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31 MEI 2007. — Rondzendbrief BZ-OVO-07-01 betreffende Overheidsopdrachten. — Vereenvoudiging van
formaliteiten. — Techniek van de « impliciete verklaring op erewoord » bij toepassing van de artikelen 17, 43
en 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken

Aan de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid,

1. De artikelen 17 (inzake werken), 43 (inzake leveringen) en 69 (inzake diensten) van het koninklijk besluit van
8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken, beschrijven de gevallen waarin de kandidaten of inschrijvers voor een
overheidsopdracht de toegang tot die opdracht kunnen worden ontzegd.

Wanneer de bekendmaking of het bestek het vereisen, moeten de kandidaten of inschrijvers aan de hand van
bepaalde documenten aantonen dat zij zich niet in één van die uitsluitingsgevallen bevinden.

Indien een kandidaat of inschrijver zich in één van de gevallen bevindt (te beoordelen op de uiterste datum van
ontvangst van de aanvragen tot deelneming), dan moet hij worden uitgesloten. Dit moet eveneens wanneer hij in de
loop van de gunningsprocedure alsnog in dergelijke uitsluitingssituatie terecht komt.

2. De aanbestedende overheid is niet verplicht om aan de kandidaat of inschrijver documenten te vragen in verband
met alle uitsluitingsgronden, maar kan dit beperken tot de documenten die ze als nuttig of nodig beschouwd.

Met het oog op een vermindering van de administratieve last voor de kandidaten of inschrijvers kan de
aanbestedende overheid gebruik maken van de techniek van de impliciete verklaring op erewoord.

Deze rondzendbrief heeft tot doel deze praktijk een wijdere verspreiding te geven en zo de formaliteiten voor de
inschrijvers te vereenvoudigen.

3. Concreet gebeurt dit door in het bestek volgende clausule op te nemen :

« Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden,
zoals bedoeld in artikel … (*) van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken ».

(*) naar gelang van het geval : art. 17 indien het om werken gaat, art. 43 voor leveringen, en, art. 69 voor diensten.

Het « modelbestek diensten » van de dienst Overheidsopdrachten (blz. 6) bevat reeds dergelijke bepaling
(zie www.vlaanderen.be/overheidsopdrachten ).

De impliciete verklaring op erewoord houdt in dat de kandidaten of inschrijvers door het indienen van een aanvraag
tot deelneming (kandidaatstelling) of van een offerte, verklaren dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen
bevinden.

Het bijvoegen van een expliciete verklaring is bijgevolg niet meer vereist.

Het gebruik van de impliciete verklaring op erewoord moet wel in de bekendmaking of in het bestek worden
opgenomen.

4. De verklaring op erewoord heeft weliswaar niet tot gevolg dat er geen enkele controle op het vlak van de
uitsluitingsgronden meer zou gebeuren.

Geen enkele beslissing inzake selectie of gunning mag worden genomen zonder het noodzakelijke onderzoek van de
documenten (faillissement, strafregister, RSZ, fiscus of andere die zijn voorgeschreven) op het aangewezen ogenblik.

Dat betekent dat :

— bij open procedures de controle van de begunstigde in spe moet gebeuren aan het einde van de procedure, vóór
elke beslissing over de gunning van de opdracht;

— bij beperkte procedures de controle van de kandidaten (die men wil selecteren) moet gebeuren aan het einde van
de selectiefase, vóór elke beslissing over de selectie van de kandidaten.

Op die manier is het mogelijk de voorgenomen beslissing nog tijdig bij te sturen, indien de begunstigde in spe of een
kandidaat zich in een uitsluitingssituatie blijkt te bevinden.

Bij open procedures kunnen zich nochtans gevallen voordoen waarin het onderzoek van de uitsluitingsgronden
eerder dient te gebeuren :

— in het geval van abnormaal lage totale offertesommen bij aanbesteding van werken (art. 110, § 4, KB 8 januari 1996)
wordt een formule gehanteerd op basis van de offertesommen van de geselecteerde inschrijvers. Een onmiddellijk
onderzoek van de persoonlijke toestand van de inschrijvers is dan nodig;

— bij offerteaanvragen wordt voor het prijscriterium vaak een formule gehanteerd op basis van de totale
offertesommen van de geselecteerde inschrijvers. Ook hier moet de persoonlijke toestand van de inschrijvers
onmiddellijk onderzocht worden.

5. Tenslotte wijs ik erop dat de aanbestedende overheden de gegevens die in elektronische bestanden beschikbaar
zijn, zelf moeten opvragen.

Op huidig moment kunnen reeds het RSZ-attest, het attest inzake BTW-plicht en de jaarrekeningen via de tool
Digiflow worden opgevraagd.
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