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1. MEDEDELING E PROCUREMENT 

 

Op vrijdag 5 juni zal de helpdesk uitzonderlijk gesloten zijn. 

Hoewel de applicaties die dag beschikbaar zijn, is het aangewezen  

 als onderneming tijdig aan de indiening te beginnen, zodat je – indien gewenst – 

een beroep kan doen op de helpdesk; 

 als aankoper de uiterste indieningsdatum niet op 5 juni te plannen. 

 

E PROCUREMENT  19/6 TOT 22/6 OFFLINE 
 
In de periode van vrijdag 19 juni 2020 tot en met maandag 22 juni 2020 voeren we 

belangrijke onderhoudswerken uit aan de software infrastructuur van het e-

Procurement platform.  

Om deze aanpassingen mogelijk te maken, zal het e-Procurement platform offline 

zijn van vrijdag 19 juni 2020 (12u00) tot ten laatste maandag 22 juni 2020 

(06u00). 

Vanaf maandag 22 juni (06u00) zal het platform terug beschikbaar zijn. Om 

ondernemingen voldoende tijd te bieden om aanvragen tot deelneming of offertes 

elektronisch in te dienen, zullen aanbestedende overheden hun dossiers in e-

Tendering pas ten vroegste vanaf dinsdag 23 juni 2020 (06u00) kunnen openen. 
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2. MOTIVERING DOOR VERWIJZING KAN MAAR MITS 

MEDEDELING VAN ALLE DOCUMENTEN 

 
ARREST RvS nr. 247.438 van 23 april 2020 in de zaak A. 230.437/XII-8.885  

 

 

De formele motiveringsplicht impliceert dat de motieven uit de bestreden beslissing zelf 

moeten blijken. Wel mag worden aangenomen dat aan die doelstelling is voldaan indien 

de betrokkene in voorkomend geval langs een andere weg kennis heeft gekregen van de 

motieven waarop de beslissing is gesteund, ook al worden die motieven dan niet in de 

beslissing zelf veruitwendigd, namelijk wanneer de beslissing verwijst naar andere 

stukken. Een dergelijke motivering door verwijzing dient evenwel aan bepaalde 

voorwaarden te voldoen. In de eerste plaats moet de inhoud van de stukken waarnaar 

wordt verwezen aan de betrokkene ter kennis zijn gebracht. Bovendien moeten de 

desbetreffende stukken zelf afdoende gemotiveerd zijn en mogen ze niet tegenstrijdig 

zijn. Ten slotte dienen de stukken in de uiteindelijke beslissing te worden bijgevallen 

door de beslissende overheid.  

 

Hoewel de verwerende partij aldus in de bestreden gunningsbeslissing gebruik maakt 

van een motivering door verwijzing naar het gunningsverslag dat het verslag van de jury 

mede omvat, blijkt op het eerste gezicht niet dat het gunningsverslag en de motivering 

ervan in de uiteindelijke beslissing integraal werden bijgevallen door de beslissende 

overheid.  

Anders dan de verwerende partij en de tussenkomende partij dit zien, lijkt uit het 

dispositief van de bestreden beslissing op het eerste gezicht niet te mogen worden 

afgeleid dat gunningsverslag onverkort werd bijgevallen door het college van 

burgemeester en schepenen. Zo wordt in het dispositief weliswaar goedkeuring 

verleend om de opdracht te gunnen aan de bv ABM, doch niet onverkort goedkeuring 

gehecht aan het gunningsverslag zelf.  

Bovendien lijkt de verwerende partij in de motivering van de bestreden 

gunningsbeslissing zelf te ontkrachten dat de stukken waarnaar zij verwijst afdoende 

zijn gemotiveerd. In de gunningsbeslissing worden immers door de verwerende partij 

enkele uitdrukkelijke bedenkingen geuit bij het gunningsverslag waarbij de verwerende 

partij zich de vraag stelt of de referenties en uitvoeringsattesten zoals aangehaald in het 

gunningsverslag volledig geverifieerd werden, evenals een bezorgdheid uit naar de 

affiniteit van de aangestelde personen met de stad. Anders dan de verwerende partij 

bepleit, lijken de bemerkingen niet louter “beoordelingselementen” te betreffen die in de 

beraadslaging binnen het college aan bod zijn gekomen, nu zij in de bestreden beslissing 

wel degelijk werden opgenomen als “argumentatie”.  

Terecht lijkt de verzoekende partij er ook op te wijzen dat het college bij zijn 

beoordeling niet verder komt dan het formuleren van bedenkingen, maar niet aangeeft 

waarom zij over deze bedenkingen heen stapt. Dat geen bijzondere motivering is vereist 
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wanneer een advies wordt bijgevallen, zoals de verwerende partij nog opmerkt, neemt 

op het eerste gezicht niet weg dat een dergelijke bijzondere motivering wel degelijk 

dient te worden verstrekt wanneer de beslissingsbevoegde overheid substantiële – zo 

lijkt – bedenkingen uit bij het advies waarnaar wordt verwezen.  

Dat het college van burgemeester en schepenen “na interne studie van de 2 opgeworpen 

bedenkingen” zou hebben beslist om het gunningsverslag bij te vallen zoals de 

verwerende partij in haar nota nu betoogt, blijkt nergens uit de bestreden beslissing, 

noch uit het administratief dossier, laat staan dat dit werd meegedeeld aan de 

verzoekende partij. Een a posteriori motivering kan in geen geval het gebrek aan 

afdoende motivering van de bestreden beslissing rechtzetten.  

Zelfs indien het beschikkend gedeelte van de beslissing zou kunnen worden gelezen in 

de zin dat het gunningsverslag wordt bijgevallen, dient prima facie te worden 

vastgesteld dat de motivering van de beslissing tegenstrijdig is met het beschikkend 

gedeelte ervan.  

Bijgevolg is op het eerste gezicht niet voldaan aan de formele motiveringsplicht.  

Ten overvloede mag nog het volgende worden opgemerkt. Aangezien het college van 

burgemeester en schepenen zich in de bestreden beslissing zelf de vraag stelt of de 

referenties en uitvoeringsattesten zoals aangehaald in het gunningsverslag volledig 

geverifieerd werden en vervolgens zonder meer overgaat tot gunning van de opdracht, 

louter onder verwijzing naar datzelfde gunningsverslag waarvan zij het onderzoek in 

twijfel trekt en zonder dat blijkt dat dit nader werd onderzocht, blijkt aldus op het eerste 

gezicht evenmin dat de verwerende partij haar beslissing op zorgvuldige wijze heeft 

voorbereid.  

Aldus lijkt de bestreden beslissing ook niet te steunen op motieven waarvan het feitelijk 

bestaan naar behoren is bewezen, en die in rechte ter verantwoording van die handeling 

in aanmerking mogen worden genomen.  

Op het eerste gezicht was een dergelijk zorgvuldig onderzoek van de referenties en 

uitvoeringsattesten in het licht van de bestek bepalingen immers noodzakelijk zowel in 

het licht van de gestelde selectievereisten inzake de technische bekwaamheid als in het 

licht van het tweede gunningscriterium “referenties”.  

 

De verwerende partij lijkt aldus bij de aanname van de bestreden beslissing eveneens te 

hebben gehandeld in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële 

motiveringsplicht.  
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MASTERCLASS NIEUWE DATUM.  8 SEPTEMBER 2020 

 

 

Ingevolge de federale Convid-19 CORONA maatregelen , dienen we tot onze spijt de 
geplande Masterclass uit te stellen naar een latere datum. 
 
De huidige situatie laat ons immers niet toe om op 26 mei een kwaliteitsvolle omkadering te 
organiseren en daarom geven we er dan ook de voorkeur aan de sessie te verplaatsen naar 
DINSDAG 8 SEPTEMBER. 
 
Mocht deze datum voor U niet passen dan vragen we U vriendelijk ons per mail te willen 
verwittigen en annuleren we dan ook gratis uw inschrijving. 
 
In deze periode blijven we voor consult ter beschikking : 
 

     rudiclaeys@telenet.be 

     GSM 0473 79 68 74  

  Tel. 059 44 93 07  

          Vof CARU Rogierlaan 9 B4 8400 OOSTENDE  
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NIEUWE DATUM CARU MASTERCLASS 2020: 

VLOT AFSLUITEN VAN RAAMOVEREENKOMSTEN 

 DINSDAG 8 SEPTEMBER HOLIDAY INN HASSELT  

 
 

PROGRAMMA  

 
Vanaf 8u 30    welkomstkoffie in de foyer met versgemalen Starbucks koffiebereidingen, tea 
corner met 12 soorten thee, sinaasappelsap & smoothie volgens seizoen. Yoghurt met 
granola, crackers van hazelnoot, rode peper of rozemarijn met fruitcompote van mirabellen, 
rabarber of aardbei met basilicum. Voor wie het wat zoeter wil: ovenverse mini koekjes (met 
o.a. framboos, vanille, kaneel, appel & pecannoten, ...).  
 
9.00 u.      Eerste sessie: Raamovereenkomsten voor diensten 
 
10.30 u.    Netwerkingspauze met versgemalen Starbucks koffiebereidingen, tea corner met 
12 soorten thee, sinaasappelsap, smoothie volgens seizoen, fruitwater, vers fruit uit de hand 
te eten, granenrepen, muesli koeken met cranberry, amandel, ... Voor de “sugarholic”: 
koekjes met karamel en zeezout, appel en kaneel 
 
10.45 u.       Tweede sessie: Raamovereenkomsten voor leveringen 
 
12.00 u     broodjeslunch met - assortiment van verse broden en broodjes (om zelf te 
beleggen): stokbrood, zuurdesem, grof meergranen, pistolets 
- assortiment beleg met garnituren: zalmsalade, krabsalade, jonge kaas,  
Schouderham, platte kaas met bieslook, préparé, gerookte ham 
- assortiment salades: mesclun salade, tomatensalade met balsamico &  
Olijfolie, jonge aardappelsla met Kempische mosterd, pasta salade 
- dessertbuffet 
frisdrank, plat & bruisend water, koffie en thee 
 
13.15 u.      Derde sessie: Aandachtspunten voor de behandeling van de offertes 
 
15 .00 u.    Netwerkingspauze met versgemalen Starbucks koffiebereidingen, tea corner met 
12 soorten thee, sinaasappelsap, smoothie volgens seizoen, fruitwater met een variatie van 
verse taartjes en gebak zoals rijsttaartjes, eclairs, Berlijnse bollen, appelcake, Cheese cake, 
citroentaartjes  
 
15.15 u.     Vierde sessie: Soepele plaatsing van de opvolgende deelopdrachten 
 
Einde studiedag 16 u 30 … 
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TER BESCHIKKING GESTELD STUDIEMATERIAAL 

 
Tijdens deze studiedag worden de gebruikte PowerPoint presentatie en het nodige notitie 
materieel ter beschikking van de deelnemers gesteld. 
 
In exclusiviteit ontvang elke deelnemer ook het boek “VLOT AFSLUITEN VAN 
RAAMOVEREENKOMSTEN ” geschreven door uw docent Prof. Rudi CLAEYS. 
 
En om een latere verwerking te optimaliseren worden hierbij aan elke deelnemer ook de 
gebruikte bestekken overhandigd op USB drager in Word format. 
 

INSCHRIJVINGEN 

 
Om deze dag optimaal te laten verlopen is het aantal deelnemers beperkt gehouden. 
 
Snel inschrijven is dus de boodschap en dit kan door navolgend formulier, ingevuld, per mail 
terug te zenden. 
 
U ontvangst dan binnen de vijf dagen een mail waarbij Uw inschrijving wordt bevestigd. 
 
Gratis annuleren kan nog tot 10 augustus 2020, na deze datum is dit niet meer mogelijk en 
zal de volledige kostprijs gefactureerd worden. 
 

KOSTPRIJS  

 
Voor de volledige studiedag, met inbegrip van bovengemelde catering, het nodige notitie 
materiaal, het boek “Vlot afsluiten van raamovereenkomsten” en de bestekken op USB Stick 
wordt een deelnameprijs van 145,00€ incl.) per persoon vooropgesteld. 
 

BEREIKBAARHEID  

 
Holiday Inn Kattegatstraat 1 Hasselt ligt onmiddellijk aan de binnenring (Thonissenlaan tot 
haven Molenpoort) midden in het centrum van de stad.  
 
Op 10 à 15 minuten wandelen ligt Hasselt station (ca. 1 km) 
 
Vanuit het station kan u ook de Boulevardpendel nemen tot aan Molenpoort (gezien deze de 
Boulevard volgt is de verplaatsing eveneens ca. 10 min) 
 
Komt u met de wagen dan zijn er gratis parkings op wandelafstand van het hotel (Parkings 
Kanaalkom, Vaartstraat & Gelatine)  
  
Er is ook een ondergrondse betaalparking Park “Molenpoort” van waaruit u rechtstreeks 
toegang heeft tot de locatie. (Ca.16 € dagkaart) 
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BIJKOMEND INSCHRIJVEN KAN NOG 
 
 

CARU MASTERCLASS 2020: 

VLOT AFSLUITEN VAN RAAMOVEREENKOMSTEN 

 DINSDAG 8 SEPTEMBER HOLIDAY INN HASSELT  

 
 
 
 
INSCHRIJVINGSFORMULIER te mailen aan  rudiclaeys@telenet.be 

 

 

GEGEVENS DEELNEMENDE ORGANISATIE  

Maatschappelijke benaming:   

Ondernemingsnummer 

 

CURSIST  

Naam en voornaam: 

Functie:  

Postcode en gemeente:  

E-mail  

 

 

FACTURATIEADRES:  

Ondernemingsnummer:  

Straat en nummer:  

Postcode en gemeente:  

 

 

Het bestuur verbindt er zich toe het inschrijvingsgeld te betalen na ontvangst van de 

factuur. 

Let op! Inschrijvingen annuleren kan slechts tot één week voor de startdatum van de 

opleiding of training. Nadien wordt het volledige inschrijvingsgeld gefactureerd.  

 

 

datum,                                            handtekening,                                                      functie 
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