.

• Alleszins dient erover te worden gewaakt worden dat er niet slechts “gedeeltelijke” 
informatie wordt meegedeeld.

• Is die maximale waarde nog voor wijziging vatbaar tijdens de uitvoering van de 
raamovereenkomst? “In de eerste plaats zijn niet-wezenlijke wijzigingen van de 
raamovereenkomst overeenkomstig artikel 33, lid 2, derde alinea, en artikel 72 van 
richtlijn 2014/24 toegestaan, met dien verstande dat een wezenlijke wijziging in 
beginsel wilsovereenstemming impliceert, zodat de instemming van de opdrachtnemer 
vereist is.”

Overheidsopdrachten van A tot Z

Art. 29 KB Plaatsing

20

• Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen en de globale prijzen van de opdracht alle heffingen welke de opdracht belasten, 
met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde.

• Wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft, schrijft de aanbestedende overheid voor:

• 1° hetzij dat zij in een afzonderlijke post van de samenvattende opmeting of van de inventaris 
wordt vermeld om bij de prijs van de offerte te worden gevoegd. Indien de inschrijver verzuimt 
deze post in te vullen, wordt de geboden prijs door de aanbestedende overheid met deze belasting 
verhoogd;

• 2° hetzij dat de inschrijver verplicht is in de offerte de aanslagvoet van de belasting over de 
toegevoegde waarde te vermelden. Indien verschillende aanslagvoeten toepasselijk zijn, dient de 
inschrijver voor elke aanslagvoet de desbetreffende posten van de samenvattende opmeting of 
van de inventaris op te geven.

• Wanneer de belasting over de toegevoegde waarde een kost met zich meebrengt voor de 
aanbestedende overheid, gebeurt de evaluatie van de offertebedragen met inbegrip van de 
belasting over de toegevoegde waarde.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Art. 42 Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking

21

• § 1 Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking doch, indien mogelijk, na raadpleging van 
meerdere ondernemers in de volgende gevallen:

• 1° in geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer:

• a) de goed te keuren uitgave zonder belasting over de toegevoegde waarde, is lager 
dan de bedragen bepaald door de Koning;

• MAAR juncto art. 29 KB Plaatsing (Wanneer de belasting over de toegevoegde waarde 
een kost met zich meebrengt voor de aanbestedende overheid, gebeurt de evaluatie 
van de offertebedragen met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde)

• 140.000€ exclusief BTW wordt inclusief BTW voor de meeste overheden!!!!

• Opgelet voor de raming – ook BTW wordt een kost en te voorzien in de raming

Overheidsopdrachten van A tot Z

Bekendmaking: drempels en 
termijnen

Overheidsopdrachten van A tot Z
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De bekendmakingsdrempels

23

• Klassieke sector

<30.000 EUR geen bekendmaking

<140.000 EUR geen bekendmaking

> 140.000 EUR Drempel vanaf wanneer Belgische bekendmaking verplicht is – BDA 

> 215.000 EUR Opdrachten van leveringen en diensten - Drempel vanaf wanneer een Europese 
bekendmaking verplicht is – BDA en EP

<750.000 EUR Opdrachten van werken (VOMB) - Belgische bekendmaking verplicht – BDA 

≥ 5.382.000 EUR Opdrachten van werken - Drempel vanaf wanneer een Europese bekendmaking
verplicht is – BDA en EP

• Speciale sector

> 431.000 EUR Opdrachten van leveringen en diensten - Drempel vanaf wanneer een Europese 
bekendmaking verplicht is – BDA en EP

≥ 5.382.000 EUR Opdrachten van werken - Drempel vanaf wanneer een Europese bekendmaking
verplicht is – BDA en EP

Overheidsopdrachten van A tot Z

Bekendmaking (art. 8-24 KB Plaatsing) - Tijdstip

24Overheidsopdrachten van A tot Z

Tijdstip bekendmaking Bulletin der Aanbestedingen:

• Geen bekendmaking in BDA (e-Notification) voor bekendmaking in 

Publicatieblad van de Europese Unie (TED)

• Maar: wel bekendmaking in BDA indien AO niet werd geïnformeerd over 

bekendmaking in TED binnen 2 dagen na bevestiging ontvangst 

aankondiging

• Niet-officiële bekendmaking:

- inhoud mag niet verschillen van officiële

- Niet voor bekendmaking in TED en BDA

• Verplichte elektronische bekendmaking:

- Geen overgangsmaatregelen

23
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Bekendmaking (art. 8-24 KB Plaatsing) - Rechtzettingsbericht

25Overheidsopdrachten van A tot Z

• Rechtzettingsbericht: enkel rechtzetting, geen volledige nieuwe aankondiging

- Erratum bij aankondiging van een opdracht (verdagen en documenten) 

- Erratum om datums te wijzigen (en documenten)

- Erratum bij een document

• Verplichting tot verdaging i.g.v. rechtzetting

- EU-opdracht - rechtzetting tussen 2de - 7de dag voor uiterste datum 
indiening verdaging met min. 6 dagen

- EU-opdracht - rechtzetting laatste 2 dagen voor uiterste datum verdaging met 
min. 8 dagen

- Belgische opdrachten verdaging met min. 6 dagen

Bijkomende tools op het e-Procurementplatform

26

• Forum van Vraag en Antwoord

• Bestek - Mogelijkheid tot schriftelijke vraagstelling

• “Aan de Kandidaten wordt de gelegenheid geboden om schriftelijk vragen te 
stellen over dit Bestek. Deze vragen dienen uiterlijk tegen woensdag 2 mei 
2020 voor 9 uur via het Vraag & Antwoord forum van e- Notification bij de 
aanbesteder te zijn ingediend met een duidelijke verwijzing naar het bestek 
onderdeel.”

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Bekendmaking (art. 8-24 KB Plaatsing) - Bewijs

28Overheidsopdrachten van A tot Z

• De aanbestedende overheid moet in staat zijn het bewijs van de verzending 

van de aankondiging te kunnen leveren

• Zowel uit e-Notification als uit TED alle publicaties downloaden en op eigen 

server bewaren

27
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Bekendmaking (art. 8-24 KB Plaatsing)

29Overheidsopdrachten van A tot Z

• Europese bekendmaking bestaat uit:

- een aankondiging van opdracht

- een aankondiging van gegunde opdracht:

- uiterlijk dertig dagen na de sluiting van de opdracht of de raamovereenkomst 
te publiceren

- ook na een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

- resultaten van iedere deelopdracht die gebaseerd is op raamovereenkomst 
moeten niet gepubliceerd worden

- desgevallend een vooraankondiging

• Nationale bekendmaking bestaat uit:

- een aankondiging van opdracht

- desgevallend een vooraankondiging

Art. 64 Elektronische beschikbaarheid van opdrachtdocumenten
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

30

De aanbestedende overheid biedt met elektronische middelen kosteloze, 
vrije, volledige en rechtstreekse toegang tot de opdrachtdocumenten vanaf de 
datum van bekendmaking van de aankondiging van een opdracht. De tekst 
van de aankondiging vermeldt het internetadres waar deze 
opdrachtdocumenten toegankelijk zijn.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Art. 65 Uitnodiging van de kandidaten
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

31

• Bij niet-openbare procedures, concurrentiegerichte dialogen, innovatiepartnerschappen 
en mededingingsprocedures met onderhandeling, nodigt de aanbestedende overheid 
de daartoe geselecteerde kandidaten gelijktijdig en schriftelijk uit om een offerte in te 
dienen, of in het geval van een concurrentiegerichte dialoog, tot deelneming aan de 
dialoog.

• De uitnodigingen bevatten een verwijzing naar het elektronische adres waarop de 
opdrachtdocumenten rechtstreeks langs elektronische weg toegankelijk zijn. De 
uitnodigingen gaan vergezeld van de opdrachtdocumenten, wanneer deze documenten 
niet kosteloos, vrij, volledig en rechtstreeks toegankelijk

Overheidsopdrachten van A tot Z

Indiening van offertes: vorm en 
inhoud

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Gunning bij openbare of niet-openbare procedure

33

Vorm en inhoud van de offerte

Art. 77 (KB Plaatsing)

Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken 
van de offerte en het invullen van de samenvattende opmeting of de 
inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt 
hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de 
door hem aangewende documenten met het formulier.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Gunning bij openbare of niet-openbare procedure

34

Art. 78 De offerte vermeldt:
1° de naam, voornamen, hoedanigheid of beroep, nationaliteit en woonplaats van de 
inschrijver of voor een rechtspersoon, de handelsnaam of benaming, rechtsvorm, 
nationaliteit, maatschappelijke zetel, het e-mailadres en, desgevallend, het 
ondernemingsnummer;
2° a) het totale offertebedrag, belasting over de toegevoegde waarde desgevallend 
inbegrepen, zoals eventueel gedetailleerd in de samenvattende opmeting of de 
inventaris;
b) de prijstoeslagen;
c) in voorkomend geval, de prijskortingen of verbeteringen voor het geheel of een deel 
van de offerte;
d) de prijskorting of verbetering in geval van toepassing van artikel 50;
e) elk ander prijsgegeven zoals voorzien door de opdrachtdocumenten;

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Gunning bij openbare of niet-openbare procedure

35

3° het nummer en de benaming van de rekening bij een financiële instelling waarop de 
betaling van de opdracht moet gebeuren;
4° wat de onderaanneming betreft, de eventuele inlichtingen overeenkomstig artikel 74;
5° voor zover de opdrachtdocumenten zulks opleggen, de oorsprong van de te leveren 
producten en de te verwerken materialen die afkomstig zijn van buiten de Europese 
Unie, met vermelding per land van oorsprong van de waarde exclusief douanerechten die 
zij in de offerte vertegenwoordigen. Als de producten of materialen op het grondgebied 
van de Europese Unie worden afgewerkt of verwerkt, wordt enkel de waarde van deze 
grondstoffen vermeld;
6° in geval van offertes voor meerdere percelen, overeenkomstig artikel 49 de 
voorkeurvolgorde van de percelen.
Als de offerte wordt ingediend door een combinatie van ondernemers, zijn de bepalingen 
van het eerste lid, 1°, van toepassing op elke deelnemer aan de combinatie.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Indiening offertes

36

• In principe, slechts 1 offerte

• Uitzondering vereiste, toegestane en vrije varianten & opties

• Elke aanvraag tot deelneming of offerte vóór de datum en uur voor de 
indiening aankomen

• Laattijdige aanvragen tot deelneming of laattijdige offertes worden niet 
aanvaard

• Enkel elektronisch via e-Tendering voor plaatsingsprocedures met 
bekendmaking

Overheidsopdrachten van A tot Z

35
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Art. 14 Regels betreffende de communicatiemiddelen
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

37

• § 1 De communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de 
ondernemers, met inbegrip van de in paragraaf 7 bedoelde elektronische indiening en 
ontvangst van de offertes dient, in alle fasen van de plaatsingsprocedure plaats te 
vinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen, tenzij in de in 
paragrafen 2 tot 4 bedoelde gevallen.

• Onverminderd paragraaf 5, moeten de voor communicatie langs elektronische weg te 
gebruiken instrumenten en middelen en de technische kenmerken daarvan niet-
discriminerend en algemeen beschikbaar zijn alsmede interoperabel met algemeen 
gebruikte ICT en mogen de toegang van ondernemers tot de plaatsingsprocedure niet 
beperken.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Art. 14 Regels betreffende de communicatiemiddelen
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

38

• § 2 Niettegenstaande paragraaf 1, eerste lid, is de aanbesteder niet verplicht het gebruik van 
elektronische communicatiemiddelen voor te schrijven:

• …

• 5° wanneer het een overheidsopdracht betreft die wordt geplaatst door middel van 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging en 
waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

• ...

• Mededelingen waarvoor op grond van deze paragraaf geen elektronische communicatiemiddelen 
worden gebruikt, gebeuren per post of via een andere geschikte vervoerder, dan wel door een 
combinatie van post of een andere geschikte vervoerder enerzijds en elektronische 
communicatiemiddelen anderzijds.

Overheidsopdrachten van A tot Z

37
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Indiening op papier

39

• In definitief gesloten omslag met vermelding : 
- Uiterste datum indiening offertes, 
- Besteknummer / opdrachtvoorwerp 
- Eventueel de perceelnummers

• Verzonden via een postdienst of afgegeven door drager.
• Bij verzending via een postdienst :

- Definitief gesloten omslag in tweede gesloten omslag waarop duidelijk “offerte" wordt 
vermeld

- Geheel adresseren aan adres in opdrachtdocument
• Per drager :

- Overhandigt de offerte aan de persoon die daartoe aangewezen is door AO in 
opdrachtdocument; of 

- Deponeert ze in de daartoe bestemde offertebus

Overheidsopdrachten van A tot Z

Elektronische opening

40

• Opening vindt plaats op datum en uur in opdrachtdocumenten
• Verloop verrichtingen:

- Offertes zijn elektronisch ingediend via e-Tendering
- Alle ingediende offertes worden geopend
- Er wordt een proces-verbaal opgesteld:

- Naam inschrijver, woonplaats/zetel
- Naam persoon/personen die indieningsrapport elektronisch hebben ondertekend

- Proces-verbaal wordt getekend door AO
- Met of zonder “zichtbaarheid”:

- “Voor iedereen zichtbaar”: iedereen kan het PV raadplegen
- “Voor niemand zichtbaar”: enkel de aankopers die geassocieerd zijn aan het dossier kunnen 

het PV raadplegen
- “Zichtbaar voor inschrijver(s)”: enkel de inschrijvers die een offerte ingediend hebben in het 

dossier kunnen het PV raadplegen

Overheidsopdrachten van A tot Z

39
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41Overheidsopdrachten van A tot Z
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Opening indien papieren offertes - 1

45

• AO bepaalt regels voor indiening en opening offertes in de opdrachtdocumenten
• Kan ev. oude reglementering opnemen (art. 92-93 KB Plaatsing 2011) 

• Openingszitting in lokaal en op datum en uur bepaald in opdrachtdocumenten
• Geleid door voorzitter en 1 of meer bijzitters
• Voorlezing naam inschrijvers en zetel, ev. intrekkingen
• Indien enkel prijs als gunningscriterium: voorlezing prijzen
• Voorzitter/bijzitter parafeert blad per blad offerte 
• Voorzitter stelt proces-verbaal op:

- Gegevens die hij heeft voorgelezen
- Incidenten
- Opmerkingen inschrijvers

• Hij ondertekent PV onmiddellijk

Overheidsopdrachten van A tot Z

Opening indien papieren offertes - 2

46

• art. 92-93 KB Plaatsing 2011

• Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend 
verklaart

• Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, 
worden geweigerd of ongeopend behouden

• Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover:
- AO de opdracht nog niet heeft gesloten; EN
- De offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als 

aangetekende brief is verzonden

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Gunning bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en bij mededingingsprocedure met onderhandeling 
(art. 90 - 96) KB Plaatsing

47

• Art. 92
• In geval van een mededingingsprocedure met onderhandeling moet elke offerte vóór de datum en 

uur vóór de indiening van de offertes aankomen. Laattijdige offertes worden niet aanvaard.

• Art. 93
• De spontane offertes worden in de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking niet aanvaard door de aanbestedende overheid, tenzij uitdrukkelijk gemotiveerde 
andersluidende beslissing.

• Voor de opdrachten die worden geplaatst door middel van een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking en waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de 
Europese bekendmaking, is de aanbestedende overheid niet gehouden specifieke selectiecriteria 
te bepalen en zijn de artikelen 65 tot 70 niet van toepassing. 

Overheidsopdrachten van A tot Z

Gunning bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en bij mededingingsprocedure met onderhandeling 
(art. 90 - 96) KB Plaatsing

48

• Art. 94
• Indien er bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, meerdere 

ondernemers worden geraadpleegd, worden ze gelijktijdig en schriftelijk uitgenodigd om een 
offerte in te dienen. Deze uitnodiging bevat minstens:

• 1° de opdrachtdocumenten, tenzij de aanbestedende overheid deze via elektronische middelen op 
kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse wijze aanbiedt, in welk geval zij het internetadres dat 
toegang biedt tot deze documenten vermeldt;

• 2° de limietdatum en het limietuur voor de indiening van de offertes;
• 3° de aanduiding van de eventueel toe te voegen documenten;
• 4° het gunningscriterium of de gunningscriteria voor zover ze niet zijn opgenomen in de andere 

opdrachtdocumenten, overeenkomstig artikel 81 van de wet, tenzij desgevallend in de in artikel 
42, § 3, tweede lid, van de wet bedoelde gevallen

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Gunning bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en bij mededingingsprocedure met onderhandeling 
(art. 90 - 96) KB Plaatsing

49

• Art. 95
• Een opdracht geplaatst via mededingingsprocedure met onderhandeling of een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt gesloten:
• 1° ofwel op grond van briefwisseling volgens handelsgebruiken, in geval van een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
• 2° ofwel door de kennisgeving aan de opdrachtnemer van de goedkeuring van zijn offerte zoals 

eventueel gewijzigd na onderhandelingen en/of verbeterd in toepassing van artikel 34. Deze 
betekening gebeurt overeenkomstig de modaliteiten vermeld in artikel 88, tweede lid;

• 3° ofwel door de ondertekening van een overeenkomst door de partijen.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Gunning bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking

50

• Is niet opgenomen in het KB Plaatsing

• Naar analogie zoals andere onderhandelingsprocedures

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Kwalitatieve selectie van de 
kandidaten en inschrijvers 

Overheidsopdrachten van A tot Z

Kwalitatieve selectie 
(toegangsverbod, financiële en 
economische draagkracht, 
technische bekwaamheid)

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Uitsluitingsgronden en selectiecriteria

53

• Er zijn 4 verschillende types criteria: 

• 7 verplichte uitsluitingsgronden

• 1 uitsluitingsgrond in verband met fiscale en sociale schulden

• 9 facultatieve uitsluitingsgronden

• Selectiecriteria:

• De geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen

• Economisch en financiële draagkracht

• Technische en beroepsbekwaamheid

Overheidsopdrachten van A tot Z

Verplichte uitsluitingsgronden

54

Verplichte uitsluiting van de kandidaat of inschrijver die door een rechterlijke beslissing 
met kracht van gewijsde veroordeeld is om een van de volgende misdrijven: 

1. Deelneming aan een criminele organisatie

2. Omkoping

3. Fraude

4. Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, 
dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een 
dergelijk misdrijf of strafbaar feit;

5. Witwassen van geld en financiering van terrorisme;

6. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;

7. Het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Verplichte uitsluitingsgronden

55

• De eerste zes uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden 
slechts voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de veroordeling

• De zevende uitsluiting geldt slechts voor een periode van vijf jaar, vanaf de 
beëindiging van de inbreuk

Overheidsopdrachten van A tot Z

Hoe te bewijzen

56

• Bewijzen dat indiener of de vennootschap niet veroordeeld is door een 
uittreksel uit het Centraal Strafregister aan te leveren, van de vennootschap 
en van iedere natuurlijke persoon van het bestuurs-, leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan van de onderneming of van personen die daarin 
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben

• Het Uittreksel uit het strafregister van de vennootschap kan per e-mail 
aangevraagd worden, met vermelding van de gegevens van de 
vennootschap, via strafregister@just.fgov.be

• Het Uittreksel uit het strafregister van de natuurlijke persoon moet in de 
woonplaats van de natuurlijke persoon aangevraagd worden. Bij sommige 
steden en gemeenten kan dit al via een e-loket, bij andere moet dit 
persoonlijk aangevraagd worden. Het betreft het algemeen model 595

Overheidsopdrachten van A tot Z
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59Overheidsopdrachten van A tot Z

Fiscale en sociale schuld

60

Behalve om dwingende redenen van algemeen belang, uitsluiting van de kandidaat of 
inschrijver, in welk stadium van de procedure ook, wanneer de kandidaat of inschrijver 
niet blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of 
socialezekerheidsbijdragen

Inschrijver wordt niet uitgesloten als:

• 1) het onbetaald gebleven bedrag de 3.000 euro niet overschrijdt; of

• 2) wanneer je kan aantonen dat je op een aanbesteder één of meer schuldvorderingen 
bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn. Die 
schuldvorderingen moeten ten minste gelijk zijn aan de achterstallige afbetaling van de 
fiscale dan wel de sociale schulden, verminderd met 3.000 euro

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Fiscale en sociale schuld

61

• De aanbesteder moet de toestand op het vlak van de sociale en fiscale 
schulden van de kandidaten of inschrijvers verifiëren op basis van de 
attesten die elektronisch beschikbaar zijn voor de aanbesteder via de 
Telemarc-toepassing

• Deze verificatie gebeurt binnen de twintig dagen na de uiterste datum voor 
het indienen van de aanvragen tot deelneming of de offertes

• Inschrijver kan dit zelf testen/opvragen via uea.publicprocurement.be

Overheidsopdrachten van A tot Z

Fiscale en sociale schuld

62

• AO geeft elke ondernemer echter de kans om zich in de loop van de 
plaatsingsprocedure in regel te stellen ten opzichte van de sociale en fiscale 
verplichtingen nadat ze een eerste maal heeft vastgesteld dat de kandidaat 
of inschrijver op dit vlak niet voldeed aan de eisen

• Ze stelt de ondernemer hiervan in kennis

• Vanaf deze kennisgeving geeft de aanbestedende overheid de ondernemer 
een termijn van vijf werkdagen om het bewijs te geven van zijn regularisatie

• Van deze regularisatie kan slechts éénmalig gebruik gemaakt worden

• Deze termijn gaat in de dag die volgt op de kennisgeving

Overheidsopdrachten van A tot Z
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63Overheidsopdrachten van A tot Z
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67Overheidsopdrachten van A tot Z
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69Overheidsopdrachten van A tot Z

Inschrijver kan zelf attesten genereren

70

• Fiscaal attest gratis downloaden via de myminfinpro-applicatie van de FOD Financiën

• Onder de tab ‘Mijn betalingen’ kan het ‘Attest schuldentoestand’ aanvragen voor een 
openbare aanbesteding

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Inschrijver kan zelf attesten genereren

72

• Het RSZ-attest kan men gratis aanvragen via de website van de Sociale Zekerheid 
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/attests.htm#

• Het attest wordt naar de ebox van de onderneming doorgestuurd

Overheidsopdrachten van A tot Z
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73Overheidsopdrachten van A tot Z

Inschrijver kan zelf attesten genereren

74

• Als men geen personeel in dienst hebt, dan moet men een loopbaanattest aanleveren. 
Dat vraagt men aan bij zijn sociaal verzekeringsfonds. Bij sommige fondsen kan men dit 
zelf downloaden via hun e-loket

Overheidsopdrachten van A tot Z

73

74



3-5-2022

38

75Overheidsopdrachten van A tot Z

76Overheidsopdrachten van A tot Z

75

76



3-5-2022

39

Facultatieve uitsluitingsgronden

77

1. Indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de 

kandidaat of inschrijver de toepasselijke verplichtingen op het vlak van het 

milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden

2. Wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereffening 

verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie 

ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, of in een vergelijkbare 

toestand verkeert

3. Wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, 

dat de kandidaat of inschrijver in de uitoefening van zijn beroep een ernstige 

fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken

Overheidsopdrachten van A tot Z

Facultatieve uitsluitingsgronden

78

4. Wanneer de aanbestedende overheid over voldoende plausibele aanwijzingen 

beschikt om te besluiten dat de kandidaat of inschrijver handelingen zou hebben 

gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken zou hebben 

gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging

5. Wanneer een belangenconflict niet effectief kan worden verholpen met andere 

minder ingrijpende maatregelen

6. Wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver 

bij de voorbereiding van de procedure een vervalsing van de mededinging heeft 

voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Facultatieve uitsluitingsgronden

79

7. Wanneer de kandidaat of inschrijver blijk heeft gegeven van 

aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van 

een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een 

eerdere opdracht met een aanbesteder of een eerdere 

concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van 

ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere 

vergelijkbare sancties

Overheidsopdrachten van A tot Z

Facultatieve uitsluitingsgronden

80

8. Wanneer de inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse 

verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het 

ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de selectiecriteria, of hij 

informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende 

documenten die vereist zijn over te leggen

9. Wanneer de kandidaat of inschrijver heeft getracht om het besluitvormingsproces 

onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem 

onrechtmatige voordelen in de plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar 

misleidende informatie te verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben op 

beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Facultatieve uitsluitingsgronden

81

• Met uitzondering van het geval waarin de kandidaat of inschrijver aantoont voldoende 

maatregelen te hebben genomen die zijn betrouwbaarheid staaft (zie verder –

corrigerende maatregelen)

• De uitsluitingen gelden voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de 

betrokken gebeurtenis of, wanneer het een voortdurende inbreuk betreft, vanaf de 

beëindiging van de inbreuk

• Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, is de aanbestedende 

overheid niet gehouden tot nazicht van de facultatieve uitsluitingsgronden in hoofde 

van de personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend 

orgaan van de kandidaat of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid hebben

Overheidsopdrachten van A tot Z

Corrigerende maatregelen

82

• Elke kandidaat of inschrijver die in zich in een verplicht of facultatief uitsluitingsgeval 
bevindt, mag bewijzen op eigen initiatief dat de maatregelen die hij heeft genomen 
voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke 
uitsluitingsgrond

• Bewijs dat hij eventuele schade heeft betaald of heeft toegezegd te zullen vergoeden
• Bewijs dat hij de feiten en omstandigheden heeft opgehelderd door actief mee te 

werken met de onderzoekende autoriteiten
• Bewijs dat hij concrete maatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verdere 

strafrechtelijke inbreuken of fouten te voorkomen
• Indien deze bewijzen als voldoende worden beoordeeld door de aanbestedende 

overheid (gemotiveerde gunningsbeslissing, met inachtneming van de ernst en de 
bijzondere omstandigheden) wordt de kandidaat of inschrijver niet uitgesloten

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Selectiecriteria

83

• De selectiecriteria kunnen slaan op: 

• 1) de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen; en/of 

• 2) de economische en financiële draagkracht; en/of 

• 3) de technische en beroepsbekwaamheid 

• De aanbestedende overheid beperkt deze voorwaarden tot die welke kunnen 
garanderen dat een kandidaat of inschrijver over de juridische en financiële 
middelen en de technische bekwaamheden en beroepsbekwaamheden beschikt om 
de te gunnen opdracht uit te voeren. 

• Alle voorwaarden houden verband met en staan in verhouding tot het voorwerp van 
de opdracht

Overheidsopdrachten van A tot Z

Onderaanneming met beroep op de draagkracht 

84

• Bij onderaanneming met beroep op de draagkracht heeft de inschrijver de onderaannemer 
‘nodig’ om te voldoen aan de minimale selectie-eisen.

• Voorbeeld: het bestek vereist 10 referenties. De inschrijver heeft zelf 5 referenties en doet 
beroep op een onderaannemer die ook over 5 referenties beschikt. Door de krachten te 
bundelen wordt aldus voldaan aan de selectie-eisen.  

• Artikel 78 van de Wet overheidsopdrachten 2016 bepaalt de voorwaarden waaronder een 
inschrijver beroep kan doen op de draagkracht van andere entiteiten voor het vervullen van 
de eisen inzake technische en beroepsbekwaamheid, enerzijds, en economische en financiële 
draagkracht anderzijds.  

• Artikel 73 KB Plaatsing 2017 werkt deze bepaling verder uit. De inschrijver moet een 
verbintenis van zijn onderaannemer bij zijn offerte (of aanvraag tot deelneming) voegen 
waaruit blijkt dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen.  

• Onder dezelfde voorwaarden kan worden ingeschreven door een combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid (een samenwerkingsverband)

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Onderaanneming zonder beroep op de draagkracht 

85

• Bij onderaanneming zonder beroep op de draagkracht beantwoordt de inschrijver 
autonoom aan de minimale selectie-eisen, maar wenst deze de hele opdracht of 
gedeelten ervan uit te besteden aan onderaannemers. Indien het bestek daarover niets 
bepaalt, is dit soort onderaanneming altijd mogelijk zonder formaliteiten (in de 
gunningsfase). 

• Voorbeeld: een architect schrijft in voor een architectuuropdracht. Na gunning en 
sluiting van de opdracht doet hij beroep op een studiebureau stabiliteit voor bepaalde 
berekeningen. 

• Artikel 74 KB Plaatsing 2017 bepaalt dat de aanbestedende overheid in het bestek kan 
opleggen dat de inschrijver in zijn offerte vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij 
eventueel in onderaanneming zal geven en welke onderaannemers hij voorstelt. 
Het betreft een mogelijkheid (en geen verplichting) voor de aanbestedende overheid 
om dit op te leggen in het bestek. 

Overheidsopdrachten van A tot Z

Beroep doen op de draagkracht van andere entiteiten vs. Onderaanneming

86

• Indien het bestek dit vereist, en voor opdrachten boven de Europese drempels, 
vermeldt de inschrijver de onderaannemers die zullen worden ingezet op het UEA (deel 
II, afdeling D van het UEA). 

• De opdrachtnemer kan tijdens de uitvoering van de opdracht geen andere 
onderaannemers inzetten dan deze die hij heeft voorgesteld in zijn offerte. 

• In ons voorbeeld: het bestek kan eisen dat de architect in zijn offerte al vermeldt welk 
studiebureau stabiliteit zal worden ingezet.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Beroep doen op de draagkracht van andere entiteiten vs. Onderaanneming

87

• Het woord ‘eventueel’ in artikel 74 KB Plaatsing, duidt er echter op dat de inschrijver 

slechts de onderaannemers moet opsommen die hij desgevallend zal inzetten. De 

opdrachtnemer kan tijdens de uitvoering alsnog beslissen om geen onderaannemers in 

te zetten. Hij kan echter geen andere onderaannemers inzetten dan deze die hij in zijn 

offerte heeft vermeld.

• In ons voorbeeld: De architect kan in zijn offerte 2 studiebureaus stabiliteit vermelden 

waarmee hij doorgaans samenwerkt. Na de gunning van de opdracht kan de architect 

dan kiezen uit één van deze 2 bureaus. 

Overheidsopdrachten van A tot Z

Beroep doen op de draagkracht van andere entiteiten vs. Onderaanneming

88

• Om diverse redenen komt het voor dat de aanbestedende overheid onderaanneming (in 
het bestek) wil verbieden of beperken. 

• De mogelijkheid om onderaanneming te beperken wordt nu expliciet voorzien in de 
wet. Artikel 78, lid 3 Wet overheidsopdrachten 2016 bepaalt:  

• In het geval van overheidsopdrachten voor werken, diensten en plaatsings- of 
installatiewerkzaamheden in het kader van een opdracht voor leveringen kan de 
aanbestedende overheid eisen dat bepaalde kritieke taken rechtstreeks door de 
inschrijver zelf worden verricht, of wanneer de offerte door een combinatie van 
ondernemers als bedoeld in artikel 8, §2, is ingediend, door een deelnemer aan die 
combinatie. 

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Beroep doen op de draagkracht van andere entiteiten vs. Onderaanneming

89

• De aanbestedende overheid kan dus al in de gunningsfase beperkingen opleggen aan de 
mogelijkheid om bepaalde onderdelen van de opdracht in onderaanneming te geven.  

• Het gaan om welomschreven taken die worden gezien als kritiek voor de uitvoering van 
de opdracht.

• Concreet betekent dit dat de aanbestedende overheid in het bestek kan bepalen welke 
onderdelen van de opdracht (‘kritieke taken’) niet in onderaanneming kunnen worden 
gegeven.  

• Voorbeeld: het bestek kan bepalen dat de aannemer ruwbouwwerken de complexe 
fundering zelf moet uitvoeren. Andere delen van het werk kunnen wel in 
onderaanneming worden gegeven

Overheidsopdrachten van A tot Z

Impliciete verklaring op erewoord 

90

• Het loutere feit van de indiening van de aanvraag tot deelneming of van de 
offerte, voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag lager is dan de 
drempels voor de Europese bekendmaking, vormt de impliciete verklaring 
op erewoord van de kandidaat of van de inschrijver dat hij zich niet bevindt 
in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de 
wet

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Het Uniform Europees Aanbestedingsformulier of UEA 

91

Dat aanbestedingsdocument bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en wordt door de 
aanbesteder als voorlopig bewijs aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden 
afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat u aan alle hierna vermelde voorwaarden 
voldoet:
1) Je bevindt je niet binnen een van de hoger vermelde uitsluitingsgronden, waardoor kandidaten of 
inschrijvers kunnen of moeten worden uitgesloten.
2) Je voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria.
3) Je voldoet, indien van toepassing, aan de objectieve regels en criteria voor de beperking van het 
aantal kandidaten.
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bestaat uit een formele verklaring van jou dat de 
betrokken grond tot uitsluiting niet van toepassing is en/of dat aan het selectiecriterium is voldaan. 
Het bevat de relevante informatie die door de aanbesteder wordt verlangd. Voorts vermeldt het 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument welke overheidsinstantie of derde verantwoordelijk is 
voor het vaststellen van de bewijsstukken en bevat het een formele verklaring dat je in staat zal zijn 
om op verzoek onmiddellijk die bewijsstukken te leveren

Overheidsopdrachten van A tot Z

Het Uniform Europees Aanbestedingsformulier of UEA 
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• Het UEA wordt uitgewisseld tussen aanbesteders en ondernemingen
• Een aanbesteder stelt eerst een UEA-aanvraag op waarin hij 

aangeeft welke uitsluitingsgronden en selectiecriteria van 
toepassing zijn op zijn opdracht

• Geïnteresseerde ondernemingen kunnen deze UEA-aanvraag 
downloaden en vervolgens gebruiken om een UEA-antwoord op te 
stellen

• Het UEA-antwoord wordt ingediend samen met de aanvraag tot 
deelneming of offerte

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Het Uniform Europees Aanbestedingsformulier of UEA 

93

• Om de voordelen van het UEA maximaal te benutten, is het aangewezen het 
UEA steeds uit te wisselen in elektronische en gestructureerde vorm (XML).

• Het gebruik van een UEA in XML-formaat zorgt ervoor dat bestaande UEA’s
vlot kunnen worden hergebruikt en men dus niet telkens dezelfde informatie 
opnieuw hoeft in te geven.

• Op langere termijn biedt dit formaat het voordeel dat er makkelijk en 
automatisch informatie aan het UEA kan worden toegevoegd, bijvoorbeeld uit 
authentieke bronnen.

• Surf naar de UEA-service https://uea.publicprocurement.be/ en je kan online 
het UEA aanmaken

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Wie moet er een UEA invullen?

101

• Een ondernemer die zelfstandig deelneemt en zich niet beroept op de 
draagkracht van andere entiteiten om aan de selectiecriteria te voldoen, moet 
één UEA invullen;

• Een ondernemer die zelfstandig deelneemt, maar zich beroept op de 
draagkracht van één of meer andere entiteiten, moet ervoor zorgen dat de 
aanbestedende overheid zijn eigen UEA samen met een afzonderlijk UEA met 
de relevante informatie voor elk van de entiteiten waarop hij steunt, ontvangt;

• Wanneer combinaties van ondernemers — waaronder tijdelijke 
samenwerkingsverbanden — samen deelnemen aan een 
aanbestedingsprocedure, moet voor elk van de deelnemende ondernemers 
een afzonderlijk UEA worden ingediend.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Beroepsactiviteit

102

Art. 66 KB Plaatsing

Met betrekking tot de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen kan 
de aanbestedende overheid van ondernemers eisen dat zij zijn ingeschreven 
bij een van de in de lidstaat van vestiging bijgehouden beroeps- of 
handelsregisters, als omschreven in bijlage 10, of dat zij voldoen aan andere 
eisen in die bijlage.

Bij plaatsingsprocedures van opdrachten voor diensten kan de aanbestedende 
overheid, voor zover ondernemers moeten beschikken over een bepaalde 
vergunning of lid moeten zijn van een bepaalde organisatie om in hun land 
van herkomst de betrokken dienst te verlenen, van deze ondernemers eisen 
dat zij het bewijs leveren van die vergunning of van dat lidmaatschap

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Bijlage 10 Registers

103

De bedoelde beroeps- en handelsregisters, verklaringen en attesten voor elke 
lidstaat zijn:
voor België: “Handelsregister” -“Registre du commerce”, en, bij opdrachten voor 
diensten, “Beroepsorden” -“Ordres professionels”;

Voorbeeld:
• Orde van advocaten
• Orde van notarissen
• Architecten
• Bedrijfsrevisor

Overheidsopdrachten van A tot Z

Economische en financiële draagkracht

104

• Art. 67
• § 1 Met betrekking tot de economische en financiële draagkracht, kan de aanbestedende overheid eisen stellen 

om ervoor te zorgen dat ondernemers over de nodige economische en financiële draagkracht beschikken om de 
opdracht uit te voeren.

• In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van de ondernemer worden aangetoond door 
één of meer van de volgende referenties:

• 1° overlegging van jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar 
de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft;

• 2° een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die 
het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de 
oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de 
betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn;

• 3° het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's of, in voorkomend geval, een bankverklaring.
• Niettemin, wanneer de ondernemer om gegronde redenen niet in staat is de door de aanbestedende overheid 

gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere 
documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Economische en financiële draagkracht

105

• § 2 Wat betreft de overlegging van de in paragraaf 1, tweede lid, 1°, bedoelde jaarrekeningen of uittreksels uit 
jaarrekeningen kan de aanbestedende overheid eisen dat de ondernemers informatie verstrekken over hun 
jaarrekeningen, met name over de verhouding tussen de activa en de passiva. De verhouding tussen de activa 
en de passiva kan in aanmerking genomen worden wanneer de aanbestedende overheid de methodes en de 
criteria hiervoor in de opdrachtdocumenten vermeldt. Deze methoden en criteria moeten transparant, objectief 
en niet-discriminerend zijn.

• § 3 Wat de in paragraaf 1, tweede lid, 2°, bedoelde verklaring van de totale omzet betreft, kan de 
aanbestedende overheid eisen dat de ondernemers een minimumjaaromzet realiseren, met name in het 
domein waarop de opdracht betrekking heeft.

• De jaarlijkse minimumomzet die van de ondernemers kan worden geëist, bedraagt maximaal twee maal de 
geraamde waarde van de opdracht, behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen, zoals deze in verband met 
de bijzondere risico's die voortvloeien uit de aard van de werken, diensten of producten. De aanbestedende 
overheid vermeldt de voornaamste redenen voor het opleggen van een dergelijke eis in de 
opdrachtdocumenten of in de te bewaren inlichtingen in de zin van artikel 164, § 1, van de wet.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Economische en financiële draagkracht

106

• § 4

• Wat betreft het in paragraaf 1, tweede lid, 3°, bedoelde bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's betreft, 
kan de aanbestedende overheid een passend niveau van verzekering tegen beroepsrisico's eisen.

• Wanneer beroep wordt gedaan op de in paragraaf 1, tweede lid, 3°, bedoelde bankverklaring, wordt het in 
bijlage 11 bedoeld model gebruikt.

• § 5

• Wanneer een opdracht in percelen is onderverdeeld, geldt dit artikel voor elk afzonderlijk perceel. De 
aanbestedende overheid kan echter de eis van een verplichte minimumjaaromzet voor ondernemers wel 
vaststellen ten aanzien van groepen van percelen, ingeval de begunstigde inschrijver verschillende percelen 
gegund krijgt die tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd
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Technische en beroepsbekwaamheid

108

• Art. 68
• § 1 Met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid kan de aanbestedende overheid 

voorwaarden opleggen opdat ondernemers over de noodzakelijke personele en technische middelen en ervaring 
beschikken om de opdracht volgens een passend kwaliteitsniveau uit te voeren.

• De aanbestedende overheid kan met name eisen dat de ondernemers een voldoende mate van ervaring hebben 
die kan worden aangetoond met geschikte referenties inzake in het verleden uitgevoerde opdrachten.

• § 2 In geval van een opdracht voor werken, een opdracht voor leveringen waarvoor plaatsings- of 
installatiewerkzaamheden nodig zijn of een opdracht voor diensten, kan de aanbestedende overheid:

• 1° de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaten of inschrijvers om de werken of de installatie uit te 
voeren of de diensten te verstrekken beoordelen aan de hand van met name hun knowhow, efficiëntie, ervaring 
en betrouwbaarheid;

• 2° de rechtspersonen verplichten om in hun aanvraag tot deelneming of in hun offerte de namen en de 
beroepskwalificaties te vermelden van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Technische en beroepsbekwaamheid

109

• Bewijsmiddelen van de technische bekwaamheid van de ondernemer zijn:
• 1° de volgende lijsten:
• a) een lijst van de werken die gedurende de afgelopen periode van maximaal vijf jaar werden verricht en 

vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met 
betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat; indien noodzakelijk om een 
toereikend mededingingsniveau te waarborgen, kunnen de aanbestedende overheden aangeven dat bewijs van 
relevante werken die langer dan vijf jaar geleden zijn verricht toch in aanmerking wordt genomen;

• b) een lijst van de voornaamste leveringen of diensten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie 
jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke 
instanties waarvoor zij bestemd waren. Indien noodzakelijk om een toereikend mededingingsniveau te 
waarborgen, kunnen de aanbestedende overheden aangeven dat bewijs van relevante leveringen of diensten die 
langer dan drie jaar geleden zijn geleverd of verleend toch in aanmerking wordt genomen;

• 2° de opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische 
organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en, in het geval van 
overheidsopdrachten voor werken, van die welke de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te 
voeren;

Overheidsopdrachten van A tot Z

Technische en beroepsbekwaamheid

110

• 3° de beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de maatregelen die hij treft om de 
kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden van zijn onderneming ten aanzien van studie en onderzoek;

• 4° de vermelding van de systemen voor het beheer van de toeleveringsketen en de traceersystemen die de 
ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht;

• 5° in het geval van complexe producten of diensten of wanneer deze bij wijze van uitzondering aan een bijzonder 
doel moeten beantwoorden, aan de hand van een controle door de aanbestedende overheid of, in diens naam, 
door een bevoegd officieel orgaan van het land waar de leverancier of de dienstverlener gevestigd is, onder 
voorbehoud van instemming door dit orgaan; deze controle heeft betrekking op de productiecapaciteit van de 
leverancier of op de technische capaciteit van de dienstverlener en, waar noodzakelijk, op diens mogelijkheden 
inzake studie en onderzoek en de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen;

• 6° de studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of de aannemer of die van het leidinggevend 
personeel van de onderneming, mits zij niet als een gunningscriterium worden gehanteerd;

• 7° een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van 
de uitvoering van de opdracht;

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Technische en beroepsbekwaamheid

111

• 8° een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming van de 
dienstverlener of de aannemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar;

• 9° een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de 
dienstverlener of de aannemer voor het realiseren van de opdracht beschikt;

• 10° een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil 
geven;

• 11° wat de te leveren producten betreft:
• a) monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan op verzoek van de aanbestedende overheid de echtheid moet 

kunnen worden aangetoond;
• b) certificaten die door officieel erkende instituten of diensten voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld, waarin de 

overeenstemming van goed geïdentificeerde producten wordt bevestigd door middel van referenties naar 
technische specificaties of normen.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Combinaties en derden

112

Bepalingen m.b.t. uitsluitingsgronden ook van toepassing op:

• Leden van combinaties van ondernemingen

• Derden op wiens draagkracht een beroep wordt gedaan

Overheidsopdrachten van A tot Z

111

112



3-5-2022

57

Onderzoek & regelmatigheid 
offertes 

Overheidsopdrachten van A tot Z

Modaliteiten voor het onderzoek van de offertes en 
regelmatigheid van de offertes (art. 75 KB Plaatsing) - Principe

114

• Eerst selectiefase:
• Onderzoek uitsluitingsgronden
• Onderzoek kwalitatieve selectie

• Niet geslaagd voor fase 1 = geen beoordeling in fase 2

• Dan gunningsfase : inhoudelijke beoordeling offerte
• Regelmatigheidsonderzoek
• Verbetering van de offertes
• Eigenlijke inhoudelijke beoordeling

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Art. 66, §3 - Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

115

• de AO kan wanneer de door de kandidaat of inschrijver in te dienen 
informatie of documentatie onvolledig of onjuist is of lijkt te zijn of wanneer 
specifieke documenten ontbreken, de betrokken kandidaat of inschrijver 
verzoeken die informatie of documentatie binnen een passende termijn in 
te dienen, aan te vullen, te verduidelijken of te vervolledigen, mits dergelijke 
verzoeken worden gedaan met volledige inachtneming van de beginselen 
van gelijke behandeling en transparantie en, indien gebruik wordt gemaakt 
van de openbare of de niet-openbare procedure, zonder dat dit aanleiding 
mag geven tot een wijziging van de essentiële elementen van de offerte.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Het UEA in de rechtspraak van de Raad van State

116

• Op het ogenblik van de indiening van de aanvragen tot deelneming of de offertes moet het 
ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument verplicht wordt voorgelegd – Het ontbreken 
van een ingevuld UEA vormt een substantiële onregelmatigheid - RvS 30 januari 2018, nr. 240.618, 
NV Fire Technics

• Gebrekkige aanlevering van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument geeft – onder 
welbepaalde omstandigheden – geen aanleiding tot de substantiële onregelmatigheid van de 
offerte - RvS 19 april 2018, nr. 241.265, NV Roto Smeets Belgium – Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA) – Onachtzaamheid inschrijver – UEA door inschrijver slechts in 
onvolledige vorm aangeleverd – enkel oneven pagina’s ingescand – inschrijving hierdoor ten 
onrechte onregelmatig verklaard – onachtzaamheid bij inscannen staat gelijk met ongewilde 
verschrijving

• Verplichting een afzonderlijk UEA in te vullen indien beroep wordt gedaan op een onderaannemer 
en in geval van meerdere onderaannemers, één UEA per onderaannemer. Er bestaat geen 
verplichting in hoofde van de aanbestedende overheid om de inschrijver de mogelijkheid te bieden 
een onregelmatigheid in dit verband te regulariseren - RvS 14 augustus 2018, nr. 242.220, NV 
Haegebaert
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Het UEA in de rechtspraak van de Raad van State

117

• Het bij de offerte gevoegde UEA mag niet strijdig zijn met de verklaringen opgenomen in het 
inschrijvingsformulier

• RvS 9 mei 2019, nr. 244.415, nv Dockx Movers – Het bij de offerte gevoegde UEA mag niet strijdig 
zijn met de verklaringen opgenomen in het inschrijvingsformulier

• Gevolgen van de miskenning van de UEA-voorschriften naar gelang de aangewende 
plaatsingsprocedure

• Het ontbreken van het UEA maakt een offerte substantieel onregelmatig zelf wanneer alle in het 
UEA-formulier te verstrekken gegevens, o.a. op grond van een verklaring op eer, in de offerte 
werden opgenomen – Het in een vorige gunningsprocedure gebruikte UEA mag opnieuw worden 
aangewend, voor zover de kandidaat of inschrijver bevestigt dat de daarin opgenomen gegevens 
nog steeds correct zijn en voor zover het eerder gebruikte UEA ook inlichtingen biedt omtrent de 
door de aanbestedende overheid verlangde informatie - RvS 26 juli 2019, nr. 245.239, nv Compass 
Group Belgilux
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Het UEA in de rechtspraak van de Raad van State
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• Principe: miskenning van de UEA-voorschriften maakt een offerte substantieel onregelmatig
• Gevolgen van de miskenning van de UEA-voorschriften bij een openbare en een niet-openbare 

procedure leidt deze substantiële onregelmatig automatisch tot de nietigheid van de offerte. In dit 
geval beschikt de aanbestedende overheid over geen enkele beoordelingsruimte

• Gevolgen van de miskenning van de UEA-voorschriften bij procedures waarin onderhandelingen 
toegelaten zijn 

• Artikel 76, § 4 KB Plaatsing 2017 is van toepassing op het regelmatigheidsonderzoek van de offertes 
die geen finale offertes zijn. 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 in de opdrachtdocumenten heeft aangegeven dat 
deze geen voorwerp kan uitmaken van regularisatie: voor sommige substantiële 
onregelmatigheden immers kan de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten aangeven 
dat de regularisatie verboden is
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Regelmatigheid offerte
Substantiële & niet-substantiële 
regelmatigheid

Overheidsopdrachten van A tot Z

Substantiële & niet-substantiële regelmatigheid (art. 76 KB Plaatsing)

120

Substantiële onregelmatigheid, wanneer (§1, lid 3):  
• Discriminerend voordeel biedt aan inschrijver
• Tot concurrentievervalsing leidt
• De beoordeling of vergelijking van offertes verhindert
• De verbintenissen van de inschrijver om opdracht onder gestelde 

voorwaarden uit te voeren onzeker of onvolledige maakt
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Substantiële & niet-substantiële regelmatigheid (art. 76 KB Plaatsing)

121

Substantiële onregelmatigheid, wanneer (§1, lid 3):  
• Niet-naleving milieu-, sociaal- of arbeidsrecht wanneer strafrechtelijk 

gesanctioneerd
• Niet-naleving art. 38, 42, 43 §1, 44 (UEA en impliciete verklaring op erewoord, 

ondertekening), 48 §2 lid 1 (verplichte optie), 54 §2 (indienen 1 offerte), 55 
(indiening geselecteerde en niet-geselecteerde samen), 83 en 92 (uiterste 
indieningsdatum) KBP en art. 14 WOO (communicatiemiddelen)

• Niet-naleving minimale eisen in opdrachtdocumenten

Overheidsopdrachten van A tot Z

Onderzoek regelmatigheid offertes - art. 76

122

• Alle procedures:  
- 1 of meer niet-substantiële onregelmatigheden, wanneer deze niet 

tot concurrentievervalsing e.d. leiden (zie §1, lid 3 hoger) => GEEN 
nietigheid!

• Open of niet-openbare procedure en finale offerte 
onderhandelingsprocedures (EU):
- Substantiële onregelmatige offerte => nietig
- Meerdere niet-substantiële onregelmatigheden + 

concurrentievervalsing e.d. => nietig

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Onderzoek regelmatigheid offertes - art. 76

123

• Niet finale offertes - EU-opdrachten met onderhandelingen:  
- 1 of meer niet-substantiële onregelmatigheden + 

concurrentievervalsing e.d. => AO geeft mogelijkheid tot 
regularisatie VOOR onderhandelingen starten

• Substantiële onregelmatigheid => nietig, TENZIJ anders bepaald in 
opdrachtdocumenten => mogelijkheid tot regularisatie

• !!MAAR AO kan in opdrachtdocumenten aangeven dat bepaalde 
substantiële onregelmatigheden geen voorwerp kunnen uitmaken 
van regularisatie !!

Overheidsopdrachten van A tot Z

Onderzoek regelmatigheid offertes - art. 76

124

• Niet-EU-opdrachten met onderhandelingen:  
- 1 of meer niet-substantiële onregelmatigheden, geen 

concurrentievervalsing e.d. => GEEN nietigheid
- Substantiële onregelmatigheid => AO keuze: nietig verklaren of 

laten regulariseren
- 1 of meer niet-substantiële onregelmatigheden + 

concurrentievervalsing e.d. => AO keuze: nietig verklaren of laten 
regulariseren
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125Overheidsopdrachten van A tot Z

Openbare en niet-
openbare

procedures

Procedures waarin onderhandelingen 
toegelaten zijn

Substantiële
onregelmatigheid

De offerte wordt 
nietig verklaard

De aanbestedende overheid beslist vrij om 
hetzij de substantieel onregelmatige offerte 
nietig te verklaren, hetzij om deze 
onregelmatigheid te laten regulariseren

Een of meerdere niet-
substantiële 
onregelmatigheden

De offerte wordt 
NIET nietig verklaard

De offerte wordt NIET nietig verklaard

Meerdere niet-
substantiële 
onregelmatigheden 
waarvan de cumulatie 
of combinatie  van die 
aard zijn dat ze het 
effect van een 
substantiële 
onregelmatigheid  zijn

De offerte wordt 
nietig verklaard

De aanbestedende overheid beslist vrij om 
hetzij de substantieel onregelmatige offerte 
nietig te verklaren, hetzij om deze 
onregelmatigheid te laten regulariseren

Verbetering offertes

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Verbetering fouten en nazicht prijzen of kosten

127

• Nazicht en ev. verbetering rekenfouten en andere kennelijk 

materiële fouten/vergissingen 

• Nazicht wijzigingen aangebracht door inschrijvers, leemten

• Prijs-of kostenonderzoek

- Indien vermoeden abnormale prijzen of kosten: 

prijsverantwoording

Overheidsopdrachten van A tot Z

Rekenfouten en andere kennelijk materiële fouten/vergissingen -
art. 34 KB Plaatsing

128

• “Materiële fout”:
- Verschrijving of vergissing bv. bij het uitschrijven, invullen en overbrengen 

van cijfergegevens
- Nauwelijks discussie mogelijk over de inschrijving

• “Rekenfout”:
- Hoeveelheden en eenheidsprijzen zijn in beginsel correct,
- De fout is een vergissing in een rekenkundige bewerking

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Hoe verbeteren?

129

• Werkelijke bedoeling inschrijver nagaan
- Via globale analyse offerte
- Door vergelijking met andere offertes
- Door vergelijking met marktprijzen. 

• Indien bedoeling niet voldoende duidelijk:
- AO kan inschrijver vragen inhoud offerte te verduidelijken
- MAAR: geen wijziging offerte

• Indien geen toelichting/niet aanvaardbaar:
- AO verbetert naar eigen inzichten

• Indien verbetering niet mogelijk:
- Eenheidsprijs aanvaarden; OF
- Offerte onregelmatig verklaren

Overheidsopdrachten van A tot Z

Verbetering hoeveelheden - art. 79 KB Plaatsing

130

• Openbare en niet-openbare procedures 

• Inschrijver heeft posten aangepast

- Fouten ontdekt in FH

- Fouten ontdekt in VH

- Indien opdrachtdocumenten verbetering VH toelaten; EN

- Indien voorgestelde verbetering minstens 10% in meer of min van die post 

bedraagt

- Inschrijver heeft leemten ontdekt 

- Inschrijver voegt nota ter verantwoording van verbeteringen

Overheidsopdrachten van A tot Z

129

130



3-5-2022

66

Verbetering hoeveelheden - art. 79 KB Plaatsing

131

• AO kijkt aanpassingen inschrijver na en verbetert ze volgens eigen 

berekeningen

• Bij rangschikking :

- Indien vermeerdering hoeveelheden wordt aanvaard:

- Wordt toegepast op alle inschrijvers 

- Indien vermindering hoeveelheden wordt aanvaard:

- Speelt enkel in voordeel inschrijver die ze heeft gemeld 
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Leemte in meetstaat opgemerkt door inschrijver - art. 86, §3 KB Plaatsing

132

• AO onderzoekt leemte en verbetert volgens eigen bevindingen

• Indien terecht en andere inschrijvers geen prijs voor leemte, wordt volgende 

formule toegepast:

- S=(L x Y) / X

- S = prijs leemte

- L = ev. verbeterde bedrag leemte van inschrijver die leemte opgaf

- X = totale offertebedrag van inschrijver die leemte opgaf (ev. met verbeterde 

hoeveelheden)

- Y = totale offertebedrag van inschrijver die leemte niet opgaf  (ev. met verbeterde 

hoeveelheden)
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Leemte in meetstaat - inschrijver gaf geen prijs voor post –
art. 86, §2 KB Plaatsing

133

• AO kan offerte weren; of

• Behouden, mits toepassing formule:

- P = (L x Y)/X

- P = prijs van post waarvoor inschrijver geen prijs gaf

- L = verkregen waarde o.b.v. rekenkundig gemiddelde van de prijs die voor die post 

werd opgegeven door de andere inschrijvers

- Y = totale bedrag van inschrijver die voor post geen prijs opgaf (ev. met verbeterde 

hoeveelheden)

- X = totale bedrag o.b.v. rekenkundig gemiddelde van totale bedrag van alle inschrijvers 

die voor die post wel prijs gaven (ev. met verbeterde hoeveelheden)
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Onderzoek abnormale prijzen
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Prijzen- of kostenonderzoek 

135

• Nazicht of offerte geen abnormale prijzen bevat

• AO kan voor dit onderzoek inlichtingen vragen aan inschrijver om onderzoek te kunnen uitvoeren

• Prijsonderzoek => regelmatigheid

• Doel: aanwezigheid abnormale prijzen nagaan 

• Gelijke behandeling inschrijvers

• Problemen vermijden tijdens uitvoering van opdracht

• Abnormale prijs:

• Abnormaal laag: lager dan economisch haalbaar, speculatief

• Abnormaal hoog: abnormale winstmarges

• Indien vermoeden abnormale prijs → prijsverantwoording

Overheidsopdrachten van A tot Z

Overheidsopdrachtenwet 2016

136

• Art. 83 OOW 2016 = AO onderzoekt regelmatigheid van de offertes

• Art. 84 OOW 2016:

• AO voert een prijzen- of kostenonderzoek uit op ingediende offertes = 
wettelijke verplichting, dus ook vermelden in gunningsverslag

• Op vraag AO verstrekken inschrijvers verstrekken tijdens de 
plaatsingsprocedure alle nodige inlichtingen om dit onderzoek mogelijk te 
maken
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Art. 33 KB Plaatsing 2017

137

• Inleidende bepaling

• Bepaalt volgorde bewerkingen

• AO dient na verbetering van offertes (cf. art. 34):

• “algemeen” prijs- of kostenonderzoek uit te voeren (cf. art. 35)

• in geval van vermoeden van abnormaal hoge of lage prijzen of kosten

- aanbesteder gaat over tot prijzen- of kostenbevraging (cf. art. 36)

- “bijzonder” prijs- of kostenonderzoek

Overheidsopdrachten van A tot Z

Art. 35 KB Plaatsing 2017

138

• Kostenonderzoek = voor opdrachten waarbij economisch meest voordelige offerte 
wordt vastgesteld op basis van de kosten of rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding (art. 81, § 2, 2° en 3° OOW 2016)

• Verplicht voor elke overheidsopdracht ongeacht de gekozen gunningsprocedure (RvS 
17.01.2019, nr. 243.418; RvS 18.06.2020, nr. 247.827)

• Zelfs als artikel 36 KB Plaatsing 2017 niet van toepassing is (RvS 17.01.2019, nr. 243.418)

• Uitz.: opdrachten met geraamde waarde < 30.000 euro (art. 92 OOW 2016)
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Art. 35 KB Plaatsing 2017

139

• Doel = AO toe te laten zich er van te vergewissen of opdracht tegen aangeboden 
prijzen/kosten kan worden uitgevoerd cf. de eisen van de opdrachtdocumenten (RvS 
17.01.2019, nr. 243.418)

• Prijzen/kosten van alle posten moeten worden onderzocht

• Bij uitvoering prijs- of kostenonderzoek kan AO inschrijvers verzoeken om alle nodige 
inlichtingen te verstrekken (cf. art. 84, tweede lid OOW 2016)

- = toelichting vragen aan de inschrijver

- vb. een prijsontleding

- ≠ prijsverantwoording vragen (cf. RvS 13.12.2018, nr. 243.217)
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Nazicht totaalprijs - art. 36, §4 KB Plaatsing

140

• Werken en diensten uit fraudegevoelige sectoren (Fraudegevoelige sectoren zijn o.a. de 
bouwsector en de sectoren van de bewakingsdiensten, de tuinaanneming, 
voedingsindustrie en de schoonmaak)

• Openbare of niet-openbare procedure

• Min. 4 offertes

• Economisch meest voordelige offerte o.b.v.:

- prijs, of

- prijs min. 50%

• Verplichte bevraging, indien TP offerte min. 15% onder gemiddelde

- i.g.v. prijs min. 50% => AO kan afwijking 15% verhogen

• Ook mogelijk voor L, andere D
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Berekening gemiddelde

141

• A.d.h.v. alle (voorlopig) geselecteerde offertes, AO kan beslissen geen rekening te 
houden met manifest onregelmatige offertes

• Aantal offertes < 7 : 

- Door de laagste en de hoogste offerte uit te sluiten.

• Aantal offertes ≥ 7: 

- Door zowel de laagste offerte uit te sluiten als de hoogste offertes die samen 1/4 van 
het aantal ingediende offertes vormen. Indien dit aantal niet deelbaar is door vier, 
wordt het vierde naar de hogere eenheid afgerond
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Prijsverantwoording - art. 36, §2 KB Plaatsing

142

• AO verzoekt inschrijver schriftelijk om prijsverantwoording
• Inschrijver dient schriftelijke prijsverantwoording in binnen 12 dagen, tenzij langere 

termijn toegestaan in verzoek
• Inschrijver draagt bewijslast van verzending van prijsverantwoording
• AO is niet verplicht prijsverantwoording te vragen voor verwaarloosbare posten
• Prijsverantwoording bevat vraag tot schriftelijke verantwoording of bepalingen inzake 

sociaal, arbeids- en milieurecht werden geëerbiedigd
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Voorbeeld brief

143

Bij analyse van uw offerte blijkt dat U prijzen of kosten aanbiedt die abnormaal laag/hoog lijken.

Het betreft volgende posten:

………………………….

Mogen wij daarom verzoeken ons de nodige schriftelijke verantwoording te verstrekken over de samenstelling van 
de abnormaal geachte prijs of kost.

Wij verwachten deze verantwoording binnen een termijn van twaalf dagen na datum van deze brief. Als inschrijver 
draagt u de bewijslast van de verzending.

Conform het KB Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, van 18 april 2017, artikel 36 § 2 houdt de 
verantwoording met name verband met:

1°de doelmatigheid van het bouwproces, van het productieproces van de producten of van de dienstverlening;

2°de gekozen technische oplossingen of de uitzonderlijk gunstige omstandigheden waarvan de inschrijver kan 
profiteren bij de uitvoering van de werken, de levering van de producten of het verlenen van de diensten;

3°de originaliteit van de door de inschrijver aangeboden werken, producten of diensten;

4°de eventuele ontvangst van rechtmatig toegekende overheidssteun door de inschrijver.

Overheidsopdrachten van A tot Z

144

Tegelijk verzoeken wij U ook om ons binnen dezelfde termijn schriftelijke verantwoordingen over te maken inzake de 
eerbiediging van de verplichtingen in verband met milieu-, sociaal en arbeidsrecht (zoals bepaald in de wet van 17 
juni 2016, inzake overheidsopdrachten, artikel 7) met inbegrip van de verplichtingen die van toepassing zijn op het 
vlak van welzijn, lonen en sociale zekerheid.

Bij gebrek aan verantwoording binnen de gestelde termijn, of, indien na beoordeling van deze verantwoording blijkt 

–dat het bedrag van een of meer niet-verwaarloosbare posten, of het totale bedrag van uw offerte effectief 
abnormaal is;

–dat uw offerte niet voldoet aan de verplichtingen in verband met milieu-, sociaal en arbeidsrecht;

–moet Uw offerte worden geweerd omwille van de substantiële onregelmatigheid ervan.

Op verzoek van elke persoon die een belang heeft of heeft gehad om een bepaalde opdracht te bekomen en hierin 
is of dreigt te worden benadeeld, kan de bevoegde verhaalinstantie de beslissingen van de aanbesteder vernietigen, 
schorsen, onverbindend verklaren, schadevergoeding toekennen of alternatieve sancties opleggen.

In verband met deze verhaalprocedures, de verhaaltermijnen en -instanties, verwijzen wij U uitdrukkelijk naar de 
wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten 
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, artikelen 14, 15, 23 en 24.
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Bevraging eerbiediging sociaal, arbeids- en milieurecht

145

• Art. 36, § 2, vierde lid KB Plaatsing

• “In het kader van de in het eerste lid bedoelde prijzen of kostenbevraging verzoekt de 
aanbestedende overheid de inschrijver om de schriftelijke verantwoordingen over te 
maken inzake de eerbiediging van de verplichtingen bedoeld in artikel 7 eerste lid, van 
de wet, die van toepassing zijn in de domeinen van het sociaal, arbeids- en milieurecht, 
met inbegrip van de verplichtingen die van toepassing zijn op het vlak van welzijn, 
lonen en sociale zekerheid”

• Wat aanleveren? (zie bv. RvS 12 juni 2018, nr. 241.757, Farmazorg)

- Bewijs aansluiting sociaal secretariaat
- Mandaat ter betaling van lonen en wedden
- Kopie arbeidsreglement
- Aansluiting kinderbijslagfonds
- Verzekering voor arbeidsongevallen & milieuvergunningen (quod selectiecriteria?)
- Bewijs van aansluiting bij externe dienst voor preventie en bescherming
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Verwaarloosbare posten

146

• AO is niet verplicht om verantwoording te vragen voor prijzen voor verwaarloosbare posten 

(art. 36, § 2, vijfde lid KB Plaatsing 2017)

• “verwaarloosbaar” moet worden beoordeeld in het kader van betrokken overheidsopdracht 

(RvS 21.12.2017, nr. 240.267)

• geen criterium of berekeningswijze in OOW 2016 of KB plaatsing (RvS 24.05.2018, nr. 241.595)

• ruime discretionaire bevoegdheid AO (RvS 21.12.2017, nr. 240.267)

• Uitgangspunt = verwaarloosbare post heeft geen invloed op de opdracht

• Vb. post vertegenwoordigt slechts klein % van totaalbedrag offerte

• RvS 21.12.2017, nr. 240.267: < 5 % van totale raming en < 5 % totaalprijs

• maar: mogelijks technisch niet verwaarloosbaar?
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Onderzoek prijsverantwoording

147

Prijsverantwoording houdt verband met:

• Doelmatigheid bouwproces, gekozen productieproces van producten of 

dienstverlening;

• Gekozen technische oplossingen of de uitzonderlijk gunstige omstandigheden 

waarvan de inschrijver kan profiteren bij uitvoering van de opdracht;

• Originaliteit van door inschrijver aangeboden W, L, D;

• Eventuele ontvangst van rechtmatig toegekende overheidssteun door de inschrijver.

• Doel: schijn van abnormaliteit wegnemen!
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Onderzoek prijsverantwoording

148

• Geen of geen tijdige prijsverantwoording → substantieel onregelmatig

• Wel tijdige prijsverantwoording:

- Eén of meer niet-verwaarloosbare posten vertonen abnormaal karakter →

substantieel onregelmatig

- Totaal offertebedrag vertoont abnormaal karakter → substantieel onregelmatig

- Prijzen worden afdoende verantwoord en zijn dus niet abnormaal → regelmatig
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Onderzoek prijsverantwoording

149

Onder meer volgende gronden werden niet aanvaard:

• De  loutere verwijzing naar de prijzen van de onderaannemer vermeerderd met een 

winstmarge;

• Het louter voorleggen van een offerte van een leverancier of onderaannemer, die de 

door de aanbestedende overheid als abnormaal aangemerkte prijs bevestigt - zoals in 

casu - , daar deze loutere mededeling op zich niet aangeeft welke concrete en 

objectieve factoren de abnormale prijzen juist rechtvaardigen; 

• De verklaring dat de prijzen nogmaals werden overlopen en geen inschattingsfout werd 

gemaakt en dat uit de recent gerealiseerde werken blijkt dat deze kwalitatief goed 

werden uitgevoerd;
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Onderzoek prijsverantwoording

150

Onder meer volgende gronden werden niet aanvaard:

• De bemerking van een inschrijver dat zijn eenheidsprijzen marktconform zijn, ook na 

een nieuw onderzoek en zij een volledig conforme uitvoering waarborgen; 

• De verwijzing naar ruime ervaring, expertise en reeds gerealiseerde referenties, tenzij 

de inschrijver de invloed aantoont op de in zijn offerte weergegeven prijzen; 

• De opmerking dat een grondige studie van de uit te voeren werken werd doorgevoerd, 

alsook dat een “zeer degelijke coördinatie van de werken” wordt vooropgesteld.
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You can’t make decisions based on fear and 
the possibility of what might happen

First Lady Michelle Obama

Overheidsopdrachten van A tot Z

For more tips follow us on:
facebook.com/apexprocommv
linkedin.com/company/apexpro

Anja Palmaerts

Of schrijf in op de nieuwsbrief via 
apexpro.be

03 235 71 53 anja@apexpro.be apexpro.be
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