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Overheidsopdrachtenregelgeving - klassieke sectoren 
wijzigingen op 18.8.2008 

1.	 Opmerkingen vooraf 

1) Deze wijzigingen betreffen eveneens de speciale sectoren, maar worden hierna niet 
in detail besproken. 
Zo zal u voortaan ook in de speciale sectoren rekening moeten houden met een 
wachttermijn in dezelfde gevallen. 

2) De wijzigingen zijn doorgevoerd door: 
- de arts. 2 tot 7 van de Wet houdende diverse bepalingen (11) van 8.6.2008 (BS 

16.6.2008 - ed. 2); 
- het KB van 31.7.2008 (BS 18.8.2008). 

3)	 De inwerkingtreding is als volgt geregeld in bovenvermeld KB: 
- de wijzigingen zijn van toepassing op de opdrachten die vanaf 18.8.2008 

worden bekendgemaakt of waarvoor vanaf 18.8.2008 een uitnodiging tot 
indiening van een offerte wordt verstuurd; 

- enkel de wijzigingen in verband met de registratie van aannemers treden op 
18.8.2008 in werking voor alle opdrachten, ook de lopende. 

4) Gelieve daarnaast niet uit het oog te verliezen dat de nieuwe CPV woordenlijst op 
15.9.2008 toepasselijk wordt (Verordening 213/2008/EG van 28.11.2007 van de 
Europese Commissie - PBEU 15.3.2008 - http://eur-Iex.europa.eu). 

2.	 Wijzigingen Wet 24.12.1993 

1)	 In art. 21 bis. § 1 over de informatieverplichtingen worden nu ook "de niet
 
geselecteerde inschrijvers" expliciet vermeld.
 

Die niet-selectie komt doorgaans voor bij li>pen procedures, maar ook bij 
tweestapsprocedures is het mogelijk dat een inschrijver niet meer aan het 
toegangsrecht voldoet tijdens de tweede stap. 

2) Art. 21bis, §2 over de wachttermijn is volledig vernieuwd: 

- de verplichte wachttermijn na de selectiebeslissing in tweestapsprocedures is 
afgeschaft, enkel na de gunningsbeslissing blijft de verplichting bestaan; 

- hettoepassingsveld is enerzijds uitgebreid naar de concessies voor openbare 
werken, maar anderzijds ingeperkt doordat enkel die opdrachten beoogd zijn 
die verplicht onderworpen zijn aan de voorafgaande Europese bekendmaking; 



dat betekent dat - gesteld dat ze de Europese drempelbedragen bereIken
volgende opdrachten toch van een uitzondering genieten: 

o	 alle opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking (in plaats van slechts enkele gevallen 
voorheen); 

o de opdrachten voor diensten van bijlage 2.B van de Wet; 
de uitzondering voor de behoorlijk gemotiveerde uitzonderingsgevallen bij 
gebruik van de versnelde procedure is opgeheven (wegens Europees niet 
toegestaan); 

- de informatie van de inschrijvers (aan elke niet-geselecteerde inschrijver de 
motieven voor zijn niet-selectie, aan elke onregelmatige inschrijver de motieven 
voor zijn wering, aan elke niet-gekozen inschrijver de gemotiveerde 
gunningsbeslissing) moet onverwijld gebeuren na de gunningsbeslissing en 
verplicht per telefax of via elektronische middelen, met bevestiging per 
aangetekende brief op dezelfde dag (de fax of de e-mail mag u dus enkel 
versturen als u ook nog op dezelfde dag de aangetekende brief op de post kan 
afgeven); 

- de duur van de wachttermijn is van rechtswege bepaald op 15 dagen (voorheen 
diende de aanbestedende overheid de duur te bepalen bij de informatie, doch 
minimaal op 10 dagen); 
de duur gaat in op de dag volgend op de verzending per fax of e-mail; 

- inzake de in te stellen beroepsprocedure is gepreciseerd dat het een 
schorsingsberoep betreft; 

- volgende bepaling is ongewijzigd, maar de toelichting tussen haakjes vormt een 
belangrijk sous-entendu: 
indien de aanbestedende overheid binnen de wachttermijn geen bericht over 
een ingesteld beroep ontvangt op het door haar vermelde adres (dit lijkt 
noodzakelijkerwijs een faxnummer of e-mailadres te zijn), mag de procedure 
worden voortgezet (doch ten vroegste op de 16e dag). 

3.	 Wijzigingen KB 8.1.1996 

1)	 Puur technische aanpassingen in de arts. 20. §3, 46. §3 en 72. §4 (werken, 
leveringen en diensten) door het vervolledigen van de verwijzing naar de artikelen 
inzake kwalitatieve selectie. 
Een identieke aanpassing in de telkens daaropvolgende paragraaf is blijkbaar over 
het hoofd gezien. 

2) Art. 22 inzake promotieovereenkomsten is sterk vereenvoudigd door de promotor 
gewoon te onderwerpen aan de artikelen inzake kwalitatieve selectie voor werken. 
Daardoor is de promotor ipso facto gebonden door de regeling voor erkenning van 
aannemers. 
Door de invoeging van de arts. 18, 2e lid en 19, 2e lid,op 1.2.2006 is de hele 
uitweiding van art. 22, §2 (met de bij te voegen lijsfv~m drie aannemers) trouwens 
overbodig geworden. 

3)	 Door de wijziging van de arts. 25. 51 en 80 (werken, leveringen en diensten) inzake 
informatie is de overlapping en niet-overeenstemming verholpen die sinds 15.7.2004 
bestond tussen deze artikelen en art. 21 bis van de Wet: 



- de nieuwe §1 is toepasselijk op de selectiebeslissing bij tweestapsprocedures; 
voor de opdrachten die verplicht onderworpen zijn aan de voorafgaande 
Europese bekendmaking, informeert u de niet-geselecteerden en voegt u de 
motieven voor hun niet-selectie eraan toe; 
voor de andere opdrachten informeert u hen gewoon en kunnen zij nadien 
schriftelijk de motieven opvragen voor hun niet-selectie (binnen 15 dagen mee 
te delen); 

- de nieuwe §2 is toepasselijk op de gunningsbeslissing voor alle opdrachten die 
niet verplicht onderworpen zijn aan de voorafgaande Europese bekendmaking 
(voor de wel onderworpen opdrachten: zie art. 21bis van de Wet - voor de 
OPZS: zie §3 hierna); 
u informeert gewoon elke niet-geselecteerde inschrijver, elke onregelmatige 
inschrijver en elke niet-gekozen inschrijver over het feit in kwestie, waarna zij 
schriftelijk de motieven kunnen opvragen die op henzelf betrekking hebben 
(binnen 15 dagen mee te delen); 

- de nieuwe §2bis is toepasselijk op de begunstigde van alle opdrachten (voor de 
OPZS: zie §3 hierna); 
na de toewijzing kan hij schriftelijk de gunningsbeslissing opvragen (binnen 15 
dagen mee te delen); 

- de §3 over de onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking is
 
ongewijzigd;
 

- de §4 over de uitzonderingen inzake informatie is opgeheven (staat in art. 
21bis, §3 van de Wet). 

4) In art. 54, voorlaatste lid is een bijkomende interpretatieregel ingevoegd voor de 
kwalificatie van gemengde opdrachten. 
Wanneer een opdracht 'diensten' tot hoofdvoorwerp heeft, maar ook 'werken' omvat 
die slechts bijkomstig zijn ten aanzien van dit hoofdvoorwerp, dan gaat het om een 
opdracht voor diensten, 
Het respectievelijke geraamde bedrag van de aandelen 'diensten' en 'werken' is 
daarbij blijkbaar niet doorslággevend. 
De andere reeds bestaande interpretatieregel van art. 54 - voor opdrachten die zowel 
leveringen als diensten omvatten - gaat daarentegen wèl van dat respectievelijke 
bedrag uit, dat doorslaggevend is. 

5) Een zuiver technische aanpassing in art. 73 door het te beperken tot de opdrachten 
beneden de Europese drempels (de arts. 73bis en 73ter vormen immers de 
bepalingen die vanaf die drempels toepasselijk zijn).. 

6) Art. 90, §5 wordt opgeheven en daarmee wordt het voldoen aan de regels over de 
registratie van aannemers geschrapt als regelmatigheidsvereiste voor de offertes bij 
open en beperkte procedure en bij onderhandelingsprocedure. 
Lees - voor meer toelichting in dit verband - het advies van de federale Commissie 
voor Overheidsopdrachten in het SS van 1.8.2008 - ed. 2. 

7) In art. 116 is een belangrijke wijziging aangebracht aan de duur van de 
gestanddoeningstermijn, die bedoeld is om een zeker nadeel van het systeem van 
de wachttermijn op te vangen. 
De gestanddoeningstermijn wordt inderdaad van rechtswege verlengd met de duur 
van de wachttermijn van 15 dagen. 



8)	 Nieuwe bepalingen in de arts. 127bis. '128, 2e lid en 128bis over de concessies voor 
openbare werken in verband met het tijdig toezenden van de concessiedocumenten 
en het desgevallend verlengen van de indieningstermijn voor de offertes. 

Ook een nieuwe aanvulling in art. 133, §2 die uitsluitend van belang is voor de 
gunningsprocedures die een privé-concessiehouder lanceert. 

Ten slotte voegen de nieuwe arts. 136 en 136bis een hoofdstuk toe over de 
informatieverplichtingen bij concessies, die analoog zijn aan die van de arts. 25 en 26 
voor de opdrachten voor werken. 

4. Wiizigingen KB 26.9.1996 

Deze wijzigingen betreffen uitsluitend de schrapping van de verwijzingen naar de 
registratie van aannemers: 

- in art. 22, 3° inzake de promotieovereenkomsten; 

- in art. 34 over de concessies voor openbare werken; 

- in art. 21, §4. 6° van de bijlage (algemene aannemingsvoorwaarden). 

jur. Karel Verdonck 
Directeur 

18.8.2008 


