
Het
Facilitair
Bedrijf
partner in 
overheidsopdrachten



De regelgeving rond 
overheidsopdrachten in relatie 
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Belgische regelgeving overheidsopdrachten 

Wet 15 juni 2006
Wet 17 juni 2013 (rechtsbescherming)

KB 15 juli 2011 (plaatsing klassieke sectoren)
KB 16 juli 2012 (plaatsing speciale sectoren)

KB 14 januari 2013 (uitvoering)



Nieuwe Europese richtlijnen

Richtlijn 2014/24/EU (klassieke sectoren)

Richtlijn 2014/25/EU (speciale sectoren)

Richtlijn 2014/23/EU (concessies)



Nieuwe Europese richtlijnen

Omzetting in Belgisch recht tegen 18 april 2016
Grotere flexibiliteit en vereenvoudiging van procedures
Faciliteert het gebruik van ecologische en sociale criteria 
(incl. life cycle costing) bij de gunning van opdrachten
Bevordert de mededinging door KMO’s
Nieuwe gunningsprocedure: innovatiepartnerschap



Belangrijke aspecten bij een 
innovatiegericht aankoopproces

Behoeftebepaling
Opdrachtomschrijving
Gunningsprocedure
Selectiecriteria 
Gunningscriteria
Uitvoeringsbepalingen



Behoeftebepaling (1)

Vanaf de opstart rekening houden met innovatieve 
aspecten

Strategische verkenning in het voortraject  wensen van 
de overheid en mogelijkheden van de markt in beeld brengen

Informatie-asymmetrie uitschakelen  aankopers moeten 
op de hoogte zijn van de innovatieve oplossingen op de 
markt en bedrijven moeten de kans krijgen om nieuwe 
ontwikkelingen te signaleren



Behoeftebepaling (2)
Marktverkenning 

met het oog op het opstellen van de 
opdrachtspecificaties
mag niet tot een vertekening van de mededinging leiden
voldoende transparantie bieden, maar vertrouwelijkheid 
van bepaalde oplossingen garanderen

Fora waarop aankopers en leveranciers elkaar ontmoeten 
(“meet your buyer”)

organiseren rond bepaalde sectoren
randvoorwaarden respecteren (transparantie, gelijkheid)

Opdrachten promoten 
innovatief aspect in de verf zetten in de 
opdrachtdocumenten en op informatiesessie



Opdrachtomschrijving (1)

Rekening houden met de omvang van de opdracht
verdelen in percelen waar nuttig
onderaanneming mag niet worden verboden

Functionele specificaties
technische specificaties formuleren als prestatie-eisen of 
functionele eisen
ruimte laten aan de inschrijvers om zelf oplossingen voor 
te stellen
maar belang van een voldoende nauwkeurige 
omschrijving van de functionele oplossing
mogelijkheid om technische en functionele eisen te 
combineren



Opdrachtomschrijving (2)

Varianten
alternatieve conceptie- of uitvoeringswijze
op vraag van de overheid = verplichte of facultatieve 
variante
op initiatief van de inschrijver = vrije variante



Gunningsprocedure (1)
Keuze voor flexibele gunningsprocedures (indien mogelijk)

bieden mogelijkheid om aanbod beter af te stemmen op 
de behoefte van de overheid

Concurrentiedialoog
voor bijzondere ingewikkelde opdrachten
overheid is niet in staat om de technische middelen te 
bepalen die aan haar behoefte kunnen voldoen of  
overheid kan niet beoordelen wat de markt te bieden 
heeft op het vlak van technische, financiële of juridische 
oplossingen
verloopt in 3 fasen:

selectie deelnemers
dialoogfase
eindofferte



Gunningsprocedure (2)

Onderhandelingsprocedure (met of zonder bekendmaking)
enkel in de gevallen door de Wet bepaald

vb. aard of onzekere omstandigheden verhinderen op 
voorhand een prijs vast te stellen
vb. specificaties kunnen niet voldoende nauwkeurig worden 
vastgelegd

specificaties moeten wel al op voorhand op hoofdlijnen 
worden vastgelegd (maar niet even gedetailleerd als bij 
aanbesteding/offerteaanvraag)



Selectiecriteria

= Beoordeling financieel-economische draagkracht en 
technische bekwaamheid van de inschrijver

Selectiecriteria bepalen in verhouding tot de waarde en de 
omvang van de opdracht

Deelname van jonge of kleine, innovatieve ondernemingen 
niet verhinderen

geen verplichting om minimale omzet te vragen
geen verplichting om referentieopdrachten van laatste 3 
jaar te vragen
wel bvb. studie- en beroepskwalificaties, technische 
uitrusting, mogelijkheden op het vlak van studie en 
onderzoek, …
enkel certificaten vragen indien nuttig



Gunningscriteria

= Kwalitatieve en inhoudelijke evaluatie van de offertes en 
hun onderlinge vergelijking en afweging

Gunningscriteria formuleren die aan de inschrijvers een 
eigen kwalitatieve inbreng laten

vb. technische waarde, milieukenmerken, esthetische en 
functionele kenmerken, total cost of ownership (TCO), life 
cycle cost (LCC – verbruik, onderhoudskost, 
recyclagekost, …)
moeten aansluiten bij doel, kenmerken en specifieke aard 
van de opdracht en toelaten de offerte te kiezen die 
economisch voordeligste is



Uitvoeringsbepalingen

Betalingstermijn 30 dagen respecteren
Duidelijke bepalingen rond oplevering
Intellectuele eigendomsrechten regelen

eigendomsoverdracht vs. exclusief of niet-exclusief 
gebruiksrecht
exploitatiewijzen vermelden
vergoeding
open data
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