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Deze wijzigingen zijn van toepassing op de opdrachten die vanaf 1.2.2008 worden 
bekendgemaakt of waarvoor vanaf 1.2.2008 een uitnodiging tot indiening van een offerte 
wordt verstuurd (cf. KB van 23.11.2007 - BS 7.12.2007). 

1. Wijzigingen Wet 24.12.1993 

1) Aanvulling in art. 4, §2, 9° dat de privé-universiteiten de regelgeving moeten 
toepassen op al hun opdrachten vanaf de Europese drempels. 

2)	 Nieuw art. 25bis over de mogelijkheid om ook bij concessies voor openbare 
werken - voor opdrachten vanaf de Europese drempels - aanvullende werken aan 
de concessiehouder te gunnen. 

3)	 Nieuw art. 63bis over de opdrachten - vanaf de Europese drempels - die 
activiteiten combineren uit de klassieke en de speciale sectoren of zelfs activiteiten 
die buiten de regelgeving vallen. 
In dergelijke gevallen is de hoofdzakelijk bedoelde activiteit doorslaggevend of is, 
indien die niet objectief kan worden bepaald, het strengste regime van toepassing. 

4) In bijlage 2 (opsomming categorieën van diensten) is de uitzondering voor 
telefoniediensten in voetnoot 2 bij categorie 5 'telecommunicatiediensten' 
opgeheven voor de opdrachten vanaf de Europese drempels. 
Dat betekent dat voortaan ook de telefoniediensten (en dito) vanaf de Europese 
drempels onderworpen zijn aan de regelgeving. 

2. Wijzigingen KB 8.1.1996 

1) Opname in de arts. 17. 43 en 69 (werken, leveringen en diensten) van een nieuwe 
§ 1 over nieuwe verplichte gevallen van uitsluiting - bij opdrachten vanaf de 
Europese drempels - als een kandidaat of inschrijver definitief veroordeeld is voor: 

deelname aan een criminele organisatie;
 
omkoping;
 
fraude;
 
witwassen van geld.
 

De verplichting vervalt indien de overheid dwingende redenen van algemeen 
belang kan inroepen. 

2) Opname in de arts. 19 en45 (werken en leveringen waarvoor plaatsings- of 
installatiewerkzaamheden nodig zijn) van een nieuw laatste lid, dat toestaat om 
bij opdrachten vanaf de Europese drempels - de technische bekwaamheid van de 
kandidaat of inschrijver te beoordelen aan de hand van zijn knowhow, efficiëntie, 
ervaring en betrouwbaarheid (en dus de limitatieve lijst van criteria te omzeilen). 
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Voor diensten bestond deze mogelijkheid reeds, zowel vanaf als beneden de 
Europese drempels (cf. art. 71, 1e lid). 

3)	 Nieuwe arts. 20bis, 46bis en 73bis (werken, leveringen en diensten) over de 
mogelijkheid om - voor de opdrachten vanaf de Europese drempels 
kwaliteitsbewakingsattesten op te leggen, voor zover ze verwijzen naar regelingen 
die steunen op Europese normenreeksen en ook gecertificeerd zijn door instanties 
conform Europese normenreeksen. 
Ook gelijkwaardige certificaten uit andere EU-Lidstaten of bewijzen van 
equivalente maatregelen dienen te worden aanvaard. 
Voor leveringen en diensten bestond de mogelijkheid van 
kwaliteitsbewakingsvoorschriften reeds, zowel vanaf als beneden de Europese 
drempels (cf. arts. 45, 5° en 73). 

4) Nieuwe arts. 20ter en 73ter (werken en diensten) over de mogelijkheid om - voor 
de opdrachten vanaf de Europese drempels - milieubeheersattesten op te leggen, 
voor zover ze verwijzen naar het Europese auditsysteem EMAS of naar normen 
die steunen op Europese normenreeksen en ook gecertificeerd zijn door instanties 
conform het Europese recht of toepasselijke normenreeksen. 
Ook gelijkwaardige certificaten uit andere EU-Lidstaten of bewijzen van 
equivalente maatregelen dienen te worden aanvaard. 

5)	 Wijzigingen in art. 75 (ontwerpenprijsvragen). 
De regel dat de ontwerpen anoniem aan de jury moeten worden voorgelegd, is 
nog slechts toepasselijk op de opdrachten vanaf de Europese drempels. 
Er is gepreciseerd - zowel vanaf als beneden de Europese drempels - dat de jury 
de ontwerpen evalueert op grond van de beoordelingscriteria en dat ze een 
proces-verbaal moet opstellen van haar beoordeling van alle ontwerpen, van haar 
eventuele opmerkingen en vragen om verduidelijkingen, van de eventueel 
daaropvolgende dialoog met de ontwerpers en van haar eventueel aangepaste 
eindbeoordeling. 
Ook is een vertrouwelijkheidsbepaling opgenomen. 

6) Nieuwe arts. 82bis en 83bis (werken, leveringen en diensten) met de regelingen 
over technische specificaties, normen, toegankelijkheidscriteria, prestatie-eisen, 
functionele eisen, milieukenmerken en milieukeuren die voortaan toepasselijk zijn 
op de opdrachten vanaf de Europese drempels. 
De bestaande arts. 82 en 83 blijven gelden voor de opdrachten beneden de 
Europese drempels. 

7) Wijziging in art. 110, §5 (werken, leveringen en diensten) voor de opdrachten 
vanaf de Europese drempels. 
De Europese Commissie dient voortaan te worden ingelicht over elke geweerde 
abnormaal lage offerte wegens onrechtmatig toegekende overheidssteun aan de 
inschrijver. 

8)	 Nieuw art. 120bis (werken, leveringen en diensten) voor alle opdrachten. 
In geval van toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
op grond van art. 17, §2, 10

, d, van de Wet (na een standaardgunningprocedure 
met enkel onregelmatige offertes of onaanvaardbare prijzen) dient men alle 
inschrijvers van de eerste procedure - die aan de voorwaarden voldoen 
opnieuw te raadplegen. 
Nu wordt gepreciseerd - overeenkomstig de aloude interpretatie van onze afdeling 
- dat men er geen nieuwe mag bij betrekken. 



9) Precisering in art. 122bis (werken, leveringen en diensten) dat de verplichte 
weging van de gunningscriteria ook geldt voor de onderhandelingsprocedures 
zonder bekendmaking vanaf de Europese drempels. 

10) Aanvulling in art. 133, §2 (concessies voor openbare werken) die uitsluitend van 
belang is voor de gunningsprocedures die een privé-concessiehouder lanceert. 
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