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1. Inleiding 
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Wettelijk kader
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Klassieke sectoren Speciale sectoren Concessies

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, B.S. 14 juli 2016 (Parlementair dossier)

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, B.S. 14 juli 2016 (Parlementair 
dossier)
wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies 
(Rechtsbeschermingswet) (gewijzigd bij wet van 16 februari 2017, B.S. 17 maart 2017  
(Parlementair dossier) (officieuze coördinatie) 

K.B. van 18 april 2017 plaatsing 
overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, B.S. 
09/05/2017

K.B. van 18 juni 2017 plaatsing 
overheidsopdrachten in de 
speciale sectoren, B.S. 
23/06/2017

KB van 25 juni 2017 
betreffende de plaatsing en 
de algemene 
uitvoeringsregels van de 
concessieovereenkomsten, 
B.S. 29/06/2017KB 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten (officieuze coördinatie). (gewijzigd bij 
KB van 22 juni 2017, B.S. 27/06/2017)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=45&imgcn.y=12&DETAIL=2016061719/N&caller=list&row_id=1&numero=1&
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1541&legislat=54&inst=K
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a
http://www.deka
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013061701&table_name=wet%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2017/02/16/2
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20130617_wet_rechtsbescherming_versie_2017.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017041810&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017061801&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017062501&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013011409&table_name=wet
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/20130114_algemene_uitvoeringsregels_versie_2017_0.pdf


• Toepassing van de regels 

KB Plaatsing KB Uitvoering

Rechtsbeschermingswet

Plaatsing van de opdracht Uitvoering van de opdracht

Gunning en sluiting

Wet overheidsopdrachten 17 juni 2016

Start/ opmaak bestek Oplevering

Wettelijk kader



“Over het algemeen zou een open, objectief en 
transparant verlopen concurrerende 
aanbestedingsprocedure voor een 

overheidsopdracht tot de beste prijs-
kwaliteitverhouding moeten leiden.” 

– Europese Commissie, Leidraad voor professionals ter vermĳding van 
veelvoorkomende fouten bĳ door Europese structuur- en 

investeringsfondsen gefinancierde projecten, 2015 

5

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_nl.pdf


“Hoewel de kans op slagen erg beperkt is, vragen 
veel aanbestedende overheden (onredelijk) zware 

inspanningen van architecten voor het indienen 
van een offerte. Architecten haken af omdat de 

kosten niet opwegen t.a.v. de baten”. 
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De Tijd 28 mei 2015, “Architecten betalen zich blauw aan 
overheidsopdrachten”.



“In 98% van de gevallen wordt een 
gunningsbeslissing niet aangevochten” 
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Johan Geerts



Cijfers Vlaamse overheid



• Administratieve overhead 
(transactiekost) 

• Risico’s 
• Knowhow 
• Geschiktheid/ capaciteit 

Een offerte indienen. Standpunt ondernemer
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Een offerte indienen standpunt ondernemer
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Vraag van de inschrijver Antwoord in het bestek

Is de opdracht iets voor mij? Een duidelijke beschrijving van het voorwerp van de 
opdracht, vooraan in het bestek. Een goede titel, die 
de lading dekt, is de kers op de taart.


Behoort de opdracht tot 
mijn aanbod?


Heldere, bij voorkeur functionele, technische 
specificaties.

Ruimte voor creativiteit

Mag ik meedoen? Proportionele selectiecriteria inzake technische 
bekwaamheid en financiële draagkracht.

Geen te grote opdrachten (percelen)


Maak ik kans om de 
opdracht te winnen en hoe? 

Duidelijke gunningscriteria en beoordelingsmethodiek.

Less is more => beperk de gevraagde documenten, 
etc 



2. Een optimale aankoopstructuur
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Een optimale aankoopstructuur 
Algemene aankoopstructuur
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• Een centrale aankoopdienst 
• Duidelijk beschreven procedureverloop 

(aankoopproces) 
• Een checklist/ aanvraagformulier voor de vakdiensten 

(voorbeeld audit Vlaanderen) 

• Budgethouderschap/ delegatie van bevoegdheden: Is 
een duidelijke structuur aanwezig? 
• Info: audit Vlaanderen

Een sterke aankoopstructuur
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https://overheid.vlaanderen.be/aanvraagformulier-voor-het-opmaken-van-bestekken
https://overheid.vlaanderen.be/formalisatie-van-het-operationele-aankoopproces-en-budgethouderschap


• Leveranciersbeheer:  
• Overzicht lopende/ aflopende contracten 
• Opvolging van uitgaven (per leverancier/ productgroep) 
• Evaluatie van leveranciers en procedures: lessen uit het 

verleden 

Een sterke aankoopstructuur
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Een optimale aankoopstructuur 
Behoeftebepaling concreet dossier
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• Samenbrengen van expertise binnen de AO: technische, 
juridische, economische kennis, ervaringsdeskundigen,… 

• Organisatie van de AO: wat doen we zelf? Wat besteden we uit? 
• Deelaspecten die u zelf kan doen (interne diensten), kunnen 

prijs/ risico beperken => betere voorwaarden 
• Verschillende contractvormen: koop, huur, leasing 
• Levenscyclus van een werk, goed of dienst

Behoeftebepaling
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• Afbakenen van de opdracht: één raamovereenkomst of 
verschillende kleine opdrachten? 
• Raamovereenkomst bij een supermarkt <=> verschillende 

overeenkomsten met detailhandelaars 
• Raamovereenkomst voor de komende 4 jaar <=> éénmalige 

opdracht telkens er een bepaalde behoefte is 

• Samenwerking met andere aanbestedende overheden 
• Aankoopcentrale => Facilitair bedrijf/ VVSG 
• Samengevoegde opdracht

Behoeftebepaling
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https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/raamcontracten


3. Opmaak van een optimaal bestek
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Algemeen
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• Waaruit bestaat een bestek? 
• Deel I: administratief gedeelte: alles over de 

plaatsingsprocedure 
• DEEL II: uitvoeringsbepalingen: alles over de 

uitvoering = eigenlijke contract 
• DEEL III: technisch gedeelte: technische 

specificaties > de eigenlijke omschrijving van de 
behoefte 

Opmaak bestek
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• Maar hoe lees je een bestek eigenlijk? 
• Blz. 1: Voorwerp opdracht: Is de opdracht interessant 

voor mij? 
• Blz. 20: technische specificaties: Wat zijn de eisen 

van de AO? 
• Blz. 10: selectiecriteria: Mag ik meedoen? 
• Blz.12: gunningscriteria: Hoe kan ik een competitief 

voorstel doen? 
• Dus: maak je bestek ook zo op 

Soms zien we door het bos (aan overbodige clausules) 
de bomen (de eigenlijke opdracht) niet meer 

Opmaak van een bestek
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• Modelbestekken 
• Vlaamse overheid - Facilitair bedrijf 
• Federale overheid 

Opmaak bestek
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https://overheid.vlaanderen.be/modellen
http://www.publicprocurement.be/nl/nieuwe-bestekken-conform-de-nieuwe-wet-van-17-juni-2016


• Let op met bestek-sjablonen/ programma’s  
• Veel onnodige info: Overschrijven hele passages uit KB 

Plaatsing en KB Uitvoering is niet nodig 

• Lees zelf het volledige bestek door. Vaak tegenstrijdigheden 
tussen verschillende delen 

Opmaak van een bestek
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Vormgeving plaatsingsprocedure
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• Hou het eenvoudig 
• Less is more: hoe beknopter een bestek, hoe leesbaarder 
• Overzicht/ aanstiplijst van bij te voegen documenten 
• Vaste modellen in te vullen door de inschrijver 
• Beperk de administratieve overhead: beperk de gevraagde 

bewijsdocumenten zowel in aantal blz. als in moeilijkheidsgraad.   
Vb.: CV => maximaal 2 pagina’s; Referenties => maximaal 1 
pagina per referentie. 

• Onderscheid tussen vereiste en bewijs 
• Definitie: Wat is het (selectie- of gunnings) criterium 
• Verificatie: Wat moet de inschrijver indienen om te bewijzen dat 

voldaan



Technische specificaties
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• DEEL III van het bestek 
• Objectieve beschrijving van de opdracht 
• Minimumvoorwaarden waaraan een offerte moet voldoen, op 

straffe van onregelmatigheid  
• Definitie art 2,44° WOO 2016: In de technische specificaties 

worden de kenmerken omschreven waaraan werken, 
materialen, leveringen of diensten moeten voldoen om conform 
hun bestemming gebruikt te kunnen worden 

Technische specs
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Technische specs
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• Onderscheid tussen ‘must have’ en ‘nice to have’ 
• ‘Must have’: minimale technische eisen. Een offerte ≠ 

technische eisen => onregelmatig 

• ‘Nice to have’:  ruimte om te scoren op de gunningscriteria.



Technische specs
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• Optimaliseren (1) 
• Wees niet te veeleisend 

• Indien u strenge technische eisen voorschrijft zou het kunnen 
dat weinig inschrijvers hieraan kunnen voldoen. U zal weinig 
of geen offertes ontvangen. 

• Indien u de technische fiche van een bepaalde fabrikant of 
leverancier ‘kopieert’, schakelt u mededinging uit. U zal 
slechts van één leverancier een offerte ontvangen. 

• Indien u zware technische eisen oplegt, zal de prijs stijgen.



Technische specs
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• Optimaliseren (2) 
• Wees duidelijk 

• Bij onvoldoende duidelijkheid over het gevraagd product, 
wordt de mededinging verstoord:  
• De offertes zijn niet of onvoldoende vergelijkbaar omdat 

het bestek op verschillende wijzen geïnterpreteerd kan 
worden. 

• Offertes moeten mogelijk als substantieel onregelmatig 
worden geweerd omdat de inschrijver het bestek verkeerd 
begrepen heeft. 

• Link de technische specificaties aan posten in de inventaris 
of de meetstaat



• Optimaliseren (3) 
• Laat voldoende creativiteit aan de inschrijvers: Functionele vs. 

specifieke technische eisen 
• Functionele of prestatie-eisen 

• Focus op de functie/ doelstelling van een werk/ levering/ 
dienst. 

• Specifieke eisen: door verwijzing naar technische normen en 
standaarden (art 53§3,2°) 
• Een norm bepaald door een erkende normalisatie-instelling 

Voorbeeld: ISO, EN, NBN, NEN,… 
• Steeds met vermelding “of gelijkwaardig” (art 53§3,2° en 56§6)

Technische specs
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Technische specs
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Technische specificaties Prestatie-eisen

Feestverlichting: technische fiches met 
maximaal verbruik, ledverlichting, plastic ipv 
glas, kleur, etc

Feestverlichting: sfeervolle, stevige, 
vandalismebestendige en energiezuinige 
verlichting.

Verwarming: Het verwarmingssysteem 
werkt d.m.v. een brander en radiatoren en 
gebruikt aardgas als brandstof

Verwarming: Het gebouw moet een 
constante temperatuur hebben van 21°C 
met een zo laag mogelijk verbruik

Verlichting: ‘De verlichting werkt d.m.v. 
ledverlichting met een vermogen van x, RA-
waarde van Y en heeft Z branduren’.

Verlichting: ‘De verlichting moet  evenveel 
licht geven als het huidige systeem, 20% 
energiebesparing realiseren en een lange 
levensduur hebben’.

Catering: bakken van 3 appeltaarten en 2 
rijsttaarten, te serveren met koffie

Catering: Een origineel dessertenbuffet voor 
25 personen.



Selectiecriteria
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• Wat?  
• Minimale voorwaarden waaraan de inschrijver moet voldoen om 

geselecteerd te worden. Het doel is dat de opdracht wordt 
gegund aan een inschrijver die de opdracht daadwerkelijk kan 
uitvoeren. 

• Vaste menukaart: art 65-72 KB PL 
• Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen 
• Economische en financiële draagkracht 
• Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria (art 71)
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• Veelgemaakte fouten 
• Onderscheid tussen selectie en gunning 
• Dispropotionele eisen 
• Onduidelijk 

Selectiecriteria
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Selectiecriteria

35

• Selectiecriteria <=> Gunningscriteria 
De plaatsingsprocedure bestaat uit twee fasen: de selectie (van 
inschrijvers) en de beoordeling (van de offertes).


• Het doel van de selectiefase is inschrijvers te selecteren die in staat 
(technisch bekwaam en financieel draagkrachtig) zijn om de opdracht uit 
te voeren. 


• In de gunningsfase moet uit de door de geselecteerde inschrijvers 
ingediende offertes de beste offerte worden gekozen.



Selectiecriteria
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• Proportionele criteria: Houden verband met het 
voorwerp van de opdracht en in verhouding tot de 
omvang van de opdracht 
• Te hoge eisen = 

• Minder inschrijvers 
• Minder creativiteit: nieuwkomers op de markt hebben vaak 

onvoldoende ervaring, maar zijn daarom niet noodzakelijk 
minder goed.  

(Omzet: max 2x de waarde van de opdracht) 

• Werken: erkenning volstaat (?)



Gunningscriteria
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• Gunning van de opdracht aan de meest voordelige 
regelmatige offerte (EMVO) 

• Gunningscriteria: 
• Prijs 
• Kosten 
• Beste prijs-kwaliteit verhouding (PKV)

• Voorwaarden: 
• Bepalen van een gewicht (weging) per criterium (verplicht > 

EU drempels; maar zeer algemeen toegepast) 
• Duidelijk, objectief, transparant, verifieerbaar en relevant

Gunningscriteria (art 81)
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Gunningscriteria (art 81)
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• Duidelijk 
• Must haves (eisen/ technische specificaties) <-> Nice to have 

(wensen/ gunningscriteria) 
• Geen onvoorwaardelijke keuzevrijheid voor de AO 
• Welke beoordelingselementen zullen een rol zullen spelen? 

Waar ligt ruimte om te scoren? 

• Objectief.  
≠ objectief vb: kantoor in Antwerpen



Gunningscriteria (art 81)
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• Transparant:  
• Alle gunningscriteria (en hun relatieve weging) in het bestek 
• GC gedurende de gunningsprocedure op eenzelfde manier 

uitleggen 

• Verifieerbaar 
• Hoe zal het gunningscriterium worden beoordeeld? 
• Wat moeten inschrijvers bijvoegen als bewijs? 

SMART-principe: specifiek-meetbaar-acceptabel-realistisch-
tijdsgebonden



Gunningscriteria (art 81)
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• Relevant: verband met het voorwerp van de opdracht 

“wanneer zij betrekking hebben op de in het kader van die opdracht te 
verrichten werken, leveringen of diensten, in alle opzichten en in elk 
stadium van de levenscyclus ervan, met inbegrip van factoren die te 
maken hebben met: 

1. het specifieke productieproces, het aanbieden of de verhandeling van 
deze werken, leveringen of diensten, of 

2. een specifiek proces voor een andere fase van de levenscyclus ervan, 
zelfs wanneer deze factoren geen deel uitmaken van de materiële basis 
ervan” 

Zie ook: overw. 97 en 99  RL 2014/24/EU

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1399035718544


Gunningscriteria (art 81)
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• Veel gemaakte fouten 
• Er worden enkel minimumeisen bepaald 
• Er zijn te veel criteria die geen rekening houden met het 

toepassingsgebied van de opdracht en de behoeften van de AO 
• De criteria houden geen verband met het voorwerp van de 

opdracht 
• Verwarring van selectiecriteria en gunningscriteria

• Toepassing van selectiecriteria als gunningscriteria (bijv. eerdere 
ervaring) 

• Gebruikmaking in de gunningsfase van criteria die al in de 
selectiefase zijn gebruikt. 

• De beoordelingsmethode doet afbreuk aan de gunningscriteria 
• Beoordelen op een andere wijze dan voorzien in het bestek



Gunningscriteria 
Eisen <=> wensen
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Gunningscriteria (art 81)
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• Eisen (minimale technische vereisten) <=> wensen (ruimte om 
te scoren).  

Een offerte ≠ technische eisen => onregelmatig (knock-out) 
• Vb laptop:  

• eis: max 2 kg   
• wens: zo licht mogelijk. Meer punten naarmate lichter 

• Vb verkeerde toepassing: GC:  
• ‘mate waarin voldaan is aan de technische specificaties’ (= eis, 

geen wens).  
• ‘Volledigheid van de documentatie’ (≠ inhoudelijke beoordeling 

van het voorstel)



Gunningscriteria (art 81)
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• Hoeveel punten geeft u een offerte die precies 
beantwoord aan de technische bepalingen? 



Gunningscriteria (art 81)
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• Welk gewicht geef ik aan kwaliteit? 
• Weinig belang aan kwaliteit, meer belang aan prijs: 

• Werken: werken waarvoor het ontwerp door de AO wordt 
aangeleverd, of werken met een bestaand ontwerp 

• Leveringen: Eenvoudige, standaard, gebruiksklare producten 
(bijvoorbeeld kantoorbehoeften) 

• Diensten: veel voorkomende diensten als schoonmaak, bewaking,… 

• Veel belang aan kwaliteit, minder belang aan prijs: 
• Werken: marge voor de aannemer om zelf te ontwerpen/ verschil te 

maken met bepaalde producten 
• Leveringen: omvangrijke en gespecialiseerde leveringen op het 

gebied van productinstallatie en/of onderhoud en/of 
gebruikersopleidingen 

• Diensten: voor intellectuele en adviesdiensten



Gunningscriteria 
Subgunningscriteria <=> beoordelingselementen
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• Transparante beoordeling en gunning 
• GC op een zelfde wijze blijven uitleggen 
• Alle GC (en sub-GC) bepaald in het bestek moeten worden 

beoordeeld in het gunningsverslag (HvJ 24 januari 2008, 
Lianakis)

Gunningscriteria (art 81)
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Gunningscriteria (art 81)
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• Transparante beoordeling en gunning: Belang van het 
onderscheid tussen beoordelingselementen en 
subgunningscriteria 
• Beoordelingselement: gunstige of minder gunstige elementen die de 

beoordeling van een gunningscriterium ondersteunen (ihkv de 
motiveringsplicht) =>  
• Niet noodzakelijk vermeld in het bestek 
• Krijgt géén afzonderlijke score 

• Sub-GC: voorafgaand aan de toetsing bedacht gegeven waarmee de 
offertes min of meer stelselmatig worden vergeleken of om een enigszins 
planmatige toetsing => 
•  Wel vermeld in het bestek (met weging!) 
• Krijgt een afzonderlijke score



Gunningscriteria 
De beoordelingsmethode
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• De beoordelingsmethode 
• Moet NIET worden vermeld in het bestek,  
• MAAR: moet voor de opening van de offertes worden bepaald 

• HvJ 14 juli 2016, C-6/15 
• RvS 23 november 2017, nr. 239.937, TNS Dimarso: voort het 

ex post vaststellen van de beoordelingsmethode moeten 
bijzondere redenen voor handen zijn. 

• Opletten met ‘uitzonderlijke’ methodes => wel vermelden in het 
bestek

Gunningscriteria (art 81)
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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=nl&nat=or&oqp=&dates=$type=pro$mode=fromTo$from=2016.07.13$to=2017.01.07&lg=&language=nl&jur=C,T,F&cit=none,C,CJ,R,2008E,,,,,,,,,,true,false,false&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&parties=Dimarso&jge=&for=&cid=288377


• Case TNS Dimarso (legal News) 
• Bestek: 2 gunningscriteria: prijs en kwaliteit, elk met een waarde 

van 50%. 
• Na opening offertes => Beoordeling kwaliteit middels een 

‘ordinale schaal’ die louter bestaat uit de score “zwak – 
voldoende – laag” 
• Verschillen tussen de offertes worden uitgevlakt 
• Kwaliteit weegt zo veel meer door

Gunningscriteria (art 81)
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https://legalnews.be/publiek-recht/overheidscontracten/de-raad-van-state-verduidelijkt-het-gebruik-van-de-beoordelingsmethodiek-door-de-aanbestedende-dienst-stibbe/


Gunningscriteria (art 81)
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• De inventaris en de meetstaat (samenvattende opmeting) 
• De regel van 3 

Score offerte = (prijs laagste offerte/ prijs offerte) * weging. 



Gunningscriteria (art 81)
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• Puntensysteem met ordinale schaal



Gunningscriteria (art 81)
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• Bestek:



4. Flexibele plaatsingsprocedures
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Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking
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Overzicht drempels
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Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
(Artikel 90 KB Plaatsing 2017)

Algemene drempel 144.000 euro (*)

Sociale en andere specifieke diensten 750.000 euro

Aanvaarde factuur (art 92 WOO) 30.000 euro (**)

(*) op basis van de goed te keuren uitgave
(**) op basis van de raming



• Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (< 144.000 euro): 
• Schriftelijke procedure => opmaak bestek (light) 
• Geen formele selectie (de selectie is de keuze van de aan te 

schrijven ondernemingen) 
• Geen facultatieve uitsluitingsgronden, wél strafregister en 

RSZ- en fiscaal attest (en attest niet-faillissement (onder EU 
drempels) 

• Geen ondertekening (noch handgeschreven, noch 
elektronisch) => offertes kunnen worden ingediend per e-mail 

Flexibele procedures: OZVB
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Onderhandelen - OZVB
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• Algemeen 
• Weinig geformaliseerde procedure 
• Laat toe om bepaalde onregelmatigheden te herstellen 

(Memorie, blz. 86) 

• Procedure 
• Raadplegen minimum 3 ondernemers (per e-mail) 
• Over de GC wordt niet onderhandeld 
• Onder EU drempels kan er zelfs onderhandeld worden over de 

minimumeisen 
• Geen minimumtermijn voor ontvangst van de offertes



• Modelbestek Vlaamse overheid 

A.1.      UITSLUITING 
De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 
67 en 68 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit 
behelst de verplichte uitsluitingsgronden en de uitsluitingsgronden 
in verband met fiscale en sociale schulden. 

Flexibele procedures: OZVB
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• Modelbestek Vlaamse overheid 

A.3.2.   INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 14 WET) 
(ofwel:) De offertes worden overgelegd via e-mail op volgend e-mailadres: 
… 
(ofwel:) De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-
tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/, een elektronische 
platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten. 

A.3.3.   ONDERTEKENING VAN OFFERTES (ART. 42, § 3 KB PLAATSING) 
Het (elektronisch) ondertekenen van de offerte is niet verplicht. 

Flexibele procedures: OZVB
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• Modelbestek Vlaamse overheid 

A.5.2.   ONDERHANDELINGEN 
De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid om te onderhandelen met één of 
meerdere inschrijvers, of om zonder het voeren van onderhandelingen over te gaan tot 
het gunnen van de opdracht. In dat laatste geval telt de initieel ingediende offerte als 
definitieve offerte. 
In het kader van deze onderhandelingen kunnen één of meerdere inschrijvers worden 
uitgenodigd om één of opeenvolgende aangepaste offertes in te dienen. 

Indien een offerte een substantiële onregelmatigheid bevat, kan de aanbestedende 
overheid deze substantiële onregelmatigheid laten regulariseren.  

Een laattijdig ingediende offerte kan echter niet geregulariseerd worden. 
De aanbestedende overheid kan tijdens de loop van de onderhandelingen aangeven 
hoe de aangepaste moeten worden ingediend.

Flexibele procedures: OZVB
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Aanvaarde factuur
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Overheidsopdrachten met een beperkte waarde (art 
92)

65

• Aanvaarde factuur: opdracht < 30.000 euro, excl. BTW 
• Op Jaarbasis (zie ramingsregels) 
• Voor productgroepen waaraan uw bestuur op jaarbasis (of over 

4 jaar) niet meer dan 30.000 euro, excl. BTW uitgeeft, is het 
juridisch niet noodzakelijk om een ‘grote’ raamovereenkomst te 
sluiten



Overheidsopdrachten met een beperkte waarde (art 
92)
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• Achtergrond 
• WOO 2006: artikel 26§1,1°,a) WOO 2006 en de artikels 

105§1,4° en 110, tweede lid van het KB Pl 2011: sluiting van 
een opdracht middels aanvaarde factuur voor opdrachten < 
8.500 euro. 

• Met uitzondering van de verhoging van de drempelwaarde, 
blijven de regels voor het overige nagenoeg gelijk: Vormvrije 
procedure, zelfs door een vergelijking van prijzen online of via 
catalogi, dan wel door een telefonisch onderzoek.



• Opdrachten gesloten tegen aanvaarde factuur 
• Enkel onderworpen aan de basisprincipes inzake 

overheidsopdrachten: titel I van de wet (artikel1-16) (met 
uitzondering van art 12 en 14) 

• Procedure: art 124 KB Pl 
• Raadpleging van de voorwaarden van meerdere ondernemers 
• Er moet niet effectief een offerte ingediend te worden 
• Het komt aan de AO toe om het bewijs te leveren van die 

raadpleging => concreet betekent dat: opmaken van een 
gunningsverslag

Overheidsopdrachten met een beperkte waarde (art 
92)
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Overheidsopdrachten met een beperkte waarde (art 
92)
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• Procedure: 2 mogelijkheden 

• AO contacteert vormvrij minimaal 3 ondernemers met de vraag om een 
schriftelijke offerte in te dienen. 

• Geen bestek, geen selectie- of gunningcsriteria, etc. 

• Kan volledig per e-mail (of per post) 

• Offertes moeten niet ondertekend zijn 

• AO raadpleegt de voorwaarden van minimaal 3 ondernemers, zonder 
effectief contact te nemen/ schriftelijke offertes te vragen 

• Mondeling raadplegen: telefonisch, vergadering, bedrijfsbezoek 

• Raadplegen van voorwaarden via catalogi of website



• KB Uitvoering 
• Art 5 KB Uitvoering (zoals gewijzigd): AUR zijn niet van 

toepassing op opdrachten geraamd < 30.000 euro  

Overheidsopdrachten met een beperkte waarde (art 
92)
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Overheidsopdrachten met een beperkte waarde (art 
92)
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• Rechtsbeschermingswet is niet van toepassing 

• Beperkte motiveringsplicht => opmaken van een gunningsverslag 

• Géén informatieverplichting => u moet het resultaat van de procedure 
niet meedelen (het mag wel) 

• Géén wachttermijn



• Voorbeeld: 
Graag ontvangen wij uw beste offerte voor de volgende overheidsopdracht: (XXX) 
U kan uw offerte indienen tot uiterlijk XX, om XX uur. Stuur uw offerte per e-mail naar e-mail 
contactpersoon. U blijft verbonden door uw offerte gedurende 60 dagen, te rekenen vanaf voornoemde 
datum. 
  
Uw offerte moet onder meer de volgende gegevens bevatten: 
 • datum; 
 • onderneming en rechtsvorm; 
 • adres; 
 • ondernemingsnummer; 
 • contactpersoon onderneming; 
 • prijzen/prijs (incl. en excl. btw). 
 • Eventueel aanvullen, anders schrappen 
  
Het KB Uitvoering wordt van toepassing verklaard op deze opdracht. Het KB Uitvoering primeert op 
eventuele afwijkende voorwaarden die op uw correspondentie zouden voorkomen. 
Voor meer informatie kan u contact nemen met voormelde contactpersoon.

Flexibele procedures: aanvaarde factuur
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Dank voor uw aandacht 
Johan Geerts 
johan@geertsdenayer.be 
www.geertsdenayer.be

Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief of 
surf naar: 

 http://www.geertsdenayer.be/blog 

in opdracht van: 

http://www.geertsdenayer.be
http://eepurl.com/c_e7nP
http://www.geertsdenayer.be/blog

