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1. GELDIGE ONDERTEKENING VAN DOCUMENTEN ENKEL VIA 

DE VERPLICHTE ONDERTEKENING VAN HET 

INDIENINGSRAPPORT 

 

ARREST RvSnr. 246.539 van 30 december 2019 

 in de zaak A. 229.703/XII-8838  

 

Artikel 42, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 „plaatsing 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren‟ (hierna koninklijk besluit plaatsing 

2017), luidt:  

“In het kader van de openbare procedure of de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, is de individuele 

handtekening van de inschrijver niet vereist op het ogenblik van het opladen op het 

elektronisch platform bedoeld in artikel 14, § 7, van de wet, wat betreft de offerte en 

haar bijlagen en, wanneer dit voorgelegd moet worden, het UEA. Deze documenten 

worden op een globale manier ondertekend op het erbij horende indieningsrapport.”  

Overeenkomstig artikel 43, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit, moet het in artikel 42 

bedoelde indieningsrapport, behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten, ondertekend worden door middel van een gekwalificeerde 

elektronische handtekening.  

Artikel 44 van hetzelfde koninklijk besluit luidt:  

“§ 1. De in artikel 43 bedoelde handtekeningen worden afgeleverd door de 

perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de inschrijver te verbinden. 

[...]  

§ 2. Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, 

vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de 

elektronische authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of 

een scan van het afschrift van zijn volmacht.  

In voorkomend geval verwijst hij naar het nummer van de bijlage van het Belgisch 

Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt, waarbij ook de betreffende 

bladzijde(n) en/of passage worden opgegeven.  

Een volmachtgever kan met het oog op latere opdrachten de volmacht deponeren die hij 

aan een of meer gemachtigden heeft gegeven. Deze volmacht geldt alleen voor de 
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opdrachten van de aanbestedende overheid waarbij zij is gedeponeerd. De gemachtigde 

verwijst in iedere offerte naar die deponering.  

Het indieningsrapport dat namens een rechtspersoon elektronisch wordt ondertekend 

door middel van een certificaat op naam van deze rechtspersoon, die daarbij enkel een 

verbintenis aangaat in eigen naam en voor eigen rekening, vereist geen bijkomende 

volmacht.”  

Artikel 76, §§1 tot 3, van hetzelfde koninklijk besluit luidt:  

“§ 1. De aanbestedende overheid gaat na of de offertes regelmatig zijn. 

De offerte kan substantieel of niet substantieel onregelmatig zijn. 

Een offerte is substantieel onregelmatig wanneer ze van aard is de inschrijver een 

discriminerend voordeel te bieden, tot concurrentie- vervalsing te leiden, de 

beoordeling van de offerte van de inschrijver of de vergelijking ervan met de andere 

offertes te verhinderen, of de verbintenis van de inschrijver om de opdracht onder de 

gestelde voorwaarden uit te voeren onbestaande, onvolledig of onzeker te maken.  

De volgende onregelmatigheden worden met name als substantieel beschouwd :  

2° de niet-naleving van de vereisten bedoeld in de artikelen 38, 42, 43, § 1, 44, 48, § 2, 

eerste lid, 54, § 2, 55, 83 en 92 van dit besluit en in artikel 14 van de wet, voor zover zij 

verplichtingen bevatten ten aanzien van de inschrijvers; .  

§2. De offerte die slechts een of meer niet-substantiële onregel- matigheden bevat die, 

zelfs gecumuleerd of gecombineerd, niet de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde gevolgen 

teweeg brengen, wordt niet nietig verklaard.  

§ 3. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een openbare of niet-openbare procedure, 

verklaart de aanbestedende overheid de substantieel onregelmatige offerte nietig. Dit is 

ook het geval voor een offerte die meerdere niet-substantiële onregelmatigheden bevat 

wanneer de cumulatie of combinatie ervan de in paragraaf 1, derde lid, bedoelde 

gevolgen teweeg brengt.”  

 

 

Een volmacht tot ondertekening van een offerte mag, zo lijkt, niet post factum en buiten 

de termijn voor het indienen van de offertes worden gegeven omdat er dan geen enkele 

verbintenis van de inschrijver vaststaat op het ogenblik van de indiening van de offerte.  

In de bestreden gunningsbeslissingen wordt de beweerde mondelinge volmacht, 

bevestigd in een verklaring op eer, niet aanvaard omdat “niet [kan] worden nagegaan of 
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deze volmacht daadwerkelijk tijdig werd opgemaakt en al aanwezig was op het moment 

van de inschrijving dan wel dat deze geantidateerd” werd en het aldus niet gaat om een 

“ontegensprekelijk tijdige volmacht”.  

Er werd te dezen geen schriftelijke of gelijkwaardige volmacht bij de offerte gevoegd, 

noch nadien voorgelegd waaruit mag worden afgeleid dat tijdig een volmacht werd 

verstrekt.  

Het lijkt aan de verzoekende partij toe te komen om aan te tonen dat haar offerte 

rechtsgeldig werd ondertekend. De verklaring op eer lijkt de bewijslast van het al dan 

niet bestaan van een mondelinge volmacht niet in de schoenen van de verwerende partij 

te kunnen schuiven en de verwerende partij er aldus niet toe te dwingen het bewijs van 

valsheid van de verklaring op eer te leveren.  
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2. ERKENNINGSVEREISTEN VAN  EEN AANNEMER ZIJN TE 

BEOORDELEN OP HET MOMENT VAN DE GUNNING 

BESLISSING EN IN VERHOUDING TOT DE INSCHRIJVING 

 

 

ARREST RvS nr. 246.558 van 7 januari 2020  

in de zaak A. 229.750/XII-8844  

 

 

Zoals de Raad reeds meermaals heeft opgemerkt onder meer in de arresten nrs. 210.675 

van 25 januari 2011, 225.233 van 24 oktober 2013 en 240.866 van 1 maart 2018, lijken 

luidens artikel 3 van de wet van 20 maart 1991 „houdende regeling van de erkenning 

van aannemers van werken‟ de erkenningsvoorwaarden te moeten zijn vervuld op 

het ogenblik van de gunning en definitief te worden bepaald door het bedrag van 

de inschrijving. Hieruit volgt dat de aanduiding van de erkenningsvoorwaarden in het 

bestek precair lijkt en dat de uiteindelijk voor de opdracht vereiste erkenning ook dient 

te worden nagegaan bij de gunning en een herkwalificatie van de besteksvereiste 

mogelijk moet worden geacht, dit zeker in het licht van een opdracht, zoals te dezen, die 

naar erkenningscategorieën complex lijkt.  
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3. VRIJE KEUZE VAN DE GUNNINGCRITERIA DOOR DE 

AANBESTEDER MTS ZE VERBAND HOUDEN MET HET 

VOORWERP VAN DE OPDRACHT 

 

 

ARREST RvS nr. 246.569 van 9 januari 2020  

in de zaak A. 223.914/XII-8472  

 

 

 

Het komt aan de aanbestedende overheid toe om de gunning criteria te bepalen die zij 

zal hanteren bij de beoordeling van de offertes en zij beschikt daarbij in beginsel over 

een aanzienlijke beoordelingsruimte. Het komt niet aan de Raad van State toe om zich 

uit te spreken over de opportuniteit van de keuze voor bepaalde gunningscriteria. De 

door een aanbestedende overheid vastgestelde gunningscriteria dienen echter wel 

verband te houden met het voor- werp van de opdracht, mogen de aanbestedende 

overheid geen onvoorwaardelijke keuzevrijheid geven, dienen uitdrukkelijk vermeld te 

zijn in het bestek of in de aankondiging van de opdracht en dienen de fundamentele 

beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie te eerbiedigen.  

 

Anders dan de verzoekende partijen betogen, dient het bestek in principe niet 

uitdrukkelijk te motiveren waarom er geen prijscriterium in werd opgenomen, minstens 

voeren de verzoekende partijen geen rechtsgrond aan voor die stelling.  
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4. DOCUMENTATIE MASTERCLASS 2019 BESCHIKBAAR  

 

 

 

Na de succesvolle masterclass 2019 in Hasselt en Gent hebben we besloten de 

documentatie welke aan de deelnemers werd ter beschikking gesteld ook voor iedereen 

open te stellen. 

 

U kan deze bestellen door overschrijving van het kosten bedrag van 30 € verzending 

inbegrepen op rekening CARU vof       BE44 7380 3981 1145   

Met vermelding van de adresgegevens voor de verzending (en gebeurlijk mailadres) 

 

Onmiddellijk na ontvangst van uw storting wordt het handboek aan het door U 

opgegeven adres verzonden en worden de bestekclausules in Word document naar het 

opgegeven mailadres verstuurd.  

 

 

Het handboek behandelt op 133 blz. de vier besproken sessies: 

 

Sessie 1 Motivatie van uitzonderingsprocedures en langere duurtijd  

 

Sessie 2 Selectiecriteria en Gunningcriteria 

 

Sessie 3 Afdwingbare planning en preventief ingrijpen 

 

Sessie 4 Nieuw: wijzigingen tijdens de uitvoering 

 

 

De bestekclausules in Word Format geven in 50 blz. voorstellen tot formulering van 

de administratieve en reglementaire bepalingen.  
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CARU MASTERCLASS 2020: 

VLOT AFSLUITEN VAN RAAMOVEREENKOMSTEN 

26 MEI 2020 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 

          

 

 
 

 

 

mailto:rudiclaeys@telenet.be


 9 

CARU MASTERCLASS 2020:  
VLOT AFSLUITEN VAN RAAMOVEREENKOMSTEN 
DINSDAG 26 MEI 2020 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 fruitcompot van mirabelle, 
rabarber of aarbei met basilicum. Voor wie het wat zoeter wil: ovenverse mini koekjes (met 
o.a. framboos, vanillle, 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 caramel 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 oktober, 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) 
 
 


