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CARU  COMM.V.       Rogierlaan 9  0401       8400 OOSTENDE  

                                  

 
 

VORMINGEN              FORMATIONS            CONSULTANCY 

rudiclaeys@telenet.be 

 

 
CARU OVERHEIDSOPDRACHTEN 2023 
 
NIEUWSBRIEF MAART 2023 
 
PRAKTISCHE GEGEVENS  MASTERCLASS 2023  4 Mei Holiday Inn Kattegat 1 HASSELT        
 “VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WET OVERHEIDSOOPDRACHTEN “ 
OOK IN GENT KAN JE DE MASTERCLASS 2023 VOLGEN : 
Op 15 Juni Hotel Van der Valk Akkerhage 10 9000 GENT 
 
RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE: 
- WETTIGE MEDEDELING VAN EEN BESLIDSSING TOT WEREN VAN DE OFFERTE BIJ 
UITTREKSEL MET KENNINGDSGEVINGS BRIEF 
- DE MEDEDELING VAN DE GUNNINGBESLISSING AAN EEN ONREGELMATIG VERKLAARDE 
INSCHRIJVER MOET ENKEL DE MOTIEVEN VAN WERING BEVATTEN, INTEGRALE 
MEDEDELING VAN DE GUNNINGBESLISSING IS JEGENS HEN GEEN VERPLICHTIN- 
 - AANVAARDING VAN PRIJSVERANTWOORDING BIJ ABNORMALE PRIJZEN MOET 
GETUIGEN VAN EEN ZORGVULDIG NAZICHT DOOR DE AANBESTEDER  
WETGEVING 
8 FEBRUARI 2023. - WET TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 17 JUNI 20 betreft E 
TENDERING VANAF SEPTEMBER OOK VOOR OPZVB VERPLICHT                                                                                 
INFO VARIA :  
- INDEX CONSUMPTIEPRIJZEN FEBRUARI 2023 
ONS OPLEIDINGSAANBOD :   
-OVERZICHT VAN INTERNE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN 
LAATSTE EXEMPLAREN HANDBOEK STUDIEDAG “ADMINISTRATIEF EENVOUDIGER 
STRUCTUREN VOOR HET AANKOOPPROCES VIA INTERNE DELEGATIE ”  
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MASTERCLASS 2023:  4 Mei Holiday Inn HASSELT 

 En 15 Juni Hotel Van der VALK Akkerhage 10 GENT  

“VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING WET OVERHEIDSOOPDRACHTEN  

DAGINDELING CARU MASTERCLASS 2023  

8u30 – 9uStart meeting met een gezond onthaal: versgemalen koffiebereidingen, tea 

corner met verschillende soorten thee, sinaasappelsap & smoothie volgens seizoen….  

9u-10u30Sessie 1 Positie van de feitelijke en wettelijke bestuurders bij 

overheidsopdrachten, rechten plichten en aansprakelijkheden, en de noodzakelijke 

verzekeringsaanpassing.Specifieke toepassing op de “leidend ambtenaar” en een mogelijk 

alternatieve bescherming. 

10u30-10u45Koffiepauze : Versgemalen koffiebereidingen, tea corner met verschillende 

soorten thee, sinaasappelsap, smoothie volgens seizoen, fruitwater, vers fruit uit de hand... 

10u45 – 12uSessie 2 De waardebepaling van uw overheidsopdracht in het licht van de 

verplichte raming opgelegd via de rechtspraak van het Europees Hof en de Raad van 

State.Wat met het gratis kader bij sponsoring en de gevraagde publicitaire tegenprestatie,  

12u15 – 13u30 Buffet met verschillende soorten brood, beleg, salades en dessert + 

frisdrank, water, koffie of thee  

13u30 – 15uSessie 3 Het verplichte prijsnazicht en de beoordeling door de raad van state, 

en de specifieke procedure bij abnormale prijzen. Mogelijke aanpassingen tijdens de 

uitvoering, uitbreidingen en aanpassingen van prijzen via de voorziene procedures bij 

abnormale omstandigheden en verstoring van het contractueel evenwicht 

15u- 15u15Koffiepauze Versgemalen koffiebereidingen, tea corner met verschillende 

soorten thee, sinaasappelsap, smoothie volgens seizoen, fruitwater en gebakjes.  

15u15 – 16u30Sessie 4 Toegelaten contractuele voorwaarden rond de onderaanneming, 

om de daadkracht bij uitvoering en de transparantie van de actoren als preventieve ingreep 

in uw bestek vast te leggen                                      16u30 - 17u Afsluitende netwerking 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER HASSELT 

CARU MASTERCLASS 2023: 

“VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING VAN DE WET 

OVERHEIDSOPDRACHTEN’ 

DONDERDAG    4 MEI 2023 HOLIDAY INN HASSELT 

te mailen aan rudiclaeys@telenet.be  

GEGEVENS DEELNEMENDE ORGANISATIE  

Maatschappelijke benaming :  

Ondernemingsnummer  

CURSIST 
Naam en voornaam:  

Functie: 
Postcode en gemeente:  

E-mail  

FACTURATIEADRES:  

Maatschappelijke benaming:  

t.a.v. : 
Straat en nummer: 
Postcode en gemeente:  

Het bestuur verbindt er zich toe het inschrijvingsgeld ALL-IN ten belope van 200,00 € te 
betalen na ontvangst van de factuur.  

In het tarief zijn zowel uw deelname aan de studiedag , de catering , als het Handboek     
“ VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING VAN DE WET OVERHEIDSOPDRACHTEN”                   
(ingebonden ca.200 blz A4) 

Let op! 
Gratis annuleren kan tot 24 APRIL 2023. Nadien wordt het volledige inschrijvingsgeld 
gefactureerd.  

datum,  

handtekening, functie 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER GENT 

CARU MASTERCLASS 2023: 

“VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING VAN DE WET 

OVERHEIDSOPDRACHTEN” 

DONDERDAG    15 JUNI 2023  HOTEL VAN DER VALK GENT 

te mailen aan rudiclaeys@telenet.be  

GEGEVENS DEELNEMENDE ORGANISATIE  

Maatschappelijke benaming :  

Ondernemingsnummer  

CURSIST 
Naam en voornaam:  

Functie: 
Postcode en gemeente:  

E-mail  

FACTURATIEADRES:  

Maatschappelijke benaming:  

t.a.v. : 
Straat en nummer: 
Postcode en gemeente:  

Het bestuur verbindt er zich toe het inschrijvingsgeld ALL-IN ten belope van 200,00 € te 
betalen na ontvangst van de factuur.  

In het tarief zijn zowel uw deelname aan de studiedag , de catering , als het Handboek     
“ VIJF JAAR PRAKTIJKTOEPASSING VAN DE WET OVERHEIDSOPDRACHTEN”                   
(ingebonden ca. 200 blz A4) 

Let op! 
Gratis annuleren kan tot 26 mei 2023. Nadien wordt het volledige inschrijvingsgeld 
gefactureerd.  

datum,  

handtekening, 

 functie 
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WETGEVING 
 

 

8 FEBRUARI 2023. - WET TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 17 JUNI 2016 INZAKE 
OVERHEIDSOPDRACHTEN EN DE WET VAN 17 JUNI 2016 BETREFFENDE DE 
CONCESSIEOVEREENKOMSTEN, MET BETREKKING TOT HET BESTUUR 
 
Hoofdstuk 1 - Inleidende bepaling  

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.  

Hoofdstuk 2 - Wijzigingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten  

Art. 2. In artikel 14, § 2, eerste lid, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, 

wordt de bepaling onder 5° opgeheven. (DUS OOK VOOR OPZVB wordt E-TENDERING 

VERPLICHT) 

Art. 3. In artikel 27, eerste lid, 1°, a), van dezelfde wet, wordt het cijfer "162, § 2" vervangen 

door het cijfer "163, § 2".  

Art. 4. In artikel 62 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

1° tussen het eerste en tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:  

"Wat de opdrachten en raamovereenkomsten betreft waarvan de geraamde waarde lager 

is dan de voor de Europese bekendmaking vastgestelde drempels, stuurt de 

aanbestedende overheid een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht door 

met betrekking tot de resultaten van de plaatsingsprocedure. Deze aankondiging wordt 

uiterlijk dertig dagen na de sluiting van de opdracht of de raamovereenkomst 

doorgestuurd.";  

2° het tweede lid, dat het derde lid is geworden, wordt vervangen als volgt:  

"In het geval van overeenkomstig artikel 43 gesloten raamovereenkomsten maakt de 

aanbestedende overheid uiterlijk op 15 februari van elk jaar aan het in artikel 163, § 2, 

bedoelde aanspreekpunt de totale waarde over van de opdrachten die werden gegund op 

grond van dergelijke raamovereenkomsten gedurende het voorafgaande jaar. De totale 

waarde van deze opdrachten wordt per begunstigde onderneming opgesplitst naargelang 

het gaat om opdrachten voor werken, leveringen of diensten. De registratie van de 

begunstigde onderneming gebeurt op basis van haar identificatienummer, dat voor de 

Belgische ondernemingen overeenkomt met het ondernemingsnummer dat wordt 

toegekend bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De aanbestedende 
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overheden maken hiervoor gebruik van de elektronische toepassing die met dit oogmerk is 

ontwikkeld en ter beschikking wordt gesteld door de federale dienst bevoegd voor het 

digitaliseren van de processen en de transacties in verband met overheidsopdrachten.";  

3° in het derde lid, dat het vierde lid is geworden, wordt het woord "wel" opgeheven en 

worden de woorden "die een opdracht plaatst op basis van een dergelijk systeem" 

ingevoegd tussen de woorden "aanbestedende overheid" en "er voor kan kiezen";  

4° in het vijfde lid, dat het zesde lid is geworden, worden de woorden "en de 

vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht" ingevoegd tussen de woorden "die de 

aankondiging van gegunde opdracht" en "moet bevatten";  

5° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:  

"De federale dienst bevoegd voor het digitaliseren van de processen en de transacties in 

verband met overheidsopdrachten publiceert, op een elektronisch platform, indicatoren 

omtrent de naleving van de verplichting tot bekendmaking van de in het eerste lid en 

tweede lid bedoelde aankondigingen van gegunde opdracht en vereenvoudigde 

aankondigingen van gegunde opdracht. De gegevens worden gebundeld per aanbestedende 

overheid. De methode om deze indicatoren te ontwikkelen wordt door de Koning bepaald 

na advies van het Comité opgericht door artikel 163/1.". 

Art. 5. Artikel 85 van dezelfde wet wordt aangevuld met een zin, luidende:  

"In deze gevallen maakt hij omtrent de beslissing tot niet-gunning een aankondiging bekend 

door middel van de in artikel 62, eerste lid, bedoelde aankondiging van gegunde opdracht 

of, afhankelijk van het geval, de in artikel 62, tweede lid, bedoelde vereenvoudigde 

aankondiging van gegunde opdracht.".  

Art. 6. Artikel 92, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, 

luidende:  

"3° artikel 165, § 2.".  

Art. 7. In artikel 143 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende:  

"Wat de opdrachten en raamovereenkomsten betreft waarvan de geraamde waarde lager is 

dan de voor de Europese bekendmaking vastgestelde drempels, stuurt de aanbestedende 

entiteit een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht door met betrekking tot 

de resultaten van de plaatsingsprocedure. Deze aankondiging wordt uiterlijk dertig dagen na 

de sluiting van de opdracht of de raamovereenkomst doorgestuurd.";  
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2° het tweede lid van de tweede paragraaf wordt vervangen als volgt:  

"In het geval van een overeenkomstig artikel 125 gesloten raamovereenkomst maakt de 

aanbestedende entiteit op uiterlijk 15 februari van elk jaar aan het in artikel 163, § 2, 

bedoelde aanspreekpunt de totale waarde over van de opdrachten geplaatst op of 

afgenomen van dergelijke raamovereenkomst gedurende het voorafgaande jaar. De totale 

waarde van deze opdrachten wordt per begunstigde onderneming opgesplitst naargelang 

het gaat om opdrachten voor werken, leveringen of diensten. De registratie van de 

begunstigde onderneming gebeurt op basis van hun identificatienummer, dat voor de 

Belgische ondernemingen overeenkomt met het ondernemingsnummer dat wordt 

toegekend bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De aanbestedende 

entiteiten maken hiervoor gebruik van de elektronische toepassing die met dit oogmerk is 

ontwikkeld en wordt ter beschikking gesteld door de federale dienst bevoegd voor het 

digitaliseren van de processen en de transacties in verband met overheidsopdrachten.";  

3° in het derde lid van de tweede paragraaf, dat het vierde lid is geworden, wordt het woord 

"wel" opgeheven en worden de woorden "die een opdracht plaatst op basis van een 

dergelijk systeem" ingevoegd tussen de woorden "aanbestedende entiteit" en "er voor kan 

kiezen";  

4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende:  

" § 4. De federale dienst bevoegd voor het digitaliseren van de processen en de transacties 

in verband met overheidsopdrachten publiceert, op het elektronisch platform, indicatoren 

omtrent de naleving van de verplichting tot bekendmaking van de eerste paragraaf bedoelde 

aankondigingen van gegunde opdracht en vereenvoudigde aankondigingen van gegunde 

opdracht. De gegevens worden gebundeld per aanbestedende entiteit. De methode om 

deze indicatoren te ontwikkelen wordt door de Koning bepaald na advies van het Comité 

opgericht door artikel 163/1.".  

Art. 8. Artikel 162, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, 

luidende:  

"3° artikel 165, § 2.".  

Art. 9. In artikel 163 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

1° paragraaf 3, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zin:  

"De Koning kan ondercategorieën van ondernemingen bepalen waarop het in het eerste lid, 

4°, bedoelde rapport eveneens betrekking op moet hebben, naast de in het onderhavige lid 
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bedoelde algemene definitie die geldt voor "kmo".";  

2° paragraaf 4 wordt opgeheven.  

Art. 10. In artikel 165 van dezelfde wet wordt paragraaf 2 vervangen als volgt:  

" § 2. Uiterlijk op 15 februari van elk jaar, maken de aanbesteders aan het in artikel 163, § 2, 

bedoelde aanspreekpunt de totale waarde over van de opdrachten van beperkte waarde die 

het voorafgaande jaar werden gesloten. De totale waarde van deze opdrachten wordt per 

begunstigde onderneming opgesplitst naargelang het gaat om opdrachten voor werken, 

leveringen of diensten. De registratie van de begunstigde onderneming gebeurt op basis van 

hun identificatienummer, dat voor de Belgische ondernemingen overeenkomt met het 

ondernemingsnummer dat wordt toegekend bij de inschrijving in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen. Zij maken hiervoor gebruik van het elektronisch formulier dat met dit 

oogmerk is ontwikkeld en wordt ter beschikking gesteld door de federale dienst bevoegd 

voor het digitaliseren van de processen en de transacties in verband met 

overheidsopdrachten. De onderhavige paragraaf is niet van toepassing op de opdrachten 

waarvan het gunningsbedrag lager is dan 3.000euro.  

Indien er meerdere begunstigde ondernemingen zijn ingevolge de tussenkomst van een 

combinatie van ondernemers en de aanbesteder de totale waarde van de opdracht niet kan 

opsplitsen per begunstigde onderneming voor de betreffende opdracht, maakt hij hier 

melding van. Meer bepaald vermeldt de aanbesteder het aantal opdrachten waarvoor het 

niet mogelijk was de waarde op te splitsen en de totale waarde van deze opdrachten, 

opgesplitst naargelang het gaat om opdrachten voor werken, leveringen of diensten.  

De federale dienst bevoegd voor het digitaliseren van de processen en de transacties in 

verband met overheidsopdrachten publiceert, op een elektronisch platform, indicatoren 

omtrent de naleving van de in het eerste lid bedoelde verplichting. De gegevens worden 

gebundeld per aanbesteder. De methode om deze indicatoren te ontwikkelen wordt door de 

Koning bepaald na advies van het Comité opgericht door artikel 163/1.".  

Art. 11. In artikel 168/1, § 4, eerste lid, vierde streepje, van dezelfde wet, ingevoegd bij de 

wet van 18 mei 2022, worden de woorden "tweede paragraaf, eerste lid, 1° of 2°" vervangen 

door de woorden "tweede paragraaf, eerste lid, 1° of 3°".  

Hoofdstuk 3 - Wijzigingen van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 

concessieovereenkomsten  

Art. 12. In artikel 59 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten 
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wordt paragraaf 4 opgeheven.  

Hoofdstuk 4 - Inwerkingtreding  

Art. 13. De onderhavige wet treedt in werking de tiende dag na de bekendmaking ervan in 

het Belgisch Staatsblad, behalve wat de artikelen 2, 4, 6, 7, 8 en 10 betreft.  

Artikel 2 treedt in werking op 1 september 2023 voor de opdrachten die vanaf die datum 

worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de 

opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande 

bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte.  

De artikelen 4, 1°, 4°, 5° en 7, 1°, 4°, treden in werking op 1 september 2023, ook voor de 

lopende opdrachten en raamovereenkomsten die op dat moment nog niet werden gegund.  

De artikelen 4, 2°, 3°, 6, 7, 2°, 3°, 8 en 10 treden in werking op 1 januari 2025, ook voor de 

lopende opdrachten en raamovereenkomsten die op dat moment nog niet werden gegund.  

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het 

Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.   

Gegeven te Brussel, 8 februari 2023.  
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GEVOLGEN VAN DEZE WETSWIJZIGING  

 

1. De uitzondering op het verplicht gebruik van e-Procurement voor 

onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking / zonder 

voorafgaande oproep tot mededinging wordtgeschrapt.  

De indiening van offertes zal nu ook bij deze procedures zal verplicht elektronisch 

moeten gebeuren vanaf 1 september 2023.  

 

2. Voor opdrachten of raamovereenkomsten met een geraamde waarde lager dan de 

Europese drempels zal een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht 

worden voorzien. vanaf 1 september 2023.  

3.  Dezelfde verplichting tot publicatie van een aankondiging is voorzien in de gevallen 

waarbij de aanbesteder beslist niet te gunnen en die waarbij hij beslist de procedures 

te herbeginnen.  

De regels met betrekking tot de aankondigingen worden van kracht op 1 september 

2023.  

4. Voor de vervolgopdrachten in uitvoering van een raamovereenkomst zullen de 

aanbesteders elke jaar en uiterlijk op 15 februari, de waarde moeten meedelen van 

die opdrachten per begunstigde onderneming, en naar het soort opdracht (werken, 

leveringen of diensten). De FOD BOSA zal een instrument ontwikkelen om het 

verzamelen van informatie te vergemakkelijken.  

5. Het verzamelen van gegevens is eveneens voorzien voor de opdrachten van beperkte 

waarde (hoger dan 3.000 euro). Hiervoor zal evenwel geen aankondiging van gunning 

worden opgelegd. De aanbesteders zullen wel de informatie met betrekking tot de 

totale waarde van hun opdrachten moeten doorgeven, onderverdeeld per 

onderneming en naar soort opdracht.  

 

Deze verdergaande rapporteringsverplichting onder nr 4 en 5  wordt van kracht per 1 

januari 2025 en geldt ook voor de opdrachten en raamovereenkomsten die op dat 

ogenblik nog niet gegund zijn.  
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RECHTSPRAAK RAAD VAN STATE 
 

 

1. WETTIGE MEDEDELING VAN EEN BESLIDSSING TOT WEREN VAN DE 
OFFERTE BIJ UITTREKSEL MET KENNINGDSGEVINGS BRIEF VOLSTAAT 

 
RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER 
A RR E S T nr. 255.548 van 20 januari 2023  
 

Uiteenzetting van het middel  

In wat als een eerste onderdeel kan worden beschouwd, licht de verzoekende partij toe dat 

haar geen uittreksel van de gemotiveerde beslissing werd bezorgd maar enkel een 

gemotiveerde brief, waarbij haar niet duidelijk zou zijn wat de effectieve inhoud van de 

gemotiveerde beslissing is.  

Beoordeling  

Eerste onderdeel  

In de kennisgevingsbrief, ondertekend op 30 november 2022, wordt aan de verzoekende partij 

meegedeeld “conform artikel 8, § 1 van de [rechtsbeschermingswet]” dat haar offerte voor de 

opdracht “onregelmatig is bevonden en geweerd”. Alsdan wordt gesteld: “De motieven voor 

de wering van uw offerte zijn de volgende”, waarna een uittreksel uit het gunningsverslag 

wordt weergegeven, op grond waarvan tot de substantiële onregelmatigheid van de offerte 

van de verzoekende partij werd beslist.  

In het voorliggende geval motiveert de bestreden beslissing bijgevolg waarom de offerte van 

de verzoekende partij onregelmatig werd bevonden. Hiertegen verweert zij zich in de huidige 

procedure voor de Raad van State. Er is dan ook in ieder geval voldaan aan het opzet van 

de formelemotiveringsplicht. De enkele omstandigheid dat een verzoeker zich niet kan 

vinden in de gegeven formele motivering of meent dat die verder moet gaan, maakt die 

daarom niet onwettig.  

10. De verzoekende partij maakt bijgevolg op het eerste gezicht niet aannemelijk dat artikel 8, 

§ 1, eerste lid, 2°, van de rechtsbeschermingswet, of de artikelen 2 en 3 van de formele 

motiveringswet zouden zijn geschonden.  
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2. DE MEDEDELING VAN DE GUNNINGBESLISSING AAN EEN 
ONREGELMATIG VERKLAARDE INSCHRIJVER MOET ENKEL DE 
MOTIEVEN VAN WERING BEVATTEN, INTEGRALE MEDEDELING VAN DE 
GUNNINGBESLISSING IS JEGENS HEN GEEN VERPLICHTING 
 
 

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER 
A RR E S Tnr. 255.523 van 17 januari 2023  

 

Uit artikel 8, § 1, eerste lid, 2°, van de rechtsbeschermingswet volgt dat dat eenmaal de 

gunningsbeslissing is genomen, aan de inschrijvers waarvan de offerte onregelmatig is 

verklaard, enkel de motieven van hun wering, en niet de integrale gunningsbeslissing, ter 

kennis wordt gebracht.  

In dit middel richt de verzoekende partij haar kritiek op de kennisgeving van de bestreden 

gunningsbeslissing en besluit zij dat de wachttermijn (te verstaan: verjaringstermijn) “voor 

het instellen van een verzoek tot schorsing van de gunningsbeslissing” niet kan aanvangen.  

Een eventueel gebrek in de kennisgeving na het nemen van de bestreden beslissing heeft 

mogelijk een invloed op de verjaringstermijn om een beroep in te stellen, maar tast de 

rechtmatigheid van de beslissing zelf niet aan. Te dezen wordt de ontvankelijkheid ratione 

temporis van de ingestelde vordering, onder meer gericht tegen de gunningsbeslissing, niet ter 

discussie gesteld.  

Ten overvloede blijkt dat de kennisgevingsbrief, ondertekend op 15 december 2022, een 

(identiek) uittreksel bevat van het gunningsverslag, op grond waarvan tot de substantiële 

onregelmatigheid van de offerte van de verzoekende partij werd beslist. Bijgevolg is hoe dan 

ook voldaan aan artikel 8, § 1, eerste lid, 2°, van de rechtsbeschermingswet.  

 Het derde middel is niet ernstig.  
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3. AANVAARDING VAN PRIJSVERANTWOORDING BIJ ABNORMALE 
PRIJZEN MOET GETUIGEN VAN EEN ZORGVULDIG NAZICHT DOOR DE 
AANBESTEDER  

 
RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER 
A RREST nr. 255.561 van 24 januari 2023  
 

 

De Raad van State herinnert eraan dat, zo een aanbestedende overheid meent dat de prijzen 

van een inschrijver abnormaal lijken en zij deze inschrijver om een prijsverantwoording 

vraagt, dit impliceert dat de gegeven prijsverantwoording op een zorgvuldige manier 

wordt onderzocht. De aanbestedende overheid mag de verantwoording voor de prijzen 

niet met een stijlformule aanvaarden.  

Te dezen lijkt noch uit de motivering in het verslag van nazicht noch uit het administratief 

dossier te kunnen worden afgeleid waarom de verantwoording door de tussenkomende 

partij het abnormaal lijkende karakter van de bevraagde eenheidsprijzen heeft 

weggenomen. Het aanvaarden van prijzen waarvoor een prijsverantwoording werd 

gevraagd, louter op grond van de verklaring van de betrokken inschrijver dat die prijzen 

hetzij bevestigd, hetzij aangepast worden, lijkt ook niet te getuigen van een zorgvuldig 

onderzoek van de prijsverantwoording.  

 

De kritiek van de verzoekende partij in verband met het bijzonder prijs- en kostenonderzoek 

is in het bijzonder gericht tegen het feit dat dit onderzoek heeft geleid tot een aanpassing 

van de prijzen. Volgens de verzoekende partij houdt een dergelijke wijziging een schending 

in van artikel 36, § 3, van het koninklijk besluit plaatsing 2017, dat immers niet voorziet in 

een mogelijkheid voor de aanbestedende overheid om de prijszetting te wijzigen.  

 

Volgens de verwerende partij zijn de bedoelde aanpassingen het gevolg van het rekenkundig 

nazicht van de offertes, dat zij uitgevoerd heeft met toepassing van artikel 34, § 2, van het 

koninklijk besluit plaatsing 2017.  

Artikel 33 van het voornoemde besluit voorziet in een bepaalde logische volgorde voor de 

verrichtingen van de aanbestedende overheid: verbetering van de offertes (artikel 34), 

algemeen prijs- of kostenonderzoek (artikel 35) en prijzen- of kostenbevraging (artikel 36). 
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Noch artikel 33, noch enige andere wets- of reglementsbepaling lijkt zich echter ertegen te 

verzetten dat zuiver materiële fouten die aan het licht komen tijdens het algemeen of het 

bijzonder prijsonderzoek alsnog vastgesteld en verbeterd mogen worden.  

Uit het verslag van nazicht van de offertes blijkt prima facie echter niet dat het gaat om een 

verbetering van rekenfouten of materiële fouten. Ook het administratief dossier, in het 

bijzonder het antwoord van de tussenkomende partij op de prijsbevraging, lijkt geen 

aanwijzingen in die richting te bevatten. Uit het verslag van nazicht lijkt integendeel te 

volgen dat de aanpassingen eenvoudig het gevolg zijn van de aanpassingen die de 

tussenkomende partij in het kader van het bijzonder prijs- en kostenonderzoek aan sommige 

eenheidsprijzen heeft aangebracht. Dit laatste lijkt ook bevestigd te worden door de 

aangepaste ‘invultabel prijzen’ (bijlage J), een vertrouwelijk stuk dat de Raad van State heeft 

kunnen inzien, waarop de door de verwerende partij aangepaste prijzen gemarkeerd zijn.  

 

Artikel 36, § 3, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 bepaalt dat de aanbestedende 

overheid de ontvangen verantwoordingen beoordeelt, en dan één van de volgende 

beslissingen kan nemen: vaststellen dat de prijs van één of meer niet-verwaarloosbare 

posten of het totale offertebedrag abnormaal blijkt te zijn, en de offerte dienvolgens wegens 

een substantiële onregelmatigheid weren (1° en 2°), of concluderen dat het totale 

offertebedrag geen abnormaal karakter vertoont (3°).  

Die bepaling voorziet niet in de mogelijkheid om de prijzen te wijzigen, en de offerte 

vervolgens op grond van de gewijzigde prijzen regelmatig te verklaren.  

Door de prijzen van de tussenkomende partijen te wijzigen, lijkt de verwerende partij artikel 

36, § 3, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 geschonden te hebben. Aan die conclusie 

wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat de wijzigingen enkel zouden bestaan in 

verhogingen.  

 

 In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 36, § 3, van het koninklijk besluit 

plaatsing 2017 is het ernstig.  
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INFO 
 

 

INDEX CONSUMPTIEPRIJZEN FEBRUARI 2023 

 

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt 

mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 

2023, 126.95 punten bedraagt, tegenover 127.84 punten in januari 2023, 

hetgeen een daling van 0.89 punt of 0.70 % betekent.  

De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch 

Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 126.86 punten voor de maand 

februari 2023.  

De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 

(Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 125.00 punten voor de 

maand februari 2023. 
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ONS AANBOD VOOR INTERNE OPLEIDINGEN OP UW MAAT  
 

ALL-IN TARIEVEN GEDURENDE HET ACADEMIEJAAR 2022. 2023 

 

Hierbij een greep uit de opleidingen welke we op uw maat in uw instelling kunnen 

verzorgen, en dit zowel nederlandstalig als franstalig. 

 

Voor al deze seminaries voorzien we een syllabus en power point presentatie welke ofwel 

digitaal (gratis) ter beschikking worden geseld van de deelnemers. 

 

De opgegeven prijzen blijven onveranderd van toepassing tijdens het volledige academiejaar 

2022-2023. 

 

Aanvragen voor deze sessies kunnen bij eenvoudige mail gericht worden aan  

rudiclaeys@telenet.be met vermelding van de gewenste sessie en de vooropgestelde 

uitvoeringsperiode 

 

De exzacte uitvoeringsdata worden dan in gemeen overleg afgesproken. 

 

 U dient enkel eren passend lokaal te voorzien, wij zorgen voor laptop en beamer ter 

ondersteuning van de sessies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rudiclaeys@telenet.be
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FLASH BASIS OPLEIDING:DE VOLLEDIGE REGELGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN IN HAAR 

ESSENTIE 

 

Gedurende deze opleidingsdag ontvangen uw medewerkers een overzicht van de wetgeving, 

de grote principesn de verschillende mogelijke procedures en de plaatsingsmodaliteiten. 

Voor de nieuw betrokken medewerkers geeft dit een helikopterview op deze materie 

 

Duurtijd  : 2 X3 uur   

Kostprijs : ongeacht het aantal deelnemers  600 € inclusief BTW , exclusief verplaatsingskost 

 

 

 

 

 

 

SELECTIECRITERIA ZIJN GEEN FORMALITEIT  

       

De selectie van een opdrachtnemer is minstens zo belangrijk als de criteria gebruikt voor de 

gunning. Wat ben je met een goed proddukt (gunningcriteria) als het aangeleverd wordt 

door een opdrachtnemer die geen ervaring heeft met de implementatie. 

In deze dagsessie worden een aantal tools ter beschikking gesteld op basis van de richtlijnen 

rond de selectie om u bij te staan bij de keuze van performante uitvoerders  

 

Duurtijd  : 2 X3 uur   

Kostprijs : ongeacht het aantal deelnemers  600 € inclusief BTW , exclusief 

verplaatsingskost 
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GUNNINGCRITERIA: CONCRETE FORMULERING, HUN WEGING EN EVALUATIE,DE 

AFDWINGBAARHEID VAN UW EISEN 

 

Vrij dikwijls worden de gunningcriteria te algemeen voorgesteld en niet in verhouding tot de 

eisen welke bij een opdracht relevant zijn. Vaak vergeet men hierbij de gestelde eisen niet 

alleen bij het indienen van de offerte afdwingbaar te maken maar ook gedurende de 

uitvoering. En uiteindelijk moet ook de vraag gesteld worden of we de gegeven 

aanduidingen van de deelnemers wel kunnen controleren, ze ook mogen controleren en hoe 

we eventueel onvoldoende kwaliteit kunnen weren. 

      

Duurtijd  : 2 X3 uur   

Kostprijs : ongeacht het aantal deelnemers  600 € inclusief BTW , exclusief 

verplaatsingskost 

 

 

 

EEN GOED VOORBEREID EN PERFORMANT UITGEWERKT BESTEK VERMIJDT 

UITVOERINGSPROBLEMEN 

 

Gedurende deze tweedaagse opleiding worden de conclusies uit een goede voorbereiding 

van een overheidsopdracht omgezet in praktische en performante bestekbepalingen. Elk 

onderdeel van het bestek wordt uitgewerkt met voorbeeldteksten van nuttige clausules en 

met een aantal tips om preventief uitvoeringsproblemen te voorkomen. 

 

Duurtijd 4 x 3 uur  

Kostprijs : ongeacht het aantal deelnemers 1.200 € inclusief BTW , exclusief 

verplaatsingskost 
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DE LANGERE TERMIJNVISIE VIA RAAMOVEREENKOMSTEN 
 

 

Hierbij wordt het begrip rzaamoverteenkomst met haar specifieke kenmerken ontleed en 

wordt er op elke eigenschap verder ingegaan met aangepaste ontwerpclausules. 

De oplossingen voor de raming van de waarde, de aangepaste procedures en dfe 

verantwoorde duurtijd overschrijdingen worden aan de vigerende rechtspraak afgetoetst 

met juridisch technische oplossingen op maat. 

 

Duurtijd  : 2 X3 uur   

Kostprijs : ongeacht het aantal deelnemers  600 € inclusief BTW , exclusief 

verplaatsingskost 

 

 

 

 

DE DELEGATIE MOGELIJKHEDEN OM TOT EEN EENVOUDIGER AANKOOPPROCES TE 
KOMEN 
 

 

Via een gemotiveerde interne delegatie van bevoegdheden kan het aankoopproces via 

overeheidsopdrachten sneller en administratief minder belastend georganiseerd worden. 

 

Wat zijn de mogelijkheden ? Hoe worden ze in besluiten omgezet ? Wat is een 

aankoopdienst ? en hoe wordt hij best gestructureerd zijn maar enkele op maat uit te 

werken vragen om efficientiewinst te genereren 

 

Duurtijd  : 2 X3 uur   

Kostprijs : ongeacht het aantal deelnemers  600 € inclusief BTW , exclusief 

verplaatsingskost 
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HANDBOEK VORIGE STUDIEDAG “ADMINISTRATIEF EENVOUDIGER 
STRUCTUREN VOOR HET AANKOOPPROCES VIA INTERNE DELEGATIE ”  
 

Voor de geinteresseerden , welke niet aan deze studiedag konden deelnemen zijn nog een 

paar exemplaren beschikbaar. 

Kostprijs : 30,00€. Inclusief verzending 

Bestelling via mail aan rudiclaeys@telenet.be met opgave van leverings en facturatieadres 

INHOUDSOPGAVE VAN HET HANDBOEK  
SESSIE 1 BEVOEGDHEDEN EN DELEGATIE BIJ DE DIVERSE AANBESTEDERS 

1. DE ALGEMENE WETTELIJKE BASIS TOT REGELING VAN DE BEVOEGDHEDEN                                   
FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

SESSIE 1 BIS DE HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN BIJ DE INSCHRIJVERS 

1. WIE MAG EEN OFFERTE ONDERTEKENEN? ................... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

2. NIEUWE DEFINITIE DAGELIJKS BESTUUR ....................... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

3. ONDERTEKENING DOOR EEN GEMACHTIGDE DIE BEVOEGD IS  ............. FOUT! BLADWIJZER NIET 
GEDEFINIEERD. 

4. AANDACHTSPUNT VOOR AANBESTEDERS EN INSCHRIJVERS .................. FOUT! BLADWIJZER NIET 
GEDEFINIEERD. 

5. WAT BIJ EEN TIJDELIJKE HANDELSVENNOOTSCHAP? .... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

6. HOE MOETEN OFFERTES WORDEN ONDERTEKEND? .... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

7. CONCLUSIE ..................................................................... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

SESSIE 2 PERFORMANTERE AANKOOP ORGANISATIE 

1. INLEIDING ...................................................................... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

2. DE DRIJFVEREN VAN DE GEDELEGEERDE ORGANISATIE FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

3. KERNTAKEN EN EFFICIËNTIEWINSTEN ........................... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

4. VOORWAARDE IS DE PROFESSIONELE ORGANISATIE VAN DEZE CENTRALE AANKOOPDIENST
 FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

mailto:rudiclaeys@telenet.be
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6. MARKTONDERZOEK ....................................................... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

7. INKOOPSPECIFICATIES ................................................... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

SESSIE 3 VEREENVOUDIGDE IMPLEMENTATIEMOGELIJKHEDEN 

1. VEREENVOUDIGING VIA PLANNING .............................. FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

2. VEREENVOUDIGING VIA DELEGATIE .............................. FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

3. VEREENVOUDIGING VIA SAMENWERKING LANGE TERMIJN VISIE REPETITIE EN HERHALING
 FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

4. VEREENVOUDIGING VIA INTERNE TAAKVERDELING IN SAMENWERKING ....... FOUT! BLADWIJZER 
NIET GEDEFINIEERD. 

 
SESSIE 4 CONTROLE EN IMPLEMENTATIE VIA MODELLEN VAN PROCEDURE FLOWS 

1. INLEIDING ...................................................................... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

2. VOORSTEL INTERNE PROCEDURE  OP BASIS VAN VOORAFGAANDE DELEGATIE ................... FOUT! 
BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


