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1. EERSTE REPARATIE KB VAN 15/4/2018  GEPUBLICEERD (BE.STBL. 

18/4/2018) 

 

15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op 

het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in 

de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechts-middelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies 

 

Wat de aanpassingen aan de koninklijke besluiten "plaatsing" betreft, kan met name 

verwezen worden naar onderstaande wijzigingen : 

- de evaluatie van de offertes moet alleen gebeuren met inbegrip van de belasting op de 

toegevoegde waarde wanneer deze belasting een kost met zich meebrengt voor de 

aanbesteder; 

- het attest dat wordt afgeleverd door de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid slaat 

voortaan op het laatste vervallen kalenderkwartaal vóór de limietdatum voor de 

ontvangst van de aanvragen tot deelneming of de offertes; 

- de datum vanaf wanneer verplicht gebruik moet worden gemaakt van het elektronisch 

UEA is voortaan vastgesteld op 18 april 2018. 

Tot slot worden de "Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij", het 

"Participatiefonds", de "Participatiemaatschappij Vlaanderen" en de "Vlaamse 

Participatiemaatschappij NV" weggehaald van de indicatieve lijst van publiekrechtelijke 

instellingen onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. 

Wat het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten betreft, kan met name verwezen worden 

naar de verduidelijkingen wat de borgtocht betreft en de toevoeging van een hypothese 

waarbij de opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op schadevergoeding ingevolge 

een schorsing op bevel van de aanbesteder. 

Bovendien moet worden opgemerkt dat bepaalde drempels worden aangepast in de wet 

van 17 juni 2013 betreffende motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies. 
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AANPASSINGEN KB PLAATSING  

 

Artikel 31 is erop gericht te verduidelijken dat de evaluatie van de offertes slechts 

gebeurt met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde, in het geval waarbij 

deze belasting ook een kost teweeg brengt voor de aanbestedende overheid. Inderdaad 

bestaan er gevallen waarbij de aanbestedende overheid de belasting over de 

toegevoegde waarde kan recupereren. Het is dan  

 

AAANPASSING BORGTOCHTREGELING IN KB UITVOERING  

 

Artikel 9 is gericht op de vervanging van artikel 30 dat handelt over de rechten van de 

aanbesteder op de borgtocht. Vooreerst mag de borgtocht in geen geval worden 

gelijkgesteld met een garantie op eerste verzoek. Er moet inderdaad steeds rekening 

worden gehouden met de verweermiddelen van de opdrachtnemer. Echter wordt 

verduidelijkt dat de instelling bij wie de borgtocht werd gesteld niet om het akkoord van 

de opdrachtnemer mag verzoeken alvorens de borgtocht vrij te geven ten voordele van 

de aanbesteder. Immers, in de gevallen waar de opdrachtnemer geen verweer heeft 

opgeworpen binnen de termijn van artikel 44, § 2, kan niet aanvaard worden dat 

laatgenoemde zijn veto zou kunnen stellen om over te gaan tot betaling. Deze nieuwe 

precisering biedt hieromtrent een oplossing. Zoals voorzien in artikel 30, eerste lid, gaat 

het over een ambtshalve afhouding, maar met inachtneming van de voorwaarden van 

artikel 44, § 2, hetgeen betekent dat de verweermiddelen van de opdrachtnemer in 

overweging worden genomen. 

Het past eraan te herinneren dat de aanbesteder alleen de sommen op de borgtocht mag 

afhouden die hem toekomen en zodoende wanneer de opdrachtnemer in gebreke blijft, 

waarbij rekening moet worden gehouden met artikel 72. Tevens is het zo dat de 

aanbesteder niet om de vrijgave van de borgtocht kan verzoeken indien de 

opdrachtnemer de tekortkomingen tijdig heeft hersteld, bijvoorbeeld wanneer hij een 

onderaannemer die in fout was heeft vervangen overeenkomstig artikel 12/2, § 1, eerste 

lid. 
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AANPASSING INWERKINGTREDING  UEA 

 

De inwerkingtreding van de artikelen 44 en 56 moet zo spoedig mogelijk gebeuren 

aangezien het UEA op elektronische wijze moet worden voorgelegd vanaf 18 april 2018 

overeenkomstig richtlijn 2014/24/EU. Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing 

op de lopende plaatsingsprocedures. 

 

Dit KB bevat aldus een wijziging op het vlak van het gebruik van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument (hierna UEA) : vanaf 18/04/2018 zal het UEA enkel nog in 

elektronische vorm mogen worden verstrekt. Ter herinnering, het UEA wordt alleen 

gebruikt voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan 

de drempels voor de Europese bekendmaking. 

 

Sinds begin april biedt ook de federale dienst e-Procurement een UEA-service aan. Je 

kan deze service bereiken op het adres https://uea.publicprocurement.be 

Deze toepassing is gebaseerd op de broncode van de UEA-service van de Europese 

Commissie, maar werd op een aantal punten aangepast: 

• UEA-aanvragen kunnen tegelijkertijd in meer dan één taal worden opgesteld 

• Het opstellen van UEA-aanvragen werd waar mogelijk in lijn gebracht met het 

Belgisch regelgevend kader 

• De interface van de applicatie werd visueel in lijn gebracht met andere e-

Procurement toepassingen (e-Notification en e-Tendering) 

• De layout van de PDF-versie van het UEA werd geoptimaliseerd 

Aanbestedende overheden kunnen 

• een UEA-aanvraag opstellen, bewerken en exporteren in XML- en PDF-formaat; 

• een UEA-antwoord (XML) bekijken en eventueel exporteren in XML- en/of PDF-

formaat. 
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2. TWEEDE KB VAN 15/4/2018 AANDUIDING AANSPREEKPUNT IN KADER VAN 

HANDHAVINGSMAATREGELEN  

 

 

Tenslotte willen we nog wijzen op een tweede KB van dezelfde datum : 

 

15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de 

samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en 

concessieovereenkomsten 

 

 

Waarbij De federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, Algemene 

Directie Coördinatie en Juridische zaken, Dienst Overheidsopdrachten, wordt aangeduid 

als aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie wat de 

toepassing van de wetten en besluiten inzake overheidsopdrachten en 

concessieovereenkomsten betreft in het kader van de handhavingsmaatregelen 

voorzien in de bepalingen van art.193 e.v. van de Basiswet Overheidsopdrachten 17 juni 

2016. 

 

OOSTENDE  18 APRIL  2018  

 

 

Prof. Rudi CLAEYS 

Zaakvoerder vof CARU  


