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Situering 
Deel I: toepassingsgebied en basisbeginselen

�3



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/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016061719&table_name=wet
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/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016061718&table_name=wet
http://www.deka
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013061701&table_name=wet
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


Verschillende wettelijke regimes doorheen de 
jaren
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30 juni 20171 juli 2013

Referentie: bekendmaking (of uitnodiging/ uitsturen bestek)



• geertsdenayer.be >> Schrijf in voor 
onze nieuwsbrief 

• Vlaamse overheid 
• Afdeling Aankoopcentrale en 

Overheidsopdrachten 
• e-draaiboek overheidsopdrachten 

• Federale overheid: public procurement 

Nuttige websites
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http://www.geertsdenayer.be/vakgebieden/overheidsopdrachten/
https://bureaugeerts.us11.list-manage.com/subscribe/post?u=6dc4cbf9ea930958bc7a707ab&id=c0c7361d37
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek
https://www.publicprocurement.be/nl


• Regelgeving en e-draaiboek 

Website Vlaanderen
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• Modeldocumenten 

Website Vlaanderen
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https://overheid.vlaanderen.be/modellen


Toepassingsgebied 
Deel I: toepassingsgebied en basisbeginselen
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• 2 vragen 
• Personeel toepassingsgebied: begrip aanbestedende 

overheid (art 2,1°) 

• Materieel: begrip ‘overeenkomst ten bezwarende titel’ (art 
2,17°) 

Toepassingsgebied

 10



• Titel 2 WOO: klassieke sectoren: Art 2,1° Begrip: ‘aanbestedende overheid’ 
• a) De staat 
• b) De gewesten, de gemeenschappen en de lokale overheid 
• c) “publiekrechtelijke instellingen”= private vzw’s die werken met overheidsgeld 

•  i opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang 
die niet van industriële of commerciële aard zijn, en; 

•   ii rechtspersoonlijkheid hebben, en; 
•   iii op een van de volgende wijzen afhangen van de Staat, de Gewesten, de 

Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of andere instellingen of personen, als 
bedoeld in onderhavig punt c) : 

•   1. ofwel worden hun werkzaamheden in hoofdzaak (> 50%) gefinancierd door de 
Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of andere 
instellingen of personen die ressorteren onder dit punt c); 

•   2. ofwel is hun beheer onderworpen aan het toezicht van de Staat, de Gewesten, 
de Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of andere instellingen of 
personen die ressorteren onder dit punt c); 

•   3. ofwel zijn meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevende of 
toezichthoudende orgaan aangewezen door de Staat, de Gewesten, de 
Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of andere instellingen of personen 
die ressorteren onder dit punt c);

Begrip aanbestedende overheid
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• 3 voorwaarden 
• Doelstelling van algemeen belang 
• Rechtspersoonlijkheid 
• Afhankelijk van de overheid: 3 alternatieve criteria: 

• > 50% gefinancierd 
• Onder toezicht van de overheid 
• bestuursorganen > 50% samengesteld uit afgevaardigden 

van de overheid 

Catch-all: ‘publiekrechtelijke instellingen’
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• Specifieke aspecten 
• > 50% gefinancierd 

• Optelsom van alle financiering van overheidswege (toelagen, 
project- en werkingssubsidies, salarissen,…  

• Op jaarbasis (boek- of kalenderjaar) 
• Referentiepunt: 2 mogelijkheden 

• Vooruit rekenen: Lopend boek/ begrotingsjaar waarin de 
opdracht geplaatst wordt 

• Terug tekenen:12 maanden VOOR beslissing plaatsing 
opdracht 

Catch-all: ‘publiekrechtelijke instellingen’
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• Toch een verplichting om de wet toe te passen voor niet 
AO: 
• OFWEL: In volgende cumulatieve gevallen (art 18 WOO) 

• Opdracht > EU drempels (5,5 miljoen voor werken) 
• Opdracht > 50% gesubsidieerd met overheidsgeld 
• Voorwerp van de opdracht 

• Werken 
• Civieltechnische werken: gebouwen en openbaar 

domein 
• werken voor ziekenhuizen, sportinfrastructuur, recreatie 

en vrijetijdsbesteding, schoolgebouwen, administratieve 
gebouwen 

• Diensten verbonden met voornoemde werken 

Gesubsidieerde projecten van niet AO
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• Toch een verplichting om de wet toe te passen voor niet 
AO: 

• OFWEL: Als subsidiereglement dit oplegt!  

Gesubsidieerde projecten van niet AO
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• Wat en waar? 
• Website Vlaanderen 
• Opgelet: Op basis van WOO 2006 (kader 2013-2017), maar 

nog steeds relevant 

Leidraad ‘toepassing’
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https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Overheidsopdrachten%20en%20raamcontracten/Leidraad_toepassing_regelgeving_gesubsidieerde_organisaties.pdf?timestamp=1531811067


Basisbeginselen 
Deel I: toepassingsgebied en basisbeginselen
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• Gelijkheid en mededinging: overheidscontracten worden 
op een eerlijke manier in concurrentie gesteld, zodat elke 
ondernemer een eerlijke kans heeft om het contract in de 
wacht te slepen 

• Zuinigheid: Eerlijke mededinging garandeert dat de 
overheid een contract sluit met de economisch meest 
voordelige ondernemer 

Doelstelling van de wetgeving 
overheidsopdrachten
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• Art 4: 
“De aanbesteders behandelen de ondernemers op gelijke en niet-
discriminerende wijze en handelen op een transparante en 
proportionele wijze” 

• Art 5§1: 
“Een aanbesteder stelt geen overheidsopdracht op met het doel om 
deze uit te sluiten van het toepassingsgebied van deze wet of om de 
mededinging op kunstmatige wijze te beperken. De mededinging 
wordt geacht kunstmatig te zijn beperkt indien de overheidsopdracht 
is ontworpen met het doel bepaalde ondernemers ten onrechte te 
bevoordelen of te benadelen”. 

Gelijkheid (art 4 en 5)
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• Forfaitair beginsel:  
Een overheidsopdracht wordt geplaatst op forfaitaire basis, met 
andere woorden tegen vaste prijs en voorwaarden. 

=> Overheidsopdrachten kunnen niet worden gewijzigd. 

Belangrijke uitzonderingen: 
• Wijziging van de opdracht op initiatief van de aanbestedende 

overheid: art 37-38/6 KB Uitvoering 
• Wijzigingen van de opdracht op initiatief van de opdrachtnemer/ 

claims van de aannemer: art 38/8-38/12 Kb Uitvoering 
• Onvoorziene omstandigheden 
• …

Vaste prijs (art 9)
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• Gelijkheid en niet-discriminatie (art 4 en 5) 
• Mededinging (art 4 en 5) 
• Transparantie (bekendmaking) (art 4 en 5) 
• Proportionaliteit (art 4 en 5) 
• Verbod op belangenconflicten (art 6) 
• Naleven van milieu, sociaal- en arbeidsrecht (art 7) 
• Vrijheid van ondernemen (art 8) 
• Forfaitair beginsel/ forfaitaire prijs (art 9) 
• Vertrouwelijkheid (art 13) 

Overzicht basisbeginselen
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DEEL II. Het verloop van een 
overheidsopdracht
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Algemeen
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Verloop van een plaatsingsprocedure
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1.Behoeftebepaling 
(marktverkenning) 

2.Structureren van de opdracht 
• Kwalificatie: W/L/D 
• Technische specs 
• Raming 
• Meetstaat/ inventaris 
• Wijze van prijsvaststelling 

3.Keuze van de 
plaatsingsprocedure 

Eenfaseprocedure: 7 stappen
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4.Opmaak bestek  
• Keuze bepaalde technieken 
• Keuze modaliteiten 

5.Aankondiging van de opdracht 
6.Beoordeling van de offertes 

• Selectie 
• Regelmatigheid 
• Gunningscriteria 

7.Informatieverplichting 
• Gunnen 
• Sluiten 



1.Behoeftebepaling 
(marktverkenning) 

2.Structureren van de opdracht 
3.Keuze van de 

plaatsingsprocedure 
4.Opmaak selectieleidraad 
5.Aankondiging van de opdracht  
6.Beoordeling van de aanvragen 

tot deelneming 
7.Informatieverplichting 

Tweefaseprocedure: 11 stappen
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8.Opmaak bestek  
9.Uitnodigen tot het indienen van 

een offerte 
10.Beoordeling van de offertes 

• Selectie 
• Regelmatigheid 
• Gunningscriteria 

11.Informatieverplichting 
• Gunnen 
• Sluiten 



• Kies een procedure en volg het stappenplan 
• Voorbeeld: Openbare procedure (= eénfase) 

e-draaiboek overheidsopdrachten
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e-draaiboek overheidsopdrachten
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• Voorbeeld: MMO (tweefase) 

e-draaiboek overheidsopdrachten
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• Voorbeeld: MMO (tweefase) 

e-draaiboek overheidsopdrachten
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Vaststelling procedure en opdrachtdocumenten (bestek, meetstaat,…) 

Gunning van de opdracht

Beslissingsmomenten
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• Plaatsen = het volledige proces van bestek tot sluiting 
procedure voor het uitschrijven van een overheidsopdracht, die in 
voorkomend geval de volgende aspecten omvat : de 
voorafgaande marktconsultatie, de bekendmaking, de selectie, 
de gunning en de sluiting van de opdracht;  

• Gunnen = keuze van de EMVO 
de beslissing van de aanbesteder om de gekozen inschrijver aan 
te wijzen;  

• Sluiten = ‘ondertekening’ contract 
de totstandkoming van de contractuele band tussen 
de aanbesteder en de opdrachtnemer;  

Plaatsen - gunnen - sluiten
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STAP 1: Behoeftebepaling 
Deel II: Het verloop van een overheidsopdracht
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• Contractbeheer:  
• Overzicht lopende/ aflopende contracten 
• Opvolging van uitgaven 

• 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, 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 <=> Opdracht 

telkens er een bepaalde behoefte is 

• Samenwerking met andere aanbestedende overheden 
• Aankoopcentrale 
• Samengevoegde opdracht

Behoeftebepaling
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• Marktverkenning: art 51 WOO 
De aanbestedende overheid mag vóór het aanvatten van een 
plaatsingsprocedure marktconsultaties houden met het oog op de 
voorbereiding van de plaatsing van de opdracht, alsook om de 
ondernemers op de hoogte te brengen van haar plannen en eisen. 
 Met dit doel mag de aanbestedende overheid bijvoorbeeld het advies 
van onafhankelijke deskundigen, private of publieke instellingen of van 
marktdeelnemers inwinnen of ontvangen. 
De voorafgaande marktconsultaties mogen worden gebruikt bij de 
planning en het verloop van de plaatsingsprocedure, mits dit niet leidt 
tot een vervalsing van de mededinging en geen aanleiding geeft tot 
een schending van de beginselen van non-discriminatie en 
transparantie.

Behoeftebepaling
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STAP 2: Structureren van uw 
opdracht 
Deel II: Het verloop van een overheidsopdracht
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• Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende types 
van opdrachten: 
• opdracht voor werken (art 2,18° WOO 2016) 
• opdracht voor leveringen (art 2,20°) 
• opdracht voor diensten (art 2, 21°) 

• Een opdracht kan maar één mogelijke kwalificatie hebben. 

Kwalificatie van de opdracht
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• Waarom ramen? 

• Vaststellen van het drempelbedrag
• Europese - Belgische bekendmaking 
• Bepaalt toepassing van de mogelijke plaatsingsprocedures 

• Niveau van selectie: criteria staan in verhouding tot de waarde 
van de opdracht 

• Uitvoeringsproblemen vermijden 

Raming van de (waarde van de) opdracht
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• Opmaak van een inventaris of meetstaat 

• Wijze van prijsvaststelling: (art 2,3°-6° en 26 KB Pl 2017): 
• globale prijs 
• prijslijst 
• terugbetaling 
• gemengde prijsvaststelling

Wijze van prijsvaststelling

 40



• De geraamde waarde van een opdracht wordt berekend op 
basis van het totaal te betalen bedrag, excl. BTW, zoals 
geraamd door de aanbestedende overheid. 
De raming houdt rekening met de duur en de totale waarde van de 
opdracht en met name met de volgende elementen : 
• 1° alle vereiste of toegestane opties; 
• 2° alle percelen; 
• 3° alle herhalingen als bedoeld in artikel 42, § 1, 2°, van de wet; 
• 4° alle vaste en voorwaardelijke gedeelten van de opdracht; 
• 5° alle premies of betalingen waarin de aanbestedende overheid 

voorziet ten voordele van de kandidaten, deelnemers of inschrijvers; 
• 6° desgevallend de herzieningsbepalingen; 
• 7° de verlengingen.

Ramingsregels (art 7 KB Pl)
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• Ramen volgens de volledige looptijd van de opdracht 
• Alle opdrachten: Volledige looptijd, inclusief verlengingen, 

voorwaardelijke gedeelten, herhalingsopdrachten,… 
• Leveringen en werken: volledige looptijd 
• Diensten;  

• Indien looptijd < 48 maanden: volledige looptijd 
• indien looptijd langer dan 48 maanden => maandelijkse 

waarde x 48 (7§10) 

Ramingsregels
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• Opdeling in kleinere opdrachten <=> verboden splitsing 
van opdracht 
• Onterecht wordt aangenomen dat de AO altijd verplicht is om 

grote raamovereenkomsten te sluiten 

• Verbod op kunstmatige splitsing (saucissioneren) ≠ verbod om 
behoefte op te splitsen in afzonderlijke opdrachten 
MAAR: in bepaalde gevallen verplichting om samen te ramen 

Raming/ splitsing van opdrachten
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• Wanneer ‘samen’ ramen voor werken? (art 7§7) 
• Totale kost van de werken (en aanverwante diensten) => Eén 

bouwwerk 

• Wanneer ‘samen ramen’ voor leveringen en diensten? (art 
7§8 en 10) 
• Aankopen splitsen per product 

• Een groep van diensten of leveringen die tegemoetkomen aan 
eenzelfde functie en/of die gebruikelijk tot het aanbod behoren 
van één onderneming, moet als één geheel beschouwd worden.  
= ‘Logisch verbonden geheel’/ ‘homogeen 
productassortiment’. Voorbeeld; schoolbus gemeenteschool <=> 
vrachtwegen technische dienst

Raming/ splitsing van opdrachten
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• Aankopen splitsen in de tijd (art 7§8 KB Pl 2017)
Leveringen of diensten die met een zekere regelmaat worden 
verleend => alle bestellingen binnen een periode van 12 
maanden samen tellen 
Keuze van de methode: 

• Projectie waarde soortgelijke leveringen en diensten op 
basis van het verleden, met correctie voor verwachte 
wijzigingen 

• Raming van de behoefte/ uitgaven voor de toekomst

Raming/ splitsing van opdrachten
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• Definitie: onderverdeling van de opdracht in posten 

• Art 2,7° KB PL: de samenvattende opmeting : het 
opdrachtdocument waarin de prestaties van een opdracht voor 
werken over verschillende posten worden gefractioneerd en 
waarbij voor iedere post de hoeveelheid of de wijze van 
prijsvaststelling wordt vermeld 

• Art 2,8° KB PL: De inventaris : het opdrachtdocument waarin de 
prestaties van een opdracht voor leveringen of diensten over 
verschillende posten worden gefractioneerd en waarbij voor 
iedere post de hoeveelheid of de wijze van prijsvaststelling wordt 
vermeld.

Meetstaat en inventaris
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Inventaris
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STAP 3: Keuze van de 
plaatsingsprocedure 
Deel II: Het verloop van een overheidsopdracht

�48
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Plaatsingsprocedures: overzicht
Standaardprocedures Uitzonderingsprocedures

Openbare procedure (OP) Mededingingsprocedure met onderhandeling 
(MMO)

Niet openbare procedure (NOP) Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking (VOMVB)

Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking (OZVB)

Concurrentiegerichte dialoog (CD)

Innovatiepartnerschap (IP)



• Standaardprocedure: OP en NOP 
• Deze mag altijd toegepast worden ongeacht de waarde van de 

opdracht. Er dient ook niet gemotiveerd te worden waarom 
deze wordt toegepast. 

• Uitzonderingsprocedures 
• Mogen enkel toegepast worden onder een bepaalde waarde 

(drempelbedragen) of wanneer aan bepaalde voorwaarden (de 
inhoudelijke toepassingsvoorwaarden) is voldaan. 

Standaard vs. uitzonderingsprocedures
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 51

Plaatsingsprocedures: overzicht

Eenfase Tweefase

Openbare procedure (OP) Niet openbare procedure (NOP)

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking (VOMVB)

Mededingingsprocedure met onderhandeling 
(MMO)

Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking (OZVB) Concurrentiegerichte dialoog (CD)

Innovatiepartnerschap (IP)



• Eenfaseprocedures 
• Elke geïnteresseerde kan en offerte indienen 
• Procedure: 

• Bestek > offerte > gunningsbeslissing (= selectie en 
beoordeling in één) 

• Tweefase procedures 
• Enkel geselecteerden (in de eerste fase) kunnen een offerte 

indienen (in de tweede fase) 
• Procedure:  

• Fase 1: selectieleidraad > aanvragen tot deelneming > 
selectiebeslissing 

• Fase 2: bestek > offerte > gunningsbeslissing 

Eenfase vs. Tweefaseprocedures
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• Kandidaat 
Een ondernemer die een aanvraag tot deelneming heeft 
ingediend in een tweefaseprocedure. 

• Aanvraag tot deelneming 
Document dat de kandidaat indient in een tweefaseprocedure 
met het verzoek om geselecteerd te worden 

• Selectie 
De beslissing van een aanbesteder tot keuze van de kandidaten 
of inschrijvers op basis van de uitsluitingsgronden en van de 
selectiecriteria;  

Begrippen (art 2 WOO)
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• Inschrijver 
De ondernemer die een offerte indient 

• Offerte 
De verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren op 
grond van de opdrachtdocumenten en tegen de voorwaarden die 
hij biedt;  

• Opdrachtnemer 
De inschrijver met wie de opdracht is gesloten; 

Begrippen (art 2 WOO)
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• Verschil met eenfase 
• Langere procedure 
• Enkel geselecteerden krijgen toegang tot het bestek 

• Waarom toepassen 
• Verwacht veel offertes => installeren van een filter 
• Vertrouwelijke informatie in het bestek  

Waarom een tweefaseprocedure?
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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



Overzicht drempels
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Mededingingsprocedure met onderhandeling (Artikel 91 KB 
Plaatsing 2017)

Werken 750.000 euro

Leveringen en diensten: decentrale AO 221.000 euro

Leveringen en diensten: centrale AO 144.000 euro

Op basis van de raming



Overzicht drempels
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Europese bekendmaking (artikel 11 KB Plaatsing)

Werken 5.548.000 euro

Leveringen en diensten: decentrale AO 221.000 euro

Leveringen en diensten: centrale AO 144.000 euro

Sociale en andere specifieke diensten 750.000 euro

Op basis van de raming



• https://overheid.vlaanderen.be/procedurewijzer 

Procedurewijzer 

 59

https://overheid.vlaanderen.be/procedurewijzer


STAP 4: Opmaak van een bestek 
Deel II: Het verloop van een overheidsopdracht
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• Verzamelnaam: ‘opdrachtdocumenten’ 
alle documenten die op de opdracht toepasselijk zijn en die 
door de aanbesteder worden opgesteld of vermeld. 

• Aankondiging van de opdracht 
• Bestek: onderverdeeld in 3 delen 
• Meetstaat 
• Offerteformulier  
• Andere formulieren (bankverklaring, attest plaatsbezoek, 

verbintenis beroep op de draagkracht,…) 
• Technische bijlagen 

Opmaak bestek
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• Waaruit bestaat een bestek? 
• Deel I: Administratieve bepalingen: alles over de 

plaatsingsprocedure 
• DEEL II: Uitvoeringsbepalingen/ contractuele 

bepalingen: alles over de uitvoering > eigenlijke 
contract 

• DEEL III: Technische bepalingen/ technische 
specificaties > de eigenlijke omschrijving van de 
behoefte 

Opmaak bestek
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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.



• Verplichte uitsluitingsgronden (art 67 WOO 2016) 

• Fiscale en sociale schulden ( art 68 WOO 2016, art 62 en 63 KB 
Plaatsing) 

• Facultatieve uitsluitingsgronden (art 69 WOO 2016) 
Nieuwe uitsluitingsgronden WOO 2016: 

• Schending van het milieu-sociaal en arbeidsrecht 
• verboden afspraken die de mededinging beperken 
• belangenconflict 
• voorkennis 
• past performance 
• beïnvloeding van het besluitvormingsproces

Uitsluitingsgronden
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Uitsluitingsgronden
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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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Selectiecriteria

 68

• 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.



• Criterium: behalen van een minimale omzet (max 2x de 
waarde van de opdracht) 

• Bewijs (art 67 KB Pl): 
• Jaarrekening: Bvb. ook: ratio’s actief/ passief 
• Verklaring betreffende de totale omzet 
• Verzekering beroepsrisico’s 
• Een bankverklaring (model bijlage 11): 

Economische en financiële draagkracht (art 
71)
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• Criteria (art 68 KB Plaatsing) 
• Ervaring op basis van referenties 

• Werken max. afgelopen 5 jaar 
• Voornaamste leveringen en diensten max. afgelopen 3 jaar 
(Mag langere periode om voldoende mededinging te waarborgen) 

• 2° Opgave van organen binnen de onderneming belast met kwaliteitscontrole 
• 3° Technische uitrusting 
• 4° De systemen voor het beheer van de toeleveringsketen en de 

traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het kader van de 
uitvoering van de opdracht 

• 5° Een controle door de AO (uitzonderlijk) 
• 6° Studie- en beroepskwalificaties van de onderneming of het leidinggevend 

personeel (mits zij niet als gunningscriterium worden aangewend)

Technische en beroepsbekwaamheid (art 71)
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Selectiecriteria

 71



Selectiecriteria

 72



• Waarover gaat het? 
• kwalitatieve selectie => nazicht van de uitsluitingsgronden en 

de selectiecriteria 

• Administratieve vereenvoudiging 
• De AO moet zelf de bewijsdocumenten opzoeken (Telemarc) 
• Enkel de eerst gerangschikte offerte wordt grondig onderzocht 

UEA en IVE
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• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 
• opdrachten > EU drempels 
• Formeel document waarbij de inschrijver verklaart dat hij zich niet in een 

uitsluitingsgrond bevindt én aan de selectie-eisen voldoet 
• Concreet: de inschrijvers moeten géén bewijsdocumenten inzake de 

uitsluitingsgronden én inzake de selectiecriteria bij hun offerte voegen 
• De AO vraagt de documenten op aan de eerst gerangschikte 

• Impliciete verklaring op eer (IVE) 
• opdrachten < EU drempels 
• impliciete verklaring (door een offerte in te dienen) waarbij de inschrijver aantoont 

zich niet in geen geval van uitsluiting te bevinden 
• Concreet: de inschrijvers moeten géén bewijsdocumenten inzake de 

uitsluitingsgronden (RSZ, fiscaal, faillissement) bij hun offerte voegen (behalve 
uittreksel strafregister) 

• De AO zoekt alle documenten zelf op via Telemarc

UEA vs. IVE
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• AO mag de documenten die zij kosteloos kan opzoeken 
via Telemarc niet opvragen bij de inschrijvers (73§4) 
• Telemarc website  
• Telemark op youtube  

Rol van Telemarc
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http://www.vereenvoudiging.be/content/overheidsopdracht-telemarc
https://www.youtube.com/watch?v=uEsk9VXn5AA


• 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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• Situering: Hoofdstuk 4 WOO: art 56-58 
• Varianten en opties (56) 
• Opdracht in vaste en voorwaardelijke gedeelten en 

verlengingsclausules (57) 
• Verdeling van de opdrachten in percelen 

Modaliteiten
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• Modellen Vlaanderen 
• Zoek een gelijkaardige opdracht op e-notification:  

• Goede bestekken:  
• Facilitaire Bedrijf (Vlaanderen): Acroniem ‘HFB’ 
• Stad Antwerpen: referentie: GAC/ 

Opmaak van een bestek: TIPS
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https://overheid.vlaanderen.be/modellen


STAP 5: Aankondiging van de 
opdracht 
Deel II: Het verloop van een overheidsopdracht
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E-procurement is een online platform aangeboden door de Federale 
overheid (FOD BoSa, dienst e-procurement), met als doel om de 
plaatsingsprocedures inzake overheidsopdrachten te digitaliseren 

e-procurement (art 14 WOO)
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• (*) - 5 dagen Indien de offertes via e-tendering worden ingediend (art 36§4 WOO) 
• + 5 dagen indien de opdrachtdocumenten niet vrij, online toegankelijk zijn (art 

64§1 WOO)

Indieningstermijnen WOO 2016 
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Procedure Normale termijn Uitzonderingen

Openbare procedure 35 d (-5*)
15 (hoogdringendheid of bij 
publicatie van een 
vooraankondiging)

Niet openbare procedure 30 (geen korting voor e-
tendering) + 30 d (-5*)

15 + 10 (hoogdringendheid) 
X + 10 (indien vooraankondiging)

MMO 30 (geen korting voor e-
tendering) + 30 d (-5*)

15 + 10 (hoogdringendheid) 
X + 10 (indien vooraankondiging)

VOMBV 22 (-5*) /

OZB Redelijke termijn /



STAP 6: Beoordeling van de offertes 
Deel II: Het verloop van een overheidsopdracht
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Beoordeling van de offertes
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• Beoordeling van de offertes: 3 fasen
• Selectiefase:  

• Uitsluitingsgronden 
• Selectiecriteria 

• Financieel- economische draagkracht 
• Technische en beroepsbekwaamheid 

• Regelmatigheid: formeel (vb: handtekening) en materieel (vb: technisch 
conform) 

• Substantieel <=> niet-substantieel onregelmatig 
• Verbeteringen (vermoedelijke en forfaitaire hoeveelheden/ leemten) 
• Prijsonderzoek 

• Inhoudelijke beoordeling op basis van de gunningscriteria

Beoordeling van de offertes
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• Situering 
• Formeel regelmatig: offerte is tijdig, correct ondertekend, bevat 

alle vereiste documenten, etc. 
• Materieel regelmatig:  

• Offerte beantwoordt aan de minimale technische eisen 
• Offerte is duidelijk: geen onzekerheid over prijzen, 

voorbehoud, etc. 

• Een offerte is substantieel of niet substantieel onregelmatig

Regelmatigheidsonderzoek (art 75-76 KB Pl)
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• Procedure 
• Nazicht prijzen + vaststelling abnormaal lage of abnormaal hoge 

prijs 
• Prijzenbevraging van de inschrijver (behalve bij verwaarloosbare 

posten) 
• Schriftelijke verantwoording over samenstelling abnormaal geachte 

prijs of kost binnen 12 dagen 
• De AO beoordeelt de ontvangen verantwoording en: 

• Weert de offerte wegens abnormale lage eenheidsprijzen voor 
één of meerdere niet verwaarloosbare posten 

• Weert de offerte wegens een abnormaal lage totaalprijs 
• motiveert dat geen sprake is van een abnormaal lage prijs 

Prijs- of kostenonderzoek (art 35-37 KB Pl)
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• Beoordeling van de offertes op basis van criteria, 
subcriteria en beoordelingselementen (met hun 
bijhorende weging) bepaald in het bestek 

• Toepasselijke beginselen: 
• Transparantiebeginsel 
• Patere legem beginsel 
• Formele en materiële motiveringsplicht 
• Gelijkheidsbeginsel 

Gunningscriteria
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STAP 7: Informatie- en 
motiveringsverplichting 
Deel II: Het verloop van een overheidsopdracht
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• 4 Regimes 
• > EU Drempels: Toepassing van alle regels, inclusief wachttermijn 

(voor werken indien 1/2 EU drempel > art 30 en 32)  
• < 144.000 < EU drempels: toepassing van alle regels rond 

motivering en informatie, en de verhaalprocedures schorsing, 
vernietiging en schadevergoeding; geen wachttermijn (29 en 31) 

• < 30.000 < 144.000 euro: geen verplichting om de gemotiveerde 
beslissing meteen te bezorgen. De inschrijver moet hierom 
verzoeken (binnen 30 dagen). Wel aangetekende brief met resultaat 
van de procedure + vermelden verhaalmogelijkheden. (29/1) 

• < 30.000 euro: geen informatieverplichting (wél wet openbaarheid 
van bestuur wet formele motiveringsplicht en materiële 
motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur

Informatie en rechtsbescherming
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• Situering 
• Juridisch: Wet van 17 juni 2013 Wet betreffende de motivering, 

de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
[overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies] 

• Doelstelling: 
• gekozen, niet gekozen, onregelmatige en/of niet 

geselecteerde inschrijvers informeren over de uitkomst van 
de procedure: motiveren + informeren 

• Beroepsprocedures: verhaalmogelijkheden indien de 
ondernemer niet akkoord is met de uitkomst van de 
procedure

Informatie en rechtsbescherming
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• Modellen van Vlaanderen: ‘informatiemodellen’ 
• < 144 k 

• > 144 k

Informatie en rechtsbescherming
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https://overheid.vlaanderen.be/modellen


DEEL III. Eenvoudige 
plaatsingsprocedures
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Aanvaarde factuur (< 30 k) 
Deel III. Eenvoudige plaatsingsprocedures
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Overheidsopdrachten met een beperkte waarde (art 
92)

 94

• Aanvaarde factuur: opdracht < 30.000 euro, excl. BTW 

• Zowel de raming als het goed te keuren bedrag van de offerte 
moet < 30 k! 

• In principe: ramen op Jaarbasis (zie ramingsregels)  
=> Voor productgroepen waaraan uw organisatie op jaarbasis 
(of over 4 jaar) niet meer dan 30.000 euro, excl. BTW uitgeeft, 
is het juridisch niet noodzakelijk om een raamovereenkomsten 
re sluiten



• 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)

 96

• Procedure: 2 mogelijkheden 
• SCHRIFTELIJKE PROCEDURE: 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 

• NIET SCHRIFTELIJKE PROCEDURE: 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: Praktisch: 

prinsscreen maken van websites



• UITGANGSPUNT: Opdrachten < 30.000 euro, excl. BTW => 
Raadplegen minstens 3 ondernemers. 
• Wanneer? 

• Altijd < 30.000 euro 

• Hoe? 
• Schriftelijke procedure 
• Niet-schriftelijke procedure 

Schema
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• UITZONDERING: Opdracht < 30.000 euro, excl. BTW => 
Raadplegen van slechts 1 ondernemer
• Wanneer? Absoluut onmogelijk om mededinging te 

laten spelen: 3 mogelijkheden: 
• Dwingende spoed 
• Technische, artistieke of juridische specificiteit 
• Gunstige voorwaarden 

Schema
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Voorbeeld: ‘kleine offertevraag’
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Voorbeeld: ‘kleine offertevraag’
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Voorbeeld: ‘kleine offertevraag’
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Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking 
(<144k) 
Deel III. Eenvoudige plaatsingsprocedures
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• 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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DEEL IV. Raamovereenkomst en 
aankoopcentrale
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Raamovereenkomsten 
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• Definitie: 
• Een overheidsopdracht 
• Basiskader (o.a. prijs, uitvoeringsvoorwaarden, technische 

specificaties) ligt vast in bestek. Wordt later bepaald: 
• Wanneer wordt ‘besteld’ 
• Hoeveel wordt ‘besteld’ 

• Art 2,35°: “Een overeenkomst tussen een of meer aanbesteders 
en een of meer ondernemers 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”

Raamovereenkomst (art 43)
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• Voorbeeld: Levering van kantoormateriaal 
• Vastgelegd in de raamovereenkomst 

• leverancier: raamovereenkomst gegund aan 1 
opdrachtnemer 

• prijzen: volledige inventaris (en catalogus) 

• Wordt bepaald tijdens de uitvoering: 
• Wanneer bestellingen worden geplaatst 
• Hoeveel materiaal zal worden besteld 

Raamovereenkomst (art 43)
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Raamovereenkomst
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• Voorwaarden 
• Kan voor alle plaatsingsprocedure 
• Looptijd is beperkt tot 4 jaar! 

Uitzonderingen: 
• de deelopdrachten mogen langer duren => plaatsen 

deelopdracht in 4de jaar => mag ook nog 4 jaar duren. 
• in gemotiveerde gevallen kan een langere duur 

Vb: afschrijvingstermijn van materieel (Memorie, blz. 89) 

• Gesloten systeem => De deelnemers aan overheidszijde 
moeten duidelijk zijn gedefinieerd

Raamovereenkomst (art 43)
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Aankoopcentrale 
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• Wat 
• Art 2,6°: een aanbestedende overheid die gecentraliseerde 

aankoopactiviteiten (en eventueel aanvullende 
aankoopactiviteiten) verricht  

• “gecentraliseerde aankoopactiviteiten”:  
• verwerven van leveringen en/of diensten die bestemd zijn 

voor aanbesteders 
• plaatsen van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten 

die bestemd zijn voor aanbesteders

Aankoopcentrale (art 47)
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• Doel 
• Deelnemende AO zijn vrijgesteld van de verplichting om zelf 

een overheidsopdracht te plaatsen 

• Raamovereenkomsten door verschillende 
aankoopcentrales 
• Vlaamse overheid: AFM 
• Federale overheid:  FOR 
• Federale politie 
• FOD BiZa - hulpverleningszones 
• Andere organisaties?

Aankoopcentrale (art 47)
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Aankoopcentrale (opdrachtencentrale)
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Aankoopcentrale

Plaatsingsprocedure: 
Gunning globale  
Raamovereenkomst

Opdrachtnemer

Uitvoering van de ROK 
Contractuele band : 
Levering, facturatie, etc.

Aanmelden/  
Delegatie (ex post)  
van de centrale

Deelnemende AO 
/ klanten



Aankoopcentrale (warenhuis)

 118

Aankoopcentrale

Plaatsing en uitvoering 
ROK

Opdrachtnemer

Contractuele band : 
Levering, facturatie, etc.

Deelnemende AO 
/ klanten



DEEL V. Declaraties LEADER-
projecten
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Aanvaarde factuur (< 30k)
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Aanvaarde factuur (< 30k)
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Aanvaarde factuur (< 30k)
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Procedure > 30 k
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Procedure > 30 k
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DEEL VI. Vraag en antwoord
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• Op welke vragen van mogelijke inschrijvers mag je nog 
antwoorden voor/ na opening van de offertes? 

• Vermeld je een (maximaal) budget of vork in je prijsvraag? 
• Kan een opleidingsinstantie (vzw statuut) inhoudelijke 

partner zijn en ook externe prestaties (zijnde opleidingen 
op maat) leveren in een project of moeten voor externe 
prestaties vanaf een bepaald bedrag steeds 3 offertes 
gevraagd worden? 

• Landschapskrant/ communicatie: raamovereenkomst of 
niet? 

Q&A
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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

