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Raamovereenkomsten

DE WETGEVING 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
VANAF 1 JULI 2017

Tony Mortier

1. Overheidsopdrachten in de praktijk

2. De relevante veranderingen in de nieuwe wetgeving

 Procedures

 Selectie en gunning

 Publicatie en opdrachtdocumenten

 Rechtsbescherming

 Uitvoering

Inhoud
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 De wetgeving overheidsopdrachten:

- is NIET moeilijk(er dan andere wetgevingen)

- leidt NIET altijd tot de laagste prijs

 maar prijs is vaak essentieel

- moet NIET altijd lang duren

 planning vereist: meerjarige opdrachten

 onvoorziene elementen: inbouwen soepelheid in bestek → noodzaak 
kennis markten/ervaring aankoopteam 

 Staat NIET op zichzelf

Algemeen: het bos door de bomen (1)

2

 De wetgeving overheidsopdrachten:

- geeft wel MEER macht aan AO indien opdrachtnemer in gebreke blijft

- is WEL een zeer uitgebreid gamma aan juridische tools om 

 tot een optimaal contract te komen;

 een goede uitvoering te bekomen

- vereist WEL een doorgedreven communicatie tussen technisch en 
administratief personeel

 DUS adm/jur planning absoluut noodzakelijk 

 Is NIET enkel toepassing wetgeving OO, maar ook interne controle en 
administratief recht

 Bvb. KB Adm&Begr Ctl 16Nov94 of BVR Adm&Begr Ctl 19Jan01

 Interne Ctl en delegatie

Algemeen: het bos door de bomen (2)
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 De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten:

- noodzaakt professionalisering van het aankoopteam

 Dynamiek

 Creatief omgaan met aanbestedingsregels (!! ≠ ontwijken of 
ontduiken)

- overheidsopdrachten verworden tot beleidstools

Algemeen: het bos door de bomen (3)
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 Aan de hand van vijf vragen de wetgeving toepassen

- ben ik onderworpen aan de wetgeving OO?

- is het een OO?

 Hulp via definities OO en CPV-excel-rekenblad 

- is er een (wettige) reden waarom ik deze wetgeving niet zou toepassen?

 Uitzonderingsgevallen

 Andersluidend verdrag, andere wetgeving, 

 Keuze andere rechtsfiguur (bvb. concessie) 

De weg door de bomen, door het bos (1)
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 Aan de hand van vijf vragen de wetgeving toepassen

- welke procedure zal ik gebruiken?

 o.b.v. 

- raming, 

- technische specificaties, 

- dringendheid, …

 kan ik een uitzonderingsprocedure gebruiken?

- OPZB en MPO zijn (in de praktijk)  geen uitzonderingsprocedures onder 
bepaalde drempels 

- werk ik samen met anderen?

 samenwerkingsakkoorden

 aankoop- of opdrachtencentrales

 Horizontale samenwerking

De weg door de bomen, door het bos (2)
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Inplanning evolutie competentie aankopers
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De nieuwe wetgevingsstructuur

8

Structuur nieuwe wetgeving (01/07/17)
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WET Overheidsopdrachten van 17 juni 16

Klassieke

Sectoren

T.2

Art 1 - 92

Water, Energie (Gas, Warmte, 

Elec), Vervoer, Lucht en 

havens, Post door

Aanb Entiteiten

T.3 - Art 93 e.v.

KB plaatsing

18 April 17

KB plaatsing

18 Juni 17

KB van 14 januari 2013 (BS 14/02/2013) tot

bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten zoals gewijzigd bij KB 

van 22 juni 2017 (B.S. 27/06/2017) en KB 15 

april 2018 (B.S. 18/04/2018)
= KB UITVOERING

Wet

Defensie

13 Aug

11

KB plaatsing

23 Jan 12

KB motivering

24 Jan 12

Wet

rechtsb

17 jun

13 (gew. 

bij wet 16 

Feb17)

Wet

betreffende 

concessies

17 jun 16

KB Plaats + uitv

25 Juni 17

8
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Chronologie overheidsopdracht wet 17 juni 2016

10

Wet 17 Juni 2016

KB van 18 April 2017 KB van 14 januari 2013

Administratieve fase Contractuele fase

Bestek

Offerte

Publiciteit Gunning

Sluiting

Uitvoering

Mogelijke 
afwijking 

aan KB

Formalisme in f( 
van de (gevolgde) 

procedure

Prospectie

Kenmerken van de procedures

#Fases? #Selectie

criteria?

#Gunnings

criteria?

Bekend

making?

Onderhandel

ingen

mogelijk?

Vrije 

keuze?

OA 1  1  X 

BA 2  1  X 

OOA 1  n  X 

BOA 2  n  X 

OPZB 1  n X  X

OPMB 2  n   X

VOPMB 1  n   X

11
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OPZB Art. 89 e.v. KB1 

OO van beperkte waarde

KB Uitv niet van toep

OO ≥ 30.000 €

(ex 8.500/

17.000)

N

OO ≥ 140.000 €

Of

750,000 (D)

OPZB (zie ook art. 87 Wet – Soc&Spec Dst)
KB Uitv wel van toep
Art. 89 e.v. KB1 

OPZB of MPO 

mogelijk?

OPZB of MPO
Volgens 
mogelijkheden Art. 
38 of 41 Wet

OO ≥ 215.000 € 

L/D of

750.000 € 

(W)

OPZB Art. 42 anders art. 
38 of 41 (MPO of VOP)
(naar keuze)

W/L/D?

OP of NOP

Leveringen
Eur Publ Diensten

Eur Pbl

Werken

Eur Publ

OO ≥ 5.380.000 €

Nat Publ

N N

N

N

Y Y

Y

YY

Flowchart keuze procedure Wet 17 Juni 16
(vanaf 1 Jan 2022)

12

13

Aankoopproces van de Overheid

NIET OPENBARE PROCEDUREOPENBARE 

PROCEDURE

MPO

OPZB

VOP

12
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Wet 17 juni 16: - Onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking

14

W L D
Onder het bedrag door de Koning bepaald

(Art. 89 KB: 144.000 euro; 221.000 euro voor Arbeidsbemm, 
vervoerSp en O&O – niet-fed; Art. 89 Wet:750.000 euro Spec Dst

Bijl III)

42, §1, 1°, a

hoogdringendheid 42, §1, 1°, b

Geen gepaste offertes/ geen offertes 42, §1, 1°, c

Enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes 38,§1,2°, tweede lid

monopolie (artistiek, technisch, bescherming rechten) 42, §1, 1°, d

Herhaling (in bestek, < 3 jaar) 42, §1, 2° 42, §1, 2°

Onderzoek, ontwikkeling, studie, … 42, §1, 4°, a

Aanvullende leveringen ( noodzakelijk < 3 jaar) 42, §1, 4°, a

Gelegenheidsaankopen ( onder bedrag door Koning bepaald en < 
Eur drempel)

42, §1, laatste 
lid

Leveringen op grondstoffenmarkt 42, §1, 4°, c

Specifiek interessante voorwaarden (faillissement, vereffening, 
…)

42, §1, 3° 42, §1, 3°

Diensten volgend op een prijsvraag 42, §1, 5°

Zowel bij 

OP/ NOP/ 

VOP/ 

MPMO/ 

CD of IP 

Wet 17 juni 16: - Mededingingsprocedure met 
onderhandeling

15

Er kan niet worden voorzien in de behoeften zonder aanpassing van 
onmiddellijk beschikbare oplossingen 38,§1,1°,a

Ontwerp- of innovatieve oplossingen 38,§1,1°,b

Noodzaak voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke
omstandigheden (aard, complexiteit of juridische en financiële voorwaarden of 
wegens de daaraan verbonden risico’s ) 38,§1,1°,c

De technische specificaties kunnen door de aanbestedende overheid niet
nauwkeurig genoeg worden vastgesteld 38,§1,1°,d

Voorbehouden toegang (artikel 15 en < Eur dr.) 38,§1,1°,e

Geraamde bedrag van de opdracht < de bedragen bepaald door de Koning
(Art. 91: 750.000 euro werken, Eur. Dr. L&D) 38,§1,1°,f

Enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes (na (niet-) openbare
procedure) 38,§1,2°

14
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Wet 17 juni 16: - Vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure

16

Leveringen en Diensten < Eur Dr 41,§1,1°

Werken < 750.000 euro 41,§1,2°

Sociale en andere specifieke diensten 89,§1,1°

Nieuw in Wet 17 juni 16: 
Gunningswijzen en -modaliteiten?

17

Wet 24 december 1993 Wet 15 juni 2006 Wet 17 juni 2016

gu
n
n
in

gs
w

ijz
e
n

- (Openbare-open/beperkte) 

Aanbesteding/Offerteaanvraag

- Onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking

- Onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking

- Wedstrijd

- Prijsvraag voor ontwerpen

- (Open/beperkte) 

Aanbesteding/Offerteaanvraag

- Onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking (incl. VOP)

- Onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking

- Werkenwedstrijd

- Concurrentiedialoog

- Sociale woningbouwprocedure

- (Openbare Niet-openbare) 

procedure

- Mededingingsprocedure met 

onderhandeling

- VOP

- Onderhandelingsprocedure zonder

voorafgaande bekendmaking

- Werkenwedstrijd

- Concurrentiegerichte dialoog

- Sociale woningbouwprocedure

- Innovatiepartnerschap

- Sui generis

A
an

vu
lle

n
d
e
 

p
ro

c

- Dynamisch aankoopsysteem

- Elektronische veiling

- Raamovereenkomst

- Dynamisch aankoopsysteem

- Elektronische veiling

- Raamovereenkomst

m
o

d
al

it
e
it

e
n

- Kwalificatiesysteem

- Samengevoegde opdracht

- Aankoop/ opdrachtencentrale

- Kwalificatiesysteem

- Samengevoegde opdracht

- Aankoopcentrale

- Kwalificatiesysteem

- Occasionele gezamenlijke opdracht

16
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Basiselementen raamovereenkomsten
(in de vorige wetgeving)

18

Onderscheid RO – Aank.C. of OpdrachtenC.

19

Wet 24 december 1993 Art. 2, 4° Wet 15 juni 2006 

[geen overeenkomstige bepaling] 4° aankoopcentrale of opdrachtencentrale: een 

aanbestedende overheid in de zin van 1° die :

- leveringen of diensten verwerft die bestemd zijn

voor aanbestedende overheden, 

overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten of

- overheidsopdrachten of raamovereenkomsten 

plaatst met betrekking tot werken, leveringen of 

diensten die bestemd zijn voor aanbestedende 

overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende 

entiteiten;

Aankoopcentrale: specifieke structuur voor collectieve 

overheidsaankopen die handelt als een 

GROOTHANDELSDIENST (wholesaler) en die zelf, in eigen 

naam en voor eigen rekening, leveringen of diensten 

aankoopt zodat andere aanbestedende diensten VAN

haar kunnen kopen

Opdrachtencentrale: specifieke structuur voor 

collectieve overheidsaankopen die optreedt als een 

LASTHEBBER OF COMMISSIONAIR die de 

gunningsprocedures en het beheer van opdrachten 

afhandelt zodat andere aanbestedende diensten VIA

haar kunnen kopen

18
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 Enkele kenmerken
• Max. 4 jaar, behoudens behoorlijk gemotiveerde uitzonderingsgevallen

• Meerpartijenraamovereenkomst: min. 3 deelnemers

• Anti-misbruikregel: raamovereenkomst mag mededinging niet hinderen, beperken, vervalsen

• Gunningswijze:

- Raamovereenkomst zelf: gekende procedures, normale procedureregels

- Concrete opdrachten op basis van de raamovereenkomst: afhankelijk van het type 

raamovereenkomst (bilateraal / multilateraal - sensu stricto / sensu lato)

20

Wet 24 december 1993 Art. 3, 15° Wet 15 juni 2006

[geen overeenkomstige bepaling] 15° raamovereenkomst: een overeenkomst tussen één 

of meer aanbestedende overheden of 

overheidsbedrijven en één of meer aannemers, 

leveranciers of dienstverleners met het doel 

gedurende een bepaalde periode de voorwaarden 

inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name 

wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde 

hoeveelheden.

Kenmerken van de raamovereenkomst

Definitie
Art. 32 Wet 15 jun 2006 - Voorwaarden

 de keuze van de partijen en de gunning van de erop gebaseerde opdrachten: o.b.vn

dezelfde gunningscriteria; 

 Geen verplichting om de raamovereenkomst te gebruiken; 

 Bij gunning van de op een raamovereenkomst gebaseerde opdrachten: geen

wezenlijke wijziging vastgelegde voorwaarden; 

 de duur van de raamovereenkomst, alsook van de opdrachten die erop zijn

gebaseerd, is beperkt tot vier jaar, behoudens in uitzonderlijke en behoorlijk

gemotiveerde gevallen; 

 Verbod gebruik raamovereenkomst om mededinging te ondergraven

 de raamovereenkomst wordt gesloten via aanbesteding of offerteaanvraag of, indien

toegestaan, via onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking; 

21

20
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Gunningsprocedure Raamovereenkomst
Art. 136 KB 15 jul 2011

 Lid 1 «De AO kan een raamovereenkomst sluiten via aanbesteding of offerteaanvraag of, 

indien geoorloofd, via onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking. »

 Lid 2 « Ze vermeldt in de aankondiging van opdracht of ze de raamovereekomst beoogt te 

sluiten met één of meerdere deelnemers. »

Voordeel van meerdere deelnemers:

- Mededinging bij elke deelopdracht;

- Mogelijkheid om de opdracht onder de deelnemers te spreiden (in f van capaciteiten, 

beschikbaarheden, …)

22

23

RO

Kenmerken van de raamovereenkomst

22
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Categorie Voorwaarden bepaald of niet? Gunning van opdrachten 
op basis van 

de raamovereenkomst

Eénpartijraamovereenkomst (sensu 
lato)

Alle voorwaarden bepaald 
(mogelijkheid tot niet-substantiële 
wijzigingen)

Rechtstreekse gunning

Eénpartijraamovereenkomst (sensu 
stricto)

Niet alle voorwaarden bepaald 
(mogelijkheid tot niet-substantiële 
wijzigingen)

Gunning na bijkomende 
onderhandelingen

Meerpartijenraamovereenkomst 
(sensu lato)

Alle voorwaarden bepaald 
(mogelijkheid tot niet-substantiële 
wijzigingen)

Gunning via een trapsgewijs of 
cascadesysteem

Meerpartijenraamovereenkomst 
(sensu stricto)

Niet alle voorwaarden bepaald 
(mogelijkheid tot niet-substantiële 
wijzigingen)

Gunning via minicompetitie

Soorten Raamovereenkomsten

24

Raamovereenkomst vs DAS

25

24

25
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Raamovereenkomst

Publicatie

+

Volledig bestek

Shortlist 

(X,Y,Z)

Kandidaturen/offertes

X

W, L, D

4 jr
Levering X

bestelling 1

Levering 1

Alles wordt vastgelegd

in RO

1 opdrachtnemer Degressif %

Shortlist 

(X,Y,Z)

Waterval

bestelling 2

Levering 2

bestelling 3

Levering 3

Levering X

Levering Y

bestelling 1

bestelling 2

bestelling 3

Levering X

bestelling 1

Levering X

bestelling 2

Levering Y

bestelling 3

Levering YLevering X Levering Z

26

Raamovereenkomst

Shortlist 

(X,Y,Z)
X

Offerte X1

Bestek 1

Offerte Y1 Offerte Z1

Bestek 2

Bestek 3

Bestek 1

Offerte X1

Bestek 2

Bestek 3

Mini-competitie

X

4 ans

27

Publicatie

+

Onvolledig bestek

Kandidaturen/offertes

W, L, D
Alles wordt NIET 

vastgelegd in RO

1 opdrachtnemer

Offerte X2

Offerte X3 Offerte X3 Offerte Y3 Offerte Z3

Offerte X2 Offerte Y2 Offerte Z2

26

27
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Welk soort RO voor welke problematiek?

Omschrijving Opdracht RO - 1-

Volledig

RO – 1-

Deels

RO - n-

Volledig

RO - n-

Mini-

competitie

RO – n-

Waterval

Stockopdracht/bestelopdracht:

- Behoeften gekend/bepaalbaar

- Hoeveelheden gekend/raambaar

- Prijs en economische omstandigheden stabiel

- Opdrachtnemers gekend/betrouwbaar

X

- Behoeften gekend/bepaalbaar

- Hoeveelheden gekend/raambaar

- Prijs en economische omstandigheden 

instabiel

- Opdrachtnemers gekend/betrouwbaar

X X

- Behoeften  NIET goedgekend/bepaalbaar

- Hoeveelheden gekend/raambaar

- Prijs en economische omstandigheden stabiel

- Opdrachtnemers gekend/betrouwbaar
X X

- Behoeften gekend/bepaalbaar

- Hoeveelheden gekend/raambaar

- Prijs en economische omstandigheden stabiel

- Opdrachtnemers NIET 

gekend/ONbetrouwbaar

X X

28

Raamovereenkomst

PROCEDURE

BEKENDMAKING
GUNNING / SLUITING - RO

VOORLOPIGE / DEFINITIEVE

OPLEVERING RO

RO - (CONTRACTUELE) UITVOERING

PROC DO

DO - UITV

PROC DO

DO - UITV

PROC DO

DO - UITV

PROC DO

DO - UITV

29

28

29
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Elementen van het bestek

Elementen voor / van 

de procedure

PROCEDURE

BEKENDMAKING

GUNNING / SLUITING

VOORLOPIGE / DEFINITIEVE

OPLEVERING

Elementen voor / van 

de contractuele

uitvoering

BESTEKSBEPALINGEN

BESTEK

-

Administrati

ef

-Technisch

- Bijlagen

(CONTRACTUELE) UITVOERING

30

Besteksmodaliteiten raamovereenkomst

 Dit bestek heeft betrekking/geen betrekking op een raamovereenkomst.

 Raamovereenkomst te sluiten met één enkele deelnemer:

De overheidsopdrachten, die gebaseerd zijn op deze raamovereenkomst die zal gesloten worden met één enkele deelnemer, zullen dan ook aan 

deze opdrachtnemer worden gegund volgens de in deze raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

 Raamovereenkomst met meerdere deelnemers:

De op deze raamovereenkomst gebaseerde overheidsopdrachten worden gegund:

 Door toepassing van de voorwaarden die in deze raamovereenkomst zijn bepaald, zonder de deelnemers opnieuw in mededinging te stellen 

gezien alle voorwaarden in deze raamovereenkomst zijn bepaald.

 Door de deelnemers opnieuw in mededinging te stellen gezien niet alle voorwaarden in deze raamovereenkomst zijn bepaald:

 Onder dezelfde voorwaarden als die van de raamovereenkomst, die desgevallend zullen worden gepreciseerd.

 Onder andere voorwaarden dan deze die in de opdrachtdocumenten van deze raamovereenkomst werden bepaald, namelijk volgens de 

onderstaande procedure:

 voor elke overheidsopdracht gebaseerd op deze raamovereenkomst zal de Aanbestedende Overheid schriftelijk de deelnemers 

raadplegen;

 de Aanbestedende Overheid zal een voldoende lange termijn vaststellen voor de ontvangst van de offertes voor elke specifieke 

opdracht, rekening houdend met elementen zoals de complexiteit van het voorwerp van de opdracht en de benodigde tijd voor de 

toezending van de offertes;

 de offertes dienen schriftelijk te worden ingediend en zullen met het oog op de vertrouwelijkheid slechts worden geopend bij het

verstrijken van de vastgestelde ontvangsttermijn;

 de Aanbestedende Overheid gunt elke opdracht aan de inschrijver die de, al naargelang, laagste of economisch voordeligste 

offerte heeft ingediend, maar behoudt het recht voor om, conform de wetgeving, de opdracht niet te gunnen of niet te sluiten.

31

30

31
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32

Vb bestek raamovereenkomst - MC

33

Vb bestek raamovereenkomst - MC

32

33
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34

Vb bestek raamovereenkomst - MC

35

Vb bestek raamovereenkomst - MC

34

35
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Basiselementen raamovereenkomsten
in de nieuwe wetgeving

36

37

Wet 17 juni 2016

Art. 43. § 1. Een aanbestedende overheid kan raamovereenkomsten sluiten, voor zover zij de 

hiertoe door deze wet voorziene procedures toepast. Opdrachten die gebaseerd zijn op een 

raamovereenkomst kunnen alleen worden geplaatst tussen enerzijds een aanbestedende overheid 

of aanbestedende overheden die duidelijk is aangewezen in de oproep tot mededinging of in 

de uitnodiging tot bevestiging van de belangstelling

en anderzijds een of meerdere ondernemers die partij zijn bij de gesloten raamovereenkomst.

§ 2. Bij de gunning van opdrachten die gebaseerd zijn op een raamovereenkomst, mogen de reeds 

in de raamovereenkomst vastgelegde voorwaarden niet wezenlijk worden gewijzigd, 

met name indien de raamovereenkomst met één enkele ondernemer is gesloten.

De duur van een raamovereenkomst, alsook van de opdrachten die erop gebaseerd zijn, is 

beperkt tot vier jaar, behoudens in uitzonderlijke en behoorlijk gemotiveerde gevallen, met 

name op grond van het voorwerp van de raamovereenkomst.

De RO in de Wet van 17 juni 2016

36
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38

Wet 17 juni 2016

Art. 43. § 3. De aanbestedende overheid vermeldt in de aankondiging van een opdracht of zij 

overweegt een raamovereenkomst te sluiten met één of meerdere ondernemers.

§ 4. Als er een raamovereenkomst met één enkele ondernemer wordt gesloten, worden de 

op die raamovereenkomst gebaseerde opdrachten gegund volgens de in de raamovereenkomst 

gestelde voorwaarden. Voor de gunning van dergelijke opdrachten kunnen de aanbestedende

overheden de ondernemer die partij is bij de raamovereenkomst, schriftelijk raadplegen en 

hem, indien nodig, verzoeken zijn offerte aan te vullen.

De RO in de Wet van 17 juni 2016

≠  onderhandelingen

39

Wet 17 juni 2016

Art. 43. § 5. Wanneer een raamovereenkomst met meer dan één ondernemer wordt gesloten, wordt die

raamovereenkomst uitgevoerd op een van de volgende wijzen :

1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt

opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de

betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers

die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de

opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst;

2° wanneer de raamovereenkomst alle voorwaarden bevat voor de betrokken werken, leveringen en diensten, ten

dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen overeenkomstig punt 1° en ten dele met een

nieuwe oproep tot mededinging tussen de ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst

overeenkomstig punt 3°, wanneer de aanbestedende overheden deze mogelijkheid in de opdrachtdocumenten

voor de raamovereenkomst hebben vermeld. De keuze of specifieke werken, leveringen of diensten worden

verkregen na een nieuwe oproep tot mededinging dan wel rechtstreeks volgens de voorwaarden van de

raamovereenkomst, wordt gemaakt aan de hand van objectieve criteria, die in de opdrachtdocumenten voor de

raamovereenkomst worden opgenomen. In deze opdrachtdocumenten wordt ook aangegeven welke voorwaarden

aan een nieuwe oproep tot mededinging kunnen worden onderworpen.

De mogelijkheden als voorzien in het eerste lid van dit punt gelden tevens voor elk perceel van een

raamovereenkomst waarvoor in de raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd met betrekking tot de

werken, diensten en leveringen, ongeacht de vraag of alle voorwaarden met betrekking tot de werken, diensten en

leveringen in kwestie in het kader van andere percelen, zijn vastgelegd;

De RO in de Wet van 17 juni 2016

38
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40

Wet 17 juni 2016

Art. 43. § 5. Wanneer een raamovereenkomst met meer dan één ondernemer wordt gesloten, wordt die

raamovereenkomst uitgevoerd op een van de volgende wijzen :

3° wanneer de raamovereenkomst niet alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de werken,

leveringen en diensten, door de opdracht opnieuw voor mededinging open te stellen voor de ondernemers die

partij zijn bij de raamovereenkomst.

§ 6. De in paragraaf 5 onder 2° en 3°, bedoelde mededinging is gebaseerd op dezelfde voorwaarden als die welke 

voor de gunning van de raamovereenkomst gelden en, wanneer nodig, volgens nader gespecificeerde voorwaarden, 

en, in voorkomend geval, volgens andere voorwaarden die zijn vermeld in de opdrachtdocumenten van de 

raamovereenkomst, overeenkomstig de volgende procedure :

1° voor elke te gunnen opdracht raadplegen de aanbestedende overheden schriftelijk de ondernemers die in 

staat zijn de opdracht uit te voeren;

2° de aanbestedende overheden stellen een voldoende lange termijn vast voor de indiening van offertes voor 

elke specifieke opdracht, rekening houdend met elementen zoals de complexiteit van het voorwerp van de 

opdracht en de benodigde tijd voor de toezending van de offertes;

3° de offertes worden schriftelijk ingediend en de inhoud ervan wordt niet vrijgegeven totdat de gestelde 

indieningstermijn is verstreken;

4° de aanbestedende overheden gunnen elke opdracht aan de inschrijver die op grond van de in de 

opdrachtdocumenten van de raamovereenkomst vastgestelde gunningscriteria de beste offerte heeft ingediend, 

met uitzondering van de opdrachten bedoeld in artikel 92.

De RO in de Wet van 17 juni 2016

41

Wet 17 juni 2016

Art. 61. De aanbestedende overheid maakt de overheidsopdrachten en raamovereenkomsten bekend door middel 

van een aankondiging van een opdracht, tenzij in onderstaande gevallen :

1° wanneer gebruik wordt gemaakt, overeenkomstig artikel 42, van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking;

2° in de gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de mededingingsprocedure met onderhandeling, 

respectievelijk de concurrentiegerichte dialoog, met betrekking tot werken, leveringen en diensten waarvoor in het 

kader van een openbare of niet-openbare procedure alleen onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden 

ingediend, en waarbij, in voorkomend geval, geen aankondiging van een opdracht gepubliceerd hoeft te worden, 

voor zover daartoe de voorwaarden van het artikel 38, § 1, 2°, zijn nageleefd;

3° voor de op een raamovereenkomst gebaseerde opdrachten;

4° voor de opdrachten die worden geplaatst in het kader van een dynamisch aankoopsysteem, zolang dit geldig 

blijft en onverminderd de verplichting tot aankondiging voor de lancering van het dynamisch aankoopsysteem.

De Koning bepaalt de vermeldingen die de aankondiging van een opdracht moet bevatten.

Aankondiging van de RO in de Wet van 17 
juni 2016
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42

Wet 17 juni 2016

Art. 62. Wat de opdrachten en raamovereenkomsten betreft waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is 

dan de voor de Europese bekendmaking vastgestelde drempels, stuurt de aanbestedende overheid een 

aankondiging van gegunde opdracht door met betrekking tot de resultaten van de plaatsingsprocedure. Deze 

aankondiging wordt uiterlijk dertig dagen na de sluiting van de opdracht of de raamovereenkomst 

doorgestuurd.

In het geval van een overeenkomstig artikel 43 gesloten raamovereenkomst is de aanbestedende overheid er niet 

toe gehouden om een aankondiging te versturen betreffende de resultaten van de plaatsingsprocedure voor iedere 

opdracht die gebaseerd is op deze raamovereenkomst.

Voor de opdrachten die gebaseerd zijn op een dynamisch aankoopsysteem, is het eerste lid wel van toepassing, 

weze het dat de aanbestedende overheid er voor kan kiezen om de betreffende aankondigingen per kwartaal te 

bundelen. In dat geval verstuurt de aanbestedende overheid de gebundelde aankondigingen ten laatste dertig

dagen na het einde van elk kwartaal.

Bepaalde informatie aangaande de plaatsing van de opdracht of van de raamovereenkomst behoeft niet voor 

bekendmaking te worden vrijgegeven indien de openbaarmaking ervan rechtshandhaving in de weg zou staan, in 

strijd zou zijn met het openbaar belang, schade zou berokkenen aan de rechtmatige commerciële belangen van een 

bepaalde publieke of particuliere ondernemer, of afbreuk zou kunnen doen aan de eerlijke mededinging tussen 

ondernemers. 

De Koning bepaalt de vermeldingen die de aankondiging van gegunde opdracht moet bevatten.

Aankondiging van gegunde RO in de Wet van 
17 juni 2016

RO en DAS
Art. 7, §5 KB Plaatsing 18 Apr 17

 Bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst of 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. 

VAK

 DUS totaal van alle voorgenomen opdrachten
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Berekening van de waarde van de RO
Art. 7, §5 KB Plaatsing 18 Apr 17

 Bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst of 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. 

VAK

 DUS totaal van alle voorgenomen opdrachten

44

RO obv elektronische catalogi
Art. 114 KB Plaatsing 18 Apr 17
 Wanneer een raamovereenkomst met meer dan één ondernemer is gesloten na indiening van de 

offertes in de vorm van elektronische catalogi, kan de aanbestedende overheid bepalen dat 

voor specifieke opdrachten opnieuw tot mededinging wordt opgeroepen op basis van 

bijgewerkte catalogi. In een dergelijk geval gebruikt de aanbestedende overheid een van de 

volgende methodes: 

 1° zij verzoekt de deelnemers aan de raamovereenkomst hun elektronische catalogi, na aanpassing aan de 

eisen van de betrokken opdracht, opnieuw in te dienen, of 

 2° zij deelt de deelnemers aan de raamovereenkomst mee dat zij voornemens is uit de reeds ingediende 

elektronische catalogi de nodige informatie te verzamelen om offertes op te maken die aan de vereisten 

van de betrokken opdracht aangepast zijn, mits het gebruik van deze methode in de opdrachtdocumenten 

voor de raamovereenkomst is aangekondigd. 

VaK

 Concreet beschikt de aanbestedende overheid hiervoor over twee mogelijkheden: ofwel verzoekt zij de 

deelnemers hun elektronische catalogi, na aanpassing aan de eisen van de betrokken opdracht, opnieuw 

in te dienen, hetgeen de meest eenvoudige werkwijze is, ofwel maakt zij gebruik van “gegenereerde 

offertes” (in het Engels “punch outs”). In dat laatste geval geeft de aanbestedende overheid in de 

opdrachtdocumenten aan dat zij voornemens is om uit de reeds ingediende elektronische catalogi de 

informatie te verzamelen om zelf de offertes op te maken. 
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 Art. 7 

Wat de opdrachten betreft die op basis van de 

raamovereenkomst worden geplaatst, zijn alle bepalingen 

toepasselijk, onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 

6 en behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten. 

Voor de bedoelde opdrachten mag evenwel niet worden 

afgeweken van de bepalingen van de artikelen 9, §§ 2 en 3, 

12/1, 37 tot 38/6, 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11 tot 38/19, 

62, eerste lid, 1° en tweede lid, 62/1 en 69. 

Bepalingen RO in het KB Uitvoering

Toepassingsgebied

Uitzonderingen

 Art. 25 – borgtocht

Voor de raamovereenkomsten wordt de borgtocht per 

gesloten opdracht gesteld. In dat geval is paragraaf 1 van 

toepassing. In geval van een raamovereenkomst met één 

opdrachtnemer kan de aanbesteder in de 

opdrachtdocumenten evenwel een globale borgstelling 

opleggen voor de raamovereenkomst en de 

berekeningswijze ervan bepalen. 

Bepalingen RO in het KB Uitvoering
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 Art. 25, §1 – Behoudens andersluidende bepaling in de 
opdrachtdocumenten wordt geen borgtocht geëist voor: 

1° opdrachten voor leveringen en voor diensten waarvan de uitvoeringstermijn 
vijfenveertig dagen niet overschrijdt ; 

2° de volgende opdrachten voor diensten : 
a) de opdrachten voor diensten van de categorie 23 van bijlage 2 van de wet defensie en 
veiligheid; 

b) de opdrachten voor diensten inzake luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering 
van postvervoer (…);

c) de opdrachten voor diensten inzake postvervoer te land, alsook de opdrachten voor diensten 
inzake vervoer door de lucht (…);

d) de opdrachten voor diensten inzake vervoer per spoor (…);

e) de opdrachten inzake juridische dienstverlening, voor zover niet uitgesloten op grond van de 
artikelen 28, § 1, eerste lid, 4° en/of 108, § 1, eerste lid, 2°, van de wet; 

f) de opdrachten voor diensten inzake onderwijs (…); 

g) de opdrachten voor verzekeringsdiensten; 

h) de informaticadiensten en aanverwante diensten (…); 

i) de diensten inzake onderzoeks- en ontwikkelingswerk (…);

3° opdrachten met een bedrag kleiner dan 50.000 euro. Dit bedrag is 100.000 
euro voor de opdrachten onderworpen aan de wet en geplaatst in de speciale 
sectoren. 

Bepalingen RO in het KB Uitvoering

 Wijzigingen (arttn. 37 en 38)
Art. 37. Opdrachten en raamovereenkomsten kunnen enkel zonder nieuwe 

plaatsingsprocedure worden gewijzigd in de gevallen voorzien in deze afdeling. 

Bepalingen RO in het KB Uitvoering

Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2017 

van toepassing 

op opdrachten  onder vorige wetgeving(en)

Zonder terugwerkende kracht  van 

toepassing 

op opdrachten  onder vorige wetgeving(en)
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 Art. 63

In de gevallen van verbreking als bedoeld in de artikelen 

61 tot 62/1, wordt de opdracht vereffend in de staat 

waarin die zich bevindt op basis van de uitgevoerde 

prestaties op de datum van verbreking. 

De artikelen 61 en 62 zijn zowel van toepassing op de 

raamovereenkomst als op de erop volgende opdrachten 

die op basis van die raamovereenkomst zijn gesloten. De 

aanbesteder kan evenwel beslissen dat de verbreking van 

de raamovereenkomst geen gevolgen heeft voor de daarop 

gebaseerde lopende opdrachten. 

Bepalingen RO in het KB Uitvoering

 Art. 64

De prestaties worden slechts opgeleverd nadat de controles, de 
keuringen en de voorgeschreven proeven voldoening schenken. 
Naargelang het geval wordt in een voorlopige oplevering voorzien na 
afloop van de uitvoering van de prestaties die het voorwerp van de 
opdracht uitmaken en, bij het verstrijken van de waarborgtermijn, in 
een definitieve oplevering die de volledige beëindiging van de opdracht 
aangeeft, behalve bij eventuele toepassing van de artikelen 1792 en 
2270 van het Burgerlijk Wetboek op de opdrachten waarop zij 
betrekking hebben. 

Wat de raamovereenkomst betreft die met één enkele 
opdrachtnemer is gesloten, geldt, behoudens andersluidende bepaling 
in de opdrachtdocumenten, de laatste oplevering voor een opdracht 
die op basis van de raamovereenkomst is gesloten als oplevering ervan. 

Bepalingen RO in het KB Uitvoering
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Andere relevante veranderingen 
in de nieuwe wetgeving mbt RO

Publicatie

52

Submit tender

Open tenders

e-Tendering

Configure auction

Participate in auction

e-Auction

Define evaluation

Evaluate tenders

e-Awarding

Prepare order

Deliver products

e-Ordering

Approve catalogue

Prepare catalogue

e-Catalogue

Publish tender notice

e-Notification

Search tender notice

Public officer Supplier

De e-Procurement modules
Cfr. Presentatie Federale dienst e-Proc voor OFO 
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Hoewel verwoordingen niet exact dezelfde zijn, werden de principes van de ramingsregels 

behouden.

De waarde van de opdracht dient geraamd te worden bij het opstarten van de procedure en 

wordt berekend o.b.v. het totaal te betalen bedrag, zonder BTW, zoals geraamd door de AO 

(art. 6 KB Plaatsing 2017)

Raming houdt rekening met duur en totale waarde opdracht en met name met de volgende 

elementen

 1° alle vereiste of toegestane opties

 2° alle percelen

 3° alle herhalingen als bedoeld in art. 42, §1, 1° WOO 2016

 4° alle vaste en voorwaardelijke gedeelten van de opdracht

 5° alle premies of betalingen waarin de AO voorziet ten voordele van de kandidaten, 

deelnemers of inschrijvers

 6° desgevallend de herzieningsbepalingen

 7° de verlengingen

Ramingsregels

54

 HvJ, 19 december 2018, C-216/17 → Bevestiging HvJ, 17 juni 2021, C23/20

 Beginselen van transparantie en gelijke behandeling van ondernemers –

 Verbod op ontbreken vaststelling van de hoeveelheid van de volgende 

overheidsopdrachten of vaststelling onder verwijzing naar de normale 

behoeften van de aanbestedende diensten die de raamovereenkomst 

niet hebben ondertekend

 Verplichting vermelding maxima

 RvS, 12 juni 2018, nr. 241.768, RICOH/Prov Limburg

 Problematiek langere termijnen RO

 Nominatieve omschrijving afnemers RO

Raamovereenkomst: twee belangrijke arresten! 
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 BASISPRINCIPE
 Mededinging eist zo ruim mogelijke bekendmaking

 Uitzondering: OPZB, opdrachten o.b.v. RO of DAS

 Bepalingen in K.B. volgens soort publicatie

 Nieuwe Europese en Belgische publicatiemodellen

 Onderscheid Europese (PBEU) en nationale bekendmaking (BDA)

 NU OOK mogelijkheid vooraankondiging onder Europese drempels

 Aankondiging gegunde opdracht: 30 kalenderdagen na sluiting

 Geen bekendmaking (OOK NIET IN BDA) of verspreiding voor (verplichte) AANKONDIGING in PBEU

 Wachten tot na publicatie of verstrijken termijn 2 dagen

 OOK voor rechtzettingen

 Alle termijnen zijn MINIMUMTERMIJNEN (rekening houden met complexiteit en voorbereidingstijd)

 GEEN VERPLICHTING TOT OPENINGSZITTING -→ tijdstip uiterste ontvangst en opening dienen niiet meer samen te
vallen (Pbl E-tendering)

 DREMPELWAARDEN
 Bedrag van de opdracht bepaalt of deze onderworpen is aan EU publicatie

 = geraamde bedrag (Art. 24-28 KB 15 Jul 11/ art. 6-7 KB 18 Apr 17:  niet splitsen !): excl. BTW

 W - 5.548.000 EUR

 L &D (Alg) – 144.000/221.000 EUR

 Soc & Spec Dst: 750.000 EUR

 KB 15 April 2018: offertes dienen toe te komen voor uiterste datum en uur !!!

art. 29 – 56 KB 15 Juli 2011 / art. 8 – 24 KB 18 April 2017

Publicatieverplichtingen

56

EUROPESE PROCEDURE NATIONALE PROCEDURE  

 

Openbare procedure /VOP 
 

Zonder Voorafgaande aankondiging 

(ZVA) 
35 Normale termijn 35 

(ZVA) – gebruik E-tendering (-5) 30 Vereenvoudigde 

Onderhandelingsprocedure 

met bekendmaking 

22 

Met Voorafgaande aankondiging 

(MVA) 
(Min) 15 

Urgente situatie 15 Verkorte termijn (spoed + elek 

pub) 
15 

 

 

Beperkte procedure (BA – BOA) - MPO (enkel kand) – Concurrentiedialoog (enkel EUR) - 

Innovatiepartnerschap 
 

Normale Kandidatuur 30 Normale Kand 30 

Urgente situatie (Min) 15 Verkorte Kand (Elec 

middelen) 
15 

Offertes (ZEA) 30 Offertes 30 
Offertes (ZVA) – gebruik E-tendering 25 Offertes- verkorte termijn 

(Elec middelen) 
10 

Offertes (MEA)  (Min) 10 

Urgente situatie (Min) 10 

Postpublicatie : 30 dagen    

Publicatie wijziging 38/1 of 38/2   
 

 

Bekendmakingstermijnen: 
Wet OO(art. 36 e.v., art. 64 e.v.), KB Plaats (art. 8 e.v.), KB Uitv (art. 38/19)

57

+ 5 dagen 

indien geen 

directe 

toegang 

opdracht-

documenten 

en

toezending 

langs niet-

elektronische 

weg

+ 5 dagen 

indien geen 

directe 

toegang 

opdracht-

documenten 

en

toezending 

langs niet-

elektronische 

weg
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 Wat?
 Elektronische bestel- en opvolgingstool a.d.h.v. XML gebaseerde database

 Hoe?
 AO creëert catalogus (profielen E-notification) → in RO volgens modaliteiten

 Onderneming stuurt XML files door (integratie)

 Na sluiting wordt catalogus zichtbaar voor gebruikers binnen AO

 Bestelling, goedkeuring en opvolging volgens profielen (aankoper, hoofdaankoper, 
controller, onderneming)

RO en elektronische catalogi

De Aankoopcentrale

59
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60

Wet 17 juni 2016

Art. 47. § 1. Een aanbestedende overheid kan leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale die 

gecentraliseerde aankoopactiviteiten aanbiedt als bedoeld in artikel 2, 7°, a).

Zij kan ook gebruik maken, wat de werken, leveringen en/of diensten betreft, van de in artikel 2, 7°, b), bedoelde 

gecentraliseerde aankoopactiviteiten van een aankoopcentrale :

1° door gebruik te maken van een door deze aankoopcentrale gesloten opdracht;

2° door gebruik te maken van een door een aankoopcentrale geëxploiteerd dynamisch aankoopsysteem; of

3° in de mate als aangegeven in artikel 43, § 1, tweede lid, door gebruik te maken van een raamovereenkomst die 

gesloten is door deze aankoopcentrale.

Wanneer een door een aankoopcentrale geëxploiteerd dynamisch aankoopsysteem door andere aanbestedende 

overheden mag worden gebruikt, wordt dit vermeld in de aankondiging van een opdracht voor het opzetten van 

het dynamische aankoopsysteem.

§ 2. Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om 

zelf een plaatsingsprocedure te organiseren. De betrokken aanbestedende overheid is evenwel verantwoordelijk

voor de nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de delen die zij zelf verricht, zoals :

1° het plaatsen van een opdracht in het kader van een dynamisch aankoopsysteem dat door een aankoopcentrale 

wordt geëxploiteerd;

2° een nieuwe oproep tot mededinging organiseren op grond van een raamovereenkomst die door een 

aankoopcentrale is gesloten;

3° conform artikel 43, § 5, onder 1° of 2°, vaststellen welke van de ondernemers die partij zijn bij de 

raamovereenkomst, een gegeven taak uitvoert op grond van een door een aankoopcentrale gesloten 

raamovereenkomst.

De RO via AC in de Wet van 17 juni 2016
Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en AC

61

Wet 17 juni 2016

Art. 47. § 3. Voor alle plaatsingsprocedures van een aankoopcentrale worden elektronische 

communicatiemiddelen gebruikt overeenkomstig de voorschriften van artikel 14.

§ 4. Aanbestedende overheden mogen, zonder toepassing van de in deze wet vervatte procedures, een 

overheidsopdracht voor diensten betreffende gecentraliseerde aankoopactiviteiten aan een aankoopcentrale

gunnen. Dergelijke overheidsopdrachten voor diensten mogen ook het verrichten van aanvullende 

aankoopactiviteiten omvatten.

De RO via AC in de Wet van 17 juni 2016
Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en AC

aanvullende aankoopactiviteiten : activiteiten die bestaan in het verlenen van 

ondersteuning aan aankoopactiviteiten, met name op de volgende wijzen :

a) technische infrastructuur die aanbesteders in staat stelt overheidsopdrachten of 

raamovereenkomsten te plaatsen voor werken, leveringen of diensten;

b) adviesverlening over het verloop of de opzet van plaatsingsprocedures;

c) voorbereiding en beheer van plaatsingsprocedures namens en voor rekening van 

de betrokken aanbesteder;
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Raamovereenkomst: nieuwigheden 

62

AO (rol AC)

Begunstigden

- Occasioneel 

(in LB)

- Structureel 

(prof. AC)

Koop/verkoop RO

Overeenkomst Mini-competitie

Overeenkomst
Koop/verkoop

Wetg. OHO toep.

Bestelling

Wet OHO geresp

Zie boek p. 

170

VRAGEN
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Links
Public procurement: www.publicprocurement.be

E-notification: https://enot.publicprocurement.be

E-tendering: https://eten.publicprocurement.be

E-catalogue: https://ecat.publicprocurement.be

Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be/

Digiflow/Telemarc: https://digiflow.belgium.be

http://www.vereenvoudiging.be/content/overheidsopdracht-telemarc

Europese regelgeving 

EUR Lex: http://eur-lex.europa.eu

SIMAP: http://www.simap.europa.eu

Overzicht: http://europa.eu/legislation_summaries/index_nl.htm

UEA : https://uea.publicprocurement.be/filter?lang=nl

(ook https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl) 

E-certis: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/

Hof van Justitie: http://curia.europa.eu
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LEXICON Wet 17 juni 2016

OP Openbare Procedure

NOP Niet Openbare Procedure

MPMO MededingingsProcedure Met Onderhandeling

OP OnderhandelingsProcedure

OPZB OnderhandelingsProcedure Zonder Bekendmaking

VOP Vereenvoudigde OnderhandelingsProcedure

BAFO Best and Final Offer

CD ConcurrentieDialoog

IP Innovatie Partnerschap

OO Overheidsopdrachten

AO Aanbestedende Overheid

Bestek Opdrachtdocumenten, lastenboek, …

ED Europese Drempel
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http://www.publicprocurement.be/
https://enot.publicprocurement.be/
https://eten.publicprocurement.be/
https://ecat.publicprocurement.be/
http://www.raadvst-consetat.be/
https://digiflow.belgium.be/
http://www.vereenvoudiging.be/content/overheidsopdracht-telemarc
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.simap.europa.eu
http://europa.eu/legislation_summaries/index_nl.htm
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https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/
http://curia.europa.eu/

