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Selectie- en 
Gunningscriteria bij
overheidsopdrachten
Gunningscriteria

8 December  2022

Christophe COEN

DEFINITIE GUNNINGSCRITERIA

De gunningscriteria zijn al de criteria die de aanbestedende overheid in 
aanmerking neemt om de economisch meest voordeligste offerte te 
bepalen. 

Naar keuze kan de aanbestedende overheid één of meerdere criteria 
toepasselijk verklaren ongeacht de gunningswijze
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Overzicht van de verschillende gunningswijzen

• Plaatsingsprocedure  (voorheen Aanbesteding

en Offerte-aanvraag) 

• Mededingingprocedure (voorheen Onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking)

• Concurrentieel dialoog

• Innovatief partnership

• Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

• Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

• +  prijsvraag voor ontwerpen, raamovereenkomsten, dynamische 
aankoopsystemen, elektronische veilingen, elektronische catalogi … (zie Titel 5 KB 
18/4/17)

Gunningscriteria 3

Wettelijke bepaling over gunningscriteria 

• Één wetsartikel voor alle gunningswijzen met name artikel 81 wet 
overheidsopdrachten

• Doel : de economisch meest voordelige offerte te kiezen (artikel 81 §1 wet 
overheidsopdrachten)

• Wet maakt geen onderscheid meer naar gelang de gunningsprocedure. 
Geen verschil tussen openbare en niet openbare procedures De begrippen 
“aanbesteding” en “offerte-aanvraag” zijn uit de wetgeving verdwenen.  
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Plaatsingsprocedure met één criterium prijs of kost
(voorheen aanbesteding genoemd)

• ECONOMISCH MEEST VOORDELIGE    INSCHRIJVER 

(artikel 81 Wet overheidsopdrachten)

(prijs of kost is enig gunningscriterium)

Bij kost dient rekening te worden gehouden met kostefficiëntie zoals 
levenscyclus

Levenscyclus wordt omschreven in artikel 82 van de Wet (verwervingskost, 
gebruikskost, onderhoudskost en inzameling- en recyclagekost)

Gunningscriteria 5

Plaatsingsprocedure met verschillende criteria
(voorheen offerte-aanvraag)

criteria bepaald in artikel 81 §2 wet overheidsopdrachten

De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt, 

naar keuze, vastgesteld:

1°

op basis van de prijs;

2°

op basis van de kosten, rekening houdend met de kosteneffectiviteit, zoals de 

levenscycluskosten, overeenkomstig artikel 82;

3° rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding die bepaald wordt op basis van 

de prijs of de    kosten alsook criteria waaronder kwalitatieve, milieu- en/of sociale 

aspecten, die verband houden met het voorwerp van de betrokken opdracht. Het kan 

onder meer gaan om de volgende criteria:
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a)

kwaliteit, waaronder technische verdienste, esthetische en functionele

kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid van het ontwerp voor alle

gebruikers, sociale, milieu- en innovatieve kenmerken, de handel en 

de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt;

b)

de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de 

uitvoering van de opdracht, wanneer de kwaliteit van dat personeel

een aanzienlijke invloed kan hebben op het niveau van de uitvoering

van de opdracht;

c)

klantenservice en technische bijstand, alsook leveringsvoorwaarden

zoals de leveringsdatum, de leveringswijze en de leverings-

of uitvoeringstermijn.

Het kostenelement kan ook de vorm aannemen van een vaste prijs of vaste 

kosten op basis waarvan de ondernemers zullen concurreren

op kwaliteitscriteria alleen.

Energie-efficientie en aankoop schone voertuigen

8

• Ingevolge europese richtlijnen dienen de aanbestedende overheden  erop 
toezien dat zij bij aankoop van producten, diensten of het laten oprichten 
van gebouwen, kiezen voor energie-efficiënte producten, diensten of 
gebouwen. (artikel 168 Wet OO)

• Wat betreft opdrachten mbt aankoop van voertuigen die Europese Drempel 
bereiken, zijn de aanbestedende overheden vanaf 9 juni 2022 verplicht een 
minimum aantal schone of energiezuinige voertuigen aan te kopen.  (artikel 
168/1 Wet OO ingevoegd bij wet van 18 mei 2022 BS 30 mei 2022)

Hiermee wordt best mee rekening gehouden worden bij vastlegging 
gunningscriteria of bij minimum eisen opdracht  

Gunningscriteria 
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Criterium Prijs : duidelijke definitie wordt soms nog miskend in 
gunningsverslagen.

• Zo het criterium prijs wordt vermeld, betekent dit dat de laagst regelmatige 
prijs de hoogste quotering voor dit criterium krijgt. Het gaat niet op om bij 
beoordeling verschillende prijzen op forfaitaire posten andere gewichten te 
gaan toekennen. 

(Raad van State VI° kamer arrest nr 245257 van 31 juli 2019)

Gunningscriteria 9

Andere gunningsprocedures

• Gunningscriteria dienen op dezelfde wijze bepaald en toegepast te worden in alle procedures 
(één uitzondering bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: monopolie, dwingende 
spoed, genoteerde grondstoffen en bijz. gunstige vw. Art42§3 Wet)

• Aandachtspunt voor mededingingsprocedures: De aanbestedende overheid bepaalt in de 
opdrachtdocumenten het voorwerp van de opdracht door de vereisten en de vereiste kenmerken 
van de werken, leveringen of diensten te beschrijven en de gunningscriteria vast te leggen. Zij 
geeft tevens aan welke elementen van de beschrijving de minimumeisen zijn waaraan alle 
offertes moeten voldoen.

De verschafte informatie is voldoende nauwkeurig om de   ondernemers in staat te stellen de 
aard en omvang van de opdracht te bepalen en over hun deelname aan de procedure te 
beslissen. (artikel 38§3 Wet)

• Onderhandelingsprocedures: er wordt niet onderhandeld over gunningscriteria (artikle 42§2 Wet)

Gunningscriteria 10
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Gunningscriteria zijn niet exhaustief opgesomd in wet

Bijvoorbeeld : kwaliteit, prijs, technische waarde, esthetische en functionele kenmerken, 
milieukenmerken,  gebruikskosten, sociale overwegingen, de rentabiliteit, de kwalificatie van het 
personeel, de nazorg en technische bijstand, de leveringsdatum en de leverings- of 
uitvoeringstermijn, de waarborgen inzake wisselstukken en de bevoorradingszekerheid 
(opsomming van EG richtlijn en wet , niet limitatief)

In het arrest Concordia Bus Finland H.v.J. 17 september 2002 wordt gesteld dat gunningscriteria om 
rechtsgeldig te zijn moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

❑ Verband houden met het voorwerp van de opdracht

❑ Geen onvoorwaardelijke keuzevrijheid geven aan aanbestedende overheid

❑ Uitdrukkelijk vermeld zijn in het bestek of aankondiging van de opdracht

❑ Alle fundamentele beginselen van EG recht, en met name discriminatieverbod eerbiedigen

(beginselen overgenomen in artikel 81§3 wet overheidsopdrachten)

Gunningscriteria 11

Doel gunningscriteria

Bij het bepalen van de gunningscriteria moet de aanbestedende
overheid voor ogen hebben dat door het hanteren van de criteria zij
de offerte met de  beste prijs-kwaliteitsverhouding zal kiezen.
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Voorbeeld : duurzaam inkopen gunningscriterium ?

Het arrest ‘Max Havelaar’ 

H.v.J. 10 mei 2012 (C-368/10)
Aanbestedende overheid had als gunningscriterium « duurzaam inkopen en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen » opgenomen als voorwaarde voor het 
uitvoeren van de opdracht

H.v.J :  geen gunningscriterium maar een selectiecriterium daar het betrekking heeft op 
geschiktheidseis voor de inschrijvers en bovendien was vereiste algemeen en niet 
specifiek in verband met de uitgeschreven opdracht. Criterium is bovendien niet 
duidelijk, niet nauwkeurig  en dubbelzinnig zodat inschrijver niet kan weten wat van 
hem verwacht wordt.

Gunningscriteria 13

Weging criteria ?

❑ Opdrachten boven Europese drempel

weging van elk gunningscriterium dient verplicht opgegeven te worden

eventueel binnen een vork en indien aangetoond kan worden dat dit niet     
mogelijk is dient aangegeven te worden dat criteria in dalende orde van 
belangrijkheid worden aangegeven

❑ Opdrachten onder Europese drempel

weging moet vermeld worden anders zijn de criteria gelijkwaardig

Gunningscriteria 14
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Subgunningscriteria

Er is sprake van een subgunningscriterium ingeval van een voorafgaand aan de 
toetsing bedacht gegeven – een beoordelingsnorm, toetssteen, kenmerk - waarmee 
de inschrijvingen min of meer stelselmatig worden vergeleken (RvS nr. 210.969, 3 
februari 2011)

Wanneer gunningscriterium  opgedeeld wordt in subgunningscriteria, dan dienen deze 
subgunningscriteria voldoen aan dezelfde voorschriften als de gunningscriteria. 
Inschrijvers dienen ingevolge transparantiebeginsel te weten hoe zij beoordeeld zullen 
worden. 

subgunningscriteria moeten aangekondigd worden en weging moet   
opgegeven worden

Gunningscriteria 15

Afwegingsregels

Wat de beoordelingsmethode zelf betreft – de manier waarop de 
aanbestedende overheid tijdens de evaluatie van de offertes de 
beoordelingselementen analyseert en waardeert in het licht van de toe te 
kennen scores – behoort het tot de beoordelingsvrijheid van de 
aanbestedende overheid om de volgens haar best geschikte 
beoordelingsmethode van de gunningscriteria te kiezen, zij het dat die vrijheid 
beperkt wordt door de beginselen van behoorlijk bestuur en door hetgeen 
zijzelf in haar bestek heeft bepaald. Geen enkele rechtsbepaling of -beginsel 
verplicht de aanbestedende overheid ertoe om haar beoordelingsmethode 
vooraf te preciseren of bekend te maken. (Raad van State  nr. 214.719, 28 juli 
2011 )

Gunningscriteria 16
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Nuancering van standpunt Raad van State

Ingevolge het arrest van het Hof van Justitie in de zaak TNS Dimarso
(HvJ 14 juli 2016, nr. C-6/15, TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest) heeft de 
Raad van State haar standpunt dat de beoordelingsmethodiek niet 
voorafgaandelijk bekend moet worden gemaakt, genuanceerd.

Zelfs al wordt de beoordelingsmethode niet vooraf kenbaar gemaakt, dan 
nog mag deze methode in beginsel niet na de opening van de offertes 
worden vastgesteld. Om favoritisme uit te sluiten, moet de aanbesteder 
aantoonbare redenen kunnen aanvoeren om de methodiek (bij 
uitzondering) pas na de opening van de offertes vast te stellen. (arrest RvS 
23 november 2017, nr. 239.937, NV TNS Dimarso)

Gunningscriteria 17

Conclusie afwegingsregels

❑ Het Europees Hof van Justitie heeft reeds in een arrest  Universale-
Bau van 12 december 2002 geoordeeld dat zo 
beoordelingsmethodiek vastgelegd werd, deze aan de kandidaat 
inschrijvers diende meegedeeld te worden teneinde te voldoen aan 
transparantiebeginsel.

❑ Het is dan ook aan te bevelen de beoordelingsmethodiek kenbaar 
te maken in het bestek
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