
14-3-2022

1

Selectie- en 
Gunningscriteria
Selectiecriteria

Christophe Coen

Inhoud

1. ‘Selectie’

2. Verschillende types van criteria

3. Verloop van de selectie

4. Bijzonderheden speciale sectoren

Selectiecriteria 2

1

2



14-3-2022

2

1. ‘Selectie’

▪ Kadert binnen doelstellingen reglementering overheidsopdrachten

▪ Efficiënt gunnen

▪ Zuinig besturen

▪ Def. ‘selectie’ (art. 2 , 13° Wet Overheidsopdrachten 16 juni 2016)

de beslissing van een aanbesteder tot keuze van de kandidaten of inschrijvers op basis van de 
uitsluitingsgronden en van de selectiecriteria

Selectiecriteria 3

4Selectiecriteria

◼ Criteria om bekwaamheid en betrouwbaarheid van 
kandidaten te screenen

◼ Maatschappelijke uitsluiting van toegang tot de 
overheidsopdrachtenmarkt
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Wettelijk kader – klassieke sectoren

▪Art. 66 Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016

de offerte is afkomstig van een inschrijver waaraan de toegang tot de 
opdracht niet is ontzegd op grond van de artikelen 67 tot 70 en die voldoet 
aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in 
voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria bedoeld in 
artikel 79, § 2, eerste lid.
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2. Verschillende types van criteria 

▪Art. 67-79 Wet Overheidsopdrachten en art. 59-74 KB 18 april 2017

- Toegangsrecht (‘uitsluitingscriteria’)

▪ Verplichte uitsluitingsgronden (art 61 KB)

▪ Uitsluitingsgrond in verband met sociale en fiscale schulden (art. 62 en 63 KB)

▪ Facultatieve uitsluitingsgronden voor en na selectie en corrigerende maatregelen (art. 69 & 70 Wet)

▪ Voorbehouden opdrachten  (artikel 15 wet)

- Kwalitatieve selectiecriteria

▪ Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te voeren (artikel 66 KB)

▪ Financiële en economische draagkracht (art 67 KB)

▪ Technische en beroepsbekwaamheid (art. 68 en 69 KB)

(voor specifieke kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer zie art. 77 Wet)

Selectiecriteria 6
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https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-67&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-70&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-79&bron=doc
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Toegangsrecht - uitsluitingsgronden

Uitdrukkelijk bepaald in wetgeving (limitatief)

• Art. 67 Wet overheidsopdrachten (verplicht)

Uitsluiting wegens in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens 

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.

(geldt 5 jaar na definitief worden van de veroordeling)

Selectiecriteria 7

Fiscale en sociale schulden (artikel 68 Wet)

▪Verplichte uitsluiting indien sociale schulden van meer dan 3.OOO € 
behalve indien uitstel tot betaling werd verleend  of in geval van 
aanvaard afbetalingsplan (artikel 62 KB)

▪ Verplichte uitsluiting indien fiscale schulden van meer dan 3.000 € 
behalve indien uitstel tot betaling werd verleend of in geval van 
aanvaard afbetalingsplan (artikel 63 KB)

Selectiecriteria 8
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Facultatieve uitsluitingsgronden (art 69)

▪ Tenzij in het geval waarbij de kandidaat of inschrijver, overeenkomstig 
artikel 70, aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn 
betrouwbaarheid aan te tonen, kan de aanbestedende overheid, in elk 
stadium van de plaatsingsprocedure, een kandidaat of inschrijver van 
deelname aan deze procedure uitsluiten, in de volgende gevallen :

schending arbeidswetgeving, faillissement, ernstige beroepsfout, vervalsing 
mededinging, belangenconflict, tekortkomingen bij vorige opdracht, valse 
verklaringen, onrechtmatige beïnvloeding

Selectiecriteria 9

Voorbeeld : schending mededinging

❑ Hof van Justitie 4 juni 2019 (zaak C-425/18)

Inschrijver had zware boete (56 miljoen euro)  gekregen voor  schending van 
mededingingsregels.

Italiaanse wet stelt dat dit geen ernstige beroepsfout is zodat Italiaanse Raad 
van State beslissing van rechter dat stelde dit een facultatieve 
uitsluitingsgrond die door aanbestedende overheid terecht werd toegepast, 
werd vernietigd zodat de zaak terug naar de rechter werd verzonden.

Hof van Justitie stelt dat de Italiaanse wet in strijd is met europese richtlijn.  

Selectiecriteria 10
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https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-70&bron=doc
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Ander voorbeeld : ernstige beroepsfout ?

❑ Hof van Justitie 3 oktober 2019 (zaak C-267/18)

Aannemer van wegenwerken doet zonder goedkeuring van het bestuur op 
een onderaannemer om werken uit te voeren . Is dit een ernstige beroepsfout 
die als facultatieve uitsluitingsgrond kan toegepast worden bij een nieuwe 
gunningsprocedure ?

Antwoord Hof : Dit kan een ernstige beroepsfout uitmaken doch de 
aanbestedende overheid moet voor uitsluiting aan de inschrijver mogelijkheid 
geven corrigerende maatregelen uiteen te zetten

Selectiecriteria 11

Toegangsrecht – sociale tewerkstelling

▪Art. 15 Wet Overheidsopdrachten  17 juni 2016

Een aanbesteder kan, overeenkomstig de beginselen van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, de toegang tot de plaatsingsprocedure voorbehouden 
aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele 
integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben, of de uitvoering van deze 
opdrachten voorbehouden in het kader van programma's voor beschermde arbeid, mits 
ten minste dertig procent van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen 
of programma's gehandicapte of kansarme werknemers zijn.

In de aankondiging van een opdracht of, bij ontstentenis daarvan, een ander 
opdrachtdocument, wordt het in het eerste lid bedoelde voorbehoud vermeld met 
verwijzing naar onderhavig artikel.

(versoepeling tov vorige wet  30% ipv 5O%)

Selectiecriteria 12
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https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln100539&bron=doc
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Kwalitatieve selectiecriteria

◼ Criteria bepalen dat noodzakelijk of nuttig is om voor een specifieke 
opdracht de selectiebeslissing te nemen en te motiveren

- Keuze maken (bruikbaarheid)

- Niet limitatief

- Minimumniveau bepalen

- Afstemmen op voorwerp en omvang van de opdracht

Selectiecriteria 13

Kwalitatieve selectie
Beroepsgeschiktheid

▪artikel 66 KB 18 april 2017 stelt desbetreffend :

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

Selectiecriteria 14
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Kwalitatieve selectie
Financiële en economische draagkracht

Enkel art. 67 KB 18 april 2017

“kan” “over het algemeen” worden aangetoond met:

- Bankverklaring (model bijlage 11 KB) of bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s

- Jaarrekeningen (balans, resultatenrekening)

- Verklaring omtrent omzet / omzet van specifieke bedrijfsactiviteit – max. 3 
boekjaren (bij verenigingen van aannemers kan onjuiste verklaring van één 
aannemer leiden tot wering van de volledige vereniging – arrest HvJ 7/9/21 C-
927/19 )

Als niet mogelijk, andere documenten die de overheid geschikt acht

Selectiecriteria 15

Kwalitatieve selectie
Technische en beroepsbekwaamheid
Uitgewerkt in art. 68 e.v. KB 17 april  2017 (exhaustief)

- Studie- en beroepskwalificaties personen

- Referenties (lijst van opdrachten, attest behoorlijke uitvoering)

- Lijst werktuigen, materieel en technische uitrusting

- Personeelsbezetting

- Lijst technici 

- Certificaten (Europese normen) traceersystemen

- Milieunormen (als ‘passend’ – Europese normen)

- Controle door overheid of controleinstantie van de technische bekwaamheid voor een 
specifieke opdracht

- Specifieke uitrusting voor uitvoering opdracht

- Beschrijving deel opdracht uitgev. door gespec. Onderaannemer

- Monsters van producten

Selectiecriteria 16
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opm: erkenning - selectiecriteria

Wet erkenning aannemers 20 maart 1991 & art. 70 KB

- Aansporing aannemers van werken om aan te tonen dat zij voldoen aan 
toegangsrecht en een aantal selectiecriteria

- Bij inschrijving eenvoudig steunen op erkenning (zie Cass. 12 april 2018 voor aannemer die 
slechts ingeschreven is in één categorie spijts het feit dat bestek cumulatieve inschrijving 
voorzag)

- Vermoeden dat aan selectiecriteria voldaan is

- Inschrijver zonder erkenning kan inschrijven als hij aantoont dat hij aan 
erkenningscriteria beantwoordt

Selectiecriteria 17

opm: kwaliteitsnormen en milieunorm als selectiecriterium
Kan steeds toegepast worden voorzover afgestemd op voorwerp 
opdracht

Het Europees Uniform Aanbestedingsdocument

▪ EUA is voorlopig bewijs dat inschrijver voldoet aan de selectiecriteria :

- hij bevindt zich niet in één van de situaties van  uitsluiting zoals   
bedoeld in art. 67 tot 69 Wet

- hij voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria

- hij voldoet aan de regels voor beperking van de kandidaten zoals  
beschreven in artikel 79 Wet

▪ Het gebruik van het formulier is verplicht (R.v.State Vz. XII° arrest nr 240.618 
van 30 januari 2018 Fire Technics)

Selectiecriteria 18
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Europees Uniform Aanbestedingsformulier

• Zo inschrijver verwijst naar draagkracht andere entiteiten voor 
kwalitatieve selectie conform artikel 78 Wet, dan moet de entiteit 
waarnaar verwezen wordt ook UEA invullen

(Raad van State 24 juli 2018 arrest nr 242,138 de inschrijver moet  
uiteraard ook altijd zelf UEA indienen zoniet is zijn 
kandidaatstelling/offerte substantieel onregelmatig )

Selectiecriteria 19

3. Verloop van de selectie

▪Bekendmaking criteria in aankondiging / bestek

▪Onderzoek offertes/kandidaturen

Overheid  of aanbesteder “kan” vragen om aanvulling of toelichting

Overheid  of aanbesteder “kan” zelf inlichtingen inwinnen 

(Let op periode waarop nieuwe documenten betrekking hebben)

Relatieve nietigheid (motiveringsplicht), tenzij nietigheid in bestek voorzien

Selectiecriteria 20
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Onderscheid open en beperkte procedure

❑ Open procedure

▪ Kwalitatieve selectie na indiening offertes

▪Opleggen van een minimumniveau

❑ Beperkte procedure

▪ Afzonderlijke selectiefase, kandidaten selecteren die een offerte mogen indienen

▪ (min. 5 beperkte procedure, min. 3 onderhandeling met bekendmaking / 
concurrentiedialoog, afdoende voor daadwerkelijke mededinging)

▪Niet-Europese opdrachten: 

▪ Lijst van geselecteerden

▪ kwalificatiestelsel

Selectiecriteria 21

4.    Bijzonderheden in speciale sectoren

• Uitsluitingscriteria cf. klassieke sectoren

• Criteria voor kwalitatieve selectie (art. 149 wet) 

De aanbestedende entiteit kan objectieve regels en criteria opstellen voor de uitsluiting en selectie van inschrijvers 
of kandidaten; deze regels en criteria worden ter beschikking gesteld van belangstellende ondernemers.

Wanneer de aanbestedende entiteit een passend evenwicht tot stand moet brengen tussen de bijzondere 
kenmerken van de plaatsingsprocedure en de daarvoor noodzakelijke middelen, kunnen zij in niet-openbare 
procedures, onderhandelingsprocedures, concurrentiegerichte dialogen, of innovatiepartnerschappen objectieve 
regels en criteria vaststellen om in deze behoefte te voorzien en kunnen zij het aantal kandidaten beperken dat tot 
de inschrijving of tot onderhandelingen zal worden uitgenodigd. Bij de vaststelling van het aantal gegadigden wordt 
echter rekening gehouden met de noodzaak voldoende mededinging te waarborgen.(zie ook art. 71 en 72 KB 18 
juni 2018 plaatsing speciale sectoren)

• Kwalificatiestelsel mogelijk voor beperkte procedures (artikel 148 wet) :

- Vooraf in kwalificatiestelsel geselecteerde kandidaten uitnodigen om offerte in te dienen 

Selectiecriteria 22
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Toepassing kwalificatiestelsel

▪Voorafgaande publicatie van bestaan van kwalificatiestelsel

▪Objectieve kwalificatiecriteria (zo mogelijk Europese normen)

▪Snelle beslissing omtrent aanvragen tot kwalificatie die steeds kunnen 
ingediend worden

Selectiecriteria 23
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pendent opera interrupta minaeque

Vergilius, Aeneis, IV, 88

Selectiecriteria

Dank voor uw aandacht
Johan Dirix  & Christophe Coen

c.coen@dyck.be
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