
Infosessies  

 

Charter  

om de toegang van kmo's tot 

overheidsopdrachten te 

bevorderen 

  



Inleiding 

• Huidige situatie 

• Oorzaken 



http://economie.fgov.be 

Huidige situatie 

 

Statistieken 2009-2015:  

o Kmo’s ondervertegenwoordigd in overheidsopdrachten 

 

België is geen uitzondering: 

o Grote bedrijven > grote opdrachten versus        

o   Kleine bedrijven > kleine opdrachten 

o Lokale overheden maken minst gebruik van kmo’s 

o Start-ups zijn ondervertegenwoordigd t.o.v. totaal aantal 

kmo’s 



http://economie.fgov.be 

 

Oorzaken 

 

o Complexiteit van de materie  

o Gebrek aan informatie en kennis 

o Te lange betalingstermijnen 

o Administratieve last van de procedure  

 

 



Federale overheid  

wil inzet vergroten 

 

Charter toegang kmo’s tot 

overheidsopdrachten 



http://economie.fgov.be 

Introductie handvest goede praktijken 

7 februari 2018 

1. “Charter ‘Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten’” 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-

kmos-tot  

2. Stimuleringsmaatregelen 

3. Bestaande uit 13 beginselen 

4. Toepassingsgebied titel 2 Wet OO 

 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot


5. Kmo’s 

•  ondernemingen met max. 50 werknemers 

6. Federale aanbestedende overheden 

• Artikel 1,6° KB 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 concessies voor openbare 

werken op federaal niveau 

• Bedoeling om uit te breiden 

 

 http://economie.fgov.be 

Introductie handvest goede praktijken 

7 februari 2018 



Doel van het Charter 

 Gebrek aan evenwicht aanpakken 

 Alle ondernemingen zelfde kansen inzake 

overheidsopdrachten 

 Overheidsopdrachten toegankelijk voor elke 

ondernemingsgrootte -  als dat kan - aanmoedigen 

 Verhogen van aantal kmo’s dat participeert aan 

overheidsopdrachten 

 

http://economie.fgov.be 



Doel van het Charter 

door 

oplegging van toepassing van goede praktijken aan 

aanbestedende overheden 

 

http://economie.fgov.be 

“De voorwaarden scheppen voor een 

competitieve, duurzame en evenwichtige werking 

van de goederen- en dienstenmarkt in België”  



Volgorde van bespreking 

 Charter: 13 principes  onder elkaar genummerd  

 Link Charter 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-

van-kmos-tot  

 Huidige bespreking volgt logische volgorde van de 

stappen in het aankoopproces 

 Verwijzing naar plaats van principe in lange versie 

van charter 

 

 

 http://economie.fgov.be 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot


13 principes  

ter bevordering van de 

toegang van kmo’s tot 

overheidsopdrachten 

 

1. Doelstelling 

2. Reglementering 

3. Aanbeveling 

4. Voorbeeld 

 



http://economie.fgov.be 

Gebruik onderhandeling of dialoog 

Principe nr. 11 – p. 33 Charter 



Gebruik onderhandeling of dialoog 

1. Doelstelling 

– Kmo’s moeten kans krijgen om beste, innovatieve 

oplossingen aan te bieden 

– Procedures met onderhandeling en dialoogelementen laten 

beter toe om uit te komen bij oplossingen die optimaal 

beantwoorden aan specifieke behoeften 

 

http://economie.fgov.be 



2. Reglementering 

o Wet 17 juni 2016 Overheidsopdrachten: 

o Art. 2 (24°, 26°, 28°, 29°) 

o Art. 38 Mededingingsprocedure met onderhandeling 

o Art. 39 Concurrentiegerichte dialoog  

o Art. 40 Innovatiepartnerschap 

o Art. 41 Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 

o Koninklijk Besluit 18 april 2017 Plaatsing 

o Art. 97 t.e.m. 100  

  

 
http://economie.fgov.be 

Gebruik onderhandeling of dialoog 



2. Reglementering 

o Mededingingsprocedure met onderhandeling: 

o Er kan niet worden voorzien in de behoeften van de AO 

zonder aanpassing van onmiddellijk beschikbare oplossingen 

o Wanneer W/L/D ontwerp- of innovatieve oplossingen bevatten 

o Concurrentiegerichte dialoog: 

o Innovatieve, complexe projecten 

o Wanneer AO niet in de mogelijkheid is om bestek op te 

maken, enkel beschrijvend document met behoeften en eisen 

o Innovatiepartnerschap 

o Meer ‘radicale’ innovatie 

o Onderzoek en ontwikkeling 

o Met traject om resultaat te verwerven 

 

  

 

http://economie.fgov.be 

Gebruik onderhandeling of dialoog 



3. Aanbevelingen 

o Keuze van procedure overwegen op basis van:  

• Grondige analyse van voorgenomen behoefte 

• Marktonderzoek 

• Omvang 

• Complexiteit 

• Verwacht eindresultaat 

• Analyse graad van innovatie 

• Specifieke toepassingsvoorwaarden 

• Inspanningen, kosten en baten, risico’s van procedure 

o Gekozen procedure in verhouding tot verwachte resultaat 

 

 http://economie.fgov.be 

Gebruik onderhandeling of dialoog 



4. Voorbeeld 

 Onderhandeling vs. Dialoog 

– Dezelfde toepassingsgevallen 

– Oplossing gekend vs. behoefte gekend 

 

 Voorbeeld: verbeteren mobiliteit 

– Door toevoegen van bijkomende afrit > onderhandeling 

– Door verbeteren wegeninfrastructuur op maat > dialoog 

 

http://economie.fgov.be 

Gebruik onderhandeling of dialoog 
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Gepaste bekendmaking 

Principe nr. 2 – p. 9 Charter 



Gepaste bekendmaking 

1. Doelstelling: voorbereiding faciliteren 

o Voorafgaande marktconsultaties 

o Gebruik van vooraankondigingen 

o Organisatie van informatiesessies 

o Voldoende tijd tussen terbeschikkingstelling 

opdrachtdocumenten en ontvangst offertes  

 

http://economie.fgov.be 



2. Reglementering 

o Wet 17 juni 2016 Overheidsopdrachten: 

o Art. 2 (43°), 36, 37, 60, 90, 91 vooraankondiging 

o Art. 14 informatiesessie 

o Art. 51 marktconsultatie   

o Art. 59 toereikende termijn 

o Koninklijk Besluit 18 april 2017 Plaatsing 

o Art. 8, 14, 15, 18, 20, 21, 24 vooraankondiging 

http://economie.fgov.be 

Gepaste bekendmaking 



2. Reglementering 

o Vooraankondiging:  

o Slechts verplicht indien inkorting termijn ontvangst offertes 

o Potentiële ondernemingen tijdig informeren 

o Om redenen van goed beheer: bij begin van begrotingsjaar 

o Voor werken: na goedkeuring programma 

o Informatiesessies: 

o Individuele opdrachten toelichten 

o Inhoud van mondelinge communicatie moet voldoende 

gedocumenteerd 

http://economie.fgov.be 

Gepaste bekendmaking 



2. Reglementering 

o Termijn tussen terbeschikkingstelling documenten 

en ontvangst offertes:  

o Toereikende termijn 

o Rekening met complexiteit en vakantieperiodes 

o Voorafgaande marktconsultatie:  

o Voorbereiding opdracht en ondernemers op de hoogte 

stellen 

o Mag niet leiden tot vervalsing van de mededinging  

http://economie.fgov.be 

Gepaste bekendmaking 



3. Aanbevelingen 

 Geen publicatie 

o Tot 30.000 € : opdracht van beperkte waarde 

o Tot 144.000 € : onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking 

 Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure  

o Tot 144.000 € voor leveringen/diensten 

o Tot 750.000 € voor werken 

 Sociale en andere specifieke diensten 

o Tot 750.000 € onderhandelingsprocedure zonder  

   voorafgaande bekendmaking 

http://economie.fgov.be 

Gepaste bekendmaking 



3. Aanbevelingen 

 Passend gebruik maken van middelen van 

bekendmaking 

o Vooraankondiging, marktconsultatie, 

informatiesessies, termijnen,... 

 Volg omzendbrief voor gebruik e-procurement 

30/11/2012 

 regelt in verschillende fasen het verplichte gebruik 

van deze toepassingen voor de diensten van de 

federale Staat 

 maak gebruik van FREE MARKET ! 

 

http://economie.fgov.be 

Gepaste bekendmaking 
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http://economie.fgov.be 

Gepaste bekendmaking 



http://economie.fgov.be 

Gepaste bekendmaking 



http://economie.fgov.be 

Gepaste bekendmaking 
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Gepaste en effectieve mededinging 

Principe nr. 3 – p. 10 Charter 



Gepaste en effectieve mededinging 

1. Doelstelling 

o Bij onderhandelingsprocedures niet onderworpen aan enige 

bekendmakingsvorm 

o Toch effectieve mededinging 

o Kans vergroten om in te schrijven 

o Slaagkansen en inspanningen in verhouding tot opdracht  

 

http://economie.fgov.be 



2. Reglementering 

o Wet 17 juni 2016 Overheidsopdrachten: 

o Art. 2 (26°), 14 (§2,5°), 42, 92  

o Koninklijk Besluit 18 april 2017 Plaatsing 

o Art. 17, 90, 93, 94, 95  

o Omzendbrief van 30 november 2012 – principe II.A.5 

http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/omzendb

rief-30-november-2012 
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Gepaste en effectieve mededinging 
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2. Reglementering 

o Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking: 

o Gevallen en omstandigheden duidelijk vermeld in de wet 

o Enkel geplaatst, indien mogelijk, na raadpleging meerdere 

ondernemers 

o Opdrachten beperkte waarde:  

o < 30.000 € 

o Enkel geplaatst, indien mogelijk, na raadpleging van 

meerdere ondernemers (niet per sé met offertes) 

o Spontane offertes: in principe verwerpen, tenzij 

motivering    

http://economie.fgov.be 

Gepaste en effectieve mededinging 



3. Aanbevelingen 

o Gepaste en effectieve mededinging verzorgen bij 

onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking 

o Wat is gepast? > aantal/voldoende mededinging 

o Vuistregel: aantal gekende bekwame ondernemers en één 

bekwame « nieuwe » partij 

o Wat is effectief? > reëel geïnteresseerde ondernemers 

o Spontane offertes zorgvuldig overwegen (nieuwe 

ondernemers) 

o Gemotiveerde afwijkingen: 

o Belang administratie: technisch, prijs 

o Uitbreiding mededinging 

o Bijkomende bekendmaking overwegen (free market) 

 
http://economie.fgov.be 

Gepaste en effectieve mededinging 
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Proportionaliteit 

 toegangseisen & contractsvoorwaarden 

 

Principe nr. 10 – p. 29 Charter 



Proportionaliteit 

toegangseisen & contractsvoorwaarden 

 

1. Doelstelling 

Proportionaliteit van toegangseisen en contractvoorwaarden: 

• Aangepast aan de aard en omvang van opdracht 

• Pertinente selectie-eisen van gepast niveau 

• Aangepast betalingsplannen voor langdurige opdrachten 

• Berekeningswijze van borgtocht begrenzen, vooral voor 

raamovereenkomsten 

 

 

http://economie.fgov.be 



2. Reglementering 

o Wet 17 juni 2016 Overheidsopdrachten: 

o Art. 71 

o Koninklijk Besluit 18 april 2017 Plaatsing 

o Art. 65, 66, 67 

o Wet van 20 maart 1991 (erkenning aannemers) 

o Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 

o Art. 24 t.e.m. 33, 66 t.e.m. 72  

 

http://economie.fgov.be 

Proportionaliteit 

toegangseisen & contractsvoorwaarden 

 



2. Reglementering 

o Vereisten om voor gunning in aanmerking te komen –

ALLEEN deze criteria: 

o Geschiktheid om beroepsactiviteit uit te oefenen en/of 

o Economische en financiële draagkracht en/of 

o Technische en beroepsbekwaamheid 

o Vereisten bij de uitvoering van de opdracht 

o Borgtocht 

o NIET voor L/D < uitvoeringstermijn van 45d 

o NIET voor bepaalde opdrachten uit bepaalde categorieën 

o NIET voor opdrachten <  50.000 € 

o Betalingsmodaliteiten 

o Na uitvoering of naargelang de vordering van de uitvoering 

o Voorschotten mogelijk voor belangrijke investeringen 

 http://economie.fgov.be 

Proportionaliteit 

toegangseisen & contractsvoorwaarden 

 



3. Aanbevelingen 

– Belang van de PROSPECTIE!! 

• Bepaling toegangscriteria 

• Bepaling minimum niveau 

• Te gebruiken selectie criteria 

– Selectiecriteria moeten: 

• Betrekking hebben op en proportioneel zijn met 

voorwerp opdracht 

• Pertinent zijn voor de opdracht:  

 1 geschiktheidscriterium is voldoende! 

 

 

http://economie.fgov.be 

Proportionaliteit 

toegangseisen & contractsvoorwaarden 

 



3. Aanbevelingen 

 

– Overweeg econ/fin criteria achterwege te laten die niet 

pertinent zijn 

– Slechts uitzonderlijk bijkomende voorwaarden opleggen 

inzake borgstelling 

– Ingeval van RO met één opdrachtnemer:  

• berekeningsbasis globale borgtocht bij voorkeur  

maandelijks bedrag x6 of max. x12 

 

 

http://economie.fgov.be 

Proportionaliteit 

toegangseisen & contractsvoorwaarden 

 



3. Aanbevelingen 

– Opdrachten op langere uitvoeringstermijn en belangrijke 

investeringen:  

• betalingsplan voorzien afgestemd op prestaties 

• Indien gemotiveerd: hanteer principe van betaling in 

mindering en van voorschotten 

– Respecteer betalingstermijnen die wettelijk zijn voorzien 

– Indien overschrijding betalingstermijn: 

• Bereken verwijlintresten waar ondernemer wettelijk recht 

op heeft 

• Betaal verwijlintresten automatisch 
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Proportionaliteit 

 toegangseisen & contractsvoorwaarden 

 

 



4. Voorbeeld 

 Kwalitatieve selectie: 

– Omzet (algemeen of specifiek) 

– Referenties 

– Minimum eisen voor twee fasen, vooral Fin, Econ, Tech, 

Beroepsbekw 

 Technisch:  

– ISO-certificatie / EMAS > nodig? Kostelijk! 

 Contractvoorwaarden 

– Betalingen, administratie, voorschotten, redelijke boetes, 

verzwaring aansprakelijkheid aannemer, oplevering,…  
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Proportionaliteit 

 toegangseisen & contractsvoorwaarden 
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Proportionele minimumeisen in het 

technisch bestek 

Principe nr. 9 – p. 26 Charter 



Proportionele minimumeisen in het 

technisch bestek 

1. Doelstelling 

 

– Gevraagde specificaties bij voorkeur functioneel en 

prestatiegericht opstellen 

 

– Concurrentie niet belemmeren 

 

– Ondernemingen voldoende ruimte laten om hun beste 

oplossingen aan te bieden 

 

http://economie.fgov.be 



2. Reglementering 

o Wet 17 juni 2016 Overheidsopdrachten: 

o Art. 2 (44°-48°, 50°, 51°)  

o Art. 53 

o Art. 54  

o Koninklijk Besluit 18 april 2017 Plaatsing 

o Art. 68  

http://economie.fgov.be 

Proportionele minimumeisen in het 

technisch bestek 



2. Reglementering 

o Technisch bestek = (minimum) eisen en specificaties 

o Moeten opgesteld worden:  

o Aan de hand van prestatie- of functionele eisen 

o Onder verwijzing naar technische specificaties, nationale 

normen, Europese technische beoordelingen, internationale 

normen, ... « of gelijkwaardig » 

o Combinatie van beiden 

o Geen fabricaat of herkomst 

o Geen merk, octrooi of bepaalde type productie of oorsprong 

o Specifiek keurmerk mogelijk (diensten met specifieke 

milieu-, sociale of andere kenmerken) 

http://economie.fgov.be 

Proportionele minimumeisen in het 

technisch bestek 



3. Aanbevelingen 

– Technische specificaties: DIEPGAANDE PROSPECTIE !! 

• Steeds verbonden met voorwerp opdracht 

• In verhouding tot waarde en doelstelling van opdracht 

• Als eerste mogelijkheid formuleren aan de hand van 

prestatie- en functionele eisen 

• Zodanig schrijven dat ze ondernemers gelijke kansen 

bieden 

• Verboden bepaald fabricaat of bepaald herkomst te 

vermelden 

• IN OVEREENSTEMMING MET DE BEHOEFTE!! 

– Keurmerken: steeds proportioneel met voorwerp  

• Opgepast voor andere eisen in keurmerken ! (Sociale en 

ethische vereisten) 
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Proportionele minimumeisen in het 

technisch bestek 



4. Voorbeeld  

– Bvb. Vrachtwagen met zeer hoogstaande eisen m.b.t. 

uitrusting cabine 

– Inplanting servicecentra over gans grondgebied (omruilen 

banden, glasreparatie, …) 

– ISO-certificatie 

– Milieu-normen eisen (bvb Oekotex) 
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Proportionele minimumeisen in het 

technisch bestek 
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Economisch meest voordelige offerte 

Principe nr. 4 – p. 13 Charter 



Economisch meest voordelige offerte 

1. Doelstelling 

– Gunningsciteria vastleggen die 

• verband houden met oorwerp van de opdracht 

• offertes daadwerkelijk kunnen toetsen 

• bij beoordeling diversiteit van offertes waarneembaar 

maken  

 

 

http://economie.fgov.be 



2. Reglementering 

o Wet 17 juni 2016 Overheidsopdrachten: 

o Art. 81, 82, 89  

o Koninklijk Besluit 18 april 2017 Plaatsing 

o Art. 36, 48, 87, 89, 108, 111  
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2. Reglementering: economisch meest voordelige offerte 

o op basis van prijs 

o op basis van de kosten, rekening houdend met 

kosteneffectiviteit, zoals levenscycluskosten 

    https://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl  

o op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding 

o Kwaliteit: technische verdiensten, esthetische en functionele 

kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid van ontwerp voor alle 

gebruikers, sociale, milieu- en innovatieve kenmerken, de 

handel en de voorwaarden waaronder die plaatsvindt 

o Organisatie, kwalificatie en ervaring van personeel 

o Klantenservice en technische bijstand, leveringsvoorwaarden, 

uitvoeringstermijn  

 
http://economie.fgov.be 

Economisch meest voordelige offerte 
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3. Aanbevelingen 

1. Aanmoediging om gunningscriteria te overwegen op basis 

van kosten of prijs-kwaliteit 

2. Bepaal relatieve gewicht gunningscriteria, ook < Europese 

drempel 

3. Zorg ervoor dat gunningscriteria verband houden met 

voorwerp van opdracht en zodanig geformuleerd dat:  

1. iedere inschrijver kan kennisnemen van inhoud en 

bedoelingen criteria en draagwijdte ervan bij beoordeling 

offertes 

2. offertes daadwerkelijk kunnen worden getoetst en objectief 

beoordeeld  

4. Redactie gunningscriteria: daadwerkelijke mededinging – 

geen onbeperkte keuzevrijheid 
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Economisch meest voordelige offerte 



4. Voorbeeld 

 Belang van prospectie!! 

– Waar zit de sterkte van de KMO’s?  

• Prijs 

• kwaliteit 

• Dienstverlening 

– Type onderhoudscontracten 

– Total cost of ownership  
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Verdeling in percelen 

Principe nr. 1 – p. 7 Charter 



Verdeling in percelen 

1. Doelstelling 

o Principe = verdelen in percelen > 144.000 Euro 

o Geen verplichting, wel zinvolheid nagaan 

o Mogelijkheid tot beperking van aantal percelen waarvoor 

een inschrijver een offerte mag indienen, is NIEUW 

o Mogelijkheid om aantal toegekende percelen aan één 

inschrijver te beperken 

o Diversificatie: minimum niveau bepalen voor 1 perceel of 

voor combinatie van percelen 
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2. Reglementering 

o Wet 17 juni 2016 Overheidsopdrachten: 

o Art. 2 (52°) 

o Art. 58 

o Koninklijk Besluit 18 april 2017 Plaatsing 

o Art. 12 

o Art. 49, 50  
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Verdeling in percelen 



2. Reglementering 

o Indien wordt besloten om NIET in percelen op te delen 

voornaamste redenen daarvoor vermelden in  

o opdrachtdocumenten OF  

o administratief dossier 

o Specifieke regeling voor opdrachten > Europese 

drempel:  

percelen toch enkel onderwerpen aan Belgische 

bekendmaking mits die percelen bepaalde drempels 

niet overschrijden 

http://economie.fgov.be 

Verdeling in percelen 



3. Aanbevelingen 

– Opdeling in percelen als leidend principe 

• Standaardformules volstaan niet 

• Feitelijke redenen opgeven! 

• Relevante redenen 

– Nut onderzoeken van beperking offertes per inschrijver tot 

één of meerdere percelen 

– Nut overwegen van beperking van aantal te gunnen 

percelen aan één inschrijver 

– Kwalitatieve selectie: minimaal niveau bepalen per perceel 

en voor combinatie  
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Verdeling in percelen 



4. Voorbeelden 

 Redenen verdeling 

– Verdeling dreigt mededinging te beperken 

– Uitvoering wordt technisch uitzonderlijk moeilijk of duur 

– Noodzaak tot coördinatie tussen verschillende 

opdrachtnemers dreigt goede uitvoering te ondermijnen 

 Manieren van verdeling: 

– Zowel kwantitatief als kwalitatief 

 Verschil posten vs. percelen 
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Verdeling in percelen 



4. Voorbeeld 

 Beperking aantal percelen in 1 offerte 

– Betrouwbaarheid van de levering 

– Uitvoering wordt technisch uitzonderlijk moeilijk of duur 

– Noodzaak tot coördinatie tussen verschillende 

opdrachtnemers dreigt goede uitvoering te ondermijnen 

 Coherentie tussen de verschillende percelen 

 Territoriale indeling 
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Verdeling in percelen 
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Gebruik van varianten 

Principe nr. 5 – p. 16 Charter 



Gebruik van varianten 

1. Doelstelling 

– Ondernemingen zoveel mogelijk opportuniteit bieden om 

zelf ideeën/alternatieve oplossingen voor te stellen 

– Gunningscriteria vastleggen die toepasbaar zijn op zowel 

basisofferte als op varianten 

 

http://economie.fgov.be 



2. Reglementering 

o Wet 17 juni 2016 Overheidsopdrachten: 

o Art. 2 (53°) 

o Art. 56 

o Art. 66  

o Koninklijk Besluit 18 april 2017 Plaatsing 

o Art. 54 

o Art. 87 

o Art. 108  

 

http://economie.fgov.be 

Gebruik van varianten 



2. Reglementering 

o Vereiste en toegestane varianten: 

o In aankondiging vermelden of varianten toegestaan zijn of 

vereist > zoniet, niet toegelaten 

o Minimumeisen van vereiste en toegestane varianten 

moeten worden opgenomen 

o Eisen m.b.t. hoe zij moeten worden ingediend 

o Vermelden of enkel kan ingediend worden met 

basisofferte 

o Vrije varianten 

o Verboden > Europese drempel 

o Minimum eisen en specifieke eisen 

o Vrije keuze in aanmerking nemen van vrije variante 

o Eén enkele rangschikking 
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Gebruik van varianten 



3. Aanbevelingen 

– Maak geschikte keuze tussen vereiste en toegestane varianten 

– Verhinder zo weinig mogelijk vrije varianten > alternatieve 

oplossingen waarvan men misschien geen weet heeft? 

• Definieer op welke punten 

• Mag niet leiden tot moeilijke vergelijkbaarheid! 

– Garandeer toepassing van gekozen gunningscriteria op 

vereiste/toegestane varianten en op basisofferte 

– Overweeg samenhang tussen basisoplossing, varianten en 

gunningscriteria 

• Overweeg mogelijkheid om enkel varianten in te dienen 

• Vereiste variante + basisofferte kan beperkend werken 

• Toegestane variante + basisofferte: toch offertes met 

basisspecificaties, maar kans tot alternatieve oplossingen 

 http://economie.fgov.be 

Gebruik van varianten 



3. Aanbevelingen 

 

!! BELANG VAN PROSPECTIE !! 
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Gebruik van varianten 



4. Voorbeeld 

o Huur wagens > variante leasing 

o Cateringdiensten > varianten calorie-arme maaltijden, 

zoutloos, halal, biologisich, vegatarisch, …  

o Andere materialen (bvb. bouw) 

o Andere stoffen (bvb. kledij) 
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Gebruik van varianten 
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Bescherming intellectuele rechten 

Principe nr. 6 – p. 18 Charter 



Bescherming intellectuele rechten 

1. Doelstelling 

– Optimaal evenwicht bekomen inzake intellectueel 

eigendomsrecht 

– Kleine ondernemers beschermen in hun intellectuele 

eigendom 

– Geval per geval analyseren 

http://economie.fgov.be 



2. Reglementering 

o Wet 17 juni 2016 Overheidsopdrachten: 

o Art. 40 

o Art. 53 

o Koninklijk Besluit 18 april 2017 Plaatsing 

o Art. 30 

o Koninklijk Besluit 14 januari 2013 

o Art. 19 en 20  

 

http://economie.fgov.be 

Bescherming intellectuele rechten 



2. Reglementering 

 AUR: « behoudens andersluidende bepaling »: AO verkrijgt 

intellectuele eigendomsrechten NIET  >> eigendom ≠ automatisme! 

 Innovatiepartnerschap: in de opdrachtdocumenten bepalingen 

opnemen inzake intellectuele eigendomsrechten 

 Technische specificaties kunnen bepalen of overdracht van 

intellectuele eigendomsrechten zal vereist zijn 

 Indien AO zelf beschrijving geeft van geheel of deel van de 

opdracht of indien de inschrijver verplicht is om de beschrijving te 

geven 

 Aankoopprijs en gebruikslicenties zijn inbegrepen in de prijs (globaal of 

eenheids-) 

 Indien AO geen beschrijving geeft 

 Aankoopprijs en vergoedingen te haren last 
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Bescherming intellectuele rechten 



3. Aanbevelingen 

– Zoek optimaal evenwicht van belangen ondernemer versus 

aanbestedende overheid 

– Zorg ervoor dat economische spelers hun intellectuele 

eigendom kunnen behouden 

– Indien toch overdracht van rechten > dan enkel met 

betrekking tot gebruik van welbepaalde opdracht/resultaat 

– Indien resultaat niet « herbruikbaar »: toch overdracht? 

– Gepaste keuze toekenning gebruikslicenties 

– Weloverwogen maatregelen m.b.t. aansprakelijkheid t.o.v. 

derden 

– Zie checklist Intellectuele Eigendom in Charter 
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Bescherming intellectuele rechten 
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4. Voorbeeld 

 

 Opdracht met eindresultaat softwarepakket  

 Gebruikslicentie tegen aanvaardbare vergoeding  

http://economie.fgov.be 

Bescherming intellectuele rechten 
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Elektronische 

communicatie-

middelen 

Principe nr. 7 – p. 21 Charter 



Elektronische communicatiemiddelen 

1. Doelstelling 

– Gebruik elektronische communicatiemiddelen optimaliseren 

in alle fasen van de plaatsingsprocedure 

– Transparantie en mededinging bevorderen 

– Administratieve kosten beperken voor zowel ondernemer als 

aanbestedende overheid 
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2. Reglementering 

o Wet 17 juni 2016 Overheidsopdrachten: 

o Art. 2 (41°, 42°)  

o Art. 14 

o Art. 26  

o Koninklijk Besluit 18 april 2017 Plaatsing 

o Art. 8, 41 t.e.m. 47, 84, 85, 128, 129, 132  

o Omzendbrief 30 november 2012 
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Elektronische communicatiemiddelen 



2. Reglementering 

o Communicatie en informatie-uitwisseling tussen 

aanbesteder en ondernemers in alle fasen van de 

plaatsingsprocedure > met behulp van elektronische 

communicatiemiddelen 

o Uitzondering:  

o Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking 

o Opdrachten beperkte waarde 

o > Europese drempel: 18/10/2018 elektronisch 

o < Europese drempel: 01/01/2020 elektronisch 
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Elektronische communicatiemiddelen 



3. Aanbevelingen 

– Overname aanbevelingen omzendbrief 30 november 2012 

– Verder gaan dan wettelijke bepalingen  

• FREE MARKET 

– Soepele toepassing bij onregelmatigheden 

– Begeleiden bij gebruik elektronische middelen 

– Verwijzen naar gebruikstoelichtingen 

– Vormingen 
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Elektronische communicatiemiddelen 



4. Voorbeeld 

 Begeleiden van elektronische procedures 

– Vorming 

– Helpdesk binnen AO 

 Aanvullingen en preciseringen 

– Soepele toepassing van onregelmatigheid 

– Regulariseren 
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Elektronische communicatiemiddelen 
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Terugkoppeling naar inschrijvers 

Principe nr. 8 – p. 23 Charter 



Terugkoppeling naar inschrijvers 

1. Doelstelling 

– Tijdig en gepast terugkoppelen  

– Niet-geselecteerde kandidaten en niet-weerhouden 

inschrijvers 

 

 

http://economie.fgov.be 



2. Reglementering 

o Koninklijk Besluit 18 april 2017 Plaatsing 

o Art. 17 

o Wet van 17 juni 2013 motivering, informatie en 

rechtsmiddelen: 

o Art. 7, 8, 9, 10, 29  
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Terugkoppeling naar inschrijvers 



2. Reglementering 

 Gemotiveerde selectiebeslissing 

 Gemotiveerde kwalificatiebeslissing 

 Gemotiveerde beslissing keuze van deelnemers 

 Gemotiveerde gunningsbeslissing 

 Beslissing om af te zien van de opdracht 

 Terugkoppeling naargelang:  

  > Europese drempel (W:1/2) 

  < Europese drempel > 144.000 € 

  < Europese drempel < 144.000 € 

  < Europese drempel >   30.000 € 
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Terugkoppeling naar inschrijvers 



3. Aanbevelingen 

– Gepaste terugkoppeling naar niet-geselecteerden en niet-

weerhouden inschrijvers 

– Juridische EN feitelijke motieven vermelde voor niet-selectie 

of niet-weerhouden 

– Dubbele mededelingsplicht! 

– Vermeld rechtsmiddelen, termijnen en bevoegde 

verhaalinstanties 

– Gebruik de standaard clausules in de type documenten van 

de FOD BOSA: http://publicprocurement.be  

– SPONTANE terugkoppeling 

– Persoonlijk onderhoud na notificatie 

– Wet openbaarheid van bestuur 
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Terugkoppeling naar inschrijvers 

http://publicprocurement.be


4. Voorbeeld 
 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 rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies  

>> artikel 29 wet 17 juni 2013: gewijzigde drempels!! 

  85.000 Euro 144.000 Euro  
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Terugkoppeling naar inschrijvers 
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De aanvaarde factuur 

Principe nr. 12 – p. 38 Charter 



De aanvaarde factuur 

1. Doelstelling 

1. bij voorkeur offerte of prijsaanvraag via de eenvoudigste 

weg aanvragen 

o zonder bijkomende vormvereisten of voorwaarden 

o zodat geen bijkomende kosten of barrières worden 

opgeworpen 

o die de interesse van de voorgenomen opdracht ontnemen 
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2. Reglementering 

o Wet 17 juni 2016 Overheidsopdrachten: 

o Art. 92 

o Koninklijk Besluit 18 april 2017 Plaatsing 

o Art. 6, 7, 124, 125   

http://economie.fgov.be 

De aanvaarde factuur 



2. Reglementering 

o Opdrachten van beperkte waarde < 30.000 Euro 

o Kunnen worden geplaatst na raadpleging, indien mogelijk, van 

de voorwaarden van meerdere ondernemers, maar zonder dat 

om de indiening van offertes moet worden verzocht 

o Bewijs van raadpleging moeten kunnen geleverd worden 

o Enkel onderworpen aan definities en basisbeginselen van 

wetgeving 

o Transparantie/ mededinging 

o Behalve elektronische middelen/ voorschotten 

o Ramingsregels van toepassing 
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De aanvaarde factuur 



3. Aanbevelingen 

o Bij voorkeur offerte of prijsaanvraag vragen: vergemakkelijkt 

de bewijsvoering, zeker nu bedrag is opgetrokken! 

o Bewijs van raadpleging in administratief dossier 

o Eventueel gedematerialiseerd 

o Via meest eenvoudige weg (vb. email) zonder bijkomende 

vormvereisten (bijv. handtekening offerte) 

o Op transparante, niet-discriminerende wijze meerdere 

ondernemers raadplegen 

o Duidelijkheid over prijzen en verkoopsvoorwaarden 

o Ingeval van kleine soortgelijke opdrachten: 

o Reële waarde nemen over een periode van 12 maanden 

o Overweeg het sluiten van een raamovereenkomst met één of 

meerdere ondernemers 
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De aanvaarde factuur 



4. Voorbeeld 

– Raadpleeg internetcatalogen en websites 

– Je kan je eigen gunningscriteria opstellen 

• niet noodzakelijk gunning aan de goedkoopste 

– Maak bestelbon op 

– Plaats bestelling op basis van email, fax of brief 

– Geen gemotiveerde beslissing noodzakelijk 

– Transparantie aangewezen  
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De aanvaarde factuur 
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Becijferde doelstellingen en monitoring 

Principe nr. 13 – p. 40 Charter 



Becijferde doelstellingen en monitoring 

1. Doelstelling 

– Introductie van becijferde doestelling m.b.t. toegang kmo’s 

tot overheidsopdrachten 

– Opzetten van monitorsysteem om toegang kmo’s tot 

overheidsopdrachten jaarlijks te evalueren 

– Zijn de richtlijnen sanctioneerbaar?  

• In het kader van de monitoring bepaalde rapportage 

• « blame and shame » 
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2. Reglementering 

 

o Werking Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) 

o Werking Tactisch en Operationeel Federaal 

Aankoopoverleg (TOFA) 
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Becijferde doelstellingen en monitoring 



3. Aanbevelingen 

– Verhoging van deelname van kmo’s aan 

overheidsopdrachten moet voortkomen uit 

• toepassing principes 

• verhoogde bewustwording van problematiek 

• NIET uit discriminatie op basis van 

ondernemingsgrootte! 

 

– FOD BOSA staat in voor voortdurende opvolging van 

indicatoren en stelt de resultaten voor via diverse vormen 

van rapportering 

http://economie.fgov.be 

Becijferde doelstellingen en monitoring 



http://economie.fgov.be 
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Becijferde doelstellingen en monitoring 



Strijd tegen sociale dumping 

Charter  



Charter voor de strijd tegen sociale dumping 

bij overheidsopdrachten 

 

http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/docu

ments/social_dumping_nl_003_2.pdf 

 

13 principes !! 
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http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/social_dumping_nl_003_2.pdf
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http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/social_dumping_nl_003_2.pdf


Slot 

• Toekomst 



Toekomst  

 

o Toepassingsgebied charter uitbreiden via partner-

schappen met overige Belgische overheidsniveau 

o Kan worden overgenomen door alle aanbestedende 

overheden van het Rijk, zoals bepaald in artikel 2, 1°, 

van de wet van 17 juni 2016 

http://economie.fgov.be 
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