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Departement Bestuurszaken 

Afdeling Overheidsopdrachten 

Overheidsopdrachtenregelgeving - klassieke sectoren 
wijzigingen op 1 november 2009 

1.	 Opmerkingen vooraf 

1) Deze wijzigingen betreffen eveneens de speciale sectoren, maar die worden hierna 
niet in detail besproken. 

2) De wijzigingen zijn doorgevoerd door het KB van 29 september 2009 (BS 2.10.2009 
- 2e ed.), gemeenzaam "vierde nood-KB" geheten. 
België is inderdaad door het HJEG veroordeeld voor het niet nauwkeurig omzetten 
van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG op een hele reeks (doorgaans terechte, 
soms hilarische) detailpunten. 
Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal meer fundamentele zaken 
te wijzigen in het KB van 8 januari 1996. 

3)	 De inwerkingtreding is als volgt geregeld: de wijzigingen zijn van toepassing op de 
opdrachten die vanaf 1 november 2009 worden bekendgemaakt of waarvoor vanaf 1 
november 2009 een uitnodiging tot indiening van een offerte wordt verstuurd. 
De inwerkingtredingsdatum is echter pas 1 januari 2010 voor de hierna sub 3.9 
besproken wijziging. . 

4) Opgelet: eveneens op 1 januari 2010 zullen de Europese drempelbedragen hun 
tweejaarlijkse aanpassing ondergaan! 

2.	 Wijzigingen Wet 24.12.1993 . 

1) Een kleine aanvulling zonder impact aangaande de motivering voor de 
onregelmatigheid van offertes voor Europees bekendgemaakte opdrachten (art. 
21bis, §2, 1e lid). . 

2) Speciale sectoren: voor de gunning van een op een raamovereenkomst gebaseerde 
opdracht gelden dezelfde gunningscriteria als voor de raamovereenkomst zelf (art. 
41 bis). 

3)	 Bijlagen 1 en 2 van de Wet worden vervangen door aangepaste bijlagen. 

3.	 Wijzigingen KB 8.1.1996 

1)	 Bij de raming van het opdrächtbedrag houdt men rekening met de eventuele opties 
en eventuele verlengingen van de opdracht (arts. 2, 28 en 54). 

Specifiek voor verzekeringsdiensten en diensten voor studie en ontwerp wordt 
benadrukt dat de raming ook alle andere vormen van vergoeding omvat (art. 54). 



2) De kandidaatstellingen die per fax of e-mail worden ingediend moeten enkel binnen 
een bepaalde termijn schriftelijk worden bevestigd als die termijn en die verplichting in 
de bekendmaking zijn vermeld; telefonische kandidaatstellingen dienen evenwel in 
alle geval schriftelijk te worden bevestigd binnen de indieningstermijn (arts. 6, §3, 32, 
§3 en 58, §3). 

3) Bij het berekenen van de indieningstermijnen houdt men rekening met de complexiteit 
van de opdracht en de nodige tijd voor het opmaken van een offerte, de 
voorgeschreven termijnen zijn immers minimumtermijnen (arts. 7, 15,33,41,59 en 
67). 

4) Het PV van gegunde Europese opdracht wordt aangevuld met een 6° over de 
afwijzing van abnormaal lage offertes (arts. 9, 35en61). 

5)	 In geval van selectiebeperking wordt ook voor de onderhandelingsprocedures met 
bekendmaking gespecificeerd dat het aantal gegadigden voldoende moet zijn om een 
daadwerkelijke mededinging te waarborgen (arts. 16, 42 en 68). 

6) De gehanteerde kwalitatieve selectiecriteria moeten verband houden met en in 
verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht (arts. 16,42 en 68). 

7) Inzake de uitsluitingsgronden en de kwalitatieve selectie wordt de regeling die per 1 
februari 2008 is ingevoerd voor de Europese opdrachten, doorgetrokken naar 
de opdrachten beneden de drempels (arts. 17, §1, 19, 20bis, 20ter, 43, §1, 45, 46bis, 
69, §1, 73bis en 73ter). 

Een nieuwe bijlage 8 (in de tekst staat verkeerdelijk 10) verwijst naar de 
beroepsregisters in de andere Europese Lidstaten. 

8)	 Voor de ontwerpenprijsvragen wordt gepreciseerd dat (arts. 75 en 76, §2): 

- het bestek bepaalt of de jury een beslissings- of adviesbevoegdheid heeft;
 
- de jury autonoom is bij het uitspreken van haar beslissing of advies;
 
- de selectiecriteria duidelijk en niet-discriminerend moeten zijn;
 

het aantal gegadigden voldoende moet zijn om eèn daadwerkelijke mededinging te 
waarborgen; . 

- het bedrag van de eventuele premies en betalingen aan de deelnemers en het 
bedrag van de eventueel uit de prijsvraag voortvloeiende studieopdracht meetellen 
voor het berekenen van het geraamde opdrachtbedrag. 

9)	 Voor de technische specificaties en normen wordt de regeling die per 1 februari 2008 
is ingevoerd voor de Europese opdrachten, doorgetrokken naar de opdrachten 
beneden de drempels (arts. 82bis en 83bis). Deze wijziging treedt echter pas in 
werking op 1 januari 2010. 

De uitzonderingsbepaling rond de vermelding "of gelijkwaardig" is nu iets strikter 
geformuleerd (art. 85). 

10) Een nieuwe bepaling handelt over de verplichtingen inzake belastingen, milieu en 
arbeid die op de plaats van uitvoering gelden en in het bestek kunnen worden 
opgenomen. 

Als ze in het bestek worden opgenomen, dan moet de inschrijver in zijn offerte 
verklaren dat hij er in zijn offerte rekening mee heeft gehouden. 

11) Een aanvullende bepaling omvat 'een niet-limitatieve opsomming van mogelijke 
verantwoordingen voor abnormale eenheids- of totale prijzen (art. 110, §3). 

12) Een nieuwe interpretatieve bepaling stelt dat bij een onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking gesteund op dwingende spoed, de ingeroepen 
omstandigheden in geen geval aan de overheid mogen te wijten zijn (art. 120bis). 
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13) Een nieuw artikel regelt het verloop van de onderhandelingen bij een Europees 
bekendgemaakte onderhandelingsprocedure met bekendmaking (art. 122ter). 

14)	 In verband met het gebruik van elektronische middelen wordt de regeling duidelijk 
versoepeld: 

• onderscheid wordt gemaakt tussen een algemeen artikel (art. 81ter) en een artikel 
dat specifiek handelt over kandidaatstellingen en offertes (art. 81quater) ; 

• de sanctionering van elektronische stukken met computervirussen e.d. wordt 
beperkt tot de gevallen waarin dit technisch noodzakelijk is ; 

• de elektronische correspondentie tijdens de gunningsprocedure wordt 
geliberaliseerd in die zin dat overheid en kandidaten en inschrijvers dit wederzijds 
kunnen "toestaan" zonder vooraf een schriftelijke overeenkomst te moeten sluiten; 

• de 10 punten waaraan elektronische kandidaatstellingen en offertes moeten 
voldoen, worden herwerkt naar 9 anders geordende punten, met een onderscheid 
tussen de punten die gelden voor de elektronisch opgestelde stukken en de 
stukken die tevens elektronisch worden verzonden; 

• belangrijke omwenteling: elke aanbestedende overheid beslist opdracht per 
opdracht of ze het gebruik van elektronische middelen oplegt, toestaat of verbiedt 
voor het indienen van kandidaatstellingen of offertes; 
de huidige grendel voor het verplicht gebruik van elektronische middelen valt 
volledig weg; . 
vanzelfsprekend mag men binnen de Vlaamse overheid het gebruik noch 
toestaan, noch verplichten, buiten de lopende e-tendering-proefprojecten om en zo 
lang de lopende proefperiodes niet voorbij zijn (en het federale e-tenderingplatform 
niet volledig operationeel is) ; 

• om wantrouwige marktspelers over de streep van de elektronische middelen te 
trekken, kan de aanbestedende overheid toestaan (in de bekendmaking of in het 
bestek) om de elektronische kandidaatstellingen en offertes, ofwel via een dubbele 
elektronische zending te verzenden, ofwel ze elektronisch te verzenden en 
daarnaast een veiligheidskopie in envelop over te leggen (die veiligheidskopie 
wordt enkel geopend als er een probleem voorvalt bij de verzending, ontvangst of 
opening van de elektronische zending) ; 

• voor aanbesteding en offerteaanvraag worden de artikelen over de openingszitting 
en de extra-openingszitting herschreven om rekening te houden met 
bovenstaande nieuwe ontwikkelingen (arts. 104, 106 en 108) ; 

• voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt de toepassing 
van de artikelen over het gebruik van elektronische middelen volledig opgeheven 
(art. 122, laatste lid) ; 
dat betekent dat - enkel bij OPZB - het gebruik van e-mail opnieuw mogelijk 
wordt voor de uitnodigingen om een offerte in te dienen en voor het indienen 
van offertes. 

jur. Karel Verdonck 
Adviseur 

19 oktober 2009 
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