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Overheidsopdrachten
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Veel later dan verwacht, maar eindelijk was het dan

toch zover op 1 juli 2013: de nieuwe Belgische regle-

mentering overheidsopdrachten trad inwerking. Daar-

mee werd België nipt geklopt door Nederland waar

een nieuwe aanbestedingswet, na jaren aanslepen, uit-

eindelijk op 1 april 2013 in werking was getreden.1

Het ‘nieuwe’ karakter van die Belgische reglemente-

ring moet echter worden genuanceerd. Het feit dat de

‘Basisoverheidsopdrachtenwet’ (zie verder) in feite

dateert van 15 juni 2006 is veelzeggend. Aanvankelijk

was het de bedoeling om met die wet de Europese

Overheidsopdrachtenrichtlijnen 2004/17 en 2004/18

om te zetten.2 Het ontbreken van de nodige uitvoe-

ringsbesluiten gooide echter roet in het eten en ver-

hinderde dat de nieuwe wetgeving in werking kon tre-

den. Bij wijze van tussentijdse noodoplossing had de

wetgever de Overheidsopdrachtenwet van 24 decem-

ber 1993 en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten

de afgelopen jaren herhaaldelijk aangepast om ze

(meer) in lijn te brengen met de Europese Overheids-

opdrachtenrichtlijnen.3 Die pogingen waren aanvan-

kelijk niet bijzonder succesvol. In 2009 werd de Belgi-

sche Staat immers veroordeeld wegens de laattijdige

en gebrekkige, respectievelijk niet-omzetting van di-

verse bepalingen van de genoemde Europese richtlij-

nen.4 Dit leidde dan vervolgens tot nieuwe wijzigin-

gen in de ‘oude’ regelgeving zodat deze uiteindelijk

volledig afgestemd geraakte op de dwingende bepa-

lingen van de genoemde richtlijnen.5

Anticiperend op de volledige inwerkingtreding van de

wet van 15 juni 2006 had de wetgever er bovendien

voor geopteerd om toch ook al een beperkt aantal be-

palingen onmiddellijk in werking te laten treden (on-

der meer inzake de opdrachtencentrale). Later kwam

daar zelfs een heuse nieuwe gunningsprocedure bij, al

bleek die vervroegde inwerkingtreding dan weer

vooral ingegeven door een nieuwe inbreukprocedure

van de Europese Commissie tegen de Belgische Staat.6

Voorts bracht de wetgever ter omzetting van een spe-

cifieke Europese richtlijn voor overheidsopdrachten

in de sector defensie en veiligheid intussen met de

Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

voor werken, leveringen en diensten op defensie- en

veiligheidsgebied van 13 augustus 2011, een apart

wettelijk kader tot stand.7 Dit kader bouwde inhoude-

lijk en tekstueel zeer sterk voort op het op dat moment

nog niet in werking getreden nieuwe basiskader voor

de klassieke en bijzondere sectoren dat hierna verder

aan bod zal komen. Hoewel de wetgever dit bijzonder

regime had kunnen integreren in de wet van

15 juni 2006, werd daar bewust niet voor geopteerd.

Zo oordeelde de wetgever dat het (bijzondere) mate-

riële toepassingsgebied, de specifieke voorschriften

modaliteiten en uitsluitingen zich daartegen verzette.8

Het zou inderdaad de wet van 15 juni nodeloos com-

plex(er) maken. Het koninklijk besluit plaatsing over-

heidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor wer-

ken, leveringen en diensten op defensie- en veilig-

heidsgebied van 23 januari 2012 geeft uitvoering aan

de wet van 13 augustus 2013. Lezing van de speci-

fieke regels voor opdrachten inzake defensie en vei-

ligheid leert enerzijds dat het toepassingsgebied van

de betrokken wetgeving eerder beperkt is. Zo strekt

het toepassingsgebied zich immers in wezen slechts

uit tot militair materiaal en tot opdrachten voor (ge-

voelig) materiaal, (gevoelige) werken en (gevoelige)

diensten die betrekking hebben op zogenaamde ge-

classificeerde informatie of die geclassificeerde infor-

matie noodzakelijk maken of bevatten. Anderzijds is

vast te stellen dat diverse bepalingen werden opgeno-

men die specifiek rekening houden met de bijzondere

aard van de genoemde opdrachten. Het betreft in het

bijzonder aangepaste bepalingen in het kader van de
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1. Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen, (Nederlands) Staatsblad van 8 november 2012.
2. Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in

de sectorenwater- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, Pb L 134, 30 april 2004, 1-113 en richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, Pb L 134,
30 april 2004, 114-240.

3. Zie onder meer het koninklijk besluit van 23 november 2007 tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet, BS 7 december 2007.

4. HvJ EU C-287/07 en C-292/07 van 23 april 2009.
5. Koninklijk besluit van 29 september 2009, BS 2 oktober 2009 en koninklijk besluit van 10 februari 2010, BS 16 februari 2010.
6. Koninklijk besluit van 12 september 2011 tot vaststelling, wat de procedure van de concurrentiedialoog betreft, van de inwerkingtreding van de wet overheids-

opdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de uitvoeringsbepalingen ervan, alsook van de nadere
toepassingsregels van die procedure, BS 23 september 2011. “Het is de bedoeling omde procedure van de concurrentiedialoog op korte termijn toepasselijk temaken,
naar aanleiding van een inbreukprocedure die de Europese Commissie recent heeft opgestart tegen het Koninkrijk België in een dossier van de Duitstalige Gemeenschap
inzake scholenbouw, en aldus een juridisch vacuüm en een gebrek aan overeenstemmingmet Richtlijn 89/665/EG te voorkomen in het kader van de toepassing van de
procedure van de concurrentiedialoog”.

7. De wet had tot doel de nieuwe regels vast te stellen die ter zake toepasselijk zijn en te voorzien in de omzetting van richtlijn 2009/81/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, Pb L 216, 20 augustus 2009.

8. Parl. St. Kamer 2010-2011, 1592/001, 6.
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selectie, informatieverschaffing, enzovoort.

De Wet Overheidsopdrachten op het gebied van de-

fensie en veiligheid alsook het genoemde uitvoerings-

besluit van 23 januari 2012 werd bekendgemaakt in

het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2012 en is in

werking getreden op 6 februari 2012. Een derde uit-

voeringsbesluit van 24 december 2012 dat de inwer-

kingtreding regelde en overgangsbepalingen bevatte in

afwachting van de inwerkingtreding van het nieuwe

basiskader (zie verder) werd eveneens op 1 febru-

ari 2012 gepubliceerd. Met de inwerkingtreding van

het nieuwe basiskader werd dat laatste evenwel intus-

sen opgeheven. De defensiewet zelf werd dan weer re-

centelijk gerepareerd door de wet van 1 decem-

ber 2013 tot wijziging van dewet van 13 augustus 2011

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

voor werken, leveringen en diensten op defensie- en

veiligheidsgebied.9 Ook het koninklijk besluit van

23 januari 2012 ontsnapte niet aan reparaties. Zo ge-

beurden diverse vormelijke en inhoudelijke reparaties

door het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wij-

ziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoe-

ring van de wet overheidsopdrachten en bepaalde op-

drachten voor werken, leveringen en diensten van

15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

voor werken, leveringen en diensten op defensie- en

veiligheidsgebied.10 Vermelden we volledigheids-

halve nog dat de defensiewet zeer recent werd gewij-

zigd en aangevuld door de wet van 15 mei 2014 tot

wijziging van de wet overheidsopdrachten en be-

paalde opdrachten voor werken, leveringen en dien-

sten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augus-

tus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde

opdrachten voor werken, leveringen en diensten op

defensie- en veiligheidsgebied.11 Die wet strekt er on-

der meer toe artikel 6 van richtlijn 2012/27/EU van

het Europees Parlement en de Raad van 25 okto-

ber 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging

van de richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en

houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG en

2006/32/EG om te zetten. De wet legt, in navolging

van de richtlijn, in essentie een verplichting op aan

centrale overheden om energie-efficiënt aan te kopen.

De Koning wordt daarbij gemachtigd minimale eisen

inzake energie-efficiëntie vast te leggen voor de op-

drachten die hij bepaalt.

De nieuwe basisregels van toepassing op de overheids-

opdrachten in de bijzondere en de klassieke sectoren

zijn, zoals gezegd, pas in werking getreden op

1 juli 2013. Het kader wordt gevormd door twee wet-

ten en een hele resem uitvoeringsbesluiten. De inwer-

kingtreding van het basiskader werd geregeld in het

koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de

datum van inwerkingtreding van de wet overheidsop-

drachten en bepaalde opdrachten voor werken, leve-

ringen en diensten van 15 juni 2006 en van de konink-

lijke uitvoeringsbesluiten ervan.12 Het nieuwe regime

geldt voor de overheidsopdrachten, de opdrachten en

de concessies voor openbare werken die vanaf 1 juli

werden bekendgemaakt of hadden moeten worden be-

kendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese

Unie of in het Bulletin der Aanbestedingen, alsook

voor de overheidsopdrachten, de opdrachten en de

concessies voor openbare werken waarvoor, bij ont-

stentenis van een verplichting tot voorafgaande be-

kendmaking, vanaf die datum werd uitgenodigd tot

het indienen van een aanvraag tot deelneming of van

een offerte.

Het nieuwe basiskader bestaat uit de:

– wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

voor werken, leveringen en diensten van

15 juni 200613;

– wet betreffende de motivering, de informatie en de

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen,

diensten van 21 juni 201314;

– koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten

klassieke sectoren van 15 juli 201115;

– koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten

speciale sectoren van 16 juli 201216;

– koninklijk besluit betreffende de mededinging in

het raam van de Europese Unie van bepaalde op-

drachten voor werken, leveringen en diensten in

de sectorenwater, energie, vervoer en postdiensten

van 24 juni 201317;

– koninklijk besluit tot bepaling van de algemene

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en

van de concessies voor openbare werken van 14 ja-

nuari 2013.18

Ten slotte dient op het federale niveau ook nog reke-

ning te worden gehouden met het koninklijk besluit

van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de

Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de

machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van

overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en con-

cessies voor openbare werken op federaal niveau.19

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. BS 13 december 2013.
10. BS 21 februari 2014.
11. BS 28 mei 2014.
12. BS 5 juni 2013.
13. BS 15 februari 2007.
14. BS 21 juni 2013.
15. BS 9 augustus 2011.
16. BS 11 februari 2013.
17. BS 5 juli 2013.
18. BS 14 februari 2013.
19. BS 16 april 2013.
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De teksten komen hieronder kort aan bod.

Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

voorwerken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.

Deze nieuwe wet kwam in feite in de plaats van de

Overheidsopdrachtenwet van 24 december 1993. De

wet van 15 juni 2006 beoogde het wettelijke regime te

moderniseren en had enerzijds tot doel om de richtlij-

nen 2004/17 en 2004/18 om te zetten. Anderzijds was

het de bedoeling nieuwe inzichten (onder meer inge-

volge evoluties in de rechtspraak) te verankeren. Nog

voor de wet in werking trad, werd de wet van

15 juni 2006 tot tweemaal toe gewijzigd.20 De aanpas-

singen waren eerder beperkt en betroffen onder meer

een aantal terminologische wijzigingen en aanpassin-

gen naar aanleiding van de omzetting van de richtlijn

voor opdrachten inzake defensie- en veiligheidsbe-

leid. Voorts hadden ze de bedoeling om een mogelijk

juridisch vacuüm te vermijden dat had kunnen ont-

staan wanneer de Overheidsopdrachtenwet van 1993

zou worden opgeheven vooraleer nieuwe rechtsbe-

schermingsregels zouden zijn aangenomen.

Hoewel de wet van 15 juni 2006 uiteraard nogal wat

nieuwigheden bevatte, was de inwerkingtreding

vooral langverwacht omdat enerzijds een aantal

nieuwe aankooptechnieken mogelijk werden (elektro-

nische veiling, dynamisch aankoopsysteem, raamo-

vereenkomsten). Anderzijds was het voor de praktijk

van groot belang dat er een aantal bijkomende uitzon-

deringsgronden werden opgenomen voor het gebruik

van de onderhandelingsprocedure met en zonder be-

kendmaking.

Ook na de inwerkingtreding is de wet van 15 juni 2006

niet gespaard gebleven van wijzigingen. Zo kan heel

recent worden gewezen op de eerdergenoemde wet

van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet overheids-

opdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, le-

veringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet

van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en

bepaalde opdrachten voorwerken, leveringen en dien-

sten op defensie- en veiligheidsgebied. Deze wet zorgt,

zoals gezien, voor de invoering van een verplichting

tot energie-efficiënte aankopen voor centrale overhe-

den. Andere aanbestedende overheden “overwegen”

ingevolge deze nieuwe wet bij het plaatsen van op-

drachten voor diensten “de mogelijkheid energiepres-

tatiecontracten voor de lange termijn te sluiten die

energiebesparingen op de lange termijn opleveren.”

Niet onbelangrijk daarbij is dat het toepassingsgebied

van deze nieuwe wet zich bovendien niet enkel uit-

strekt tot klassieke overheidsopdrachten, maar ook tot

“het verwerven van een gebouw” waarmee bedoeld

wordt “ook de huur en het verwerven van zakelijke

rechten op een gebouw”. De wet zorgt daarenboven

ook voor de omzetting van artikel 7.1.b van richtlijn

2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 18 juni 2009 tot vaststelling vanminimumnormen

inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van

illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. In

het bijzonder wordt een nieuwe uitzonderingsgrond

in de wet van 15 juni 2006 ingevoegd die ertoe strekt

om behalve bij dwingende redenen van algemeen be-

lang in elk stadium van de gunningsprocedure de

kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij

als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van

derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in dewet

van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en

maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende

onderdanen van derde landen uit te sluiten.

Het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten

klassieke sectoren van 15 juli 2011 werd op 9 augus-

tus 2011 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit

koninklijk besluit zorgde voor de uitvoering van titel

II van de wet van 15 juni 2006. Het behandelt de

procedureregels die nageleefd moeten worden in het

kader van de gunning van opdrachten en concessies

in de klassieke sectoren. In zekere zin treedt dit be-

sluit in de plaats van het koninklijk besluit van 8 janu-

ari 1996 inzake overheidsopdrachten voor aanneming

van werken, leveringen en diensten en de concessies

voor openbare werken. Wel heeft het nieuwe besluit

een volledig andere structuur en bevat het ook tal van

nieuwe regels (bv. inzake varianten, opties, percelen,

de marktverkenning enzovoort). Daarenboven bevat

het besluit ook bepaalde kwesties die voorheen gere-

geld waren in de zogenaamde uitvoeringsregelen (zie

ook verder). Omdat het om bepalingen gaat waarmee

de aanbestedende overheid en de inschrijvers reeds

rekening dienen te houden bij de plaatsing van de op-

dracht, werd besloten ze voortaan te integreren in de

nieuwe plaatsingsregels zoals te vinden in het Konink-

lijk Besluit Plaatsing. Zo kan onder meer gewezen

worden op de bepalingen inzake prijsherziening, de

voorrangsorde tussen de opdrachtdocumenten en di-

verse bepalingen inzake promotieopdrachten en con-

cessies van openbare werken.Wat de structuur betreft,

is het zo dat in tegenstelling tot de gevolgde werkwijze

bij het besluit van 1996, het nieuwe Koninklijk Be-

sluit Plaatsing niet meer gestructureerd werd in func-

tie van de aard van de overheidsopdracht. In 1996

werd voor deze werkwijze geopteerd omdat de op-

drachten voor werken, leveringen en diensten werden

behandeld in afzonderlijke Europese richtlijnen. De

richtlijn 2004/18/EG had de vorige richtlijnen even-

wel in één coherent geheel samengevoegd, zodat werd

geoordeeld dat het beter was af te stappen van de oude

werkwijze, waarbij soms identieke bepalingen dien-

den te worden herhaald. Vermeldenswaardig is wel

dat dit koninklijk besluit intussen werd gerepareerd

door het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wij-

ziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoe-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20. Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en wet tot
wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, BS 29 augustus 2011.
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ring van de wet overheidsopdrachten en bepaalde op-

drachten voor werken, leveringen en diensten van

15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

voor werken, leveringen en diensten op defensie- en

veiligheidsgebied. Dit besluit zorgde onder meer voor

een aanpassing van de regelen inzake de onderhande-

lingsprocedure, de regelmatigheid,…21

Het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten

speciale sectoren van 16 juli 2012 zorgde voor de uit-

voering van titel III van de wet, die van toepassing is

op de overheidsopdrachten in de sectoren water, ener-

gie, vervoer en postdiensten. Het beoogde in wezen de

vervanging en totale omvorming van het koninklijk

besluit van 10 januari 1996. De opmerkingen die hier-

boven werden gemaakt inzake het koninklijk besluit

plaatsing klassieke sectoren gelden mutatis mutandis

voor het koninklijk besluit plaatsing bijzondere secto-

ren.

Koninklijk besluit van 24 juni 2013 betreffende de

mededinging in het raam van de Europese Unie van

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en

diensten in de sectoren water, energie, vervoer en

postdiensten.22 Dit koninklijk besluit zorgde voor de

uitvoering van titel IV van de wet, die van toepassing

is op de opdrachten van de aanbestedende entiteiten

in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.

Het koninklijk besluit beoogt in feite de vervanging en

totale omvorming van het koninklijk besluit van

18 juni 1996.

Dit nieuwe besluit is zoals voorheen in eerste instan-

tie van toepassing op opdrachten die gegund worden

door zogenaamde ‘aanbestedende entiteiten’. Dat zijn

privaatrechtelijke personen die bijzondere of exclu-

sieve rechten genieten. Het besluit regelt ook de gun-

ning van Europese overheidsopdrachten in de bijzon-

dere sectoren voor bepaalde overheden en overheids-

bedrijven buiten hun taken van openbare dienst om.

De tekst zoals in juni 2013 gepubliceerd bevatte aan-

vankelijk een aantal fouten (gebruik van een foutieve

term, verwijzing naar een verkeerde datum). Met een

rechtzetting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

van 5 juli 2013 werd een en ander gecorrigeerd. Een

tweede inhoudelijke reparatie gebeurde intussen met

het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wijzi-

ging vanmeerdere koninklijke besluiten tot uitvoering

van de wet overheidsopdrachten en bepaalde op-

drachten voor werken, leveringen en diensten van

15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

voor werken, leveringen en diensten op defensie- en

veiligheidsgebied.

Het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van

de concessies voor openbare werken van 14 janu-

ari 2013 werd genomen in uitvoering van de Wet

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor

werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en

van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsop-

drachten en bepaalde opdrachten voor werken, leve-

ringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

Het regelt in het bijzonder de uitvoeringsfase van die

opdrachten en concessies voor openbare werken. De

nieuwe algemene uitvoeringsregels zijn van toepas-

sing op:

1° de overheidsopdrachten en de concessies voor

openbare werken van de aanbestedende overheden

op federaal, regionaal en lokaal niveau, en van de

publiekrechtelijke verenigingen en instellingen,

alsook op bepaalde gesubsidieerde opdrachten (zie

titel II van de wet van 15 juni 2006);

2° de overheidsopdrachten in de sectorenwater, ener-

gie, vervoer en postdiensten, met andere woorden

de opdrachten van de aanbestedende overheden

vermeld hierboven en van de overheidsbedrijven

voor zover die overheden en bedrijven activiteiten

voeren in een van die sectoren (bijvoorbeeld: de

intercommunales voor de water- en elektriciteits-

verdeling, bpost, de NMBS, Infrabel, De Lijn, de

groep TEC) (zie titel III van de wet van

15 juni 2006);

3° de overheidsopdrachten op defensie- en veilig-

heidsgebied (zie titel 2 van de wet van 13 augus-

tus 2011).

Opdrachten bedoeld in titel IV van de wet van

15 juni 2006 zijn daarentegen niet onderworpen aan

de algemene uitvoeringsregels. Hetzelfde geldt voor de

opdrachten bedoeld in titel 3 van de wet van 13 au-

gustus 2011.

Het koninklijk besluit komt in zekere zin in de plaats

van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot

bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de

overheidsopdrachten en van de concessies voor open-

bare werken. Het werd zowel naar de inhoud als naar

de vorm echter grondig herzien. Zo bevat het een vol-

ledig nieuwe structuur en een volledig nieuwe num-

mering. Er is ook niet langer sprake van een bijlage

met algemene aannemingsvoorwaarden. Deze zijn

thans immers in de tekst van het koninklijk besluit

zelf geïntegreerd. Ook inhoudelijk bevat het besluit

diverse nieuwigheden en aanpassingen. Zo bevat het

tal van uitzonderingen op de principiële toepasselijk-

heid van het besluit en werden de drempelbedragen

waarop de, of beter sommige uitvoeringsregelen van

toepassing worden, fors verhoogd. Voorts gebeurden

onder meer bijsturingen aan het regime van borgstel-

lingen, wijzigingen, vertrouwelijkheid van documen-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21. BS 21 februari 2014.
22. BS 28 juni 2013.
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ten, onvoorzienbare omstandigheden, verzekeringen,

intellectuele eigendomsrechten, betalingen, straffen,

promotieopdrachten en concessies voor openbare

werken. Merk op dat ook dit besluit, zij het beperkt,

werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 fe-

bruari 2014 tot wijziging van meerdere koninklijke

besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrach-

ten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen

en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van

13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en be-

paalde opdrachten voor werken, leveringen en dien-

sten op defensie- en veiligheidsgebied. Een tweede

meer grondige reparatie van het Koninklijk Besluit

Uitvoering zit echter al in de pipeline…

De Wet betreffende de motivering, de informatie en

de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, dien-

sten van 21 juni 2013 verscheen in het Belgisch

Staatsblad de wet van 17 juni 2013. Deze wet hernam

grotendeels de bepalingen van boek IIbis van de wet

van 24 december 1993 (in het bijzonder de artikelen

65/1 tot en met 65/34) en vulde de bepalingen aan met

de nodige formaliteiten voor de concurrentiedialoog,

het dynamisch aankoopsysteem, de raamovereen-

komst en het kwalificatiesysteem. De regel die in de

Overheidsopdrachtenwet van 1993 bepaalde dat een

strenger regime van toepassing was wanneer de ra-

ming onder de Europese drempel lag, maar het goed

te keuren bedrag uiteindelijk hoger uitviel dan de

drempel vermeerderd met 20%, werd niet meer her-

nomen, althans voor de klassieke en de bijzondere

sectoren. Voor de sector defensie en veiligheid werd

deze moeilijk toe te passen regel aanvankelijk wel be-

houden. De wet van 4 december 2013 tot wijziging van

de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsop-

drachten en bepaalde opdrachten voor werken, leve-

ringen en diensten en tot bekrachtiging van de bepa-

lingen inzake rechtsbescherming van twee koninklijke

besluiten genomen met toepassing van artikel 80,

derde tot vijfde lid, van de wet overheidsopdrachten

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en

diensten van 15 juni 2006 bracht hier niettemin ver-

andering in.23 Bij dezelfde gelegenheid werden overi-

gens nog twee andere wijzigingen doorgevoerd (een

eerste inzake het formulier te gebruiken bij een vrij-

willige ex ante aankondiging en een twee inzake de

mededeling van vertrouwelijke gegevens bij onder-

drempelige opdrachten).

Het koninklijk besluit betreffende de tussenkomst

van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid

en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoe-

ring van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrij-

den en concessies voor openbare werken op federaal

niveau van 3 april 2013 werd ten slotte genomen in

uitvoering van de wet overheidsopdrachten en be-

paalde opdrachten voor werken, leveringen en dien-

sten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augus-

tus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde

opdrachten voor werken, leveringen en diensten op

defensie- en veiligheidsgebied. Het bevat voor de over-

heidsopdrachten, de ontwerpenwedstrijden en de

concessies voor openbare werken die worden ge-

plaatst op federaal niveau, de noodzakelijke regels op

het vlak van het voorafgaande toezicht, de overdracht

van bevoegdheid en de machtiging in geval van moge-

lijke belangenvermenging. Het besluit werd beperkt

gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 febru-

ari 2014 tot wijziging vanmeerdere koninklijke beslui-

ten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en

bepaalde opdrachten voorwerken, leveringen en dien-

sten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augus-

tus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde op-

drachten voor werken, leveringen en diensten op

defensie- en veiligheidsgebied.

Nog enkele slotbeschouwingen. Een aandachtige lezer

vraagt zich wellicht af wat er geworden is van de wet

van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie

aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn in-

zake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

voor werken, leveringen en diensten. Deze wet is in-

derdaad nooit in werking getreden. Meer nog, de wet

was achterhaald alvorens hij in werking kon treden.

De wet werd opgeheven door artikel 67 van de wet

van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de infor-

matie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrach-

ten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen,

diensten van 21 juni 2013.

En hoe ziet de toekomst er ten slotte uit? Wel, niet

enkel de Belgische regelgever heeft, zoals mocht blij-

ken, hard gewerkt.

Op het Europese niveau werden intussen drie nieuwe

richtlijnen uitgebracht. Zo is er ten eerste de richtlijn

2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad

van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van

overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn

2004/18/EG en ten tweede de richtlijn 2014/25/EU

van het Europees Parlement en de Raad van 26 febru-

ari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in

de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en

postdiensten en houdende intrekking van richtlijn

2004/17/EG.24 Deze nieuwe Overheidsopdrachten-

richtlijnen hebben tot doel het aanbestedingsrecht ver-

der te vereenvoudigen en te moderniseren. De richtlij-

nen bevatten enerzijds nieuwe instrumenten (zoals

het innovatiepartnerschap), maar anderzijds ook be-

langrijke bijsturingen van bestaande rechtsfiguren en

rechtsregels (bijvoorbeeld in de klassieke sector het

gebruik van de onderhandelingsprocedure, het onder-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23. BS 19 december 2013.
24. Telkens Pb L 94, 28 maart 2014.
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scheid tussen A- en B-diensten dat wordt afgeschaft,

een nieuw regime voor sociale en aanverwante dien-

sten, een aangepast toepassingsgebiedwaardoor onder

meer leningen en bepaalde juridische diensten voort-

aan worden uitgesloten, enzovoort). Ten slotte is er

ook nog de richtlijn 2014/23/EU van het Europees

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende

het plaatsen van concessieovereenkomsten.25 Deze

richtlijn bevat een volledig nieuwe regeling voor de

concessies van werken (voorheen weliswaar reeds ten

dele gereglementeerd in de Overheidsopdrachten-

richtlijnen) en voor dienstenconcessies (voorheen en-

kel onderworpen aan het primaire recht). De nationale

wetgever wordt dus weinig rust gegund. De nieuwe

regels zijn op 17 april 2014 in werking getreden en

moeten binnen twee jaar worden omgezet in het nati-

onale recht.

Het verhaal is daarmee echter niet ten einde. In de

pipeline van het Europese Parlement zit immers ook

nog een voorstel voor een verordening van het Euro-

pees Parlement en de Raad over toegang van goederen

en diensten uit derde landen tot de interne aanbeste-

dingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteu-

ning van onderhandelingen over toegang van goede-

ren en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmark-

ten van derde landen. Wordt dus ongetwijfeld

vervolgd…
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25. Ibid.

Overheidsopdrachten

Kluwer – Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht TBP 2014/7 – 459

this jurisquare copy is licenced to Universiteit  Antwerpen


