


Opportuniteit 2 

•  Zeer belangrijke sector: 50 miljard EUR = aanzienlijk deel 
BBP 

•  Niet alleen “overheid” (ministeries, federale staat, 
gewesten, etc.), maar ook vele lokale overheden zoals 
steden en gemeenten en meer en meer andere diverse 
instellingen (scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen, 
politie, brandweer, bepaalde vzw’s, !) 

•  B2G x B2B: veel striktere regels en zeer verschillende 
aanpak (minder flexibiliteit) 





Het wettelijke kader 

Europese Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 

Wet van 15 juni 2006 

Overheidsopdrachten 
klassieke sectoren 

KB 15 juli 2011 

KB 14 januari 2013 

Overheidsopdrachten 
speciale sectoren 

KB 16 juli 2012 

KB 14 januari 2013 

Private opdrachten 
speciale sectoren 

KB 24 juni 2013 

Wet van 17 juni 2013 
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De basisprincipes 5 

•  Europese beginselen: 

"  Non-discriminatie (andere EU-lidstaten) 

"  Gelijkheid 

"  Transparantie 

"  Mededinging 

•  Forfaitaire grondslag 

•  Proportionaliteit 

•  Betaling na uitvoering 

•  Patere legem quam ipse fecisti ! het bestuur dient zich te houden aan 
haar eigen spelregels 





Welke overheden? 7 

•  Artikel 2 Wet 15 juni 2006: staat/territoriale lichamen/publiekrechtelijke 
instellingen (OCMW, Politiezones, etc.) 

•  Ofwel (cumulatieve voorwaarden): 

"  Rechtspersoonlijkheid 

"  Opdracht van algemeen belang 

"  > 50% gefinancierd door andere overheid / > # Raad van Bestuur benoemd door 
andere overheid / toezicht door andere overheid 

•  Klassieke sectoren – speciale sectoren (water: intercommunales voor 
waterzuivering / energie: Eandis, Fluxys, Sibelga, ! / vervoer: NMBS, 
Infrabel, TEC, MIVB, ! / post: Bpost) 





Welke contracten? 9 

•  Een “overheidsopdracht” = 

"  overeenkomst 

"  onder bezwarende titel 

"  tussen één of meer overheden en één of meer aannemers/leveranciers/
dienstverleners 

"  betreffende uitvoering van werken/levering van producten/leveren van diensten 

•  ! Valkuil: “onder bezwarende titel” ! 





Marktverkenning 

Plaatsing 

KB 15 juli 2011 

Sluiting 

Lancering van 
de opdracht 
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Marktverkenning 12 

•  Artikel 5 KB Plaatsing: 

“De aanbestedende overheid mag [!] de markt verkennen met het oog 
op het opstellen van de documenten en specificaties van de opdracht, 
op voorwaarde dat die marktverkenning niet tot een verhindering of een 
vertekening van de mededinging leidt.” 

•  In beide richtingen ! OK 





Bekendmakingsdrempels 14 

•  Geen verplichte bekendmaking (klassieke sectoren) 

"  < 8.500,00 EUR (excl. BTW)    aangenomen factuur 

"  < 85.000,00 EUR (excl. BTW)   onderhandelingsprocedure 
(zonder       bekendmaking) 

•  MET bekendmaking (klassieke sectoren) 

"  > 85.000,00 EUR (excl. BTW)   Belgische bekendmaking 

"  > 207.000,00 EUR (excl. BTW)  Belgische + Europese   
     bekendmaking voor leveringen en diensten 

"  > 5.186.000,00 EUR (excl. BTW)  Belgische + Europese bekendmaking voor 
     werken 





Gunningswijzes 16 

•  Type procedures 

"  Aanbesteding: 1 criterium:  prijs 

"  Offerteaanvraag:   meerdere gunningscriteria 

"  Onderhandelingsprocedures:  één of meerdere gunningscriteria 

"  Concurrentiedialoog:   meerdere gunningscriteria 

•  Eigenschappen 

"  Open procedures:   1 fase - iedereen mag meedoen 

"  Beperkte procedures:   2 fasen – enkel geselecteerden 

     (kandidatuur – offerte) 



Gunningswijzes 17 





Onderhandelingsprocedures 19 

•  Zonder bekendmaking 

"  Uitgave < 8.500,00 EUR excl. BTW 

"  Uitgave < 85.000,00 EUR excl. BTW (maar ook: dringende opdrachten, monopolies, 
etc.) 

"  “Meerdere” bedrijven aanspreken + basisprincipes (ook bij opdrachten < 8.500 EUR 
excl. BTW) 

•  Met bekendmaking 

"  Raming  < 207.000,00 EUR excl. BTW (leveringen & diensten) 

              < 600.000,00 EUR excl. BTW (werken) 

"  2 fasen: publicatie en onderhandelingsfase 

"  ! Uitzondering: “vereenvoudigde” onderhandelingsprocedure met bekendmaking ! 1 
stap 





Selectiecriteria 21 

•  Selectiecriteria ! capaciteit om opdracht uit te voeren 

"  Toegangsrecht 
"  Geen fraude/criminaliteit/witwassen/!: uittreksel uit strafregister 
"  Geen faillissement of vereffening: niet-falingsattest rechtbank van koophandel 
"  In orde met sociale zekerheid: RSZ-attest (voorlaatste kwartaal) 
"  In orde met fiscaliteit: Attest FOD Financiën 

"  Financiële & economische draagkracht 
"  Bankverklaringen of bewijs van verzekering 
"  Balansen en resultatenrekeningen 
"  Omzetverklaringen (globaal/specifiek) 

"  Technische bekwaamheid 
"  Referenties/CV’s medewerkers/maatregelen kwaliteit/certificaten 

kwaliteitscontrole/etc. 





Gunningscriteria 23 

•  Voorbeelden van gunningscriteria: prijs/kwaliteit/termijn/etc. 

•  Boven de Europese drempels: 

"  De weging moet meegedeeld worden (in procenten of punten) 

"  Uitzonderlijk (te motiveren): “dalende volgorde” 

•  Onder de Europese drempels: 

"  Ofwel weging 

"  Ofwel “dalende volgorde” 

"  Ofwel (indien niets vermeld): gelijke waarde 





Het bestek 25 

•  = beschrijving van wat gevraagd wordt (administratief – contractueel – 
technisch) 

•  Eerste vlugge scan: ben ik geïnteresseerd? 

"  Type procedure (aanbesteding/offerteaanvraag/!) 

"  Wat wordt gevraagd (werken/leveringen/diensten) 

"  Deadline? 

•  Indien interesse en haalbaar ! 2de grondige lectuur 

•  Grondige lectuur: selectiecriteria / gunningscriteria / varianten / etc. 
Goede raad: zo goed mogelijk inspelen op hetgeen gevraagd wordt 



De offerte 26 

•  = beschrijving van hetgeen u biedt (technisch en aan welke prijs) 

•  Concrete indiening 

"  Ondertekening door bevoegde persoon 

"  Wie kan de vennootschap verbinden? Bewijsstukken (bijlange Staatsblad, 
statuten, etc.) toevoegen aan de offerte! 

"  Tijdige indiening en juiste indiening (deadline + papier/elektronisch) 

•  OPGELET: de besturen zijn weinig flexibel (normaal want strikt wettelijk 
kader) ! formeel moet alles goed in orde zijn! 





Informatie en rechtsmiddelen 

x x x x 

x x x x 

x x x Op verzoek (30 
dagen) 

x x 

x x x x x 

x x x x x 
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