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I. Algemene informatie, institutionele organisatie, betrokken 

rapporteringsorganen/-instanties 

I.1. Opzet van het onderhavig rapport 

Ingevolge de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU moeten de lidstaten de toepassing 

van de regels inzake overheidsopdrachten laten controleren door de daartoe bevoegde instanties. De 

resultaten van deze monitoringactiviteiten moeten elke drie jaar moeten worden gepubliceerd en 

doorgestuurd naar de Europese Commissie in een toezichtrapport. Bedoeling is om aldus tot een meer 

onderbouwde evaluatie en aansturing van het beleid inzake overheidsopdrachten te komen.  

Het onderhavig rapport bevat de betreffende informatie voor België. Het betreft een nationaal 

rapport. België is immers een federale staat. De beslissingsbevoegdheid komt dus niet exclusief toe 

aan de Federale Regering en het Federaal Parlement, maar wordt gedeeld met verschillende instanties 

die onafhankelijk hun bevoegdheden uitoefenen in hun domeinen. Het gaat meer bepaald om de 

gewesten en gemeenschappen (hierna “deelgebieden” genoemd). 

Wat de materie van de overheidsopdrachten betreft, is de federale overheid bevoegd voor het 

vaststellen van de algemene regels. De gewesten kunnen bijkomende maatregelen uitwerken. 

Opgemerkt wordt dat sommige delen van het rapport rechtstreeks door de deelgebieden werden 

opgesteld. Deze deelrapporten zijn opgenomen in bijlagen II tot VI. Ze worden bovendien verwerkt in 

het onderhavige algemene rapport.  

Het onderhavige rapport bevat ook statistische informatie over de overheidsopdrachten die onder het 

toepassingsgebied van de richtlijnen waren gevallen indien hun waarde hoger was geweest dan de 

relevante drempelwaarden (zie hieronder I.4).  

Tot slot bevat dit rapport informatie over de praktische uitvoering van het nationale strategisch beleid 

inzake overheidsopdrachten.  

Het onderhavig rapport bevat de informatie over het jaar 2017. Echter is ook informatie beschikbaar 

over de jaren 2015 en 2016 wat het statistische luik betreft (onder de Europese drempels). 

Het rapport is gestructureerd op de volgende wijze :  

I. Algemene informatie, institutionele organisatie, betrokken rapporteringsorganen/-instanties 

I.1. Opzet van het onderhavig rapport 

I.2. Institutionele context 

I.3. Raming van de totale waarde van de overheidsopdrachten die onder het toepassingsgebied van de 

richtlijnen waren gevallen indien hun waarde hoger was geweest dan de relevante drempelwaarden 

II. Meest voorkomende bronnen van verkeerde toepassingen of rechtsonzekerheid, met inbegrip van 

mogelijke structurele of weerkerende problemen bij de toepassing van de regels 

III. Preventie, detectie en aangepaste rapportering van gevallen van aanbestedingsfraude, corruptie, 

belangenconflicten en andere zware onregelmatigheden 

IV. Aandeel kmo’s die deelnemen aan overheidsopdrachten 

V. Informatie over de praktische implementering van nationale strategische aanbestedingen 



2 
 

I.2. Institutionele context 

Deze afdeling heeft tot doel de verschillende entiteiten te beschrijven die monitoringactiviteiten 

uitoefenen of hebben meegewerkt aan dit toezichtrapport.  

 

Op nationaal niveau: 

De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister 

Binnen de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister is de dienst Overheids-

opdrachten van de Algemene Directie Coördinatie en Juridische Zaken belast met de materie 

overheidsopdrachten.  

Deze dienst heeft als opdracht de wetgeving betreffende overheidsopdrachten en 

concessieovereenkomsten voor te bereiden, te coördineren, op te stellen en op te volgen. Bovendien 

zorgt hij voor de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijnen in dit verband.  

De dienst verzorgt ook het secretariaat van de Commissie voor de overheidsopdrachten.  

Verder vervult hij de rol van contactpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie rond de 

regelgeving betreffende overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. 

Tot slot verstrekt de dienst Overheidsopdrachten juridisch advies aan de Eerste Minister en aan zijn 

medewerkers inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.  

Werkgroep “bestuur inzake overheidsopdrachten” 

Om de verschillende actoren die meewerken aan het toezichtrapport toe te laten hun werkzaamheden 

te coördineren werden werkgroepen opgericht. Het opzet bestond er eveneens in de dienst 

Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister te ondersteunen bij de opmaak 

van het toezichtrapport.  

De Commissie voor de overheidsopdrachten  

De Commissie voor de overheidsopdrachten is opgericht bij de Diensten van de Eerste Minister. Alle 

voorontwerpen van wet of koninklijk besluit inzake overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten 

worden haar voorgelegd voor advies op verzoek van de Eerste Minister.  

De Commissie kan ook advies uitbrengen over problemen in verband met de toepassing van wettelijke 

en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, alsook over 

algemene vragen betreffende deze domeinen. Ze heeft actief meegewerkt aan pijler II (Meest 

voorkomende factoren die tot verkeerde toepassing of rechtsonzekerheid leiden, zie infra).  

Bovendien kan de Commissie op eigen initiatief elk voorstel in verband met het aannemen van 

wettelijke en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten 

voorleggen aan de Eerste Minister. Ze kan hem ook alle nuttige voorstellen voorleggen om de teksten 

betreffende overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten onderling te coördineren of te 

coördineren met andere wettelijke bepalingen. 

Voor meer informatie over de samenstelling van de Commissie voor de overheidsopdrachten wordt 

verwezen naar bijlage II. 

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning  
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a) Dienst e-Procurement 

Deze dienst heeft als doel de processen en transacties in verband met overheidsopdrachten te 

digitaliseren door middel van internetapplicaties. 

De strategische doelstellingen van deze applicaties zijn: 

• een grotere doeltreffendheid en efficiëntie van de aankoopprocedures 

• administratieve vereenvoudiging 

• transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten 

• een betere mededinging 

• de verdere ontwikkeling van de belanghebbenden (stakeholders) bij overheidsopdrachten 

Voor elke fase van de overheidsopdracht bestaat er een specifieke applicatie: 

• e-Notification: voor de publicatie 

• e-Tendering: voor het indienen van offertes en/of aanvragen tot deelneming 

• e-Catalogue: voor het gebruik van de catalogi 

• e-Awarding: voor de evaluatie en de gunning 

• e-Auctions: voor het organiseren van een omgekeerde elektronische veiling. 

b) Dienstencentrum Procurement 

Het dienstencentrum Procurement biedt ondersteunende diensten aan binnen vier functionele pijlers, 

namelijk: kennis, juridische aspecten, definitie van de behoeften en middelen en applicaties, en dat op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het centrum heeft een coördinerende en 

ondersteunende rol wat betreft: 

- het kennismanagement inzake overheidsopdrachten, namelijk het verzamelen van informatie 

betreffende volumes, prijzen, contracten en economische actoren, met name door het monitoren van 

de prestatie-indicatoren van de overheidsopdrachten op federaal niveau en door het organiseren van 

opleidingen, in het bijzonder voor de federale aankopers, om op die manier de kennisoverdracht te 

waarborgen; 

- de juridische aspecten betreffende overheidsopdrachten; 

- het opvangen en plannen van de behoeften en het ondersteunen van de behoeftebepaling voor 

gemeenschappelijke overeenkomsten; 

- het beheer van de tools en applicaties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het federaal 

aankoopbeleid; 

- de voorbereiding, de coördinatie en het secretariaat van de overlegnetwerken; 

- de opvolging van en controle op de gevoerde procedures. 

Bovendien kan het dienstencentrum Procurement ook worden aangesteld om gemeenschappelijke 

overeenkomsten te plaatsen. 
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Het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën 

De Inspectie van Financiën is een overheidsdienst die controletaken uitvoert in verband met de 

wettelijkheid, de regelmatigheid, de budgettaire haalbaarheid en de opportuniteit van de 

overheidsuitgaven, en dit vanuit het oogpunt van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid. 

Op die wijze moeten alle beslissingen die budgettaire of financiële gevolgen hebben of die betrekking 

hebben op de administratieve organisatie van de diensten, alsook alle voorstellen van beslissing die 

worden voorgelegd aan de Federale Ministerraad bijvoorbeeld onderworpen worden aan een 

voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën. Bijgevolg moeten alle wetsontwerpen en 

ontwerpen van koninklijk besluit inzake overheidsopdrachten worden voorgelegd aan een 

voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën. Ook overheidsopdrachten die door de Federale 

Staat worden geplaatst, moeten aan dit advies worden voorgelegd. Niettemin werden een aantal 

grenzen vastgelegd om te vermijden dat te veel dossiers worden ingediend bij de Inspectie van 

Financiën. De controle die wordt uitgevoerd door de Inspectie van Financiën heeft betrekking op de 

wettelijkheid, de regelmatigheid, de beschikbaarheid van kredieten, de overeenstemming met vorige 

beslissingen die genomen werden door de Regering en de opportuniteit van de beslissing.  

De hierboven beschreven mechanismen werden eveneens ingevoerd bij de Gewesten en 

Gemeenschappen (zie infra). 

Het Rekenhof 

Het Rekenhof is ingesteld door artikel 180 van de Grondwet. Het is een collaterale instelling van het 

parlement. Naast zijn functie als budgettair raadgever oefent het Rekenhof o.m. een externe financiële 

controle, een wettigheids- en regelmatigheidscontrole en een controle op de goede besteding van de 

overheidsgelden uit. Die controles slaan zowel op de ontvangsten als op de uitgaven van de federale 

Staat, de gemeenschappen en gewesten, de openbare instellingen die ervan afhangen en de 

provincies. Het Rekenhof informeert de parlementen en provincieraden geregeld over de resultaten 

van die controles.  

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) 

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is een afzonderlijke dienst die rechtstreeks afhangt van 

de ministers van Werk, Sociale Zaken en Justitie, van de minister bevoegd voor de zelfstandigen en van 

de staatssecretaris voor de coördinatie van de fraudebestrijding. In tegenstelling tot wat de naam doet 

vermoeden, doet de SIOD geen eigen opsporingsonderzoeken. Als overkoepelende dienst ondersteunt 

de SIOD de federale sociale inspectiediensten in hun strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude, en 

dit zowel in als buiten de arrondissementscellen (orgaan dat per gerechtelijk arrondissement is 

opgericht en wordt voorgezeten door de arbeidsauditeur). De SIOD coördineert ook 

gemeenschappelijke acties van de diensten in de strijd tegen sociale fraude. 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) 

De Belgische Mededingingsautoriteit is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot 

het definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA 

mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de 

voornaamste fusies en overnames. De BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de 

Lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie binnen het Europees 

Mededingingsnetwerk (ECN). 
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Op federaal niveau : 

De Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning - Het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en 

Deontologie  

Het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie van de Federale Overheidsdienst Beleid en 

Ondersteuning heeft in het kader van de strijd tegen de corruptie als opdracht de integriteit van het 

federaal administratief openbaar ambt te bewaken. Daartoe werd het federaal integriteitsbeleid 

goedgekeurd door de Ministerraad van 30 juni 2006 dat rekening houdt met de internationale 

verplichtingen en aanbevelingen dienaangaande. 

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) 

Het FIDO is de federale overheidsdienst die de Federale Regering bijstaat in de voorbereiding van het 

beleid inzake duurzame ontwikkeling. Daarnaast staat het FIDO ook in voor de coördinatie en 

uitvoering van dit beleid. 

De Federale Interneauditdienst (FIA) 

De FIA staat in voor een onafhankelijke en objectieve audit die de betrokken federale entiteiten 

zekerheid verstrekt over de mate waarin zij hun werking beheersen, die hun advies verleent om hun 

werking te verbeteren, en die bijdraagt tot het creëren van toegevoegde waarde. De dienst helpt deze 

entiteiten hun doelstellingen te bereiken door een systematische en gedisciplineerde evaluatie van de 

processen voor risicobeheer, beheer en bestuur, en door voorstellen te formuleren om hun 

effectiviteit te verbeteren. 

De FIA evalueert voor elke aangesloten dienst de betrouwbaarheid van het interne controlesysteem 

en werkt onder toezicht van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO). 

Het Centrum Integriteit (CINT) bij de federale Ombudsman 

De federale ombudsman is een collaterale instelling van het Federaal Parlement die werd opgericht in 

1995 om de klachten van burgers te behandelen ten aanzien van de federale overheidsinstellingen en 

om aanbevelingen te formuleren die erop gericht zijn de werking van deze overheidsinstellingen te 

verbeteren. In april 2014 kreeg de federale ombudsman een nieuwe taak : onderzoeken uitvoeren in 

verband met integriteitsschendingen in de schoot van de federale overheid in het kader van de wet 

van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de 

federale administratieve overheden door haar personeelsleden. Deze onderzoeken kunnen onder 

meer aanleiding geven tot aanbevelingen aan het betrokken bestuur, zodat deze zijn werking kan 

aanpassen om te vermijden dat de vastgestelde problemen zich opnieuw voordoen. In het kader van 

de wet van 15 september 2013 werkt de federale ombudsman eveneens samen met de 

Vertrouwenspersonen Integriteit in de schoot van de federale overheden.  

 

Vlaamse Regering 

Het Departement Kanselarij en Bestuur (= contactpunt) 

Binnen de Vlaamse overheid is het Departement Kanselarij en Bestuur belast met de coördinatie van 

het Vlaams beleid overheidsopdrachten. Het departement Kanselarij en Bestuur verzorgt ook het 

secretariaat van het Vlaams Samenwerkingsforum overheidsopdrachten.  
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Het Vlaams Samenwerkingsforum overheidsopdrachten 

Het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten is een platform waar de Vlaamse overheid, de 

lokale en provinciale besturen, bepaalde bedrijfssectoren en de academische wereld kennis en 

ervaring inzake overheidsopdrachten delen en streven naar praktisch werkbare oplossingen voor de 

verschillende problematieken inzake overheidsopdrachten. Dit forum staat ook in voor de opvolging 

van het Vlaams plan overheidsopdrachten.  

Zie: https://overheid.vlaanderen.be/vlaams-samenwerkingsforum-overheidsopdrachten  

De Commissie voor de overheidsopdrachten  

Cf. hoger 

Audit Vlaanderen 

Audit Vlaanderen is bij besluit van de Vlaamse Regering van 18/10/2013 opgericht als een agentschap 

dat onafhankelijk werkt van de Vlaamse Regering. Audit Vlaanderen is zowel bevoegd voor de audit 

van de Vlaamse administratie als voor de audit van de lokale besturen (gemeenten, Openbare centra 

voor Maatschappelijk Welzijn, provincies). Via het uitvoeren van diverse types auditopdrachten is ook 

Audit Vlaanderen geregeld actief op het vlak van overheidsopdrachten. 

Zie: http://www.auditvlaanderen.be/  

De Inspectie van Financiën 

Cf. hoger 

Het Rekenhof 

Cf. hoger 

De Vlaamse Ombudsdienst 

De Vlaamse Ombudsdienst heeft in het Ombudsdecreet zes taken gekregen. Eén van deze taken 

betreft het onderzoeken van meldingen van klokkenluiders en de klokkenluiders beschermen. Zie 

http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/dienst/onze_taken.html.  

Integriteitszorg bij de Vlaamse overheid 

De coördinator Integriteitszorg werkt aan de uitbouw van een geïntegreerd en doeltreffend 

integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de integriteitsactoren in de 

entiteiten en de centrale integriteitsactoren (preventieadviseurs psychosociaal welzijn, Audit 

Vlaanderen, de Vlaamse Ombudsdienst en de dienst Diversiteitsbeleid). Zie: 

https://overheid.vlaanderen.be/integriteit  

 

Waalse Regering 

Wat de institutionele organisatie betreft, kan de “Commission wallonne des marchés publics” (Waalse 

Commissie voor de Overheidsopdrachten) worden vermeld, die overeenkomstig artikel 2 van het 

besluit van de Waalse regering van 16 juli 1998 tot oprichting van de Waalse Commissie voor de 

Overheidsopdrachten belast is met: 

https://overheid.vlaanderen.be/vlaams-samenwerkingsforum-overheidsopdrachten
http://www.auditvlaanderen.be/
http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/dienst/onze_taken.html
https://overheid.vlaanderen.be/integriteit
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1° het uitbrengen van een advies, op verzoek van een lid van de regering, van een algemene directie, 

van haar diensten of van een pararegionale instelling, over iedere aangelegenheid waarover geen 

geschil bestaat in verband met de toepassing van de wettelijke en verordeningsbepalingen die de 

overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten regelen; 

2° het formuleren van voorstellen om de administratieve praktijken binnen de diensten van de regering 

alsook de concrete probleemstellingen die binnen de gewestelijke bevoegdheden zouden kunnen 

ontstaan inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder de sociaaleconomische weerslag van die 

overheidsopdrachten, op elkaar af te stemmen; 

3° het coördineren van de standpunten en de acties van de afgevaardigden van de regering binnen de 

bij de diensten van de Eerste Minister opgerichte Commissie voor de Overheidsopdrachten, hierna “de 

Federale Commissie″ genoemd. 

Wat de controle van de overheidsopdrachten in het Waalse Gewest betreft, kunnen we de volgende 

wetteksten aanhalen: 

Wat het voorafgaand advies van de Inspecteur van Financiën betreft, zijn de artikelen 49 en 50 van het 

besluit van de Waalse regering van 8 juni 2017 houdende organisatie van de controle en de interne 

audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de 

diensten van de Waalse regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de 

gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest van 

toepassing.  

Wat de voogdij van de regering over de lokale overheden op het gebied van overheidsopdrachten 

betreft, zijn de artikelen 3122-2, 3122-3 en 3161-8 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en 

Decentralisatie van 22 april 2004 van toepassing. 

Wat de interne delegatie van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten aan de SPW (Service Public 

de Wallonie) betreft, is artikel 18 van het besluit van de Waalse regering van 8 oktober 2009 

betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse 

Overheidsdienst van toepassing. 

Wat de delegatie van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten aan de ministers en aan de Waalse 

regering betreft, zijn de artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Waalse regering van 3 augustus 

2017 tot regeling van de werking van de regering van toepassing. 

 

Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Het past de hieronder bedoelde controlemechanismen aan te halen wat het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest betreft.  

1. Inspectie van Financiën 

De overheidsopdrachten (boven de in artikel 36 bedoelde drempels, zie infra) zijn onderworpen aan 

de goedkeuring van de Inspecteur van Financiën. In geval van een negatief advies mag de controleur 

van de vastlegging van de rekeningen geen goedkeuring verlenen. Dit heeft tot gevolg dat de 

functioneel bevoegde minister de betreffende uitgave niet kan verrichten (behalve bij gemotiveerd 

akkoord van de Minister van Begroting om dit toch te doen). 
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Dit aspect wordt geregeld door het besluit van 2 juli 2006 van de Regering van het Brussels 

Hoofdstedelijke Gewest inzake de administratieve en budgettaire controle, meer bepaald door de 

onderstaande artikelen : 

 “ Art. 33. Voor overheidsopdrachten die voor advies aan de Inspecteur van Financiën moeten worden 

voorgelegd, wordt het advies gevraagd met betrekking tot de volgende elementen : 

   a) de motivering van de opdracht en de keuze van de gunningprocedure; 

  b) het ontwerpbestek; 

  c) het voorstel van gunning op basis van het vergelijkend verslag; 

  d) de verrekeningen en de aanhangsels.” 

 

“ Art. 36. Het advies van de Inspecteur van Financiën is niet vereist voor de overheidsopdrachten 

waarvan de geraamde waarde van de opdracht (zonder BTW) de volgende drempelwaarden in EUR 

niet overschrijdt : 

 Openbare 
aanbesteding of 
algemene 
offerteaanvraag 
 

Beperkte 
aanbesteding of 
beperkte 
offerteaanvraag 

Onderhandelingsprocedure 

Werken       250.000      125.000     62.000 

Leveringen 250.000      125.000    62.000 

Diensten      125.000 62.000      31.000 

  

 

2. Controleur van de vastleggingen 

De controle van de vastleggingen en vereffeningen bestaat erin na te gaan of de wettelijke en 

reglementaire voorschriften correct toegepast worden en meer bepaald de begrotingsbeginselen en 

de regels inzake overheidsopdrachten en toekenning van subsidies.  

Eén van de belangrijkste opdrachten van de Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen, 

aangesteld door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bestaat erin na te zien of de 

gestemde begrotingskredieten niet overschreden worden. 

Hij ziet er ook op toe dat een uitgave die hem wordt voorgelegd, wordt geboekt op de juiste 

basisallocatie (begrotingsartikel) en dat de procedures voor de toekenning van subsidies of de 

plaatsing van overheidsopdrachten nageleefd worden. Door zijn visum te geven, gaat hij akkoord met 

deze twee essentiële punten. Het visum van de Controleur van de vastleggingen is vereist in 

verschillende domeinen, waaronder de goedkeuring van de contracten en overheidsopdrachten en 

van de subsidiebesluiten: deze mogen pas aan derden ter kennis worden gegeven na het visum van de 

Controleur van de vastleggingen.  
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3. Het systeem van de gewestelijke controle 

 

Het controlesysteem van de gewestelijke entiteit bestaat uit verschillende onderdelen en werd 

vastgelegd in de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van 

toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC). 

Een algemeen schema wordt hieronder weergegeven. Twee elementen hebben meer in het bijzonder 

betrekking op de overheidsopdrachten :  

 

- De interne controle (art. 72 en verder OOBCC) 

De interne controle is erop gericht een geschikte en duurzame methodologie uit te werken om te 

zorgen voor een bevredigende beheersing van de processen en activiteiten van de GOB en in het 

bijzonder de risicovolle activiteiten. 

De interne controle is een proces dat bedoeld is om een redelijke zekerheid te bieden inzake de 

realisatie van de volgende doelstellingen: 

• de conformiteit met de wetgeving en met de geldende reglementering; 

• de realisatie en de optimalisering van de verrichtingen; 

• de betrouwbaarheid van de financiële informatie: of de verrichtingen wettelijk zijn, regelmatig 

en gerechtvaardigd en of het vermogen correct wordt beschermd.  

 

- De interne audit (art. 80 OOBCC) 

De interne audit bestaat uit een onafhankelijke en objectieve, waarborgende en adviserende activiteit 

waarbij de opdracht erin bestaat de werking van de organisatie te verbeteren en zo voor toegevoegde 

waarde te zorgen. De functie van de interne audit bestaat hoofdzakelijk in het onderzoeken en 

evalueren van de werking, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de interne controle. 
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4. Het Rekenhof 

 

In artikel 84 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van 

toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC), wordt de rol van het 

Rekenhof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als volgt beschreven:  

 

 «  Art. 84. Conform artikel 10 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 is het Rekenhof  belast 

met de controle van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding van  elke 

boekhoudkundige entiteit. Het waakt ervoor dat geen uitgavenkrediet van de  begroting wordt 

overschreden en dat geen overdracht plaats heeft. Het Rekenhof heeft  permanent en onmiddellijk 

toegang tot de budgettaire aanrekeningen. Het licht zonder uitstel de Regering in over elke 
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vastgestelde overschrijding of overdracht van de uitgavenkredieten. Het licht ook het Parlement in op 

eigen initiatief of op verzoek van die laatste. 

Het Hof is eveneens belast met het onderzoek en het vereffenen van de rekeningen van  alle 

rekenplichtigen en de mandatarissen genoemd in artikel 25, van elke boekhoudkundige entiteit. 

Het Rekenhof onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven en de ontvangsten. 

Inzake de ontvangsten oefent het Rekenhof een algemene controle uit op de vaststelling en de 

invordering. 

 Het Rekenhof controleert de goede besteding van de overheidsgelden; het vergewist zich ervan dat de 

beginselen van zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid in acht worden genomen. 

Het Rekenhof is gemachtigd om zich alle documenten en inlichtingen, van welke aard ook, met 

betrekking tot het beheer van de diensten van de Regering en autonome bestuursinstellingen die aan 

zijn controle zijn onderworpen, te doen verstrekken. Het Rekenhof kan een controle ter plaatse 

organiseren.”. 

De overheidsopdrachten die worden geplaatst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden hierdoor 

onderworpen aan de controle van het Rekenhof.  

 

5. Toezicht van het Gewest 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat in voor het administratief toezicht op sommige 

overheidsopdrachten die worden geplaatst door de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Dit toezicht wordt georganiseerd door de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling 

van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar 

uitvoeringsbesluit van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de 

gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht. 
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I.3. Raming van de totale waarde van de overheidsopdrachten die onder het 

toepassingsgebied van de richtlijnen waren gevallen indien hun waarde hoger 

was geweest dan de relevante drempelwaarden 

Teneinde zoveel mogelijk inlichtingen te kunnen verkrijgen vanwege de aanbesteders bevat de wet 

van 17 juni 2016 een verplichting die betrekking heeft op de verzameling van statistische gegevens. 

Meer bepaald stelt artikel 165 hetgeen volgt: “De aanbesteders bezorgen het in artikel 163, § 2, 

bedoelde aanspreekpunt, uiterlijk op 15 maart 2017 en vervolgens elke drie jaar, de totale waarde van 

de opdrachten met een bedrag onder de drempels voor de Europese bekendmaking. De totale waarde 

van deze opdrachten wordt opgesplitst naargelang het gaat om opdrachten voor werken, leveringen 

of diensten.”.  

De Eerste Minister heeft beslist om deze wettelijke verplichting in herinnering te brengen bij de 

aanbesteders door middel van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het bericht van 17 

januari 2018 met betrekking tot de overmaking van statistische gegevens in verband met de 

overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels bepaald voor de 

Europese bekendmaking. 

Deze beslissing werd eveneens gepubliceerd op de website www.publicprocurement.be. Het betreft 

het internetportaal inzake overheidsopdrachten van de Federale overheidsdienst Beleid en 

Ondersteuning en van de dienst overheidsopdrachten van de Federale overheidsdienst Kanselarij van 

de Eerste Minister.  

De betreffende beslissing werd eveneens doorgegeven in een vergadering van de Commissie voor de 

overheidsopdrachten (waaraan onder meer de vertegenwoordigers van de belangrijkste aanbesteders 

deelnemen). 

Bovendien werd een partnerschap aangegaan met de deelgebieden zodat deze laatsten de 

betreffende informatie zo breed mogelijk konden doorsturen naar de entiteiten die van hen afhangen. 

Tot slot werd het bericht eveneens doorgegeven door de Vereniging van Steden en Gemeenten aan 

haar leden.  

De door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister opgevraagde inlichtingen hadden betrekking op de 

gunningsbedragen. Echter werd vastgesteld dat deze werkwijze in een bepaald aantal gevallen te 

ingewikkeld bleek of dat het zelf onmogelijk was voor bepaalde aanbesteders om op die wijze gegevens 

te verkrijgen. Om die reden werd het gebruik van een andere methode voor de verzameling van 

gegevens eveneens toegelaten. Bepaalde aanbesteders hebben zich zodoende gebaseerd op de 

bedragen van de uitgaven die beschikbaar zijn in hun boekhouding. 

De inlichtingen waaromtrent werd verzocht hadden meer bepaald betrekking op de opdrachten 

exclusief BTW die werden geplaatst onder de Europese drempels (totale bedragen in 2015, 2016 en 

2017 opgesplitst naar werken, leveringen en diensten), met inbegrip van de 

onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking en de opdrachten van erg geringe 

waarde die mogen worden gesloten door middel van een aanvaarde factuur (onder de 30.000 euro).  

Opgemerkt wordt dat een kleine verduidelijking werd ingelast in het bericht wat de 

raamovereenkomsten betreft “ De totale gegunde bedragen van de opdrachten die gebaseerd zijn op 

een raamovereenkomst, waarvan de individuele ramingen lager zijn dan de drempels voor de Europese 

bekendmaking en waarbij de raming van de voormelde raamovereenkomst gelijk is aan of hoger is dan 

de voormelde drempels mogen, om te komen tot de voormelde totale gegunde bedragen, niet worden 
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bijgeteld.”. Met andere woorden moeten de bedragen van de raamovereenkomsten nooit worden 

meegerekend om tot de totale waarden te komen. Dit is echter wel het geval voor de opdrachten die 

worden geplaatst op basis van een raamovereenkomst, indien deze opdrachten lager zijn dan de 

Europese drempels en voor zover de raamovereenkomst waarom de opdracht is gebaseerd niet werd 

geraamd boven deze drempels. 

Voor het verzenden van de gegevens van de aanbesteders werd gebruik gemaakt van een 

webformulier. Er werd vervolgens een beknopt nazicht verricht naar abnormale bedragen door de FOD 

Kanselarij en de bedragen werden vervolgens opgesplitst in functie van de “hoedanigheid” van de 

aanbesteder. 

 

Resultaat van de bevraging : 

1645 formulieren werden ontvangen vanwege de aanbesteders. 

Naar schatting bestaan er in België, afgaande op het totale aantal gebruikers met afzonderlijk KBO-

nummer van het e-Notification platform, 3582 aanbesteders. Dit betekent dat ongeveer 46 % van de 

aanbesteders zou deelgenomen hebben aan de (verplichte) bevraging.  

Voor bepaalde categorieën van aanbesteders ligt de deelnemingsgraad hoger dan 46 %. Wat 

bijvoorbeeld het federale niveau en de deelgebieden betreft, is de deelnemingsgraad erg hoog (quasi 

alle grote aanbesteders hebben deelgenomen). Wat de lokale overheden betreft (Steden, Gemeenten 

en OCMW’s), kan de deelnemingsgraad als goed worden aangemerkt. Bijvoorbeeld konden 406 

formulieren ontvangen worden vanwege de steden en gemeenten op een totaal van 589 of 69 %. In 

deze deelnemende steden en gemeenten woont 75 % van de Belgische bevolking (ofwel 8.484.952 

inwoners). Langs de kant van de OCMW’s werden 290 formulieren ingediend.  

Voor andere categorieën van aanbesteders ligt de deelnemingsgraad lager. 

Ondanks de aanzienlijke inspanningen die werden verricht, het invoeren van een wettelijke 

verplichting, de terbeschikkingstelling van een webformulier et de verschillende communicatie-

initiatieven, moet worden vastgesteld dat de FOD Kanselarij van de Eerste Minister slechts 46 % van 

de formulieren ontving.  

De gebruikte methodologie om de gegevens van het onderhavige rapport te verzamelen zal het 

voorwerp uitmaken van een evaluatie in de loop van het jaar 2018. 

 

Hieronder kan u kennis nemen van de resultaten (in euro): 

 

2015 6 348 619 554 

2016 6 264 262 779 

2017 6 435 800 850 
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 2015 2016 2017 

Werken 3 860 791 931 3 738 921 521 3 740 816 163 

Leveringen 1 116 435 598 1 098 404 540 1 198 828 102 

Diensten 1 371 392 024 1 426 936 716 1 496 156 584 

 

 

 

(zie eveneens bijlage 1) 
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II. Meest voorkomende bronnen van verkeerde toepassingen of 

rechtsonzekerheid, met inbegrip van mogelijke structurele of 

weerkerende problemen bij de toepassing van de regels 

 

Elementen geformuleerd in de Commissie voor de overheidsopdrachten 

 
In België werden onderstaande elementen geïdentificeerd als elementen van verkeerde toepassingen 

of rechtsonzekerheid, met inbegrip van mogelijke structurele of weerkerende problemen bij de 

toepassing van de regels. Slechts de meest voorkomende elementen worden hierna beschreven. 

Problemen die individueel van aard zijn worden dan ook niet vermeld.  

Aan de opmaak van dit hoofdstuk van het toezichtrapport werd een vergadering gewijd van de 

Commissie voor de overheidsopdrachten op 26/02/2018. Ook de elementen die werden vermeld in de 

rapporten die door de Deelgebieden werden overgemaakt, werden opgenomen, telkens onder 

verwijzing naar het betreffende rapport.  

Dit hoofdstuk bevat hoofdzakelijk gevallen van rechtsonzekerheid. Het betreft meer bepaald 

onderstaande elf aspecten:  

- definitie van aankoopcentrale; 

- uitzondering omtrent de verwerving of huur van bestaande gebouwen; 

- afwezigheid van definitie van het begrip “open markt” in het kader van de publiek-publieke 

samenwerking; 

- controle op de naleving van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht als beginsel; 

- onduidelijkheden omtrent het innovatiepartnerschap; 

- onduidelijkheden omtrent het gebruik van de raamovereenkomst; 

- onduidelijkheden omtrent de elektronische beschikbaarheid van de opdrachtdocumenten in 

geval van procedures in meerdere fasen; 

- nazicht verplichte uitsluitingsgronden in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, 

leidinggevend of toezichthoudend orgaan; 

- moeilijkheden bij de evaluatie door de aanbesteders van de corrigerende maatregelen; 

- onduidelijkheden omtrent de toepassing van het UEA; 

- abnormaal prijzenonderzoek; 

- tegenstrijdigheden tussen de formulieren opgelegd door de uitvoeringsverordening 

2015/1986 en de bijlagen bij richtlijn 2014/24/EU; 

- wijzigingen aan de opdracht – art. 72.2 richtlijn 2014/24/EU – berekening netto-cumulatieve 

waarde. 

 

Deze worden hieronder nader toegelicht. Zij worden telkens toegespitst op de specifieke bepalingen 

van de richtlijn en de bepaling van Belgisch recht en bevatten een beschrijving van het type 

moeilijkheid dat werd geïdentificeerd. 

Definitie van aankoopcentrale (art. 2.14 en 16 richtlijn 2014/24/EU) 

In artikel 2.16 van richtlijn 2014/24/EU wordt het begrip “aankoopcentrale” gedefinieerd als 

“aanbestedende dienst die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en eventueel aanvullende 

aankoopactiviteiten verricht”. Het begrip “gecentraliseerde aankoopactiviteiten” wordt gedefinieerd 

als “activiteiten die permanent plaatsvinden op een van de volgende wijzen:  
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a) de verwerving van leveringen en/of diensten die bestemd zijn voor aanbestedende diensten; 

b) de gunning van overheidsopdrachten of de sluiting van raamovereenkomsten voor werken, 

leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbestedende diensten”. 

Een aankoopcentrale moet de betreffende gecentraliseerde aankoopactiviteiten zodoende “op 

permanente wijze” uitvoeren. In de Memorie van Toelichting bij de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten werd verduidelijkt dat het activiteiten betreft die weliswaar op permanente 

wijze, maar niet noodzakelijk als hoofdactiviteit moeten plaatsvinden (DOC 54 1541/001, p. 12, 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1541/54K1541001.pdf). Toch blijft bij sommige aanbesteders 

onduidelijkheid bestaan wat dit begrip precies inhoudt. Deze onduidelijkheid zou er mogelijkerwijs toe 

kunnen leiden dat met name kleinere aanbestedende overheden ervoor terugschrikken om op te 

treden als “aankoopcentrale”, hetgeen te betreuren valt.  

 

Uitsluiting omtrent de verwerving of huur van bestaande gebouwen (art. 10 richtlijn 2014/24/EU) 

In artikel 10 van richtlijn 2014/24/EU is bepaald dat deze richtlijn niet van toepassing is op 

overheidsopdrachten voor diensten betreffende de verwerving of huur, ongeacht de financiële 

modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende de 

rechten hierop. In artikel 28 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten werd deze 

uitsluiting voor opdrachten voor diensten quasi letterlijk overgenomen. In zowel de voormelde richtlijn 

als in de voormelde wet wordt geen definitie verschaft van wat “bestaande gebouwen” precies zijn en 

welke graad van afwerking deze gebouwen dienen te hebben. Het betreft een element dat nochtans 

in de praktijk van groot belang is om uit te maken of de uitzondering van toepassing is of niet. 

Wat meer bepaald de huur van bestaande kantoorruimtes betreft, wordt in de praktijk vastgesteld dat 

deze vaak reeds te huur worden aangeboden terwijl ze nog in “casco” vorm van afwerking zijn, waarbij 

dus gebruik wordt gemaakt van de uitzondering. Onder een dergelijke “casco”-afwerking wordt in 

België doorgaans een kantoorruimte bedoeld waarbij de ruwbouw reeds is afgewerkt en die reeds is 

voorzien van volgende basisvoorzieningen: centrale verwarming, systeemplafonds met ingebouwde 

verlichtingsarmaturen, verhoogde vloeren, kabelgoten, elektravoorzieningen, datavoorzieningen, 

toiletruimtes, afgewerkte betonnen vloeren of enige vloerbedekking. Vaststaande afspraken omtrent 

het begrip “casco kantoorruimte” bestaan er echter niet.  

Bij aanbesteders kan er dan ook onduidelijkheid zijn of ze er wel mogen vanuit gaan dat het huren van 

dergelijke “casco kantoorruimtes” mag worden beschouwd als het huren van een “bestaand” gebouw 

en dus onder de uitzondering valt. Redelijkerwijs lijkt het hier meestal niet om een “toekomstig” maar 

om een “bestaand” gebouw te gaan. Gelet op de afwezigheid van definitie van het begrip “bestaand 

gebouw” kan hieromtrent toch een aanzienlijke mate van rechtsonzekerheid bestaan. In de praktijk 

worden soms namelijk specifieke maar in waarde beperkte afwerkings- of 

herinrichtingswerkzaamheden verricht (door de verhuurder) om ervoor te zorgen dat het gehuurde 

goed beantwoordt aan het gebruik dat de aanbesteder van de ruimte wil maken (bv. installatie 

ontvangstbalie voor bezoekers, het wegnemen van een semi-mobiele tussenwand of de installatie van 

“tourniquets” om de toegangscontrole tot het gebouw te regelen).  

Het Hof van Justitie heeft er reeds herhaaldelijk op gewezen dat, wanneer sommige bestanddelen van 

een overeenkomst betrekking hebben op een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken en 

andere bestanddelen op een andere soort opdracht, de juridische kwalificatie ervan aan de hand van 

het hoofdvoorwerp van de opdracht moeten worden bepaald. Deze redenering werd ook toegepast in 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1541/54K1541001.pdf
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een geval waarbij zich de vraag stelde of de uitzondering i.v.m. de verwerving of huur van bestaande 

gebouwen kon worden toegepast (overweging 41 in het arrest C-213/13 van 10 juli 2014 Impresa 

Pizzarotti). In het voormelde arrest C-213/13 betrof het een geval waarbij op het moment van een 

ondertekening nog niet was aangevangen met de verwezenlijking van het bouwwerk. Ook in de zaak 

C-536/07 van 29 oktober 2009 was dit het geval. Zodoende stelt zich de vraag, voor gebouwen waarvan 

de oprichting wel al is aangevangen op het moment van de ondertekening van de (huur)overeenkomst, 

vanaf wanneer deze aanzien worden als een “bestaand” gebouw.  

De aankopers lijken in dit verband nood te hebben aan een specifieke interpretatieve mededeling, 

waarbij eveneens voorbeelden worden verschaft van “afwerkings- of herinrichtingswerkzaamheden” 

waarvan mag verondersteld worden dat deze “objectief gezien niet deelbaar zijn” van de 

hoofdopdracht die bestaat in de huur van bestaande gebouwen (art. 3.6 richtlijn 2014/24/EU). 

Een andere mogelijkheid die misschien overwogen kan worden bestaat erin een drempelwaarde aan 

te nemen waaronder afwerkings- of herinrichtingswerkzaamheden in het kader van een huur van een 

bestaand gebouw niet moeten worden beschouwd als een overheidsopdracht voor werken 

(bijvoorbeeld: door de verhuurder verrichte afwerkings- of herinrichtingswerken naar aanleiding van 

een huur van een bestaand gebouw waarbij deze werken, gerekend over de hele huurperiode, een 

geschatte waarde hebben die minder bedraagt dan 10 % t.o.v. de totale huurwaarde, zelfs indien het 

werken betreft die erop gericht zijn te voldoen aan de vastgestelde behoeften van de aanbestedende 

overheid).  

 

Afwezigheid van omschrijving van het begrip “open markt” in het kader van de publiek-publieke 

samenwerking  

Overeenkomstig artikel 12.4 van richtlijn 2014/24/EU valt een opdracht die uitsluitend tussen twee of 

meer aanbestedende overheden wordt gegund buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn 

wanneer aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan: 

1° de opdracht voorziet in of geeft uitvoering aan samenwerking tussen de deelnemende 

aanbestedende overheden om te bewerkstelligen dat de openbare diensten die zij moeten uitvoeren, 

worden verleend met het oog op de verwezenlijking van hun gemeenschappelijke doelstellingen; 

2° de invulling van die samenwerking berust uitsluitend op overwegingen in verband met het openbaar 

belang, en 

3° de deelnemende aanbestedende overheden nemen op de open markt niet meer dan 20 % van de 

onder die samenwerking vallende activiteiten voor hun rekening. 

Het begrip “open markt” kan op diverse wijzen worden geïnterpreteerd, hetgeen een aanzienlijke 

mate van rechtsonzekerheid met zich meebrengt. Een goede interpretatie van dit begrip is nochtans 

van belang aangezien de aanbestedende overheden moeten nagaan of ze op deze “open markt” al dan 

niet meer 20 % van onder die samenwerking vallende activiteiten uitvoeren. Er wordt van hen dus 

verwacht dat ze een berekening doorvoeren. Omtrent de te hanteren methode voor deze berekening 

bestaat echter een aanzienlijke mate van rechtsonzekerheid. 

Om vooreerst het bedrag te kennen dat overeenstemt met 100 % moeten de omzet of de bedragen 

van een alternatieve op activiteit gebaseerde maatstaf (in de praktijk meestal gemaakte kosten) die 

betrekking hebben op het concrete type activiteit van de beoogde samenwerking (bv. het ruimen van 

sneeuw) en die worden verricht door de partners van de samenwerking worden opgeteld. Het is 
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daarbij niet helemaal duidelijk of ook de bedragen die de partners van de samenwerking in 

voorkomend geval elk afzonderlijk blijven realiseren in het kader van hun diensten van algemeen 

belang meegeteld mogen worden (als zij voor een bepaalde activiteit een samenwerking aangaan, 

hoeft deze samenwerking niet noodzakelijk betrekking te hebben op al hun activiteiten of gans hun 

territorium).  

Ook omtrent de berekening van het bedrag dat overeenstemt met hetgeen gepresteerd wordt of zal 

worden (prognose) op de “open markt”, bestaat er een aanzienlijke mate van onduidelijkheid.  

 

Naleving van de toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht 

als beginsel inzake overheidsopdrachten  

Artikel 18.2 van richtlijn 2014/24/EU vraagt de lidstaten “passende maatregelen” te nemen “om te 

waarborgen dat de ondernemers bij de uitvoering van de overheidsopdrachten voldoen aan de 

toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het 

Unierecht, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X 

vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht.” 

Bijgevolg heeft de Belgische Staat voorzien in bepalingen ter zake.  

Men stelt echter vast dat die bepalingen in de praktijk problemen opleveren voor aanbesteders. Het 

is immers niet evident dat aanbesteders over voldoende kennis zouden beschikken om te bepalen of 

ondernemers het milieu-, sociaal en arbeidsrecht naleven.  

Op nationaal niveau werden verschillende initiatieven genomen om het werk van de aanbesteders te 

vergemakkelijken. De Federale Regering heeft immers een omzendbrief, een charter en een gids 

opgesteld ter bestrijding van sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en 

concessieovereenkomsten in de klassieke sectoren 

(http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/gids-omtrent-de-strijd-tegen-de-sociale-

dumping-het-kader-van-overheidsopdrachten-en-0 ). 

Een soortgelijk initiatief werd genomen met betrekking tot de speciale sectoren. 

(http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/gids-omtrent-de-strijd-tegen-sociale-dumping-

het-kader-van-overheidsopdrachten-de)  

Tot slot dient te worden opgemerkt dat de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) 

partnerschapsakkoorden kan sluiten met verschillende overheidsinstanties. Die akkoorden hebben als 

doel informatie uit te wisselen die met name betrekking heeft op signalen van fraude en sociale 

dumping op openbare bouwwerven.  

Door de deelgebieden werden gelijkaardige initiatieven ontwikkeld (zie infra afdeling V.2.1). 

 

Onduidelijkheden omtrent het innovatiepartnerschap 

Aanbesteders ondervinden moeilijkheden bij het gebruik van de nieuwe procedure van het 

innovatiepartnerschap. Sommige kwesties doen immers vragen rijzen, zoals bijvoorbeeld de vraag hoe, 

in geval van meerdere partners, de bijdragen van die partners op elkaar worden afgestemd, welke 

verantwoordelijkheden aanbesteders in die zin hebben, welke stappen moeten worden gevolgd voor 

de gunning van een innovatiepartnerschap en of er een specifieke motivering (en welke) nodig is om 

de keuze voor het innovatiepartnerschap te rechtvaardigen.  

http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/gids-omtrent-de-strijd-tegen-de-sociale-dumping-het-kader-van-overheidsopdrachten-en-0
http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/gids-omtrent-de-strijd-tegen-de-sociale-dumping-het-kader-van-overheidsopdrachten-en-0
http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/gids-omtrent-de-strijd-tegen-sociale-dumping-het-kader-van-overheidsopdrachten-de
http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/gids-omtrent-de-strijd-tegen-sociale-dumping-het-kader-van-overheidsopdrachten-de


19 
 

Bijgevolg kan de opmaak van een interpretatiegids hierover door de Europese Commissie nuttig zijn. 

 

Onduidelijkheden bij het gebruik van de raamovereenkomst  

(art. 33 richtlijn 2014/24/EU, art. 67 richtlijn 2014/25/EU) – art. 43 en 83 wet inzake 

overheidsopdrachten van 17 juni 2016)  

Onduidelijkheden bij het gebruik van gunningscriteria bij de plaatsing van de raamovereenkomst 

In de gevallen waarbij een raamovereenkomst wordt gesloten met meerdere ondernemers en deze 

raamovereenkomst niet alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de werken, 

leveringen en diensten, is het voor de aankopers niet altijd eenvoudig om voor de plaatsing van de 

raamovereenkomst de gunningscriteria te bepalen, met name indien bv. meerdere types leveringen 

of diensten worden aangekocht. Op het moment van de plaatsing van de raamovereenkomst is het 

immers nog niet altijd precies duidelijk welke types en hoeveelheden effectief zullen worden 

aangekocht. Aangezien de prijs of kost wellicht ook aangewend moet worden (desgevallend samen 

met andere gunningscriteria) in het kader van de plaatsing van de raamovereenkomst, dient de 

aankoper in het kader van de plaatsing van de raamovereenkomst te werken met een “mandje” met 

fictieve producten en hoeveelheden. Deze aanpak waarbij gewerkt wordt met een fictief scenario vergt 

enige mate van inventiviteit vanwege de aankopers. Het lijkt aangewezen richtlijnen ter beschikking 

te stellen over hoe dit concreet het best wordt aangepakt.  

Onduidelijkheid omtrent de mogelijkheid tot onderhandeling voor opdrachten op basis van een 

raamovereenkomst die opnieuw in mededinging worden gesteld – mini-competitie (art. 33.5 richtlijn) 

Er wordt vastgesteld dat er bij sommige aankopers onduidelijkheid bestaat over de 

onderhandelingsmogelijkheden in het kader van de zogenaamde “mini-competitie” 

(raamovereenkomst gesloten met meerdere ondernemers waarbij deze raamovereenkomst niet voor 

alle aspecten reeds alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de werken, 

leveringen of diensten en, voor de plaatsing van de opdracht gebaseerd op de raamovereenkomst in 

alle/sommige gevallen, de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld voor de 

ondernemers die partij zijn bij de raamovereenkomst en in staat zijn de opdracht uit te voeren). In 

artikel 33.5 van richtlijn 2014/24/EU (en overeenkomstige bepaling in de wet van 17 juni 2016) wordt 

op erg summiere wijze de procedure omschreven die gevolgd moet worden in deze mini-competitie. 

De aanbestedende overheid dient daarbij onder meer de ondernemers schriftelijk te raadplegen die 

in staat zijn de opdracht uit te voeren. Hieromtrent werd de volgende vraag gesteld aan de Europese 

Commissie en het volgende antwoord gegeven (vrije vertaling naar het Nederlands): 

 

Question : 
 

Vraag 

Article 33 lays down the requirements which 
govern het conclusion of framework agreements 
and the contract based on those frameworks.  
 

In artikel 33 worden de vereisten bepaald die 
van toepassing zijn op het sluiten van de 
raamovereenkomst en de opdrachten 
gebaseerd op deze raamovereenkomst. 
 

Are contracting authorities authorized, in case of 
reopening of the competition (article 33. 4, b or 
c and 33.5 – mini competition), to negotiate 
between the contracting authorities and each 

Is het toegestaan dat de aanbestedende 
overheden, ingeval de mededinging opnieuw 
wordt geopend (artikel 33.4, b of c en 33.5 – mini 
competitie), onderhandelingen aanknopen 
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economic operator capable of performing the 
contract ? Under which conditions such 
negotiations can held ? 
 

tussen henzelf en iedere onderneming die in 
staat is de opdracht uit te voeren ? Onder welke 
voorwaarden kunnen dergelijke 
onderhandelingen plaatsvinden ?  
 

It seems to us that, if the possibility for the 
organization of such negotiations is provided for 
in the procurement documents, they may be 
held, even if the framework agreement is 
concluded using an open or restricted 
procedure. Nevertheless, some doubt could be 
generated by the fact that the mini competition 
in principle needs to be “based on the same 
terms” as applied for the award of the 
framework agreement (this competition may 
also be based on more precisely formulated 
terms where this is necessary and, where 
appropriate, other terms referred to in the 
procurement documents for the framework 
agreement). The question is whether this implies 
that the procedure for the mini-competition also 
needs to be, in principle, similar to the one used 
for the award of the framework agreement. We 
think that article 33.5 only enumerates the 
minimum requirements for the mini-
competition and that the contracting authorities 
have a large discretion as to how they will 
organize the mini competition. It would mean 
that the procedure of the mini competition can 
contain negotiations, even if the procedure for 
the award of the framework agreement didn’t. 
Please confirm. Article 35.5.a also stipulates that 
the contracting authorities need to consult the 
economic operators capable of performing the 
contract “in writing”. In our point of view, this 
doesn’t preclude the possibility to provide for 
the organization of negotiations in the mini 
competitions in the procurement documents. 
Article 35.5.a probably only refers to the initial 
consultation of the economic operators capable 
of performing the contract. Of course, the 
negotiations may not lead to substantial 
modification of the terms laid down in the 
framework agreement itself. 
 

Het komt ons voor dat, als deze mogelijkheid 
voor het organiseren van onderhandelingen is 
voorzien is de opdrachtdocumenten, dergelijke 
onderhandelingen mogen gevoerd worden, zelfs 
indien de raamovereenkomst werd geplaatst 
door middel van een openbare of niet-openbare 
procedure. Niettemin kan enige twijfel ontstaan 
door het feit dat de mini-competitie in principe 
“moet worden gebaseerd op dezelfde 
voorwaarden” als deze die van toepassing waren 
voor de gunning van de raamovereenkomst 
(deze mededinging mag ook worden gebaseerd 
volgens nader gespecificeerde voorwaarden en, 
in voorkomend geval, volgens andere 
voorwaarden die zijn vermeld in de 
opdrachtdocumenten van de 
raamovereenkomst). De vraag stelt zich of 
hieruit moet worden afgeleid dat de procedure 
voor de mini-competitie in principe gelijkaardig 
moet zijn als de procedure aangewend voor het 
plaatsen van de raamovereenkomst. Wij zijn van 
mening dat artikel 33.5 zich beperkt tot het 
opsommen van de minimumvoorwaarden voor 
de mini-competitie en dat de aanbestedende 
overheden over een ruime discretionaire 
bevoegdheid beschikken hoe zij deze mini-
competitie wensen te organiseren. Dit zou 
betekenen dat de procedure voor de mini-
competitie onderhandelingen kan bevatten, 
zelfs indien dit niet het geval is voor de 
procedure voor de plaatsing van de 
raamovereenkomst. We ontvangen graag 
bevestiging hierover. Artikel 35.5.a bepaalt 
bovendien dat de aanbestedende overheden de 
ondernemers die instaat zijn om de opdracht uit 
te voeren “schriftelijk” dienen te raadplegen. 
Volgens ons verhindert dit geenszins de 
mogelijkheid om in de opdrachtdocumenten te 
voorzien dat onderhandeld wordt in de mini-
competities. Artikel 35.5.a verwijst waarschijnlijk 
alleen naar de initiële raadpleging van de 
ondernemers die in staat zijn de opdracht uit te 
voeren. Vanzelfsprekend mogen de 
onderhandelingen niet leiden tot een wezenlijke 
wijziging van de voorwaarden van de 
raamovereenkomst zelf.  
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Answer 
 

Antwoord 

Use of procedures in which negotiations may 
take place (competitive procedures with 
negotiations, competitive dialogues and 
innovation partnerships) is exhaustively 
regulated in Article 26 of Directive 2014/24/EU, 
according to which these three procedures may 
be used only in the cases explicitly listed. 
 

Het gebruik van de procedures waarbij 
onderhandelingen mogen plaatsvinden 
(mededingingsprocedure met onderhandeling, 
concurrentiegerichte dialoog en 
innovatiepartnerschap) wordt uitsluitend 
geregeld door artikel 26 van richtlijn 
2014/24/EU. Volgens deze bepaling mogen de 
voormelde drie procedures alleen aangewend 
worden in de gevallen die uitdrukkelijk opgelijst 
zijn. 
 

In the case you are looking at (i.e. framework 
agreements with reopening of competition) the 
substantial procurement takes place when the 
contracts based on the framework agreements 
are awarded – and allowing these to be awarded 
through negotiations in cases where the 
conditions set out in Article 26(3) and (4) are not 
met in respect of the framework agreement as 
such will simply mean circumventing the 
conditions of Article 26. 

In het door u aangehaalde geval (meer bepaald 
raamovereenkomsten met heropening van de 
mededinging) vindt de eigenlijke aankoop plaats 
op het moment waarbij de overeenkomsten 
gebaseerd op de raamovereenkomst worden 
gegund. Toelaten dat deze overeenkomsten 
worden gegund door middel van 
onderhandelingen in gevallen waarbij de 
voorwaarden vervat in artikel 26(3) en (4) niet 
zijn vervuld voor de raamovereenkomst zelf zou 
er eenvoudig weg op neerkomen dat de 
voorwaarden van artikel 26 worden omzeild.  
 

 

Voormelde vraag en antwoord werden recent vertaald en doorgestuurd naar alle leden van de 

Commissie voor de overheidsopdrachten, wat de meeste onduidelijkheid over het standpunt van de 

Europese Commissie wellicht zal hebben weggewerkt. Dit neemt evenwel niet weg dat op basis van de 

huidige bewoordingen van artikel 33 van de richtlijn niet uitgesloten kan worden dat sommige 

aankopers in de opdrachtdocumenten toch nog zullen voorzien dat onderhandeld kan worden in de 

mini-competities, in de mate dat onderhandelingen niet uitdrukkelijk uitgesloten worden door de 

voormelde bepaling.  

 

De bekendmaking van de opdrachtdocumenten bij procedures in meerdere fasen  

Artikel 53 van richtlijn 2014/24/EU bepaalt het volgende: “De aanbestedende diensten bieden met 

elektronische middelen kosteloze, rechtstreekse en volledige toegang tot de aanbestedingsstukken 

vanaf de datum van bekendmaking van een aankondiging overeenkomstig artikel 51 of vanaf de datum 

waarop een uitnodiging tot bevestiging van belangstelling is verzonden.”. 

De verplichting om de opdrachtdocumenten volledig elektronisch toegankelijk te maken vanaf de 

bekendmaking van de aankondiging van een opdracht levert in de praktijk problemen op. Er is immers 

geen enkele uitzondering opgenomen (behalve om een van de redenen vermeld in artikel 22, lid 1, 

tweede alinea, van richtlijn 2014/24/EU), zodat de betrokken verplichtingen ook toepasselijk zijn in 

geval van een niet-openbare procedure. Er moet worden benadrukt dat deze regel niet altijd 
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gemakkelijk toe te passen is, vooral in geval van ingewikkelde opdrachten (waarbij niet alle elementen 

van in het begin gekend zijn).  

Artikel 53.2 van de richtlijn maakt de zaken nog ingewikkelder door het volgende te bepalen: “De 

aanbestedende diensten verstrekken alle inschrijvers die aan de aanbestedingsprocedure deelnemen 

nadere informatie over de specificaties en de ondersteunende documenten, mits tijdig aangevraagd, 

uiterlijk zes dagen vóór de uiterste datum van ontvangst van de inschrijvingen.” 

Het is immers moeilijk een onderscheid te maken tussen: 

- informatie die volledig elektronisch toegankelijk moet zijn vanaf de bekendmaking van de 

aankondiging van een opdracht en  

- nadere informatie over de specificaties die uiterlijk zes dagen vóór de uiterste datum van ontvangst 

van de offertes mag worden verstrekt. 

 

Naleving van de uitsluitingsgronden in hoofde van een lid van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan  

De verplichting tot uitsluiting van een kandidaat of inschrijver wanneer de bij onherroepelijk vonnis 

veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van deze 

kandidaat of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, is 

moeilijk af te bakenen en leidt tot rechtsonzekerheid. 

In de praktijk ondervindt men problemen om te bepalen wat deze begrippen precies inhouden. 

Zelfs indien men de draagwijdte van dit nazicht beperkt, kan het – voor één enkele opdracht – gaan 

om het ontvangen en doornemen van verschillende tientallen Uniforme Europese 

Aanbestedingsdocumenten en uittreksels uit strafregisters, wat ingaat tegen een administratieve 

vereenvoudiging. 

Bovendien is er sprake van rechtsonzekerheid betreffende de situatie waarin de leden van een raad 

van bestuur (bijvoorbeeld) rechtspersonen zijn (het komt immers vrij vaak voor dat een vennootschap 

bestuurder is van een andere vennootschap). In de praktijk vindt men het moeilijk te bepalen of men 

zich mag beperken tot het controleren van de situatie van de besturende vennootschap, of men een 

“trapsgewijze” controle moet uitvoeren (situatie van onder meer de bestuurders van de besturende 

vennootschap van de inschrijvende vennootschap). 

 

Self-cleaning 

(Artikel 57.6 richtlijn 2014/24/EU en artikel 70 wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016) 

Overeenkomstig de voormelde bepaling beschikken de ondernemer over de mogelijkheid om via de 

corrigerende maatregelen (of nog “self-cleaning measures”) de maatregelen te nemen die de gevolgen 

van strafrechtelijke inbreuken of fouten verhelpen en herhaling van het wangedrag doeltreffend 

voorkomen, waardoor zij hun betrouwbaarheid kunnen aantonen, ondanks de toepasselijke 

uitsluitingsgrond (zie overweging en DOC 54 1541/001, p. 124; 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1541/54K1541001.pdf, waarbij een aantal mogelijkheden 

nader worden toegelicht). Als zulke maatregelen voldoende garanties bieden, mag de ondernemer 

niet langer uitsluitend op deze gronden worden uitgesloten door de aanbestedende overheid. Van de 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1541/54K1541001.pdf
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aanbestedende overheid wordt dus verwacht om na te gaan of de genomen maatregelen voldoende 

garanties bieden dat inbreuken doeltreffend worden voorkomen. De evaluatie van de corrigerende 

maatregelen is voor aankopers niet altijd eenvoudig, aangezien ze niet altijd vertrouwd zijn met het 

domein van de inbreuk (bv. milieu-, sociaal, arbeidsrecht, corruptie) en niet altijd op de hoogte zijn van 

de laatste controle- en auditmethoden en kwaliteitssystemen om dergelijke inbreuken daadkrachtig 

te verhelpen. België wenst de suggestie te formuleren, in een poging om deze situatie te verbeteren, 

dat de beschikbare “best-practices” in Europees verband worden besproken en opgelijst.  

 

UEA (art. 59 richtlijn 2014/24/EU) 

Omtrent het gebruik van het UEA stellen zich in de praktijk een aantal problemen. Het UEA neemt als 

voorlopig bewijs a priori een centrale rol in. Nochtans zijn de gevolgen niet geheel duidelijk wanneer 

een kandidaat of inschrijver het UEA niet heeft ingevuld of niet volledig heeft ingevuld. Wanneer het 

UEA niet volledig werd ingevuld, kan toepassing worden gemaakt van artikel 66, § 3, van de wet van 

17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Op grond van deze bepaling kan de aanbestedende 

overheid, wanneer de documentatie onvolledig of onjuist is of lijkt te zijn of wanneer specifieke 

documenten ontbreken, de betrokken kandidaat of inschrijver verzoeken die documentatie binnen 

een passende termijn in te dienen, aan te vullen, te verduidelijken of te vervolledigen, mits dergelijke 

verzoeken worden gedaan met volledige inachtneming van de beginselen van gelijke behandeling en 

transparantie. 

In artikel 36 van het koninklijk besluit plaatsing in de klassieke sectoren van 18 april 2017 wordt 

verduidelijkt dat de niet-naleving van het voorschrift tot overlegging van het UEA aanzien wordt als 

een substantiële onregelmatigheid. Wat de openbare procedure betreft, lijkt de situatie dan ook 

duidelijk. De meeste onduidelijkheid stelt zich in de niet-openbare procedure en de overige procedures 

in twee fasen. Aldaar is niet voorzien in een uitdrukkelijke sanctie indien de kandidaat op de uiterste 

datum voor de indiening van de aanvragen tot deelneming geen UEA heeft ingediend. De niet-

voorlegging van het UEA verhindert een vlotte verwerking door de aanbesteder van de aanvragen tot 

deelneming. Bovendien kan van een laattijdig opgesteld UEA een mededingingsvertekenend effect 

uitgaan.  

Omtrent het UEA worden door zowel aankopers als ondernemers heel wat vragen gesteld (wat indien 

de aanbesteder het UEA niet vooraf invult, wat indien het door de aanbesteder ingevulde UEA niet 

overeenstemt met de selectiecriteria vermeld in de aankondiging van de opdracht, wanneer wordt een 

document verondersteld gratis elektronisch beschikbaar te zijn …). Deze vragen zullen binnenkort 

worden uitgeklaard door middel van een gids en een FAQ. 

 

Prijzenonderzoek – abnormale prijs 

Een groot aantal aanbesteders beschikt niet over een databank of tool om een abnormale prijs vast te 

stellen. 

En zelfs als de aanbesteder een abnormale prijs vaststelt, kan hij de relevantie van de hem gestuurde 

bewijsstukken niet altijd juist beoordelen en kan hij dus niet naar behoren motiveren waarom hij de 

verantwoording van vermoedelijk abnormale prijzen aanvaardt of weigert. Dit blijkt ook uit de 

overvloedige (en soms heterogene) rechtspraak van de Belgische Raad van State.  
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Aanbesteders die niet over gespecialiseerde diensten beschikken, ondervinden met andere woorden 

problemen door de motiveringsverplichtingen in verband met het aanvaarden of afwijzen van een 

verantwoording. 

Op dit vlak kunnen Europese initiatieven worden genomen: de indicatieve lijst van aanvaardbare 

verantwoordingen aanvullen, een databank opmaken van de voornaamste courante prijzen, een 

interpretatieve mededeling publiceren enz.  

 

Tegenstrijdigheden tussen de formulieren opgelegd door de uitvoeringsverordening 2015/1986 en 

de bijlagen bij richtlijn 2014/24/EU 

Er werden een aantal tegenstrijdigheden vastgesteld tussen de formulieren opgelegd door de 

uitvoeringsverordening nr. 2015/1986 van de Europese Commissie van 11 november 2015 tot 

vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 enerzijds en de 

richtlijn 2014/24/EU anderzijds. De aanbesteder ontvangt soms tegengestelde instructies wat de 

inhoud van de aankondiging van de opdracht betreft (velden die als facultatief staan aangegeven in de 

formulieren en niet in de bijlagen).  

Ten titel van voorbeeld wordt verwezen naar onderstaande elementen: 

- Punt III.1.1), van het model van de aankondiging van de opdracht : deze aankondiging bevat 

geen specifieke titel voor de uitsluitingsgronden. Hieromtrent lijkt dus een tegenstrijdigheid 

te bestaan tussen dit model en de bijlage 5, deel C, van richtlijn 2014/24/EU, waarin is vermeld 

dat deze inlichtingen moeten worden opgenomen in de aankondiging van de opdracht ; 

- Punt V.2.2), van het model van de aankondiging van gegunde opdracht: het model van 

aankondiging van gegunde opdracht bevat geen specifieke titel voor de inschrijvers die een 

offerte hebben ingediend. Hieromtrent lijkt dus een tegenstrijdigheid te bestaan tussen dit 

model en punt 12 van bijlage 5, deel D, van richtlijn 2014/24/EU waarin is aangegeven dat deze 

inlichtingen moeten worden opgenomen in de aankondiging van de gegunde opdracht; 

- Punt II.1.5), van het model van de aankondiging van gegunde opdracht : het punt omtrent de 

geraamde totale waarde van de opdracht staat aangegeven als zijnde niet-verplicht (in 

voorkomend geval) waaruit volgt dat bijna niemand deze geraamde waarde ingeeft, terwijl 

volgens bijlage V, deel C, van richtlijn 2014/24/EU de geschatte waarde of de orde van grootte 

moet worden ingegeven (“7. Beschrijving van de aanbesteding: aard en omvang van werken, 

aard en hoeveelheid of waarde van leveringen, aard en omvang van diensten. Indien de 

opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden verstrekt. 

Indien van toepassing, beschrijving van eventuele opties. “).  

 

Wijzigingen aan de opdracht – art. 72.2 richtlijn 2014/24/EU – berekening netto-cumulatieve waarde 

Overeenkomstig artikel 72.2 van richtlijn 2014/24/EU mag een wijziging worden aangebracht zonder 

nieuwe plaatsingsprocedure, wanneer de waarde waarmee deze wijziging gepaard gaat zowel lager is 

dan de drempel bepaald voor de Europese bekendmaking als tien procent van de aanvankelijke 

opdracht voor leveringen en diensten en vijftien procent van de waarde van de aanvankelijke opdracht 

voor werken. Wanneer een aantal opeenvolgende wijzigingen plaatsvinden moet de waarde worden 

bepaald op basis van de netto-cumulatieve waarde van de opeenvolgende wijzigingen. Er wordt 

vastgesteld dat bepaalde aankopers zich de vraag stellen of het in de richtlijn vermelde begrip « netto-
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cumulatieve waarde » betekent dat het « compenseren » van wijzigingen in meer en in min toegelaten 

wordt door de richtlijn. Een tweede bron van onzekerheid betreft de vraag of de verplichting, in geval 

van opeenvolgende wijzigingen, om rekening te houden met de cumulatieve waarde alleen van 

toepassing is wat het plafond van 10 % / 15 % procent betreft of eveneens wat het plafond “drempel 

voor de Europese bekendmaking” betreft. 

 

Vlaamse Regering 
 
Specifieke wettelijke bepalingen (van de EU of nationale wetgeving) die grote toepassingsproblemen 

lijken te veroorzaken 

Art. 59 richtlijn 2014/24/EU - toepassingsproblemen rond het UEA: specifiek de vraag welke sanctie 

er verbonden is aan het niet-toevoegen van het UEA door een inschrijver. De Belgische regelgeving 

bepaalt dat de offerte dan onregelmatig is. De Richtlijn vermeldt deze sanctie niet, de Verordening 

daarentegen geeft aan dat het UEA moet zijn bijgevoegd. Dit creëert rechtsonzekerheid bv. in het geval 

waar een inschrijver alle documenten in het kader van uitsluiting en kwalitatieve selectie reeds bij de 

offerte voegt, en geen gebruik maakt van het UEA. In dat geval lijkt het weren van de offerte omwille 

van het ontbreken van het UEA onevenredig. 

Art. 63 richtlijn 2014/24/EU - Interpretatie inzake het beroep op de draagkracht van derden: Zoals wij 

de richtlijn interpreteren (en zoals o.i. door de Commissie overheidsopdrachten werd bevestigd), is de 

inschrijver gebonden door de derden die hij nodig heeft voor zijn selectie en dit ongeacht of het hier 

gaan om financiële en economische draagkracht als om de technische bekwaamheid. De interpretatie 

dat die bindende kracht enkel zou gelden voor o.a. onderwijs- en beroepskwalificaties, berust o.i. op 

een verkeerde interpretatie van artikel 63 van de richtlijn. 

 

Waalse Regering 
 

Wat overheidsopdrachten betreft worden in het rapport “bestuurlijk toezicht op de lokale overheden 

van het Waalse Gewest” voor het jaar 2017 de meest frequente fouten opgelijst die door de lokale 

overheden worden begaan. Wat dit rapport betreft worden hieronder slechts de elementen hernomen 

die betrekking hebben op de wet van 17 juni 2016. 

Probleem in verband met de ontvangst van de offertes in geval van een plaatsbezoek 

Artikel 59, § 2, van de wet van 17 juni 2016 bepaalt hetgeen volgt : 

“Wanneer offertes slechts kunnen worden opgemaakt na een bezoek van de locatie of na inzage ter 

plaatse van de documenten waarop die opdrachtdocumenten steunen, worden de termijnen voor 

ontvangst van de offertes, die langer zijn dan de in de artikelen 36 tot en met 41 vastgelegde 

minimumtermijnen, zodanig vastgesteld dat alle betrokken ondernemers de gelegenheid hebben 

kennis te nemen van alle nodige gegevens voor het opstellen van de offertes.”. Sommige 

aanbestedende overheden voorzien onvoldoende tijd voor deze kennisneming. 
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Problemen in verband met de verdeling in percelen 

Overeenkomstig artikel 58, § 1, tweede lid, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, 

moet de verdeling van de opdracht in percelen overwogen worden. Indien niet verdeeld wordt in 

percelen moeten de concrete redenen hiervoor in de opdrachtdocumenten vermeld worden. Bepaalde 

aanbestedende overheden nemen echter geen motivering op omtrent het feit waarom de opdracht 

niet werd verdeeld in percelen. 

 

Bijzonderheid in verband met het nazicht van de fiscale schulden 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure of een daarmee gelijkgestelde procedure 

(vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking of 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) en de aanbestedende overheid 

toegang heeft tot telemarc is hij verplicht om gebruik te maken van de impliciete verklaring op 

erewoord en alle uitsluitingsgronden na te gaan die via dit kanaal (telemarc) nagezien kunnen worden. 

Wat het nazicht van de fiscale schulden betreft ten opzicht van de FOD Financiën, laten sommige 

aanbestedende overheden na om in het analyserapport van de offertes of in de bespreking bij de 

gunning te vermelden dat dit nazicht wel degelijk heeft plaatsgevonden in hoofde van alle inschrijvers 

binnen de 20 dagen die volgen op de uiterste datum voor de indiening van de offertes (de artikelen 62 

en 63 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 leggen het nazicht op van de sociale en fiscale 

toestand).  

Aangezien de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten slechts sinds kort in werking is 

getreden, kan de SPW op heden geen dergelijke inlichtingen verstrekken wat haar eigen diensten 

betreft. 

  

Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

Door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden onderstaande gevallen van verkeerde toepassing of 

rechtsonzekerheid vastgesteld (voornaamste gevallen): 

1.Op het vlak van de plaatsing van de overheidsopdrachten 

1) niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking (art. 12, § 4, c), richtlijn 2014/24/EU – art. 

31, 3°, wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016) 

In de voormelde bepaling wordt vereist dat de deelnemende aanbestedende overheden op de open 

markt niet meer dan 20 % van de onder die samenwerking vallende activiteiten voor hun rekening 

nemen. De exacte draagwijdte van deze bepaling is echter niet helemaal duidelijk. Hieruit volgt dat het 

nazicht van deze voorwaarde slechts bij benadering mogelijk is.  

2) ter beschikking stelling van de opdrachtdocumenten in het kader van een procedure in 

verschillende fasen (art. 53, § 1, eerste lid, richtlijn 2014/24/EU en art. 64, § 1, eerste lid, wet inzake 

overheidsopdrachten van 17 juni 2016) 

In het kader van een procedure met verschillende fasen, brengt de verplichting om de 

opdrachtdocumenten te publiceren zodra de oproep tot kandidaatstelling wordt verricht een 

vertraging met zich mee van de lancering van de plaatsingsprocedures, terwijl het nut van deze 
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vereiste niet duidelijk is indien de aanbesteder in de aankondiging van de opdracht op beknopte maar 

voldoende duidelijke wijze het voorwerp en de draagwijdte van de betreffende opdracht omschrijft.  

3) Begrip “conforme offerte” (art. 56, § 1, eerste lid, a), richtlijn 2014/24/EU – art. 66, § 1, eerste lid, 

1°, wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016) 

Dit begrip verwijst naar de eisen, voorwaarden en criteria vermeld in de aankondiging van een 

opdracht en de opdrachtdocumenten.  

De vraag stelt zich waar de grens moet worden gelegd op het vlak van de vereiste conformiteit van 

een offerte, rekening houdende met de principes van transparantie en proportionaliteit, wanneer een 

aanbesteder vooraf niet heeft gedefinieerd wat aanzien moet worden als een minimale eis of als een 

substantiële eis? 

Naar Belgisch recht bestaat overigens een verschil tussen de begrippen “conformiteit” en 

“regelmatigheid”. In het begrip “regelmatigheid” blijkt overigens het begrip “minimale eisen” voor 

dewelke zich dezelfde vraag kan stellen indien de vereisten niet aldus worden benoemd. 

4) Voorbehouden opdrachten (art. 20, § 1, Richtlijn 2014/24/EU – art. 15 wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten) 

De voorbehouden opdrachten vormen geen uitzondering op het mededingingsbeginsel. Niettemin 

moet de vraag worden gesteld of artikel 20 van de richtlijn zich verzet tegen een voorbehoud van een 

overheidsopdracht aan sociale werkplaatsen alleen, dan wel of deze opdrachten verplicht moeten 

worden open gehouden voor zowel de sociale werkplaatsen als de ondernemers die de 

maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel hebben. 

Inderdaad beschikken de lokale overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de mogelijkheid 

om af te wijken van hun verplichtingen tot aanwerving van een bepaald percentage van gehandicapte 

personen op voorwaarde dat een bepaald aantal overheidsopdrachten voor werken, leveringen en 

diensten worden gesloten met maatwerkbedrijven (actuele naam van “beschutte werkplaatsen”). 

Gelieve in dit kader kennis te willen nemen van de bijgevoegde ordonnantie van 2 februari 2017  

betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de lokale besturen waarin 

wordt toegelaten dat de publiekrechtelijke instellingen voor de helft hieraan voldoen door middel van 

de plaatsing van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten bij de maatwerkbedrijven.  

Anderzijds bevat de voormelde bepaling een vereiste volgens dewelke ten minste 30 % van het 

personeel van deze ateliers, ondernemingen of programma’s moet bestaan uit gehandicapte of 

kansarme personen. Mag deze vereiste gepaard gaan met striktere voorwaarden (waarbij bijvoorbeeld 

wordt opgelegd dat het voormelde percentage alleen betrekking heeft op het personeel dat effectief 

wordt ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht) of bijkomende voorwaarden die vervat zijn in 

de opdrachtdocumenten of in reglementaire bepalingen ? 

5) UEA (diverse bepalingen) 

Deze bepalingen zijn moeilijk toe te passen, met name in het kader van de eerste fase in een procedure 

met meerdere fasen.  

Met name werd vastgesteld dat meerdere interpretaties bestaan in verband met de praktische 

uitwerking van het beginsel dat ten grondslag ligt aan het UEA. Eén van deze interpretaties bestaat 

erin dat het UEA-beginsel zich niet verzet tegen het feit dat de aanbesteders aan alle 

kandidaten/inschrijvers zou kunnen verzoeken om onmiddellijk bij hun aanvragen tot 

deelneming/offertes alle nodige ondersteunende documenten bij te voegen. Bij twijfel leggen 
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sommige aanbestedende overheden alle kandidaten/inschrijvers op om bij hun aanvragen tot 

deelneming/offertes alle nodige ondersteunende documenten toe te voegen (hetgeen elke nut van 

het UEA wegneemt).  

6) Verplichte uitsluitingsgronden  

Artikel 67, § 1, van de wet van 17 juni 2016, met betrekking tot de verplichte uitsluitingsgronden 

bepaalt hetgeen volgt : “De verplichting tot uitsluiting van de kandidaat of inschrijver is ook van 

toepassing wanneer de bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, 

leidinggevend of toezichthoudend orgaan van deze kandidaat of inschrijver of daarin 

vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.”. 

De aangewende definitie is zeer ruim en kan problemen scheppen bij een strikte interpretatie. Indien 

het bijvoorbeeld een onderneming betreft die beursgenoteerd is, zou elke aandeelhouder vanaf een 

enkel aandeel in theorie een “controlebevoegdheid” hebben zodat het aangewezen zou zijn de 

persoonlijke toestand van al deze aandeelhouders na te gaan.  

Ter herinnering, het betrokken artikel 67 is de rechtstreekse omzetting van artikel 57.1, in fine van 

richtlijn 2014/24/EU. 

 

2. Op het niveau van de uitvoering van de overheidsopdrachten: 

1) Wijzigingen aan de opdracht : moeilijkheden bij het interpreteren van bepaalde begrippen (art. 

72 richtlijn 2014/24/EU – art. 38, 38/2, 38/4 en 38/6, KB van 14 januari 2013 “AUR”) 

Om de gevallen te beperken waarbij een opdracht mag worden gewijzigd zonder dat dit gepaard gaat 

met een nieuwe in mededinging stelling, worden in de reglementering wijzigingen verboden die tot 

gevolg zouden hebben dat de “algemene aard” van de opdracht zou worden gewijzigd of die erop zou 

neerkomen dat dat de opdracht “materieel verschilt van de oorspronkelijke opdracht”. 

Het betreft begrippen die moeilijk concreet af te bakenen vallen. De interpretatiemoeilijkheden 

waartoe dit aanleiding geeft brengen de rechtszekerheid in het gedrang van de beslissingen die 

betrekking hebben op de wijzigingen van de opdracht, die worden genomen op basis van de 

hypothesen die slechts kunnen worden aangewend indien de voorwaarden daartoe zijn vervuld.  

2) Wijzigingen van de opdracht: cumulatief of niet-cumulatief karakter van de toegelaten gevallen 

(art. 72 richtlijn 2014/24/EU – art. 38 tot 38/5, KB van 14 januari 2013 “AUR”) 

In artikel 72, § 1, eerste lid en 72, § 2 van de richtlijn worden zes gevallen opgelijst waarbij het 

toelaatbaar wordt geacht een overheidsopdracht te wijzigen in de loop van de uitvoering.  

Voor het in artikel 72.2 van de richtlijn bedoelde geval blijkt voldoende duidelijk uit de tekst dat 

geenszins wordt vereist dat ook wordt nagezien of de voorwaarden van artikel 72, § 4, a) tot d), van 

de richtlijn, werden nageleefd.  

Echter blijft er onduidelijkheid bestaan omtrent het feit of een dergelijke verplichting tot nazicht 

bestaat voor de vier gevallen die worden bedoeld in artikel 72, § 1, eerste lid, a) tot d), van de richtlijn. 

Volgens sommigen is artikel 72, § 4, van de richtlijn erop gericht te definiëren hetgeen een wezenlijke 

wijziging uitmaakt, dit in tegenstelling tot de gevallen van toegelaten niet-wezenlijke wijziging. Volgens 

anderen moet voor elk van de gevallen bedoeld in artikel 72, § 1, eerste lid, a) tot d), van de richtlijn, 

niet alleen nagegaan worden of de in de voormelde bepaling bedoelde voorwaarden worden 
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nageleefd, maar ook of de in artikel 72, § 4, a) tot d) van de richtlijn bedoelde voorwaarden worden 

nageleefd. 

3) Wijzigingen van de opdracht: bekendmaking (art. 72 richtlijn 2014/24/EU – art. 38/19 KB 14 

januari 2013 KB “AUR” 

De aanbesteder die een opdracht wijzigt waarvan de geraamde waarde lager is of gelijk is aan de 

drempel bepaald voor de Europese bekendmaking, is gehouden hiervan, in uitvoering van artikel 38/1 

en 38/2, een bekendmaking te publiceren in het Europees Publicatieblad en in het Bulletin der 

Aanbestedingen.  

Echter blijkt dat noch de richtlijn, noch het KB van 14 januari 2013 “AUR”, een termijn opleggen voor 

de bekendmaking van deze berichten. Zodoende stelt zich de vraag of het in tegenspraak zou zijn met 

de wetgeving overheidsopdrachten om met regelmatige tussenpozen (trimestrieel) deze inlichtingen 

samen bekend te maken. 

 

Regering van de Franse Gemeenschap 

Hieronder kan kennis genomen worden van de antwoorden van de instellingen die die tot de Franse 

Gemeenschap behoren: 

Er werd geen verhaal ingesteld tegen de “Radio Télévision Belge Francophone” (RTBF) door een 

inschrijver. 

Het “Institut de la Formation en cours de Carrière” (IFC) merkt het volgende op :  

• overgang naar de nieuwe wetgeving “overheidsopdrachten” 

• inwerkingtreding van het UEA en aanpassing ervan aan onze opdracht 

• administratieve rompslomp voor de kandidaten en inschrijvers ingevolge het UEA 

• strikte termijnen en verplichting om alle opdrachtdocumenten klaar te hebben op het tijdstip 

dat de aankondiging wordt bekendgemaakt 

• het gebruik van het platform e-tendering biedt geen soepelheid 

• inwerkingtreding van het UEA (art. 73 van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten) 

• verplicht gebruik van de elektronische procedure (art. 128 en 129 van het koninklijk besluit 

“plaatsing” van 18 april 2017). 

Sommige instellingen die tot de Franse Gemeenschap behoren hebben staafdiagrammen opgesteld 

met de waarden van de procedures, met inbegrip van de procedures onder de drempels. Voor meer 

informatie over deze staafdiagrammen wordt verwezen naar bijlage VI. 
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Regering van de Duitstalige Gemeenschap 

Geen specifieke bevindingen. 

Er zij enkel op gewezen dat het voor de Duitstalige Gemeenschap en de ondergeschikte besturen van 

het Duitstalige gebied van het grootste belang is dat de Duitse vertalingen van de toepasselijke 

wetgeving en eventuele omzendbrieven onmiddellijk worden bekend gemaakt. Op die wijze kunnen 

bronnen van foutieve toepassing tot een minimum worden beperkt. 
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III. Preventie, detectie en aangepaste rapportering van gevallen van 
aanbestedingsfraude, corruptie, belangenconflicten en andere 

zware onregelmatigheden 

III.A. Op nationaal niveau 

III.A.1. Het algemeen wettelijk kader – aangifteplicht ambtenaren  

Artikel 29 van het Wetboek van strafvordering bepaalt hetgeen volgt : 

“Art. 29. Iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar en, voor de sector van de 
gezinsbijslag, iedere meewerkende instelling in de zin van de wet van 11 april 1995 tot invoering van 
het handvest van de sociaal verzekerde die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een 
misdaad of van een wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des 
Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd of de 
verdachte zou kunnen worden gevonden, en aan die magistraat alldesbetreffende inlichtingen, 
processen-verbaal en akten te doen toekomen. 

De ambtenaren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, van de Algemene Administratie van 
de inning en de invordering, van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van 
de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie kunnen echter de feiten die, naar luid 
van de belastingwetten en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar zijn, 
niet zonder de machtiging van de adviseur-generaal onder wie zij ressorteren, ter kennis brengen van 
de procureur des Konings. 

De in het tweede lid bedoelde adviseur-generaal of de ambtenaar die hij aanwijst, kan in het kader van 
de strijd tegen de fiscale fraude over concrete dossiers overleg plegen met de procureur des Konings. 
De procureur des Konings kan de strafrechtelijk strafbare feiten waarvan hij kennis heeft genomen 
tijdens het overleg, vervolgen. Het overleg kan ook plaatsvinden op initiatief van de procureur des 
Konings. De bevoegde politionele overheden kunnen deelnemen aan het overleg. 

De ambtenaren die op basis van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een 
veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar 
personeelsleden gebruik maken van het meldingssysteem worden van de in het eerste lid bedoelde 
verplichting vrijgesteld.”. 

III.A.2. Het wettelijk kader omtrent belangenconflicten inzake overheidsopdrachten 

Omschrijving van het begrip belangenconflict in de wet van 17 juni 2016 

Het begrip belangenconflicten wordt in de nieuwe wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten 
beschreven in artikel 6, § 1, tweede lid, van deze wet. Deze bepaling luidt als volgt:  
 
“Het begrip belangenconflict beoogt ten minste iedere situatie waarin een bij de plaatsing of de 
uitvoering betrokken ambtenaar, openbare gezagsdrager of andere persoon die op welke wijze ook 
aan de aanbesteder verbonden is, met inbegrip van de namens de aanbesteder optredende aanbieder 
van aanvullende aankoopactiviteiten, alsook elke persoon die bij de plaatsing of op het resultaat ervan 
invloed kan hebben, direct of indirect, financiële, economische of andere persoonlijke belangen heeft 
die geacht kunnen worden hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de plaatsing of de uitvoering in 
het gedrang te brengen.”.  
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Het is elke ambtenaar, openbare gezagsdrager of ieder ander persoon die op welke wijze ook aan de 
aanbesteder verbonden is verboden, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te 
komen bij de plaatsing of de uitvoering van een overheidsopdracht zodra hij daardoor, persoonlijk of 
via een tussenpersoon, zou kunnen terechtkomen in een toestand van belangenconflict met een 
kandidaat of inschrijver. In uitzonderlijke omstandigheden is dit verbod evenwel niet van toepassing, 
indien dit verbod de aanbesteder zou beletten te voorzien in haar behoeften. 
 
Aangezien de aanbesteders de nodige maatregelen moeten treffen om tijdens de plaatsing en de 
uitvoering belangenconflicten doeltreffend te voorkomen, te onderkennen en op te lossen, zal de 
hierboven beschreven situatie waarbij het voormelde verbod niet van toepassing is zich echter slechts 
in uitzonderlijke gevallen voordoen. Immers zullen de aanbesteders, in uitvoering van deze verplichting 
vervat in artikel 6, § 1, van de wet van 17 juni 2016, de nodige maatregelen moeten treffen om ervoor 
te zorgen dat de bevoegdheden van een ambtenaar of openbaar gezagsdrager die zichzelf wraakt, 
waar mogelijk worden overgedragen naar andere ambtenaren of openbare gezagsdragers, zodat de 
gunningsprocedure ook in dat geval gewoon verder kan worden afgewikkeld. 
 
De Koning kan ook andere situaties aanmerken als een geval van belangenconflict. Hiervan werd 
gebruik gemaakt in de aanpak omtrent de “draaideurconstructies”. 
 
Aanpak omtrent “draaideurconstructies” 
 
Naar Belgisch recht wordt ook een situatie van “draaideurconstructie” beschouwd als een geval van 
een belangenconflict. De aanmerking van een draaideurconstructie als belangenconflict wordt 
geregeld door artikel 51 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren van 18 april 2017.  
 
Link naar het betreffende koninklijk besluit: 
 
http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/2017_04_18_ar_kb_passation_pla
atsing_sect_class_0.pdf ). 
 
De situatie van een draaideurconstructie heeft betrekking op de situatie waarin een fysiek persoon die 
in een recent verleden als intern medewerker, al dan niet in hiërarchisch verband, bij een 
aanbestedende overheid heeft gewerkt (als ambtenaar of als mandataris) en die naderhand, hetzij als 
personeelslid van een onderneming, hetzij als zelfstandige of via een E-BVBA, optreedt in het kader 
van een overheidsopdracht geplaatst door de aanbestedende overheid voor wie hij in het verleden 
heeft gewerkt.  
 
Het “tussenkomen in het kader van een overheidsopdracht” verwijst zowel naar verrichtingen met 
betrekking tot de plaatsingsprocedure (opstellen en indienen van een aanvraag tot deelneming of van 
een offerte, deelname aan onderhandelingen, ...) als naar verrichtingen in het kader van de uitvoering 
van het geheel of een deel van de opdracht. 
 
Opgemerkt wordt dat slechts van dit mechanisme sprake kan zijn indien er een verband bestaat tussen 
de vroegere activiteiten van de betrokken persoon bij de aanbestedende overheid en zijn verrichtingen 
in het kader van de opdracht. 
 
Verder is het verbod voor een inschrijver om beroep te doen op een persoon die zich in een dergelijke 
situatie bevindt beperkt in de tijd. Het tweede lid bepaalt immers dat het verbod beperkt is tot een 
periode van twee jaar te rekenen vanaf het ontslag van de betrokken personen of van eender welke 
andere vorm van beëindiging van de vroegere activiteiten (bijvoorbeeld oppensioenstelling). Na deze 
termijn kan algemeen beschouwd worden dat de band tussen de betrokken persoon en zijn vroegere 

http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/2017_04_18_ar_kb_passation_plaatsing_sect_class_0.pdf
http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/2017_04_18_ar_kb_passation_plaatsing_sect_class_0.pdf
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werkgever in zodanige mate minder hecht is geworden dat de informatie waarover hij beschikt geen 
reële belangenconflicten meer zou kunnen scheppen. 
 
Er wordt herinnerd aan het feit dat het draaideurconstructie een vorm van belangenconflict is in de 
zin van artikel 6 van de wet en aldus een facultatieve uitsluitingsgrond is in de zin van artikel 69, 5°, 
van de wet. Wanneer aan het belangenconflict niet kan verholpen worden met andere minder 
ingrijpende maatregelen (met name : vervanging van het personeelslid dat zich in de situatie van 
belangenconflict bevindt), is de voormelde uitsluitingsgrond van toepassing. 
 
Opgemerkt wordt dat de hier besproken regeling omtrent draaideurconstructies alleen geldt in de 
klassieke sectoren en niet in de speciale sectoren. 
 
 
Vermoedens van belangenconflict en wrakingsplicht 
 
In een aantal gevallen bestaat er een vermoeden dat een belangenconflict voorligt. Dit is meer bepaald 
het geval : 
 

• zodra de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in artikel 6, 
§ 1, tweede lid, van de wet van 17 juni 2016, bloed- of aanverwant is in de rechte lijn tot de 
derde graad en in de zijlijn tot de vierde graad of in geval van wettelijke samenwoning, met 
een van de kandidaten of inschrijvers of met ieder ander natuurlijk persoon die voor rekening 
van een van hen een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid uitoefent; 
 

• indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in artikel 
6, § 1, tweede lid, van de wet van 17 juni 2016, zelf of via een tussenpersoon eigenaar, mede-
eigenaar of werkend vennoot is van één van de kandiderende of inschrijvende 
ondernemingen dan wel in rechte of in feite, zelf of desgevallend via een tussenpersoon, een 
vertegenwoordiging-, beslissings- of controlebevoegdheid uitoefent.  
 

De ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon die zich in een toestand van 
belangenconflict bevindt, is verplicht zichzelf te wraken (art. 6, § 3, wet van 17 juni 2016). Hij moet er 
de aanbesteder schriftelijk en onverwijld van op de hoogte stellen. 
 
 
Meldingsplicht deelname in kapitaal van kandidaat of inschrijver 
 
Indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager, de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 
artikel 6, § 1, tweede lid, van de wet van 17 juni 2016, zelf of via een tussenpersoon, één of meer 
aandelen of deelbewijzen ter waarde van ten minste vijf percent van het maatschappelijk kapitaal van 
een van de kandiderende of inschrijvende ondernemingen bezit, is hij verplicht de aanbesteder 
daarvan in kennis te stellen. Hij is niet altijd verplicht zichzelf te wraken, maar moet in de voormelde 
gevallen wel steeds een kennisgeving verrichten.  
 
III.A.2. Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC)  
 
Inleiding 
 
De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie, hierna CDBC, maakt deel uit van de Centrale 
directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit DJSOC binnen de gerechtelijke 
politie. In zijn huidige vorm bestaat de CDBC bijna twee decennia. In wezen is het de opvolger van het 
Hoog Comité van Toezicht (HCT), een dienst die zowel administratieve en gerechtelijke bevoegdheden 
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had in het kader van overheidsopdrachten en subsidies). Op heden beschikt de CDBC alleen nog over 
gerechtelijke bevoegdheden. 
 
Missie 
 
De CDBC is een centrale dienst binnen de federale politie met een operationele bevoegdheid. Dat 
betekent dat de leden van deze dienst gerechtelijke onderzoeken (huiszoekingen, inbeslagnemingen, 
verhoren, aanhoudingen, pv's, enz.) autonoom of in steun mogen uitvoeren, of in samenwerking met 
de gedeconcentreerde gerechtelijke directies (FGP's) in de arrondissementen. Dit is, afhankelijk van de 
ernst van het onderzoek, het delicate karakter ervan, de functie bekleed door de daders, de 
complexiteit van de gevraagde handelingen, enz. 
 
Beter gezegd, de CDBC is bevoegd voor het opsporen en verlenen van ondersteuning bij de opsporing 
van misdrijven ten nadele van de belangen van de staat, evenals de ernstige en complexe misdrijven 
van corruptie. Bovendien oefent hij een pilootfunctie uit in het kader van de bestrijding van criminele 
misbruiken en gedragingen inzake overheidsopdrachten, subsidiewetgeving, erkenningen en 
vergunningen. 
 
Het speurwerk van de CDBC betreft zo vooral de volgende misdrijven: omkoping, knevelarij, 
belangenneming en verduistering op het gebied van overheidsopdrachten, subsidies, vergunningen en 
erkenningen. De corruptie waarvan hier sprake is, moet dus beschouwd worden in de ruime zin van 
het woord, namelijk de misdrijven die beteugeld worden door de wet van 10 februari 1999 betreffende 
de bestraffing van corruptie. 
 
De CDBC bestaat uit twee secties met onderzoekers die zijn onderverdeeld volgens taalrol 
(Nederlandstalig en Franstalig): 

• de sectie Overheidsopdrachten voert hoofdzakelijk onderzoeken uit inzake fraude bij 
overheidsopdrachten; 

• de sectie Financiële Fraudes voert onderzoeken uit inzake subsidiefraude en inzake omkoping 
van ambtenaren en politieke mandatarissen. 

De CDBC houdt zich in het bijzonder bezig met de volgende fenomenen : 
• Corruptie in de ruime zin van het woord, namelijk de handelingen beteugeld door de wet van 

10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie: passieve en actieve omkoping, 
openbare en private omkoping, knevelarij, belangenneming, verduistering door een 
ambtenaar; 

• Fraude met overheidssubsidies; 
• Fraude bij overheidsopdrachten; 
• Sportfraude. 

 
Het fenomeen van de fraude bij overheidsopdrachten omvat misdrijven of onregelmatigheden 
gepleegd bij de opstelling, toekenning of uitvoering van met de overheid gesloten contracten voor de 
aanneming van werken, leveringen en diensten. Dergelijke fraude bestaat met name uit het opstellen 
en gebruiken van valse documenten, de verstoring van de vrije mededinging, verduisteringen, fraude 
met de gebruikte kwaliteit of hoeveelheid, enz. 
 
Al deze misdrijven, zoals omkoping, knevelarij, belangenneming, verduistering, fraude bij 
overheidsopdrachten of fraude met overheidssubsidies, zijn in meer dan één opzicht bijzonder en 
vereisen in veel gevallen een gecentraliseerde aanpak op het vlak van de gerechtelijke politie. 
 
De geldende wetgeving inzake fraude bij overheidsopdrachten is namelijk complex en omvangrijk en 
wijzigt regelmatig. Bovendien wijst de CDBC erop dat er een strafrechtelijke bepaling bestaat die 
specifiek van toepassing is op overheidsopdrachten. Het gaat om artikel 314 van het strafwetboek, 
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dat diegenen bestraft die, op welke manier dan ook, de vrijheid van opbod of van inschrijving hebben 
belemmerd. Onder deze bepaling vallen de vooraf gemaakte afspraken tussen ondernemers, met of 
zonder de medeplichtigheid van leden van de administratie.  
 
In 2017 werden door de CDBC aan Nederlandstalige kant een 9-tal dossiers opgevolgd waarbij 
schending van de wetgeving overheidsopdrachten aan de orde is. Aan Franstalige kant spreken we 
over 15 dergelijke dossiers. 
 
Door de aanwezigheid van de Europese instellingen in Brussel wordt de CDBC elk jaar belast met 
verscheidene onderzoeken naar misdrijven gepleegd door Europese ambtenaren. De CDBC werkt dan 
ook nauw samen met het Europees Bureau voor Fraudebestrijding. Het is immers vaak een 
administratief onderzoek van OLAF dat aanleiding geeft, op vraag van een Belgische magistraat, tot 
het gerechtelijk onderzoek van de CDBC. 
 

 
III.B. Op federaal niveau 
 
III.B.1. Belangenconflicten - Aanpak omtrent “verklaring op erewoord” 
 
In het kader van de preventie van belangenvermenging bij overheidsopdrachten werd er op 21 juni 
2010 een omzendbrief gepubliceerd. De omzendbrief belangenvermenging overheidsopdrachten die 
kadert in het federaal preventief integriteitsbeleid, heeft tot doel bij te dragen tot een sensibilisering 
van de personen die mogelijk in aanraking komen met de problematiek van de belangenvermenging 
in het kader van overheidsopdrachten en zodoende de toepassing van artikel 6 van de wet van 17 juni 
2016 betreffende de overheidsopdrachten, dat handelt over de belangenvermenging, te versterken.  
 
In toepassing van deze omzendbrief worden personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken 
zijn bij de gunning van en het toezicht op de uitvoering van een overheidsopdracht door hun 
diensthoofd gevraagd een verklaring te ondertekenen dat zij hebben kennisgenomen van de 
wettelijke bepalingen.  
 
Bovendien worden personen die menen dat zij een potentieel belangenconflict kunnen hebben met 
betrekking tot een bepaalde overheidsopdracht, gevraagd een verklaring van mogelijk 
belangenconflict te ondertekenen. 
 
Hierbij kan kennis genomen worden van de link naar deze omzendbrief : 
 
http://intra16.fed.be/nl/kans/integriteit/Documents/omzendbrief%20deontologie%20en%20overhei
dsopdrachten.pdf  

III.B.2. FOD BOSA, het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie 

De Belgische Ministerraad heeft op 30 juni 2006 de beleidsnota inzake het “Federaal preventief 

integriteitsbeleid” goedgekeurd.  

In het kader van de implementatie van deze beleidsnota werden de volgende mechanismen en 

instrumenten in het leven geroepen:  

- Het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie werd opgericht met ingang van 1 juli 2006. 
Dit Bureau staat in voor de preventieve integriteitsbewaking in de Belgische federale overheid.  
 

http://intra16.fed.be/nl/kans/integriteit/Documents/omzendbrief%20deontologie%20en%20overheidsopdrachten.pdf
http://intra16.fed.be/nl/kans/integriteit/Documents/omzendbrief%20deontologie%20en%20overheidsopdrachten.pdf
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- Een federaal deontologisch kader ten behoeve van het federaal overheidspersoneel werd 
door het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie opgesteld en door de Ministerraad 
goedgekeurd op 8 maart 2007. Deze gedragscode werd opgenomen in een omzendbrief 
(omzendbrief nr. 573 van 17 augustus 2007) en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 
augustus 2007. 
 

De tekst van het deontologisch kan geraadpleegd worden op onderstaande website:  

https://fedweb.belgium.be/nl/publicaties/deontologisch_kader_bb  

 

- De Ministerraad heeft tevens op 8 maart 2007 een koninklijk besluit houdende wijziging van 
verscheidene reglementaire bepalingen goedgekeurd dat is bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 22 juni 2007. Dit besluit voorziet in nieuwe bepalingen op het vlak van 
ambtelijke deontologie: 

 

o Invoering van het begrip ‘belangenconflict’ in het statuut van het Rijkspersoneel; 
o Nieuwe omschrijving van de rechten en plichten van de Rijksambtenaren; 
o Invoeging van nieuwe regels inzake cumulaties voor de federale personeelsleden 

 

Link naar het koninklijk besluit: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet

&cn=2007061431  

- Met het oog op het beheer van belangenconflicten werd ten behoeve van het federaal 
overheidspersoneel een handleiding ‘Beheer van belangenconflicten in het Belgisch federaal 
administratief openbaar ambt’ opgesteld en gepubliceerd. Dit instrument is zowel preventief 
als detectief in die zin dat het de ambtenaar inzichten en stappenplannen aanreikt om situaties 
van belangenconflicten in het kader van de uitoefening van het ambt te voorkomen of te 
bepalen.  
 

In de handleiding wordt aandacht besteed aan de belangenconflicten die kunnen optreden bij 

het beheer van de overheidsopdrachten. 

 

Deze handleiding is als bijlage opgenomen. 

 

- In het kader van de detectie en melding van deontologisch onaanvaardbaar gedrag heeft het 
Belgisch parlement de wet betreffende de melding van een veronderstelde 
integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden 
goedgekeurd. Deze wet werd op 4 oktober 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  
 

Het Centrum Integriteit geeft in zijn bijdrage een toelichting over de principes en de 

procedures van deze wet van 15 september 2013. 

 

Het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie ziet erop toe dat de internationale verdragen en 

aanbevelingen inzake bestuurlijke ethiek en preventie van corruptie worden opgevolgd: 

- United Nations Convention against Corruption: Dit verdrag werd door het Belgisch Parlement 
goedgekeurd door de wet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties 
tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003.  
 

In het kader van de implementatie van deze Convention against Corruption onderwerpt België 

als lidstaat zich aan het evaluatiemechanisme dat in dit Verdrag is voorzien. Thans wordt België 

https://fedweb.belgium.be/nl/publicaties/deontologisch_kader_bb
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007061431
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007061431
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via een peer review mechanisme geëvalueerd inzake de naleving van Hoofdstuk II – 

Preventieve maatregelen. Artikel 9 van dit hoofdstuk II bevat regels inzake de gunning van 

overheidsopdrachten.  

 

 

- De aanbevelingen van de OESO: 
 

o 1998 Recommendation of the OECD Council on Improving Ethical Conduct 
in the Public Service: Deze aanbeveling vormde een belangrijke basis voor het 

opstellen van de bovenvermelde beleidsnota in 2006.  

o 2003 Recommendation of the Council on guidelines for managing conflict of interest 
in the public service: Deze aanbeveling werd aan het federaal overheidspersoneel 
meegedeeld aan de hand van de bovenvermelde handleiding ‘Beheer van 
belangenconflicten in het Belgisch federaal administratief openbaar ambt’. 

o 2015 Recommendation of the Council on Public Procurement: Het Bureau voor 
Ambtelijke Ethiek en Deontologie zal met deze aanbeveling rekening houden bij het 
opstellen van een nieuwe beleidsnota ‘Federaal Integriteitsbeleid’ die zal worden 
opgesteld als opvolger van de voormelde beleidsnota uit 2006.  

o 2017 Recommendation on Public Integrity: Het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en 
Deontologie zal met deze aanbeveling rekening houden in het licht van een nieuwe 
beleidsnota ‘Federaal Integriteitsbeleid’ die zal worden opgesteld als opvolger van de 
voormelde beleidsnota uit 2006.  

 

Met het oog op de implementatie van het federaal integriteitsbeleid in de federale organisaties 

werden twee netwerken opgericht: 

1. Het Netwerk Integriteit van de Federale Overheid (NIFO) 
 

De integriteitscoördinator is de medewerker die binnen een organisatie van het Belgisch 

federaal administratief openbaar ambt een bijdrage levert aan de implementatie van het 

integriteitsbeleid. Om hem of haar bij te staan werd het mechanisme van het “netwerk 

integriteit federale overheid” (NIFO) opgericht met de integriteitscoördinatoren van de 

federale administratieve overheden. Het heeft vooral de uitwisseling van praktische en 

pragmatische ontwikkelingen, onderwerpen en goede voorbeelden waarmee de organisatie 

aan het integriteitsbeleid vorm en inhoud geeft, tot doel. Het vormt ook het uitgelezen kanaal 

voor informatiedoorstroming en een discussieplatform.  

2. Het Netwerk van de Vertrouwenspersonen Integriteit  
 

In het kader van de voormelde meldingswet van 15 september 2013 werd een “netwerk van 

vertrouwenspersonen integriteit” opgericht in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 

oktober 2014 tot uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013 betreffende 

de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve 

overheden door haar personeelsleden.  

 

Dit netwerk beoogt de professionele ontwikkeling van de vertrouwenspersonen integriteit 

door onder meer : (a) de ontwikkeling van hun kennis (theorie, methoden, instrumenten), (b) 

expliciet aandacht te besteden aan hun persoonlijke opvattingen en gedrag in de uitoefening 
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van hun functie en (c) in intervisie concrete geanonimiseerde casussen te bespreken en/of te 

analyseren. 

   

III.B.3. FOD BOSA, Dienst Organisatiebeheersing - Interne controle  

Het wettelijk kader  

Voor de federale overheid worden de verantwoordelijkheden inzake interne controle vastgelegd en 

gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem 

binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht. Hierin wordt verduidelijkt dat interne 

controle een verantwoordelijkheid is van iedereen binnen de organisatie met specifieke 

verantwoordelijkheden voor de leidinggevenden en het management. Dit koninklijk besluit bepaalt 

dat de interne controle moet uitgebouwd worden volgens het COSO model zonder dit verder te 

specifiëren naar verschillende aspecten zoals overheidsopdrachten, fraude en corruptie. COSO is een 

managementmodel dat is ontwikkeld door The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO). 

 

Link naar het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen 

sommige diensten van de federale uitvoerende macht:  

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=200

7081760  

Toelichting van de mechanismen die zijn opgericht:  

De cel organisatiebeheersing binnen het DG Budget en Beleidsevaluatie (B&B) van de FOD BOSA biedt 

methodologische ondersteuning aan de verschillende federale overheidsdiensten bij de uitbouw en 

verbetering van het intern controlesysteem. Deze opdracht werd destijds opgenomen in het 

oprichtingsbesluit van de FOD Budget en Beheerscontrole van 15 mei 2001 en werd bij de integratie 

en creatie van de FOD BOSA bevestigd door het koninklijk besluit van 22 februari 2017. Het artikel 2 

van dit besluit stelt dat de FOD BOSA volgende opdrachten heeft: 

“… 

7° het uitbouwen van een expertisecentrum voor het onderzoek, de opmaak en de 

ontwikkeling van methodes, normen en technieken inzake begroting, beheerscontrole 

en rapportering; 

8° het vervullen van een ondersteunende rol inzake de aangelegenheden bedoeld in 3° 

tot en met 7°;…”. 

 

Het DG B&B van de FOD BOSA heeft volgens het controleraamwerk PI(F)C van de Europese Commissie 

de functie van Central Harmonisation Unit (CHU). PI(F)C wordt omschreven aan de hand van drie 

pijlers: management verantwoordelijkheid, een onafhankelijke interne audit en een centrale 

harmonisatie eenheid (CHU) voor het ontwikkelen van methodologieën en standaarden ten behoeve 

van de eerst twee pijlers. Dit betekent dat het DG B&B enerzijds ondersteuning biedt aan 1ste en 2de 

lijn controleactoren van het ‘3 lines of defense’ model van het Institute of Internal Auditors (IIA). Het 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007081760
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007081760
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vervult deze ondersteuningsrol door het promoten van interne controle, het aanbieden van opleiding 

en instrumenten en door op te treden als kennis- en expertisecentrum in deze materie. Anderzijds 

verzorgt het DG B&B de coherentie binnen het controlelandschap door het coördineren van de 

werkzaamheden van de verschillende controleactoren waaronder de interne audit en door het 

waarborgen van een solide regelgeving inzake interne controle.  

 

Voor een toelichting inzake PI(F)C wordt verwezen naar het volgende document:  

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/brochure_pifc_en.pdf   

 

Voor een toelichting aangaande het model van de ‘three lines of defense’ wordt verwezen naar het 

volgende document:  

https://na.theiia.org/standards-

guidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective

%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf  

 

Binnen de overheidsdiensten is het management verantwoordelijk voor het implementeren van de 

interne controle. De overheidsdiensten dienen hierbij rekening te houden met de bestaande 

regelgeving en de vastgelegde referentiekaders zoals COSO hieromtrent. De meeste 

overheidsdiensten beschikken over een stafdienst of een staffunctie (internecontrolecoördinator) die 

binnen de overheidsdienst de internecontroleactiviteiten ondersteunt en coördineert.  

 

Recentelijk werd op vraag van de Federale Interne Auditdienst (FIA) binnen elke overheidsdienst van 

het audituniversum een riskofficer aangesteld. Deze riskofficer heeft als belangrijkste taak het 

management te ondersteunen in zijn verantwoordelijkheden inzake interne controle door het bieden 

van een overzicht van de risico’s en de bestaande beheersmaatregelen en deze rapporteert hierover 

op regelmatige basis aan het Directiecomité. Deze kan ook adviezen uitbrengen zonder hierbij 

managementverantwoordelijkheden over te nemen. In veel gevallen en afhankelijk van de grootte van 

de overheidsdienst valt de functie van riskofficer samen met andere functies zoals deze van 

internecontrolecoördinator, kwaliteitsondersteunende functies of functies inzake de bescherming van 

de Privacy en informatiebeheer. 

 

Toelichting inzake het intern controlesysteem en rol op het vlak van preventie en detectie op het 
vlak van overheidsopdrachten  

Zowel binnen het preventieve als het detectieve luik van de interne controle werden verschillende 

instrumenten geïntroduceerd. Deze instrumenten richten zich niet specifiek op het proces van de 

overheidsopdrachten. Ze zijn gericht op een verdere uitbouw van de interne controle voor alle 

activiteiten van de overheidsdiensten inclusief het proces van de overheidsopdrachten. 

 

De leidinggevende dient de interne controle uit te bouwen en continu te verbeteren. Om het 

management te responsabiliseren voorziet het voormeld koninklijk besluit van 2017 inzake interne 

controle in een jaarlijkse rapporteringsverplichting door de leidinggevende over de staat van het 

intern controlesysteem en de vooropgestelde acties ter verbetering ervan. Deze rapporten worden 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/brochure_pifc_en.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf
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beoordeeld door het Auditcomité van de federale overheid (ACFO). Het ACFO maakt op basis van deze 

rapportering enerzijds individuele rapporten met aanbevelingen ter verbetering over aan de 

individuele federale organisaties en de betrokken bevoegde Ministers en anderzijds een globaal 

rapport voor de regering met een overzicht en stand van zaken inzake interne controle op federaal 

overheidsniveau.  

 

Ook in de bestuursovereenkomsten die worden afgesloten tussen de hoogste leidinggevende 

ambtenaren en de betrokken bevoegde ministers worden een aantal specifieke doelstellingen en key 

performance indicators (KPI’s) opgenomen aangaande de interne controle. Ter illustratie, in de eerste 

bestuursovereenkomsten werd een algemene doelstelling inzake interne controle opgenomen waarbij 

de overheidsdiensten verplicht werden een maturiteitsmeting uit te voeren gekoppeld aan een aantal 

concrete verbeteracties.  

 

De ondersteuningsfunctie van het DG B&B van de FOD BOSA is vraaggestuurd en houdt in de mate 

van het mogelijke rekening met de specifieke context en behoeften van de klant-overheidsdienst. De 

dienstverlening door het DG B&B kan gaan van een algemene sensibilisering inzake interne controle 

tot een specifieke opleiding en begeleiding op maat voor de implementatie van instrumenten voor 

interne controle en risicobeheer. De FOD biedt ook in zijn modulair opleidingsaanbod een 

zelfstudiemodule en een cursus interne controle aan.  

 

Maandelijks faciliteert het DG B&B het ICAN (interne controle en audit netwerk) waar de riskofficers 

en de internecontrolecoördinatoren van de verschillende federale overheidsdiensten worden 

samengebracht om te overleggen over gezamenlijke uitdagingen, om ervaringen te delen en van elkaar 

te leren. Door het uitnodigen van externe sprekers van bv. de Europese Commissie, de Vlaamse 

Overheid, blijven de coördinatoren op de hoogte van de nieuwe trends en instrumenten. Binnen ICAN 

worden ook andere controleactoren uitgenodigd zoals o.m. de FIA en het ACFO zodat de deelnemers 

de gelegenheid krijgen om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen ter bevordering van de 

samenwerking tussen de verschillende controleactoren.  

 

III.B.4. De Federale Interne Auditdienst  

 

De Federale Interne Auditdienst (FIA)1 werd opgericht met het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot 

oprichting van de Federale Interne Auditdienst. FIA werkt onder toezicht van het Audit Comité van de 

Federale Overheid (ACFO). 

 

Link naar het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interne Auditdienst: 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=201

6050402   

                                                           
1 http://www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-04-mei-2016_n2016202356.html  

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2016050402
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2016050402
http://www.etaamb.be/nl/koninklijk-besluit-van-04-mei-2016_n2016202356.html


41 
 

 

Er zijn verschillende actoren die een rol spelen binnen het Governance model van de Federale 

Overheid, elk met een eigen rol maar met het gemeenschappelijk doel te streven naar “Good 

Governance”. In het “Three lines of defense” model neemt FIA de plaats in van derdelijns controle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het audituniversum van FIA bevat de volgende scope: 18 entiteiten en 30 administratieve diensten, 

met autonome boekhouding die afhangen van deze entiteiten. 

 

 
 
 
FIA voert audit opdrachten uit bij de diensten, die vallen binnen het toepassingsgebied van het 

koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interne Auditdienst.  

 

Gelet op het audituniversum van FIA kunnen deze auditactiviteiten slaan op activiteiten, processen, 

procedures, structuren, het risicobeheer, de interne controle, de interne controlesystemen en/of het 

goed bestuur eigen aan één dienst of één onderdeel van een dienst, of op activiteiten, processen, 

procedures, structuren, het risicobeheer, de interne controle, de interne controlesystemen en/of het 
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goed bestuur die gemeenschappelijk zijn aan meerdere diensten of onderdelen van diensten of die 

gelijklopend zijn binnen meerdere diensten of onderdelen van diensten.  

 
Binnen FIA werd eveneens een dienst forensische audit opgericht. Deze dienst is actief sinds 

01/01/2018. Deze dienst richt zich op de uitvoering van forensisch onderzoek. De onregelmatigheden 

en schendingen, die in een overheidscontext in aanmerking komen voor een forensisch onderzoek, 

situeren zich in het gebied van integriteitsschendingen, die gepleegd worden door ambtenaren of 

waarbij ambtenaren betrokken zijn. Voor het definiëren van de aard van de schendingen en meldingen, 

die in aanmerking komen voor het eventueel opstarten van een forensisch onderzoek, wordt de 

definiëring van een integriteitsschending volgens de meldingsregeling van 15 september 2013 

gehanteerd (Art 2, 3° van de Wet van 15 september 2013). 

 

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder een veronderstelde integriteitsschending de 

veronderstelling van : 

a) een handeling of het nalaten van een handeling door een personeelslid die een inbreuk is op 

de wetten, de besluiten, de omzendbrieven, de interne regels en de interne procedures die 

van toepassing zijn op de federale administratieve overheden en hun personeelsleden; 

b) een handeling of het nalaten van een handeling door een personeelslid die een 

onaanvaardbaar risico inhoudt voor het leven, de gezondheid of de veiligheid van personen of 

voor het milieu; 

c) een handeling of het nalaten van een handeling door een personeelslid die manifest getuigt 

van een ernstige tekortkoming in de professionele verplichtingen of in het beheer van een 

federale administratieve overheid;  

d) het welbewust bevelen of adviseren door een personeelslid om een integriteitsschending te 

begaan zoals bedoeld in a), b) en c). 

 
FIA hanteert de definitie voor forensische audit van het instituut der forensische auditoren2: 

“forensische audit is het geheel van activiteiten bestaande uit het verzamelen, controleren, bewerken, 

analyseren van en rapporteren over gegevens, met het oog op waarheidsbevinding en/of 

bewijsvoering, in een geijkt referentiekader, op het terrein van juridische/financiële geschillen en/of 

onregelmatigheden waaronder fraude) en het geven van preventieve adviezen op dit terrein.” 

 
De forensische audit van FIA is één van de sleutelactoren binnen het federale niveau, met het oog op 

de preventie, opsporing en adequate melding van gevallen van fraude, corruptie, belangenvermenging 

en andere ernstige onregelmatigheden in het kader van de toepassing van de wetten inzake 

overheidsopdrachten en concessie overeenkomsten opgelegd door de Europese Commissie. 

 

Fraude audit wordt door FIA in vier pijlers ingedeeld: 

a) Inventarisatie: welke soorten fraude, welke risicovolle processen, systemen en functies, kennis 

van fraude indicatoren,... 

                                                           
2 (www.ifa-iaf.be) 

 

http://www.ifa-iaf.be/
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b) Preventie: opleiden, en trainen van medewerkers, verhoogd bewustzijn, screenen van 

mogelijk toekomstig personeel, opstellen van een integriteitsprotocol,... 

c) Detectie: verder onderzoek naar aanleiding van potentiële fraude-indicaties,... 

d) Onderzoek: bv data, digitale of IT onderzoek, kostbewegingen, aanbestedingen,... 

 
De kerntaken van de forensische audit zijn detectie audits en forensische audits. 

 
Een forensische audit of een administratief onderzoek is bedoeld om bij twijfel eerst intern een 

onderzoek te voeren. Het doel van het administratief onderzoek is om alle feiten aan het licht te 

brengen en een gefundeerd oordeel uit te spreken over de vragen: wie, wat, waar, wanneer en hoe.  

Indien een administratief onderzoek uitwijst dat er mogelijke misdrijven zijn gepleegd, wordt het 

parket ingelicht door de leidinggevende (voorzitter of minister) van het auditobject. In dat geval wordt 

ook aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) van de federale politie een 

exemplaar bezorgd van het auditrapport.  

 

Naar de toekomst toe zal ook gewerkt worden via detectie audits. Hierbij zullen gegevens op 

geautomatiseerde wijze worden geanalyseerd op basis van fraude risicoanalyse, om afwijkende 

patronen te detecteren. FIA zal hierbij vertrekken vanuit vaststellingen, die gedaan worden door de 

interne audit, bekende risicofactoren, kwetsbare functies en organisatorische kwetsbaarheden. Op 

basis van de gedetecteerde patronen kunnen individuele gevallen worden onderscheiden om deze van 

naderbij te onderzoeken. 

 

III.B.5. Het Centrum Integriteit bij de federale ombudsman 

1. Het systeem voor de melding van een veronderstelde integriteitsschending 

 

De wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending 

in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden is in werking getreden op 4 april  

2014. Deze wet heeft geleid tot de invoering van een systeem dat federale ambtenaren toelaat om, op 

vertrouwelijke basis, in hun administratie vastgestelde misbruiken of onregelmatigheden te melden. 

De wet regelt tevens de bescherming van ambtenaren tegen mogelijke represailles in geval van 

melding, alsook de uitvoering van het onderzoek betreffende de gemelde feiten.  

 

Het begrip “veronderstelde integriteitsschending” is heel ruim gedefinieerd. Onder een dergelijke 

schending wordt verstaan: 

• inbreuken op wetten, besluiten, omzendbrieven, interne regels en interne procedures; 

• handelingen die een onaanvaardbaar risico inhouden voor het leven, de gezondheid of de 

veiligheid van personen of voor het milieu; 

• ernstige tekortkomingen in de professionele verplichtingen of in het beheer van een federale 

administratie; 

• of het feit een ambtenaar ertoe aan te zetten dergelijke handelingen te stellen.  
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Gevallen van fraude of onregelmatigheden door federale ambtenaren in het kader van 

overheidsopdrachten behoren aldus tot het toepassingsgebied van het meldsysteem.  

 

Bovendien stelt dit systeem federale ambtenaren die kennis hebben gekregen van een misdaad of van 

een wanbedrijf vrij van de verplichting, opgenomen in artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering 

(Sv.)3, om de procureur des Konings hiervan op de hoogte te brengen. Deze verplichting is 

overgeheveld naar de vertrouwenspersonen integriteit en het Centrum Integriteit, die, in het kader 

van de verwerking van een melding, verplicht zijn de procureur des Konings te informeren indien zij 

kennis krijgen van een mogelijke misdaad of wanbedrijf. 

 

De opdrachten van de vertrouwenspersonen integriteit en van het Centrum Integriteit  

 

Het meldsysteem bestaat uit een intern kanaal, de vertrouwenspersoon integriteit (VPI) aangeduid 

binnen de verschillende federale administraties4, en een extern kanaal, het Centrum Integriteit (CINT) 

bij de federale Ombudsman (collaterale instelling van het Federaal Parlement).  

 

1.1. De vraag om voorafgaand advies 

 

De ambtenaren vragen de VPI of het CINT een voorafgaand advies over de betrokken melding. De vraag 

om voorafgaand advies is een verplichte fase tijdens dewelke de VPI of het CINT onderzoekt of de 

melding ontvankelijk is en of er voldoende elementen zijn om de vermoedens van onregelmatigheden 

te staven. In voorkomend geval wordt een gunstig advies verleend en kan de betrokken ambtenaar 

zijn melding bevestigen, waardoor het CINT een onderzoek begint. Als een ongunstig advies wordt 

verleend, stopt de procedure en wordt er geen onderzoek uitgevoerd. 

 

1.2. Het onderzoek 

 

Het CINT is als enige bevoegd om het onderzoek naar de gemelde onregelmatigheden uit te voeren. In 

dat kader is het CINT met name gemachtigd om ter plaatse alle vaststellingen te doen, alle documenten 

en inlichtingen te verkrijgen die het nuttig acht, en alle betrokken personeelsleden te horen. 

Personeelsleden die uit hoofde van hun staat of beroep kennis hebben van geheimen die hun zijn 

toevertrouwd, worden overigens ontheven van hun plicht tot geheimhouding in het kader van een 

onderzoek van het CINT. 

 

Na het onderzoek stelt het CINT een verslag op met de vaststellingen van het onderzoek en eventuele 

aanbevelingen om het risico op herhaling te beperken. Het CINT bezorgt dit verslag aan de leidend 

ambtenaar van de betrokken overheidsdienst, of aan de minister indien de leidend ambtenaar 

                                                           
3 Artikel 29 Sv. bepaalt dat ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt 
van een misdaad of van een wanbedrijf, verplicht is daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des 
Konings. 
4 De interne component valt onder het koninklijk besluit van 9 oktober 2014 tot uitvoering van artikel 3, § 2 van 
de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de 
federale administratieve overheden door haar personeelsleden. 
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betrokken is bij de vastgestelde integriteitsschending. De leidend ambtenaar of de minister is als enige 

verantwoordelijk voor het nemen van de door hem nuttig geachte maatregelen op basis van het 

onderzoeksverslag. 

 

1.3. De bescherming 

 

Het meldsysteem voorziet tevens in bescherming van rechtswege voor de federale ambtenaren die 

een melding doen, alsook voor de federale ambtenaren die bij het onderzoek betrokken worden. Deze 

bescherming begint op de datum van de vraag om voorafgaand advies of de datum waarop de federaal 

ambtenaar betrokken wordt bij het onderzoek en duurt tot twee jaar na het afronden van het 

onderzoeksverslag of na een definitieve gerechtelijke uitspraak. Het betreft bescherming tegen elke 

represaillemaatregel in verband met de melding of de medewerking aan het onderzoek. De 

bescherming wordt verleend door de federale Ombudsman.   

 

 

2. Preventie, detectie en reactie 

 

In het kader van het federaal integriteitsbeleid is het meldsysteem van belang voor het detecteren van 

mogelijke onregelmatigheden, met name op het vlak van overheidsopdrachten. Het meldsysteem 

heeft ook een preventieve rol, met name omdat het bestaan ervan een afschrikkende werking kan 

hebben op federale ambtenaren met slechte bedoelingen en omdat de eventuele aanbevelingen die 

na afloop van het onderzoek worden geformuleerd kunnen bijdragen tot het beperken of beëindigen 

van wantoestanden of tekortkomingen op het vlak van interne controle die de ambtenaar hebben 

toegelaten de onregelmatigheid te begaan. Tot slot speelt het meldsysteem een reactieve rol omdat 

de leidend ambtenaar op basis van het onderzoeksverslag kan beslissen een tuchtrechtelijke 

procedure in te stellen of iedere andere correctieve maatregel kan nemen die hij nuttig acht. 

In 2017 heeft het CINT twee onderzoeken uitgevoerd over mogelijke onregelmatigheden in het kader 

van overheidsopdrachten (op een totaal van tien onderzoeken).  

 

3. Nuttige links 

 

Jaarverslagen van de federale Ombudsman: http://www.federaalombudsman.be/nl/biblio 

Website van het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman: 

http://www.federaalombudsman.be/nl/integriteit 

Informatie over het meldsysteem op de website van Fedweb: 

https://fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waard

en/beleid_federale_integriteit/melding_van_een_integriteitsschending 

 
 

http://www.federaalombudsman.be/nl/biblio
http://www.federaalombudsman.be/nl/integriteit
https://fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/beleid_federale_integriteit/melding_van_een_integriteitsschending
https://fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/beleid_federale_integriteit/melding_van_een_integriteitsschending
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III. C. Vlaamse Regering 
 
In eerste instantie is het de taak en verantwoordelijkheid van elke entiteit van de Vlaamse overheid 

om zelf voldoende toezicht en controle uit te oefenen op de overheidsopdrachten die ze in de markt 

zet.  

Artikel 33 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid bepaalt dat de departementen, de intern 

verzelfstandigde agentschappen en de extern verzelfstandigde agentschappen moeten instaan 

voor de interne controle van hun bedrijfsprocessen en activiteiten. Daartoe werd een leidraad 

"Organisatiebeheersing en Interne controle" opgesteld. De Vlaamse Regering heeft deze leidraad 

op 30 mei 2008 goedgekeurd als referentiekader voor de entiteiten van de Vlaamse overheid en 

hen ermee belast de nodige maatregelen te treffen voor de toepassing ervan. In deze leidraad 

staat ‘integriteit’ als centraal gegeven in alle beheersprocessen van de organisatie. Een voltijdse 

coördinator Integriteitszorg ondersteunt de Vlaamse Regering (via de minister bevoegd voor 

Bestuurszaken) bij de uitbouw van een geïntegreerd en doeltreffend integriteitsbeleid in de 

Vlaamse overheidsorganisatie.  

Aangezien de interne controle plaatsvindt vooraleer een definitieve beslissing wordt getroffen (of 

uitgevoerd) laat dit meteen ook toe op een doeltreffende manier aan risicobeheer te doen. Dit 

gaat samen met een getrapt systeem van delegatieregeling waarbij, naarmate het bedrag van een 

uitgave hoger is, de desbetreffende beslissing op een hoger echelon in de hiërarchie moet 

genomen worden en onderhevig is aan strengere controleprocedures.  

Daarnaast zijn ook verschillende controleactoren actief in dit verband.  

- Het Rekenhof voert regelmatig auditopdrachten uit die betrekking hebben op de naleving van 
de wetgeving overheidsopdrachten. Het Rekenhof is een grondwettelijke instelling die 
belast is met de controle van de openbare financiën, onder meer wat betreft de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Het rapporteert rechtstreeks aan het Vlaams 
Parlement. Het Rekenhof oefent zijn controletaken op eigen initiatief uit, wat een 
waarborg vormt voor de objectiviteit en onpartijdigheid van zijn controles. Het Vlaams 
Parlement kan aan het Rekenhof echter ook specifieke beheersonderzoeken opdragen.  
 

- Aan de Inspectie van Financiën dient zowel voor het bestek als voor de gemotiveerde 
gunningsbeslissing vanaf bepaalde drempelbedragen voorafgaand advies te worden gevraagd. 
 

- Via het uitvoeren van diverse types auditopdrachten is ook Audit Vlaanderen geregeld actief 
op het vlak van overheidsopdrachten. Audit Vlaanderen is bij besluit van de Vlaamse 
Regering van 18/10/2013 opgericht als een agentschap dat onafhankelijk werkt van de 
Vlaamse Regering. Audit Vlaanderen is zowel bevoegd voor de audit van de Vlaamse 
administratie als voor de audit van de lokale besturen (gemeenten, Openbare centra voor 
Maatschappelijk Welzijn, provincies). Om de onafhankelijkheid van Audit Vlaanderen te 
waarborgen zijn twee auditcomités opgericht, met name het auditcomité van de Vlaamse 
administratie en het auditcomité van de lokale besturen. Deze auditcomités zijn belast 
met de aansturing, de controle en het toezicht op het agentschap. De meerderheid van 
de leden van de beide auditcomités bestaat uit onafhankelijke deskundigen.  
 
Audit Vlaanderen voert financiële audits, overeenstemmingsaudits en operationele audits 
uit. Audit Vlaanderen is tevens bevoegd voor het uitvoeren van administratieve 
onderzoeken (forensische audits) in geval zich indicaties voordoen van 
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onregelmatigheden. Een forensische audit kan aangevraagd worden door de Vlaamse 
Regering, door een minister van de Vlaamse Regering of door een leidend ambtenaar. De 
voorzitters van de raden van bestuur en in voorkomend geval van het auditcomité van de 
publiekrechtelijk vormgegeven EVA's kunnen eveneens forensische audits aanvragen.  
 
Verder kan door Audit Vlaanderen of de ombudsman een forensische audit opgestart 
worden na een door een klokkenluider gemelde wantoestand alsook in het kader van het 
klachtenmanagement, na een klacht met indicaties van fraude of onregelmatigheden. 
 
Het Vlaams Personeelsstatuut (besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006) 
voorziet in de bescherming van personeelsleden die in de uitoefening van hun ambt 
nalatigheden, misbruiken of misdrijven vaststellen en deze aangeven of bekendmaken.  
 
Medewerkers van de Vlaamse overheid zijn volgens artikel 29 van het wetboek van 
strafvordering verplicht misdaden en wanbedrijven aan de bevoegde procureur des Konings 
te melden: “Iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar die in de 
uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, is verplicht 
daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen wier 
rechtsgebied die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd of de verdachte zou kunnen worden 
gevonden, en aan die magistraat alle desbetreffende inlichtingen, processen-verbaal en akten 
te doen toekomen”. 
 
Verdere concretisering van de deontologische rechten en plichten van medewerkers van de 
Vlaamse overheid die vallen onder het Vlaams Personeelsstatuut staat in de deontologische 
code van de Vlaamse overheid. 
 
Elk personeelslid van de Vlaamse overheid heeft decretaal het recht om rechtstreeks Audit 
Vlaanderen op de hoogte te brengen van onregelmatigheden. Tussen de Vlaamse 
Ombudsdienst en Audit Vlaanderen werd een protocol afgesloten waarin de onderlinge 
relaties werden vastgelegd ingeval een klokkenluider via het kanaal van de Vlaamse 
Ombudsdienst bepaalde mistoestanden zou signaleren en/of de bescherming van de 
ombudsman inroept. 
 
Indien een forensische audit uitwijst dat er mogelijks misdrijven zijn gepleegd, wordt de 
Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (federale politie) ingelicht door de 
administrateur-generaal van het agentschap Audit Vlaanderen. 
 
Door het uitvoeren van forensische audits en detectie-audits wordt gepoogd om eventuele 
onregelmatigheden bij de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten aan het licht te 
brengen. Bij de uitvoering van organisatie-audits bij de lokale besturen schenkt Audit 
Vlaanderen ook extra aandacht aan de naleving van de wetgeving overheidsopdrachten. In 
2017 zijn rapporten gepubliceerd over een detectie-audit overheidsopdrachten uitgevoerd bij 
een aantal entiteiten van de Vlaamse overheid, een thema-audit “Aankoop- en contractbeheer 
van leveringen en diensten” en een thema-audit “Aankoop- en contractbeheer van werken” 
bij een aantal lokale besturen.  
 

Vlaanderen (meer bepaald de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest) maakt deel uit van 

de Belgische Staat, die georganiseerd is volgens een federaal bestel. Als dusdanig is de federale 

Belgische wetgeving en het federaal justitieel kader ook op Vlaanderen van toepassing.  
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Indien een belanghebbende van oordeel is dat een overheidsopdracht niet correct zou  gegund 

zijn, beschikt hij over verschillende mogelijkheden om daartegen te reageren:  

- neerleggen van een klacht bij de bestuursinstantie die de beslissing heeft genomen en, 

zonodig, in tweede instantie bij de Vlaamse Ombudsdienst ; de klacht moet dan behandeld 

worden volgens specifieke modaliteiten en instructies die vastgelegd zijn in 2 decreten;  

- instellen van beroep bij een administratieve rechtbank, namelijk de Raad van State, die 

volledig autonoom kan overgaan tot schorsing en/of vernietiging van de getroffen beslissing. 

In dat geval kan ook een schadevergoeding opgelegd worden;  

- bij ernstige onregelmatigheden, bv. vermoedens van corruptie : klacht neerleggen bij het 

agentschap Audit Vlaanderen en/of bij de gerechtelijke instanties. 

Het Departement Kanselarij en Bestuur heeft ‘Opleiding en adviesverlening integriteit bij 

overheidsopdrachten’ voorzien. De opdrachtnemer moet personeelsleden opleiding geven over 
integriteit bij overheidsopdrachten. Ook kan aan de ondernemer gevraagd worden om 
adviesverlening te geven over dit onderwerp.  
 
 

III.D. Waalse Regering 
 
De Waalse overheidsdienst heeft, op basis van een model van de Europese Commissie, een verklaring 
ingesteld omtrent afwezigheid van belangenconflicten voor de overheidsopdrachten die worden 
gesubsidieerd door de Europese Unie (FEDER). 
 
In het betreffende document verklaren de financiële actoren en de andere personen die deelnemen 
aan de uitvoering en het beheer van het budget, met inbegrip van de voorbereidende handelingen in 
dat verband, de audit en de controle, dat zij geen enkele handeling zullen stellen die ertoe zou leiden 
dat hun eigen belangen in conflict zouden kunnen komen met die van de Unie. Betreft dus een 
verklaring op eer die worden ondertekend door allen die betrokken zijn bij een opdracht. 
 
Indien blijkt dat er een belangenconflict bestaat, kan de financiering van de overheidsopdracht in het 
gedrang komen. 
 
 

III.E. Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
De ondernomen acties en/of ingevoerde mechanismen om te voldoen aan met de nieuwe 
bepalingen inzake preventie, opsporing en adequate melding van onregelmatigheden vastgesteld in 
het kader van overheidsopdrachten, met inbegrip van fraude en omkoping. 
 
Artikel 61 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 definieert de begrippen “fraude” en “omkoping”: 
 
“2° omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek of in artikel 3 van de 
Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of 
van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn of in artikel 2.1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ 
van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector; 
 3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële 
belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;” 
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Deze definities voldoen aan de bepalingen van artikel 57 van richtlijn 2014/24/EU betreffende het 
plaatsen van overheidsopdrachten. 
 
Het algemene beginsel vervat in artikel 57 van dezelfde richtlijn is omgezet in artikel 67 van de wet van 
17 juni 2016. Dit artikel bepaalt dat de aanbestedende overheid, behoudens corrigerende 
maatregelen, een kandidaat of inschrijver uitsluit van deelname aan de plaatsingsprocedure, in welk 
stadium van de procedure ook, wanneer zij heeft vastgesteld of anderszins ervan op de hoogte is dat 
deze kandidaat of inschrijver door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is 
[met name] wegens 2° fraude 3° omkoping. 
 
De specifieke uitsluitingsgronden fraude en omkoping worden opgespoord met behulp van de 
volgende middelen: 
 

- Voor opdrachten waarvoor een UEA moet worden ingevuld, via de door de inschrijver of 
kandidaat verstrekte informatie in deel III, A. van het UEA. De door de vermoedelijke 
inschrijver ingevulde informatie wordt vervolgens gecontroleerd op basis van een uittreksel 
uit het strafregister van de betrokken persoon of personen, overeenkomstig artikel 73, § 3, 
van de wet van 17 juni 2017 (omzetting van artikel 59.4. van richtlijn 2014/24/EU) 

- Voor opdrachten waarvoor geen UEA moet worden ingevuld, op basis van een uittreksel uit 
het strafregister die de inschrijvers verzocht worden samen in te dienen met hun offerte (een 
impliciete verklaring op erewoord is niet toegestaan omdat het strafregister van de inschrijvers 
niet gratis toegankelijk is voor de aanbestedende overheid). 

 
De ondernomen acties en/of ingevoerde mechanismen om te voldoen aan met de nieuwe 
bepalingen inzake preventie, opsporing en adequate melding van belangenconflicten 
 
Het begrip “belangenconflict” is gedefinieerd in artikel 6 van de wet van 17 juni 2016. Het is gebaseerd 
op artikel 24 van de richtlijn, maar verduidelijkt de Europese bepalingen:  
 
“Het begrip belangenconflict beoogt ten minste iedere situatie waarin een bij de plaatsing of de 
uitvoering betrokken ambtenaar, openbare gezagsdrager of andere persoon die op welke wijze ook 
aan de aanbesteder verbonden is, met inbegrip van de namens de aanbesteder optredende aanbieder 
van aanvullende aankoopactiviteiten, alsook elke persoon die bij de plaatsing of op het resultaat ervan 
invloed kan hebben, direct of indirect, financiële, economische of andere persoonlijke belangen heeft 
die geacht kunnen worden hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de plaatsing of de uitvoering in 
het gedrang te brengen.” 
 
Artikel 6, § 2, van de wet, dat verder gaat dan wat de Europese regelgeving voorschrijft, bevat 
logischerwijs het verbod opgelegd aan een ambtenaar, openbare gezagsdrager of andere personen die 
op welke wijze ook aan de aanbesteder verbonden zijn, met inbegrip van de namens de aanbesteder 
optredende aanbieder van aanvullende aankoopactiviteiten, om, op welke wijze ook, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, tussen te komen bij de plaatsing of de uitvoering van een overheidsopdracht, zodra 
hij daardoor, persoonlijk of via een tussenpersoon, zou kunnen terechtkomen in een toestand van 
belangenconflict met een kandidaat of inschrijver. 
 
In aanvulling op de bepalingen van de richtlijn, bevat artikel 6, §3, van de wet een aantal gevallen 
waarin een belangenconflict wordt vermoed. 
 
Tot slot is er artikel 51 van het koninklijk besluit van 18 april 2017, dat ook verder gaat dan de Europese 
bepalingen en een specifiek verbod oplegt voor de “draaideurconstructie”, d.w.z. een situatie “waarbij 
een fysieke persoon die gewerkt heeft voor een aanbestedende overheid als interne medewerker, al 
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dan niet in hiërarchisch verband, als betrokken ambtenaar, openbare gezagsdrager of andere persoon 
die op welke wijze ook aan de aanbestedende overheid verbonden is, later tussenkomt in het kader 
van een overheidsopdracht geplaatst door deze aanbestedende overheid en een verband bestaat 
tussen de vroegere activiteiten die de voormelde persoon heeft uitgevoerd voor de aanbestedende 
overheid en de activiteiten in het kader van de opdracht”. 
 
Opgemerkt wordt dat de aanbestedende overheid niet de mogelijkheid heeft om toegang te krijgen 
tot het personeelsregister van een kandidaat of inschrijver en dat het in de praktijk moeilijk is om het 
bestaan van een eventueel belangenconflict te controleren, behalve wanneer de inschrijver/kandidaat 
een natuurlijke persoon is of, in het geval van een rechtspersoon, wanneer de persoon die het 
voorwerp was van het belangenconflict houder is van een functie die aanleiding gaf tot een 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (bestuurder, zaakvoerder, enz.). 
 
 
Kwantitatieve indicatoren 

 
Statistische verdeling van de aankopers volgens frequentie van werkelijke mededinging 
 
Voor de besturen bedoeld in de aanhef konden de volgende gegevens worden ingezameld (2017): 
 
1) berekening van het totaal aantal gegunde opdrachten: 115 
2) berekening van het aantal gegunde opdrachten waarvoor één enkele offerte werd ingediend: 21 
3) het tweede getal delen door het eerste: 18,26 %. 
 
Statistische verdeling van de aankopers volgens frequentie van het gebruik van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of van een aankondiging van 
prijsvraag 
 
Voor de besturen bedoeld in de aanhef konden de volgende gegevens worden ingezameld (2017: 
 
1) berekening van het totaal aantal procedures: 121 
2) berekening van het aantal onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking of 
aantal aankondigingen van prijsvraag: 88 
3) het tweede getal delen door het eerste: 72,72 % 
 
De pilootbesturen die hun gegevens hebben overgemaakt, beheren de kleinere opdrachten, vaak 
onder de Europese drempels, en waarvoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking is toegestaan. Dit verklaart waarom het percentage heel hoog is. Het is evenwel niet 
representatief voor alle door het Gewest geplaatste opdrachten. 
 
 

III.F. Regering van de Duitstalige Gemeenschap 
 

De Duitstalige Gemeenschap beschikt in dit verband over verschillende middelen: 

Preventieve maatregelen 

Interne regels: de plaatsingsprocedures zijn onderworpen aan interne richtlijnen in dit verband die 

bindend zijn voor alle medewerkers van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. Deze voorzien 
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in een structurele scheiding van de functies "vastlegging van middelen", "ontvangst van een wettelijke 

verplichting", "vaststelling van uitgaven" en "betalingsopdracht" in de plaatsingsprocedure. 

Interne bijscholing (continu) : de ambtenaren van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 

worden regelmatig bijgeschoold op het gebied van overheidsopdrachten. Dit onderwerp maakt ook 

deel uit van het permanente aanbod van het vervolgonderwijsplan. 

 

Controle 

Interne controle: artikel 44 van het decreet van 25 mei 2009 houdende het Financieel Reglement van 

de Duitstalige Gemeenschap bepaalt dat de diensten van de Duitstalige Gemeenschap onderworpen 

zijn aan interne controle. Voor de instelling van de interne controle is gebruik gemaakt van de INTOSAI-

richtsnoeren voor internecontrolenormen in de overheidssector (INTOSAI GOV 9100). 

Deze interne controle wordt verzekerd door de Inspecteur van Financiën, die overeenkomstig artikel 

29 van het uitvoeringsbesluit van 15 juni 2011 alle overheidsopdrachten voor werken vanaf een bedrag 

van 30 000 EUR en alle opdrachten voor leveringen/diensten vanaf een bedrag van 10 000 EUR 

onderzoekt alvorens ze te gunnen. 

Interne audit: artikel 45 van het decreet van 25 mei 2009 houdende het Financieel Reglement van de 

Duitstalige Gemeenschap bepaalt dat er binnen de Duitstalige Gemeenschap een interne auditdienst 

bestaat die belast is met het toezicht op de werking van de begroting en de rekeningen van de instelling 

en haar interne controlesysteem. 

Rekenhof : artikel 46 van het decreet van 25 mei 2009 houdende het Financieel Reglement van het 

Duitstalige Gemeenschap en artikel 10 van de wet van 16 mei 2003 tot oprichting van de voor de 

begroting, de controle op subsidies en de boekhouding van de Gemeenschappen en de Gewesten, 

alsmede de organisatie van de controle door het Rekenhof. In de algemene bepalingen is vermeld dat 

de diensten van de Duitstalige Gemeenschap worden gecontroleerd door het Rekenhof. Het Rekenhof 

onderzoekt met name of de wetgeving over overheidsopdrachten wordt nageleefd en brengt 

hieromtrent verslag uit aan het Parlement. 

 

Actiegebied: Corruptie 

De Duitstalige Gemeenschap heeft deelgenomen aan de laatste evaluatie van het Verdrag van de 

Verenigde Naties tegen corruptie (UNCAC), die door de FOD BOSA werd uitgevoerd. De in dit kader 

verworven kennis kan mutatis mutandis worden overgedragen. 

 

III.G. Regering van de Franse Gemeenschap 

De ondernomen acties en/of ingevoerde mechanismen om te voldoen aan met de nieuwe 

bepalingen inzake preventie, opsporing en adequate melding van onregelmatigheden vastgesteld in 

het kader van overheidsopdrachten, met inbegrip van fraude en omkoping. 

 

De “Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur” (ARES):  

Er werden verschillende maatregelen inzake interne controle genomen: 
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-> De jaarrekeningen van de ARES worden gecontroleerd door een commissaris van de 

rekeningen die door de Regering van de Franse Gemeenschap wordt benoemd. Bovendien heeft de 

ARES een overheidsopdracht geplaatst om zich te laten bijstaan door een accountant die haar moet 

adviseren bij de opmaak van haar jaarrekeningen. Deze overheidsopdracht had ook betrekking op 

bepaalde algemene activiteiten inzake adviesverlening op boekhoudkundig en financieel vlak;  

-> Wat de algemene kwaliteitscontrole inzake het beheer van de instelling betreft, heeft de ARES 

onlangs een medewerker aangeworven wiens opdracht in de eerste plaats de uitvoering van de 

algemene verordening gegevensbescherming (RGPD) behelst. In dit kader moet deze medewerker alle 

lopende processen binnen de verschillende directies van de ARES grondig documenteren. Zijn 

functieprofiel voorziet in de ontwikkeling van een activiteit inzake kwaliteitscontrole op middellange 

termijn;  

-> Toezicht op de DGD: de DGD subsidieert de activiteiten inzake ontwikkelingssamenwerking 

van de ARES en controleert, in dit kader, de financiële verslagen. Dit onderzoek omvat met name de 

controle van de praktijken op het gebied van overheidsopdrachten. 

 

Wat meer specifiek de overheidsopdrachten betreft, heeft de ARES 2 opeenvolgende 

overheidsopdrachten gesloten betreffende juridische dienstverlening inzake overheidsopdrachten. 

Deze opdrachten hebben betrekking op juridisch advies in het kader van dossiers zonder 

geschilprocedure, waarbij een van de doelstellingen erin bestaat de praktijk van de 

overheidsopdrachten te consolideren in overeenstemming met de beste normen inzake goed 

management voor een overheidsinstelling. Concreet omvatten de opdrachten van de dienstverlener 

met name de herlezing en redactie van de opdrachtdocumenten, de herlezing en redactie van 

gemotiveerde gunningsbeslissingen en het verlenen van bijstand tijdens de uitvoeringsfase van de 

opdrachten. De dienstverleners doen dit op vraag van de ARES, de aanbestedende overheid van de 

opdracht. 

 

Ministerie van de « Fédération Wallonie-Bruxelles » (FWB):  

Wat de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten betreft, staat het Ministerie onder het 

toezicht van de Inspectie van Financiën (controle a priori) en van het Rekenhof (controle a posteriori). 

Bovendien voert de “Direction des marchés publics et des Achats” (directie die instaat voor de 

overheidsopdrachten en aankopen) ook een interne controle uit waarbij ze nagaat of de juridische 

regels worden nageleefd voor alle opdrachten waarvan het geraamde bedrag hoger is dan 8.500 € excl. 

btw (behalve schoolinfrastructuur). De interne controle vindt plaats vóór het uitschrijven van de 

opdracht en vóór de gunning ervan (dus minstens 2 controles per opdracht). Bovendien bestaat een 

van de opdrachten van de “Direction des Marchés publics et des Achats” erin gecentraliseerde 

opdrachten te plaatsen voor de functionele diensten van het Ministerie.  

 

“Office de la Naissance et de l'Enfance” (ONE):  

De opdrachten geplaatst door de ONE worden systematisch onderworpen aan het toezicht van zijn 

juridische dienst voordat ze worden uitgeschreven en gegund. 
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“Radio Télévision Belge Francophone” (RTBF):  

De RTBF heeft een matrix uitgewerkt voor de goedkeuring van aankopen, alsook voor de documenten 

voor overheidsopdrachten. 

 

“Institut de la Formation en cours de Carrière” (IFC):  

Om fiscale en sociale fraude tegen te gaan wordt de toepassing Telemarc systematisch geraadpleegd 

voor procedures inzake overheidsopdrachten. 

 

De ondernomen acties en/of ingevoerde mechanismen om te voldoen aan met de nieuwe 
bepalingen inzake preventie, opsporing en adequate melding van belangenconflicten 
 
De “Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur” ARES:  
 
Binnen de Direction des Affaires générales, du Budget et de la Comptabilité (Directie bevoegd voor 
algemene zaken, begroting en comptabiliteit) werd een jurist aangeworven die gespecialiseerd is in 
overheidsopdrachten. Zijn taken hebben specifiek betrekking op de plaatsing, uitvoering en opvolging 
van de door de ARES uitgeschreven en gegunde overheidsopdrachten (redactie en herlezing van de 
opdrachtdocumenten; redactie van de gemotiveerde gunningsbeslissing; redactie van juridische 
adviezen …).  
De gespecialiseerde jurist wordt bij het vervullen van zijn taken bijgestaan door een directieassistente, 
die zelf instaat voor de voorbereiding, plaatsing en opvolging van verschillende door de instelling 
gesloten opdrachten. 
 
De volgende opdrachten zijn onderworpen aan het toezicht van deze dienst:  
➢ Tot 30 juni 2017 werd voor de redactie van de opdrachtdocumenten en de fasen van de procedure, 

voor alle opdrachten waarvan het geraamde bedrag gelijk was aan of hoger dan 8.500 € excl. btw, 
samengewerkt met de juridische dienst van de Direction des Affaires générales et du budget of 
onder toezicht van deze dienst.  

➢ Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving zijn, overeenkomstig de procedurenota 
betreffende de nieuwe regelgeving die op 11 september 2017 gevalideerd werd door de Raad van 
bestuur van de ARES, alle opdrachten waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of hoger is dan 
15.000 € excl. btw onderworpen aan het toezicht van de juridische dienst van de Direction des 
Affaires générales et du budget. Het bestek wordt immers nagelezen door de Direction des Affaires 
générales, die elke opdracht een referentienummer toekent. De uiteenzetting van de vergelijking 
van de criteria die geleid heeft tot de beslissing tot toekenning zal het voorwerp uitmaken van een 
nota aan de Administrateur door middel van een gunningsverslag, volgens het standaardmodel. 
De Direction des Affaires générales kan de redactie van het verslag ondersteunen. 

 
Voor opdrachten waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of hoger is dan 30.000 € excl. btw, is de 
juridische dienst van de Direction des Affaires générales belast met de redactie van de technische 
aspecten inzake overheidsopdrachten van het bestek. Zodra dit technische luik is afgerond, herleest 
de Direction des Affaires générales alles en kent ze de opdracht een referentienummer toe. De gunning 
wordt voorafgegaan door een analyse van de ontvankelijkheid van de offertes en van de kwalitatieve 
selectie, uitgevoerd door de juridische dienst van de Direction des Affaires générales. De analyse van 
de gunningscriteria gebeurt door de daarmee belaste medewerker(s), indien nodig daarin bijgestaan 
door de Direction des Affaires générales. De gunning wordt geformaliseerd door de redactie van een 
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gemotiveerde gunningsbeslissing (GGB), volgens het standaardmodel. De Direction des Affaires 
générales biedt ook ondersteuning bij de redactie van de GGB. 
 
 
Ministerie van de FWB:  
Wat de plaatsing en uitvoering van de overheidsopdrachten betreft, wordt het Ministerie onder het 
toezicht van de Inspectie van Financiën (controle a priori) en van het Rekenhof (controle a posteriori). 
Bovendien voert de Direction des marchés publics et des Achats (directie die instaat voor de 
overheidsopdrachten en aankopen) ook een interne controle uit waarbij ze nagaat of de juridische 
regels worden nageleefd voor alle opdrachten waarvan het geraamde bedrag hoger is dan 8.500 € excl. 
btw (behalve schoolinfrastructuur). De interne controle vindt plaats vóór het uitschrijven van de 
opdracht en vóór de gunning ervan (dus minstens 2 controles per opdracht). Bovendien bestaat een 
van de opdrachten van de Direction des Marchés publics et des Achats erin gecentraliseerde 
opdrachten te plaatsen voor de functionele diensten van het Ministerie.  
 
 
“Radio Télévision Belge Francophone” (RTBF):  
De RTBF heeft een preventiebeleid inzake belangenconflicten uitgewerkt. 
 
“Office de la Naissance et de l'Enfance” (ONE):  
De opdrachten geplaatst door de ONE worden systematisch onderworpen aan het toezicht van zijn 
juridische dienst voordat ze worden uitgeschreven en gegund. 
 
“Institut de la Formation en cours de Carrière” (IFC):  
Volgens artikel 33 van het decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd 
onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van 
een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan van 11 juli 2002, mogen de administrateurs van het 
IFC die zich in een situatie van belangenvermenging kunnen bevinden niet deelnemen aan de 
beraadslaging over het proces inzake overheidsopdrachten.  
Bij de gunning van de overheidsopdrachten door de raad van bestuur worden de leden die zich in een 
situatie van belangenvermenging kunnen bevinden in de zin van de wet geweerd. 
Voor bijkomende informatie wordt verwezen naar de bijlage. 
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IV. Aandeel kmo’s die deelnemen aan overheidsopdrachten 

 
Federale Regering 

 

Kwalitatief en feitelijk luik 

In dit onderdeel van het toezichtsrapport wordt een overzicht gegeven van de recente initiatieven in België 

op federaal niveau om de toegang en participatiegraad van kmo’s tot overheidsopdrachten te verbeteren.  

Eerst en vooral kan er verwezen worden naar de aandacht voor kmo’s en overheidsopdrachten in diverse 

documenten zoals het regeerakkoord van de regering Michel5, het Kmo-Plan6, de verschillende 

beleidsnota’s7 van de federale Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en 

Maatschappelijke Integratie, en het Nationaal Hervormingsprogramma8. Alle desbetreffende passages in 

de documenten wijzen op de noodzaak tot het versterken van de toegang van kmo’s tot 

overheidsopdrachten via diverse maatregelen, gaande van administratieve vereenvoudiging tot wettelijke 

initiatieven.  

Deze aandacht voor kmo’s en overheidsopdrachten heeft ook geresulteerd in effectieve wetgeving. Zo 

werden de diverse Europese Richtlijnen van 2014 omgezet in nationale wetgeving, o.a. via de wet van 17 

juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Bij de omzetting van wetgeving had de wetgever specifieke 

aandacht voor de kmo. Zo lezen we in de Memorie van Toelichting dat “deze nieuwe hierboven 

aangehaalde richtlijnen herzien en moderniseren de voorgaande, met het oog op een verhoging van de 

efficiëntie van de overheidsopdrachten, een ruimere toegang voor de Kleine en Middelgrote 

Ondernemingen (KMO’s)...” en wordt gesteld dat “Een aantal van de door de Europese Unie met de nieuwe 

regelingen nagestreefde doeleinden, werden tevens door de politieke overheden in België aangestipt als 

prioriteiten, zoals bijvoorbeeld een grotere deelname van de KMO’s aan de overheidsopdrachten…”. 

Daarnaast werden reeds meerdere aanvullende koninklijke besluiten en andere reglementaire initiatieven9 

genomen die een aantal bepalingen van de wet verder uitwerken, ook met aandacht voor de kmo-

deelname aan overheidsopdrachten. 

Centraal in deze aanvullend initiatieven staat het Charter 10 ‘toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten’. 
Immers, om de praktische toepassing van de richtlijn en Belgische wetgeving te versterken, te verzekeren, 
en zo de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten te vergroten, werd dit charter uitgewerkt. Het bestaat 
uit 13 principes. Het doelpubliek van het charter zijn de federale aanbestedende overheden. De continue 
toepassing van de 13 principes door de aanbestedende overheden moet leiden tot een structurele 
verbetering van de toegang van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen tot overheidsopdrachten in 
België. Deze 13 principes worden in het charter geduid op wettelijk vlak en aangevuld met een doelstelling. 
Daarnaast worden actuele voorbeelden en/of richtlijnen voor de aanbestedende overheden toegevoegd. 

De centrale doelstelling van dit charter is het aantal kmo’s dat participeert aan overheidsopdrachten te 
verhogen.  

                                                           
5 http://www.premier.be/nl/regeerakkoord  
6 http://ducarme.belgium.be/nl/een-kmo-plan-om-het-leven-van-de-ondernemingen-te-vereenvoudigen  
7 http://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/2708/54K2708022.pdf  
8 http://www.be2020.eu/publications/publication_det.php?lang=nl&KeyPub=464&pnr=PNR_2017  
9 http://www.publicprocurement.be/nl/overheidsopdrachten/regelgeving  
10 https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/kmos-en-

overheidsopdrachten  

http://www.premier.be/nl/regeerakkoord
http://ducarme.belgium.be/nl/een-kmo-plan-om-het-leven-van-de-ondernemingen-te-vereenvoudigen
http://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/2708/54K2708022.pdf
http://www.be2020.eu/publications/publication_det.php?lang=nl&KeyPub=464&pnr=PNR_2017
http://www.publicprocurement.be/nl/overheidsopdrachten/regelgeving
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/kmos-en-overheidsopdrachten
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/kmos-en-overheidsopdrachten
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Overheidsopdrachten moeten toegankelijk worden en zijn voor elke ondernemingsgrootte. Om deze 
doelstelling te bestendigen, legt het charter ook de nadruk op monitoring. Deze monitoring omvat een 
systematische opvolging van de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten: hoeveel kmo’s participeren 
en hoeveel overheidsopdrachten worden toegekend aan kmo’s. 

Het charter omvat volgende principes:  

• de verdeling in percelen,  

• een gepaste bekendmaking van opdrachten,  

• een gepaste en effectieve mededinging verzekeren bij onderhandelingsprocedures zonder 
bekendmaking,  

• gunning op basis van de economisch meest voordelige offerte,  

• het gebruik van varianten,  

• een adequate bescherming van de rechten op intellectuele eigendom van innovatieve kmo’s,  

• het gebruik van elektronische communicatiemiddelen optimaliseren,  

• terugkoppeling naar inschrijvers die niet geselecteerd / niet weerhouden zijn,  

• proportionele minimumeisen,  

• proportionaliteit bij selectiecriteria, financiële garanties en betalingsmodaliteiten,  

• het gebruik van procedures met onderhandelings- of dialoogelementen,  

• de aanvaarde factuur en  

• een monitoring van de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten. 

Het is de bedoeling dat de federale aanbestedende overheden deze principes zonder meer toepassen. Dit 
charter werd goedgekeurd op de federale ministerraad van 19 januari 2018 en is sindsdien in werking 
getreden. Om het charter duidelijk te communiceren naar het doelpubliek werden volgende initiatieven 
genomen: 

• de publicatie van het charter in het Belgisch Staatsblad11, 

• de publicatie van het charter op de website van FOD Economie12, de overheidsdienst 
verantwoordelijk voor de uitwerking van het charter – inclusief de vermelding van het charter 
in nieuwsbrieven,  

• de publicatie van het charter op de website publicprocurement.be, de centrale website voor 
de federale (en andere) Belgische overheidsdiensten wat betreft de elektronische behandeling 
van overheidsopdrachten, inclusief een nieuwsalert, 

• een toekomstige communicatiecampagne van FOD Economie over het charter met als 
specifiek doelpubliek de federale aanbestedende overheden, met inbegrip van 
informatiesessies,  

• een toekomstige communicatiecampagne van FOD Economie over overheidsopdrachten in 
het algemeen met als specifiek doelpubliek de kmo’s, met aandacht voor charter. Deze 
campagne is voorzien tussen 15 maart en 15 april 2018. 

Dit charter kan beschouwd worden als een opstap waarbij in eerste instantie de focus ligt op het federale 
niveau. In een volgende fase zal de federale overheid stappen ondernemen om het toepassingsgebied van 
het charter uit te breiden via partnerschappen met de overige Belgische overheidsniveaus. De eerste 

                                                           
11 http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/02/14_1.pdf  
12 https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/kmos-en-
overheidsopdrachten  

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/02/14_1.pdf
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/kmos-en-overheidsopdrachten
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/kmos-en-overheidsopdrachten
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stappen hiertoe werden reeds ondernomen. Daarnaast zal een uitdieping van het charter plaatsvinden via 
inhoudelijke aanvullingen, op basis van overleg met de sectorale vertegenwoordigers, resulterend in een 
‘charter+’ voor sectoren met specifieke noden betreffende overheidsopdrachten en kmo’s. 

Naast het charter kan er op federaal niveau nog verwezen worden naar enkele andere wettelijke 
initiatieven. Eerst en vooral is er het koninklijk besluit inzake de federaal gecentraliseerde 
overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid van 22 december 201713. In het kader 
van het federaal aankoopbeleid wordt een samenwerkingsmodel op federaal niveau opgericht, met als één 
van de vier centrale doelstellingen de ‘participatiegraad kmo’s in de overheidsopdrachtenmarkt vergroten’. 
Zo zal een strategisch orgaan in consensus een federaal aankoopbeleid opstellen waarin 
gemeenschappelijke doelstellingen bepaald worden, waaronder de doelstellingen betreffende de kmo-
participatiegraad. De operationele entiteiten zullen de nodige maatregelen nemen ter uitvoering van het 
federaal aankoopbeleid en de geformuleerde doelstellingen.  

Dit alles wordt vertaald in streefindicatoren, ook de participatiegraad van kmo’s, en deze zijn te begrijpen 
als performantie-indicatoren. Het strategisch orgaan bepaalt deze indicatoren en streefcijfers, die toelaten 
te meten in welke mate de doelstellingen van dit besluit bereikt zijn, jaarlijks. Het dienstencentrum 
‘procurement’ staat in voor de voortdurende opvolging van de indicatoren en stelt de resultaten voor op 
maandelijkse basis, per trimester en jaarlijks. Dit dienstencentrum van de Federale Overheidsdienst Beleid 
en Ondersteuning zal eveneens diensten aanbieden die inzetten op het verhogen van de kmo-
participatiegraad. Onder andere door het verzamelen van marktkennis en het monitoren van indicatoren 
zal het dienstencentrum expertise ontwikkelen en aanbevelingen formuleren aan alle actieve deelnemers 
om hen te ondersteunen.  

Vervolgens kan verwezen worden naar de omzendbrief14 ‘P&O/2012/e-Proc.—Overheidsopdrachten - 
Gebruik van de e-Procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat’ met als centrale 
doelstelling het uitvaardigen van (verplichte) richtlijnen inzake de elektronische behandeling van 
overheidsopdrachten op federaal niveau.  

Samengevat moet de federale aanbestedende overheid voor alle federale overheidsopdrachten boven een 
bedrag van € 85.000 (exclusief btw) gebruik maken van het elektronisch platform genaamd ‘e-
procurement’. Daarnaast geldt een lichtere elektronische procedure voor overheidsopdrachten vanaf € 
31.000 (exclusief btw). In de toekomst zal de Belgische praktijk gelijkgeschakeld worden met de Europese 
wetgeving15 m.b.t. de elektronische behandeling van overheidsopdrachten. Het feit dat federale 
aanbestedende overheden reeds veelvuldig gebruikmaken van elektronische platformen komt de kmo ten 
goede. Op deze manier wordt een breder publiek van ondernemingen bereikt, zij kunnen zich ook gratis 
registreren op het platform en hun persoonlijke voorkeuren qua type overheidsopdracht aanduiden. Later 
ontvangen zij dan een bericht met de melding dat zo’n type overheidsopdracht gelanceerd werd.  

Kwantitatief luik 
Wat betreft het kwantitatieve luik van het Europese toezichtsrapport en de gevraagde informatie, kan op 
federaal niveau in België geen direct antwoord worden geboden. Vandaag bestaat er geen systematische 
registratie van het aantal kmo’s dat deelneemt aan overheidsopdrachten op federaal niveau, zowel niet 
boven als onder de Europese publicatiedrempels. Wel kan gewag gemaakt worden van enkele 
mogelijkheden, maatregelen en initiatieven die dit op (korte) termijn zouden moeten verhelpen.  

                                                           
13 http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/kb-22-december-2017   
14 https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/omzendbrief_e-proc_BS_30.11.2012_circulaire_e-
proc_MB_30.11.2012.pdf  
15 Voor opdrachten boven de drempels voor Europese bekendmaking moet elke communicatie en uitwisseling 
volledig via elektronische middelen verlopen ten laatste op 18 oktober 2018, behalve voor de 
aankoopcentrales (18 april 2017). Onder deze drempels zal deze verplichting in voege treden vanaf 1 januari 
2020. Ze zal niet gelden voor de opdrachten die geplaatst worden volgens de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking en de opdrachten waarvan het geschatte bedrag lager is dan € 30.000. 

http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/kb-22-december-2017
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/omzendbrief_e-proc_BS_30.11.2012_circulaire_e-proc_MB_30.11.2012.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/omzendbrief_e-proc_BS_30.11.2012_circulaire_e-proc_MB_30.11.2012.pdf
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Eerst en vooral wordt op federaal niveau gebruikgemaakt van het ‘e-procurementplatform’, zie eerder. Dit 
platform behelst de elektronische behandeling van overheidsopdrachten en bestaat uit verschillende 
modules, o.a. ‘e-notification’ voor de aankondiging van een opdracht en ‘e-tender’ voor het indienen van 
offertes en het organiseren van een elektronische opening van offertes. Dit platform dient gebruikt te 
worden door federale aanbestedende overheden vanaf een bedrag van € 31.000 (zonder btw), een licht 
regime, en € 85.000 (zonder btw), de volledige procedure. 

Positief aan dit platform is de elektronische afhandeling van overheidsopdrachten die de overheid in staat 
zou moeten stellen om gegevens over overheidsopdrachten systematisch te verzamelen en te analyseren. 
Voorlopig blijkt echter dat het identificatienummer van de onderneming, nodig om de kmo’s te 
identificeren, niet systematisch geregistreerd wordt. Pas na de verplichte registratie van dit nummer, in 
België genaamd het ‘KBO-nummer’, zal de federale overheid cijfers kunnen verzamelen over het aantal 
kmo’s dat participeert aan overheidsopdrachten en het aantal contracten toegekend aan kmo’s – inclusief 
de waarde van deze overheidsopdrachten.  

Voor de (nabije) toekomst kunnen we verwijzen naar een combinatie van (wettelijke) initiatieven die ertoe 
zullen leiden dat een systematische analyse van de kmo-deelname aan overheidsopdrachten op federaal 
niveau mogelijk moet zijn. Eerst en vooral is er de verplichting tot het opstellen van dit Europees 
toezichtsrapport over de kmo-deelname aan overheidsopdrachten. Ten tweede kunnen we verwijzen naar 
het eerder vermelde gecentraliseerd federaal aankoopoverleg, opnieuw inclusief een monitoring van de 
kmo-deelname. Ten derde is er het charter ‘toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten’ dat eveneens de 
nadruk legt op een monitoring van de kmo-deelname. Vervolgens is er de elektronische behandeling van 
overheidsopdrachten die reeds (uitgebreid) gebeurd op federaal niveau en die de praktische mogelijkheid 
tot monitoring biedt. Dit moet uitgebreid worden met een verplichte registratie van het 
identificatienummer van ondernemingen om de identificatie van kmo’s mogelijk te maken. De combinatie 
van deze wettelijke initiatieven kan voldoende zijn om deze wijziging te bewerkstelligen en te verplichten.  

Het uiteindelijke doel moet bestaan uit een geïntegreerd elektronisch systeem voor de elektronische 
behandeling van overheidsopdrachten waar het identificatienummer van ondernemingen verplicht 
gevraagd en ingevuld wordt, waardoor de kmo’s automatisch geïdentificeerd worden. Het verplicht gebruik 
van dit identificatienummer biedt ook perspectieven op administratieve lastenverlaging, bv. via het 
automatisch koppelen van gegevens en certificaten aan dit nummer. Eenmaal ingegeven, kan een heleboel 
informatie automatisch aangevuld en gecontroleerd worden. Technisch gezien lijken de mogelijkheden te 
bestaan om dit mogelijk te maken.  

Voor de praktische uitwerking van het kwantitatieve luik van deze rapportering werd in de schoot van de 
werkgroep inzake het bestuur van de overheidsopdrachten, die voor België onder leiding van de Kanselarij 
de werkzaamheden voor het opstellen van het toezichtsrapport voor haar rekening neemt, een sub-
werkgroep opgericht over de kmo-deelname aan overheidsopdrachten. Deze werkgroep wordt 
voorgezeten door de FOD Economie en de leden vertegenwoordigen de diverse overheidsniveaus en 
andere belangrijke, relevante spelers in dit verhaal. 
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Vlaamse Regering 

Kwalitatieve rapportering over deelname kmo’s – Strategische uitdagingen 

De Vlaamse Regering heeft op 29 januari 2016 het Vlaams Plan Overheidsopdrachten goedgekeurd. 

Dit plan maakt werk van een meer strategisch en gecoördineerd beleid voor overheidsopdrachten 

binnen de Vlaamse Overheid. 

Het bevorderen van de deelname door KMO’s aan overheidsopdrachten is één van de zes strategische 

doelstellingen van dit plan. In het kader van de uitvoering van dit plan streeft de Vlaamse overheid 

ernaar om van de participatie van KMO’s aan overheidsopdrachten een blijvend aandachtspunt te 

maken bij al haar aanbestedende entiteiten. 

In het Vlaams plan overheidsopdrachten worden onder meer de volgende maatregelen aangehaald: 

- op een goede manier omgaan met selectie- en gunningscriteria, waaronder aangepaste, 

proportionele criteria inzake financiële draagkracht en technische capaciteit 

- opdrachten van een grote omvang splitsen in percelen, zodat ze haalbaar zijn voor KMO’s, voor 

zover het voorwerp en de aard van de opdracht dit toelaten 

- betalingstermijnen nauwgezet naleven of tussentijdse betalingen mogelijk maken 

- administratieve lasten beperken. 

Sommige selectiecriteria, vooral deze inzake financiële en economische draagkracht, kunnen voor 

KMO’s en voor startende ondernemingen mogelijk een belemmering vormen, bijvoorbeeld een 

criterium m.b.t. het realiseren van een minimale jaaromzet. 

De Vlaamse overheid is zich bewust van het potentieel belemmerend effect van selectiecriteria en zet 

dan ook beleidsmatig in op het slim en proportioneel gebruik ervan, vooral in sectoren waar KMO’s 

een groot deel van de markt vertegenwoordigen. 

Zij streeft ernaar om twee belangrijke aspecten met elkaar te combineren. Enerzijds wil ze de 

participatie van KMO’s verhogen en belemmeringen elimineren, anderzijds moeten aanbestedende 

entiteiten tegelijkertijd aan de wettelijke verplichting voldoen om proportionele selectiecriteria en 

minimumniveaus te hanteren. De beide aspecten zijn mits een doordachte aanpak te verzoenen. 

De acties die ondernomen worden hebben tot doel KMO's meer bewust te maken van de 

opportuniteiten die overheidsopdrachten bieden en om een aantal belemmeringen te elimineren. Het 

Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten volgt de uitvoering van het Vlaams Plan 

Overheidsopdrachten op.  

De Vlaamse overheid heeft zich in het Vlaams plan overheidsopdrachten ook geëngageerd voor de 

realisatie van end-to-end e-procurement. Door elektronisch te publiceren (e-notification) worden 

overheidsopdrachten beter ontsloten naar de bedrijven. De elektronische indiening van offertes (e-

tendering) zorgt voor een grotere toegankelijkheid tot overheidsopdrachten voor de inschrijvers. Door 

de elektronische procedure worden de lasten voor een bedrijf om een offerte in te dienen een stuk 

lager, wat zeker ook de kmo’s ten goede komt. Daarnaast zet de Vlaamse overheid ook sterk in op 

elektronische facturatie (e-invoicing) die ervoor zorgt dat het volledige facturatieproces efficiënter 

verloopt. 
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Bewijsstukken 

In de statusrapportering van 20 april 2017 over de uitvoering van het Vlaams plan 

overheidsopdrachten zijn de belangrijkste acties opgenomen die de entiteiten van de Vlaamse 

overheid ondernemen om de deelname van KMO's aan de overheidsopdrachten die zij plaatsen te 

stimuleren (bv. opdrachten van een grote omvang splitsen in percelen, zodat ze haalbaar zijn voor 

KMO’s, voor zover het voorwerp en de aard van de opdracht dit toelaten). Die statusrapportering is 

raadpleegbaar op https://overheid.vlaanderen.be/beleid-overheidsopdrachten. 

Kwantitatieve indicatoren 

In de release van het e-Delta contractmanagementsysteem van begin september 2017 worden de 

vereenvoudigde registratie en de functionaliteiten met het oog op rapportering in gebruik genomen. 

Deze module zal toelaten om representatieve cijfers te genereren m.b.t. de overheidsopdrachten van 

de Vlaamse overheid en om na te gaan in welke mate de beleidsdoelstellingen inzake duurzame 

overheidsopdrachten gerealiseerd worden.  

De leden van het voorzitterscollege van de Vlaamse overheid hebben zich geëngageerd om de 

applicatie in gebruik te nemen in hun beleidsdomein. De aansluiting van de entiteiten van de Vlaamse 

overheid is momenteel lopende. De verwachting is dat begin 2019 vanuit e-Delta de eerste 

rapportering mogelijk zal zijn die betrekking heeft op een volledig kalenderjaar. 

 

Waalse Regering 
 

De mate van deelname van kleine en middelgrote ondernemingen, hierna “KMO’s”, aan de 
plaatsingsprocedures en de concessieovereenkomsten waarvan de waarde gelijks is aan of hoger is 
dan de drempels voor de Europese bekendmaking  

Op heden is het niet mogelijk om precieze statistieken door te geven op het vlak van de toegang van KMO’s 
tot overheidsopdrachten voor de SPW (Service public de Wallonie). Gelet op de Europese omschrijving van 
het begrip KMO, kunnen we niettemin aangeven, zonder al te veel risico’s, dat meer dan 90 % van de 
opdrachten voor leveringen en diensten worden toegekend aan KMO’s. 

Voor het overige verwijzen we naar de werkzaamheden van de federale subwerkgroep “toegang van 
KMO’s tot overheidsopdrachten”. 

 

Het ter beschikking stellen aan aanbesteders en ondernemers, in het bijzonder KMO’s, van informatie 
over de toepassing van wetten, besluiten en omzendbrieven inzake overheidsopdrachten, alsook over 
de interpretatie ervan 

Het Waalse Gewest beschikt over een webportaal inzake overheidsopdrachten, dat voor iedereen 

toegankelijk is, en waarop de diverse teksten op het vlak van overheidsopdrachten worden 

samengevoegd. Op dit portaal kunnen eveneens modellen van bepaalde documenten teruggevonden 

worden, alsook inlichtingen omtrent duurzame overheidsopdrachten, bepaalde aankondigingen van 

opdrachten, … 

In het kader van het FEDER-project, werd een gids opgesteld door “Hainaut Développement” om de 

toegang te vergemakkelijken voor KMO’s tot de overheidsopdrachten. Het doel van deze gids bestaat 

erin om de zeer kleine ondernemingen en de kleine en middelgrote ondernemingen de essentiële 

elementen te geven die hun toelaten om de Belgische overheidsopdrachten te begrijpen. Op heden is 

https://overheid.vlaanderen.be/beleid-overheidsopdrachten
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de gids alleen toegankelijk op de website van “Hainaut Développement”. Deze gids moet nog worden 

goedgekeurd door de Waalse Commissie inzake overheidsopdrachten en de Waalse Regering, waarna 

hij kan worden verdeeld aan de ondernemingen van het “AEI” (Agence pour l’Entreprise et 

l’Innovation) et de UCM (l’Union des Classes Moyennes). 

“Hainaut développement” biedt ook workshops aan. Een basisworkshop omtrent de toegang van 

KMO’s werd reeds op punt gesteld. Een tweede workshop wordt voorbereid om de financiële aspecten 

voor ondernemingen te behandelen die verband houden met overheidsopdrachten. Er worden 30 

workshops per jaar voorzien met telkens ongeveer 15 ondernemingen. Naar aanleiding van deze 

collectieve workshops zal “Hainaut développement” de betreffende ondernemingen meegeven dat de 

mogelijkheid bestaat om nog meer specifieke begeleiding te verschaffen op individuele basis. Wat deze 

individuele begeleiding betreft kan het onderscheid worden gemaakt tussen: 

- een “korte” begeleiding : antwoorden op punctuele vragen; 

- een “lange” begeleiding : opvolging in de loop van de plaatsingsprocedures. 

Daarnaast valt nog op te merken dat sommige vertegenwoordigers van de private sector (Union 
Wallonne des Entreprises, Confédération Construction Wallonne, …) deelnemen aan de Waalse 
Commissie overheidsopdrachten. Op die wijze worden zij geïnformeerd omtrent het domein 
“overheidsopdrachten”. 

 

Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

De kmo’s zijn omwille van hun omvang de eerste betrokkenen bij kleinere opdrachten. 

De opdrachten voor een bedrag lager dan 144 000 EUR (135 000 EUR vóór 1 januari 2018) worden over het 
algemeen gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Om de zichtbaarheid van deze “kleine” opdrachten te vergroten en bijgevolg de toegang van (onder meer) 
de kmo’s tot deze opdrachten, heeft het Gewest op 2 oktober 2017 een omzendbrief goedgekeurd, die op 
20 november 2017 in het Staatsblad is verschenen. 

Een van de beoogde maatregelen staat in artikel 5.2.: 

“Vanaf 01/12/2017 dienen de gewestelijke entiteiten hun overheidsopdrachten bekend te maken via een 
"open bekendmaking" (5) op de "Free Market"-omgeving als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

1° het gaat om een opdracht geplaatst via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
op grond van artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet van 17 juni 2016, en; 

  
2° de geraamde waarde van de opdracht is hoger dan of gelijk aan het bedrag, zonder btw, vastgesteld in 
artikel 92 van diezelfde wet. 

 
Artikel 92 van de wet stelt die drempelwaarde vast op 30.000 euro zonder btw.”  

 

De verplichting om elke opdracht van meer dan 30 000 euro op de Free Market te publiceren is bedoeld 
om de toegang van de kmo’s tot de “kleine” opdrachten tussen 30 000 euro excl. btw en 144 000 euro te 
bevorderen, door de betere zichtbaarheid van deze opdrachten en door de grotere transparantie. 
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De omzendbrief waarover sprake in punt IV.1 kan online worden geraadpleegd via de volgende link: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=17-11-
20&numac=2017040776  

 
 

Regering van de Franse Gemeenschap 
 
 “Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur” (ARES): 
Aangezien ARES een kleine instelling is en momenteel de meeste van zijn opdrachten opdrachten voor 
een beperkt bedrag zijn (krachtens de nieuwe wetgeving) of opdrachten van minder dan 209 000 euro 
excl. btw, zijn de meeste ondernemingen (ongeveer 80%) die een offerte indienen voor de opdrachten 
ervan kmo’s. 
 
Ministerie van de Franse Gemeenschap: niet specifiek vermeld in een databank. Toch worden de kmo’s 
uitgenodigd om offertes in te dienen in het kader van procedures zonder bekendmaking en worden de 
opdrachten met bekendmaking toegewezen behalve wanneer de verdeling in percelen tot ernstige 
coördinatieproblemen zou leiden tussen de verschillende opdrachtnemers, gelet op de specifieke 
kenmerkten van de opdracht. 
 
“Office de la Naissance et de l'Enfance” (ONE):  
Om de toegang voor de kmo’s te bevorderen, heeft het ONE de volgende maatregelen genomen : 

• Invoering van een bijna systematisch systeem van verdeling in percelen, in zijn opdrachten, 
telkens wanneer het mogelijk is in percelen te verdelen. 

• Opstelling van niveaus van economische en financiële capaciteitseisen, in functie van de reële 
noden van de opdracht.  

 
“Radio Télévision Belge Francophone” (RTBF):  
80% van de overheidsopdrachten onder de Europese drempels worden door kleine en middelgrote 
ondernemingen gerealiseerd. De RTBF neemt in haar uitsluitingsclausules sociale overwegingen op om 
de sociale doelstellingen te bevorderen. 
 
Bewijsstukken 
 
“Office de la Naissance et de l'Enfance” (ONE):  
De hiervoor opgesomde elementen worden momenteel (tot 30/6/2018) door verschillende directies 
getest. We wachten op de impactanalyse van deze maatregelen vooraleer we voorstellen om ze te 
veralgemenen tot alle directies van de Rijksdienst. Er bestaat momenteel dus geen ondersteunend 
document. 
 
“Radio Télévision Belge Francophone” (RTBF) 
 
Uittreksel uit een type-bestek: 
 
“De aanbestedende overheid sluit in elke fase van de procedure de deelneming aan de 
gunningsprocedure uit, van elke inschrijver die in een van de in artikel 67, lid 1, van de WET en in artikel 
61 van het gunnings-kb bedoelde uitsluitingsgevallen verkeert, te weten die het voorwerp heeft 
uitgemaakt van veroordeling bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde wegens: 
… 

 6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel zoals gedefinieerd in artikel 433quinquies 
van het Wetboek van Strafrecht of in artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=17-11-20&numac=2017040776
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=17-11-20&numac=2017040776
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en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad; 

 7° tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen in de zin van artikel 35/7 
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers of in de zin 
van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. In het 
laatste geval wordt de inschrijver ook zonder vonnis met kracht van gewijsde uitgesloten en dit, 
zodra dit misdrijf is vastgesteld door een administratieve of gerechtelijke beslissing, met inbegrip 
van een schriftelijke kennisgeving in uitvoering van artikel 49/2 van het Strafwetboek. 

 
De in de punten 1° tot 6° bedoelde uitsluitingen gelden slechts voor een periode van vijf jaar, te rekenen 
vanaf de datum van het vonnis; de in punt 7° bedoelde uitsluiting geldt slechts voor een periode van 
vijf jaar, te rekenen vanaf het einde van de inbreuk.” 
  



64 
 

 

V. Informatie over de praktische implementering van nationale 
strategische aanbestedingen 
 

V.1 Groene 
overheidsopdrachten (‘GPP’)  

Groene Overheidsopdrachten (‘GPP’) worden gedefinieerd als “een proces 
waarbij overheden goederen, diensten en werken trachten aan te kopen 
met een beperkte milieu-impact doorheen hun levenscyclus, in vergelijking 
met goederen, diensten en werken met dezelfde primaire functie die op een 
andere wijze zouden worden aangekocht.” Een vrijwillige doelstelling van 
50% GGP per lidstaat in aantal en waarde van relevante procedures werd in 
2008 door de Commissie voorgesteld en door de Raad aanvaard. 
 

V.1.1 Kwalitatieve 
rapportering 

 

Strategische uitdagingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De informatie wordt toegespitst op: 
- strategische uitdagingen die voorkomen bij het bevorderen van groene 
overheidsopdrachten, indien die er zijn 
- genomen maatregelen om ze te ondervangen 
- resterende problemen in de lidstaat 
 

Op nationaal niveau: 
 
Op nationaal Belgisch niveau, dat zowel de federale overheidsdiensten als 
de diensten van de verschillende gefedereerde entiteiten omvat, wordt 
volop ingezet op duurzame overheidsopdrachten.  
 
De nationale strategie duurzame ontwikkeling, die in 2017 werd 
goedgekeurd, voorziet in volgende gezamenlijke acties:  

• op Europees en internationaal vlak bijdragen tot de stellingname en 
de coördinatie van het beleid omtrent duurzame 
overheidsopdrachten; 

• gezamenlijk criteria en praktijkinstrumenten uitwerken voor 
duurzame overheidsopdrachten; 

• aankopers voorlichten en bewustmaken over het 
gemeenschappelijke beleid en de praktische informatie rond de 
duurzame overheidsopdrachten van de verschillende overheden;  

• de verdere ontwikkeling van een monitoringsysteem voor 
duurzame overheidsopdrachten op nationaal niveau in het kader 
van e-procurement. 

 
 
Verder hebben verschillende Belgische overheden instrumenten 
ontwikkeld om aankoopdiensten te ondersteunen bij het duurzaam 
aankopen. Ze houden elkaar op de hoogte van hun werkzaamheden en 
maken hieromtrent werkafspraken via de technische werkgroep « 
duurzame overheidsopdrachten » van de Interministeriële Commissie voor 
Duurzame ontwikkeling (IMCDO). Deze groep stemt ook af met de 
werkgroep ‘bestuur’ overheidsopdrachten, voorgezeten door de FOD 

https://www.sdgs.be/sites/default/files/publication/attachments/2017_sndd_texte_cadre_def_mep.pdf
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Kanselarij van de Eerste Minister, met het oog op de opmaak van 
voorliggende toezichtrapport. 
 
Op Europees vlak verzorgt de technische werkgroep van de IMCDO 
afstemming met de volgende internationale en Europese overlegorganen: 
 

a) UN Environment (vroeger UNEP) in het kader van het 10 Year 
Framework Programmes on Sustainable Production and 
Consumption rond een Duurzame Overheidsopdrachten / 
Sustainable Public Procurement (SPP) programma; 

 
b) De Advisory Group van de Europese Commissie Green Public 

Procurement; 
 

c) De SPP Next! groep van vertegenwoordigers van Europese 
frontrunners inzake beleidswerk in Europa rond duurzame 
aankopen;  

 
d) De European Working Group on Ethical Public Procurement 

(EWGEPP), een groep van vertegenwoordigers uit Europese 
overheidsdiensten, NGO’s en de medische sector met het oog op 
ethisch verantwoorde aankopen; 

 
 

Federale Regering: 
 
Het strategisch en operationeel kader voor de verduurzaming van de 
federale overheidsopdrachten wordt verduidelijkt in de omzendbrief van 16 
mei 2014: Integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale 
clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote 
ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door 
federale aanbestedende instanties, verschenen in het Belgisch Staatsblad 
op 21 mei 2014. De omzendbrief is terug te vinden op: 
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/federale-regelgeving. 
 
De omzendbrief kadert in het vroegere Federaal Actieplan Duurzame 
Overheidsopdrachten 2009-2011, waarbij de Belgische federale overheid 
zich heeft aangesloten bij de doelstelling van de Europese Raad en de 
Europese Commissie om 50 % van de federale overheidsopdrachten volgens 
een duurzame aankoopprocedure te realiseren. 
 
In hoofdstuk 5, afdeling 3, van deze omzendbrief wordt de federale 
Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) 
“belast met het uitwerken van strategieën inzake duurzame 
overheidsopdrachten”. Eind december 2017 finaliseerde deze commissie de 
evaluatie van de omzendbrief, zoals voorzien 3 jaar na de inwerkingtreding 
(zie verder V.1.2.). 

 
 
 

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/federale-regelgeving
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Vlaamse Regering 
 
Op 29 januari 2016 heeft de Vlaamse Regering het "Vlaams plan 
overheidsopdrachten, voor een strategisch en gecoördineerd beleid 
overheidsopdrachten voor Vlaanderen" goedgekeurd. 
 
Uitgangspunt is het effectief en efficiënt inzetten van het instrument 
overheidsopdrachten om een bijdrage te leveren aan de realisatie van 
beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid maakt 
met dit plan werk van een strategisch en gecoördineerd beleid voor haar 
overheidsopdrachten. Het plan heeft tot doel een professioneel en 
innovatiegericht aankoopbeleid te implementeren bij de Vlaamse overheid. 
Het voorziet ook in de verruiming die noodzakelijk is om de vooropgestelde 
doelstelling van 100 % duurzame overheidsopdrachten te realiseren tegen 
2020.  
 
Er wordt ingezet op de volgende strategische doelstellingen voor de periode 
2016-2020: 
- professionaliseren van het aankoopbeleid van de Vlaamse 
overheid;  
- realiseren van end-to-end e-procurement;  
- bevorderen van de deelname aan overheidsopdrachten door 
KMO’s; 
- bevorderen van integere overheidsopdrachten;  
- inzetten op duurzaam en innovatief inkopen; 
- inzetten van overheidsopdrachten als ondersteunend instrument 
bij strategische projecten. 
 

Deze strategische aanpak ligt ook volledig in lijn met de zes prioriteiten die 
de Commissie naar voor schuift (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
17-3543_en.htm). 
  
 
 

Waalse Regering 
 
Het strategische kader voor verantwoorde overheidsopdrachten (met 
daarin de “groene overheidsopdrachten”) zit vervat in het “Plan d’action 
Achats publics responsables” (actieplan verantwoorde overheidsaankopen) 
2017-2019. Het plan ambieert 100 % verantwoorde overheidsaankopen 
voor 2020. De voornaamste uitdagingen inzake groene 
overheidsopdrachten zijn de volgende: 
 

• De noodzaak tot bewustmaking en capaciteitsopbouw van de 
aanbestedende overheden; 

• De noodzaak tot capaciteitsopbouw van de bedrijven, met name 
van de kmo's, om aan deze bestekken te beantwoorden. 

 
Om deze uitdagingen aan te gaan komt er een reeks acties: 

• Sensibiliseringsacties en acties omtrent de capaciteitsversterking 
van de aanbestedende overheden (opleidingen, helpdesk, ...); 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_en.htm
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• De ontwikkeling van specifieke hulpmiddelen voor bepaalde 
categorieën van producten (voeding, groene ruimten, reiniging, 
opdrachten voor werken); 

• Acties met betrekking tot de capaciteitsversterking van de kmo’s. 
 
 
 

Regering van de Franse Gemeenschap 
 
Ministerie van de Franse Gemeenschap: de opdrachten voor werken 
moeten voldoen aan de gewestelijke energieprestatienormen voor 
gebouwen. Daarnaast moet nog een plan "duurzame aankopen" ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de regering van de Franse 
Gemeenschap. Het zal onder meer een systematische analyse van de 
opdrachten vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling omvatten. 
 
“Radio Télévision Belge Francophone” (RTBF):  
De integratie van de milieuclausules in de bestekken is aan de gang.  
 
 
“Office de la Naissance et de l'Enfance” (ONE):  
Het ONE probeert al enkele jaren milieucriteria te integreren in zijn 
opdrachten, in samenwerking met zijn cel “Eco-conseil”. 
 

V.1.2. Bewijsstukken  

 
Gelieve alle beschikbare 
bewijsstukken of 
ondersteunende 
documenten voor punt V.1. 
te verstrekken ter illustratie 
van de maatregelen, 
realisaties of uitdagingen in 
verband met het bevorderen 
van groene 
overheidsopdrachten. 

 
Mogelijk relevante documenten (niet-exhaustief) die in aanmerking komen 
(gelieve een link naar het document te vermelden en, indien mogelijk, een 
samenvatting van het document in het Engels, indien het document is 
opgesteld in een andere taal): 

• Nationale definitie van ‘groen’ en ‘groene overheidsopdracht’ 

• Informatie over nationale actieplannen of gelijkaardige 
documenten m.b.t. GPP in uw lidstaat en het stadium van de 
implementering ervan. Focus op het gebruik van GPP en de wijze 
waarop ze zijn gedefinieerd, d.w.z. voor het totale pakket 
aanbestedingen, voor specifieke productgroepen, op basis van 
waarde, op basis van aantal opdrachten 

• Bestaande verplichtingen om groene eisen op te nemen in de 
aanbestedingsdocumenten en de overheden waarvoor ze van 
toepassing zijn 

• Aanbevelingen betreffende het gebruik van specifieke 
selectiecriteria, technische 
specificaties/toewijzingscriteria/prestatieclausules die overheden 
of aanbestedende entiteiten die groen willen aanbesteden, kunnen 
opnemen in hun aanbestedingsdocumenten. Categorieën van 
producten waarvoor deze relevant zijn en, indien mogelijk, de 
relevante website. 

• Alle informatie over milieulabels, milieumanagementsystemen of -
normen 

• Alle aanbevelingen om de criteria voor ‘groene aanbestedingen’ te 
gebruiken die werden ontwikkeld door de Europese Commissie, 
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respectievelijk voor welke productgroepen. Indien andere criteria 
worden aanbevolen, gelieve dan te specificeren of ze gelijkaardig 
zijn aan/geïnspireerd door de EU-criteria. 

• Activiteiten op het gebied van capaciteitsopbouw voor groene 
aanbestedingen (geïnstitutionaliseerde of ad-hoc-opleiding, 
helpdesks, etc.) 

 

 
Nationaal niveau: 
 
Verschillende gewestelijke en federale definities rond groene en duurzame 
overheidsopdrachten zijn te vinden in hoger vermelde de documenten.  
 
De verplichtingen rond energie efficiëntie volgen uit de Europese Richtlijn 
energie efficiëntie 2012/27/EU die omgezet werd in het Koninklijk Besluit 
van 13 juli 2014. Voor de energieprestaties van gebouwen werden 
verwijzingen opgenomen in de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten en in de wet van 13 augustus 2011inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten op defensie- en veiligheidsgebied. 
 
Voor de overige productgroepen met betrekking tot hoge energieprestaties 
werd verwezen naar het Europees Energie label dat informatief voor 
verschillende productgroepen werd toegelicht op 
www.gidsvoorduurzameaankopen.be. 
 
Informatie over milieulabels, milieumanagementsystemen of -normen is 
terug te vinden op http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl, een site die 
sinds 2002 actief is. De site verwijst ook naar de GPP toolkit website voor de 
relevante productgroepen, maar vult die aan met stakeholderinformatie en 
goede voorbeelden uit België. 
 
 

Federale Regering: 
 

a) Regelgeving 
 
Het strategisch en operationeel kader voor de verduurzaming van de 
overheidsopdrachten wordt verduidelijkt in de hoger vermelde 
omzendbrief van 16 mei 2014 
(http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/federale-regelgeving) 
 
Deze tekst is niet bindend op het niveau van groene criteria voor 
productgroepen of doelgroepen, maar brengt verplichtingen op gebied van 
procesimplementatie (opmaak procedures e.d.) met zich mee. Verder bevat 
de tekst heel wat aanbevelingen betreffende het gebruik van specifieke 
selectiecriteria, technische 
specificaties/toewijzingscriteria/prestatieclausules die overheden of 
aanbestedende entiteiten die groen willen aanbesteden, kunnen opnemen 
in hun opdrachtdocumenten. 
 

http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/federale-regelgeving
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Voor wagens is een aparte omzendbrief 307 sexies voor de aankoop en 
leasing van wagens voor het federaal wagenpark met specifieke 
doelstellingen voor de aankoop van hybride, elektrische en CNG wagens. 
Diensten met een wagenpark van tenminste 20 voertuigen, zullen hun 
aankoopbudget voor de aankoop van nieuwe voertuigen als volgt 
heroriënteren: minstens 5 % van alle aangekochte of geleasede wagens is 
van het type elektrisch, hybride of CNG en minstens 10 % van alle 
aangekochte of geleasede wagens heeft een ecoscore die hoger is dan 75 
(www.ecoscore.be). 
 
Verplichtingen tot het aankopen van duurzaam hout, staan omschreven in 
omzendbrief P&O/DD/2. 
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/federale-regelgeving  
 
 

b) Evaluatie van het federale beleid duurzame aankopen 
 

Voor wat betreft de strategische omzendbrief van 16 mei 2014 finaliseerde 
de ICDO eind 2017 de evaluatie van de omzendbrief, 3 jaar na de 
inwerkingtreding. Het onderzoek bekeek op welke wijze de federale 
diensten rekening hebben gehouden met duurzame ontwikkeling in hun 
aankoopbeleid. Ze focust vooral op de organisatorisch inbedding van het 
federale beleid en minder op de integratie van duurzame 
ontwikkelingsaspecten in de vele opdrachtdocumenten van de federale 
overheid. Aan het onderzoek hebben 11 federale / programmatorische 
overheidsdiensten en de Regie der gebouwen deelgenomen. 
 
Hierbij dient het volgende aandachtspunt in overweging genomen te 
worden. De federale overheid is in 2015 gestart met een grondige 
herziening van haar eigen aankoopbeleid, hetgeen niet rechtstreeks 
betrekking had op het thema “duurzame aankopen”. De omzendbrief werd 
namelijk goedgekeurd door de Federale Regering in het jaar 2014. Nochtans 
verschaft de herziening van het globale aankoopbeleid nieuwe inzichten en 
focust op herstructureringen die ook voor het duurzame aankopen van 
belang kunnen zijn. In het kader van deze nieuwe aankoopstructuur is het 
Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) het belangrijkste strategische 
netwerk dat bijgestaan wordt door een Dienstencentrum Procurement. In 
het voormelde netwerk komen de strategische coördinatoren van de 
betrokken diensten elke maand samen en beslissen over komende 
overheidsopdrachten. Naast efficiënt en gezamenlijk aankopen zijn 
aankopen met aandacht voor kmo en duurzaamheid de vier belangrijke 
doelstellingen van dit orgaan. Op praktisch niveau worden deze beslissingen 
uitgewerkt door de netwerken van het Tactisch Operationele Federaal 
Aankoopoverleg (TOFA).  
 
Uit de hoger vermelde evaluatie van het federaal duurzaam aankoopbeleid 
komen in hoofdlijnen de volgende aandachtspunten aan het licht. 
 
De omzendbrief van 16 mei 2016 lijkt zijn eerste vruchten af te werpen op 
verschillende terreinen, maar laat tevens ruimte voor heel wat 
verbeteringen. Een verbeterd regelgevend instrument (omzendbrief) dat 
focust op de strategisch implementatie van het duurzaam aankoopbeleid 

http://www.ecoscore.be/
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/federale-regelgeving
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afgestemd op de voorziene herstructurering van het federaal 
aankoopbeleid zou overwogen kunnen worden. Het huidig regelgevend 
kader dient ook vereenvoudigd en minder bureaucratisch gemaakt te 
worden. Ook de rollen m.b.t het personele toepassingsgebied en de rollen 
van adviesorganen zouden best verduidelijkt worden. 
 
Dit algemeen strategisch kader zou best uitgebreid worden naar meer 
product- of doelgroepen specifieke regelgeving inzake duurzame aspecten 
(omzendbrief, KB enz). Om maximaal werkbaar te blijven, zou gedacht 
kunnen worden aan het inventariseren van prioritaire domeinen (sectoren, 
productgroepen, …) op het gebied van duurzame overheidsopdrachten. Om 
effectief te zijn moet verder zo dicht mogelijk aansluiting gezocht worden 
bij de mogelijkheden die het nieuwe strategische en tactisch-operationele 
federale aankoopbeleid biedt.  
 
In vergelijking met de gewesten en het buitenland, lijkt 
vormingsondersteuning en kennisdeling voor duurzaam aankopen cruciaal 
te zijn om effectieve resultaten te garanderen. Het federale niveau heeft 
zeker eerste stappen gezet op het vlak van algemene (juridische) vorming. 
Maar in vergelijking met de inspanningen in de gewesten werd er in het 
verleden niet ingezet op kennisdeling en vorming op (duurzaam) product-
dienst specifiek niveau. 
 
Zoals hoger vermeld is het nieuwe aankoopmodel vooral gericht op het 
opzetten van strategische en operationele processen, in het bijzonder met 
het oog op efficiënt en gezamenlijk aankopen nadat de behoeften door de 
verschillende diensten in kaart worden gebracht. Het is op dit vlak van 
behoeften dat ook heel wat efficiëntie (en duurzaamheidswinsten) geboekt 
zouden kunnen worden, met name vanuit een analyse van deze globale 
behoeften. Dit overzicht van behoeften (in een end-to-end platform) kan 
namelijk gekruist worden met aandachtspunten voor duurzaam aankopen.  
 
Verder worden verschillende begeleidende instrumenten ontwikkeld voor 
verschillende doelgroepen (aanvragers, aankopers, tactische en 
operationele aankooporganen enz), zowel op gebied van aankopen als op 
gebied van duurzaam aankopen. Het is aangewezen om praktische en 
regelgevende richtlijnen tot duurzaam aankopen in de verschillende gidsen, 
de standaardbestekken en templates, de technische specificaties en 
clausules, de goede voorbeelden, de catalogi, een (toekomstig) end-to-end 
platform, een duurzaamheidstoets en 
www.gidsvoorduurzameaankopen.be, enz. te verwerken.  
 
Deze evaluatie verwijst ook naar in het verleden opgezette pilootprojecten 
rond ethische (of ruimer maatschappelijke) verantwoordelijkheid in de 
toevoerketen van leveranciers. Om een meer structurele invulling hieraan 
te geven, blijkt de expertise momenteel te ontbreken binnen de 
aankoopdiensten. 
 
Het onderzoek belicht tenslotte verschillende ad-hoc of structurele 
processen die in het verleden werden opgezet om duurzame aankopen 
effectief in beeld te krijgen (monitoring) met het oog op beleidsoriëntatie 
(zie verder V.1.3.). 
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Vlaamse Regering 
 
Het strategisch kader voor de verduurzaming van de overheidsopdrachten 
is het Vlaams plan overheidsopdrachten, zie 
https://overheid.vlaanderen.be/beleid-duurzame-overheidsopdrachten.  
 
De Vlaamse definitie van duurzame overheidsopdrachten is gebaseerd op 
de definitie voor milieuvriendelijke overheidsopdrachten die in een 
Europese studie (Bouwer, M. et al., 2005) gehanteerd wordt. Daarnaast zijn 
ook een indicator en een norm op het vlak van duurzame 
overheidsopdrachten gedefinieerd. De indicator betreft het procentueel 
aandeel (in euro) duurzame overheidsopdrachten voor die productgroepen 
waarvoor de Vlaamse overheid duurzaamheidscriteria heeft bepaald. De 
norm streeft 100 % na in 2020. 
 
Overeenkomstig het Vlaams plan overheidsopdrachten zijn de voorzitters 
van de managementcomités van de beleidsdomeinen van de Vlaamse 
overheid ermee belast om jaarlijks door te geven welke concrete 
initiatieven binnen hun beleidsdomein werden gerealiseerd in het voorbije 
jaar en welke worden vooropgesteld voor het komende jaar. Het Vlaams 
Samenwerkingsforum overheidsopdrachten (zie 
https://overheid.vlaanderen.be/vlaams-samenwerkingsforum-
overheidsopdrachten) maakt op basis hiervan een overzicht op van de 
vooruitgang die geboekt werd m.b.t. het behalen van de strategische 
doelstellingen voor de periode 2016-2020. In de statusrapportering van 20 
april 2017 zijn de belangrijkste acties opgenomen die de entiteiten van de 
Vlaamse overheid momenteel in het kader van het Vlaams plan 
overheidsopdrachten ondernemen. Die statusrapportering is 
raadpleegbaar op https://overheid.vlaanderen.be/beleid-
overheidsopdrachten. De rapportering geeft voor de strategische 
doelstelling ‘inzetten op duurzaam en innovatief inkopen’ voor 62 acties de 
stand van zaken weer op 20 april 2017. 
 
Met het oog op het behalen van de doelstelling 100 % duurzame 
overheidsopdrachten tegen 2020 worden de entiteiten van de Vlaamse 
overheid ertoe aangespoord om duurzaamheidscriteria op te nemen in hun 
overheidsopdrachten. Op de website vlaanderen.be 
(http://overheid.vlaanderen.be/duurzame-innovatieve-
overheidsopdrachten) biedt de Vlaamse overheid een uitgebreid en 
gebruiksvriendelijk instrumentarium aan, dat de aankopers ondersteunt en 
sensibiliseert bij het verduurzamen van hun overheidsopdrachten. Naast 
handleidingen vinden aankopers er ook modelclausules, marktinformatie, 
methodieken en beleidsinformatie. Voor courante productgroepen vinden 
aankopers er marktinformatie, technische informatie en 
duurzaamheidscriteria. Op basis daarvan kunnen zij hun 
overheidsopdrachten die op deze productgroepen betrekking hebben, 
verduurzamen. Het op deze website aangeboden instrumentarium is in 
eerste instantie gericht op de entiteiten van de Vlaamse overheid, maar ook 
andere aanbestedende overheden (bv. lokale besturen) kunnen er nuttig 
gebruik van maken. 
 

https://overheid.vlaanderen.be/beleid-duurzame-overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/vlaams-samenwerkingsforum-overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/vlaams-samenwerkingsforum-overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/beleid-overheidsopdrachten
https://overheid.vlaanderen.be/beleid-overheidsopdrachten
http://overheid.vlaanderen.be/duurzame-innovatieve-overheidsopdrachten
http://overheid.vlaanderen.be/duurzame-innovatieve-overheidsopdrachten
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Voor verdere ondersteuning en bijkomende vragen i.v.m. duurzame 
overheidsopdrachten kunnen entiteiten van de Vlaamse overheid terecht 
bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten, dat 
ingebed is bij het Agentschap Facilitair Bedrijf 
(http://overheid.vlaanderen.be/aanspreekpunt-duurzame-
overheidsopdrachten). 
 
Met het oog op het realiseren van een kennisdeling rond duurzame 
overheidsopdrachten organiseert de Vlaamse overheid regelmatig 
netwerksessies die betrekking hebben op een specifiek aspect van 
duurzame overheidsopdrachten. Zo werden al netwerksessies 
georganiseerd voor de productgroepen hout, drukwerk, voeding en 
catering, meubilair, en bouw- en aanpassingswerken. Tijdens deze 
netwerksessies krijgen aankopers de gelegenheid om knelpunten m.b.t. het 
verduurzamen van hun overheidsopdrachten onderling te bespreken, met 
ondersteuning van experten duurzame ontwikkeling en van een jurist die 
gespecialiseerd is in overheidsopdrachten. Een belangrijke verdienste van 
de netwerksessies is de persoonlijke uitwisseling van marktinformatie en 
goede praktijken, en het gegeven dat de betrokken aankopers dikwijls ook 
nadien nog contact houden met het oog op verduurzaming. De 
netwerksessies kaderen in het ruimere kennisnetwerk rond 
overheidsopdrachten (http://overheid.vlaanderen.be/kennisnetwerk-
overheidsopdrachten). 
 
Om lokale besturen te helpen bij het organiseren van meer duurzame en 
innovatieve overheidsopdrachten, heeft de Vlaamse Regering een 
overeenkomst van vier jaar tussen het Vlaams Gewest en de VVSG 
goedgekeurd betreffende de structurele ondersteuning van dit steunpunt 
duurzame lokale overheidsopdrachten. Het steunpunt moet voor lokale 
besturen dé gespreks- en adviespartner zijn voor wat betreft duurzame 
overheidsopdrachten en moet d.m.v. verschillende acties en een 
geïntegreerde aanpak zorgen voor een zo breed mogelijke toepassing van 
duurzame overheidsopdrachten bij lokale besturen. 
 
Naast deze algemene acties zet de Vlaamse overheid ook nog specifiek in 
op een aantal belangrijke deelaspecten van duurzame 
overheidsopdrachten. Zo heeft Vlaanderen Circulair in 2017, samen met 
The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu een ‘Green Deal Circulair 
Aankopen’ opgezet. Zie: http://vlaanderen-circulair.be/nl/onze-
projecten/detail/green-deal-circulair-aankopen. Meer dan 100 organisaties 
hebben zich geëngageerd om twee circulaire aankoopprojecten op te 
zetten en tot een goed einde te brengen tussen juni 2017 en juni 2019. 
Daarnaast zijn er zo’n 50 ondersteunende organisaties die hun expertise 
zullen inzetten om de aankopers te helpen in deze experimenten en om de 
inzichten te delen met andere aankopers. De deelnemers van de Green 
Deal vormen samen een lerend netwerk. Het resultaat van dit lerend 
netwerk zal uniek zijn in Europa: meer dan 200 experimenten waarin kennis 
en ervaring wordt opgebouwd, tools en methodieken en nieuwe vormen 
van ketensamenwerking worden uitgetest, allen met oog op het sluiten van 
de materiaalkringlopen. 
 

http://overheid.vlaanderen.be/aanspreekpunt-duurzame-overheidsopdrachten
http://overheid.vlaanderen.be/aanspreekpunt-duurzame-overheidsopdrachten
http://overheid.vlaanderen.be/kennisnetwerk-overheidsopdrachten
http://overheid.vlaanderen.be/kennisnetwerk-overheidsopdrachten
http://vlaanderen-circulair.be/nl/onze-projecten/detail/green-deal-circulair-aankopen
http://vlaanderen-circulair.be/nl/onze-projecten/detail/green-deal-circulair-aankopen
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Een ander voorbeeld is de omzendbrief voor de verwerving en 
vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen 
(https://overheid.vlaanderen.be/omzendbrief-kbbz20174). Die 
omzendbrief legt o.m. een minimale ecoscore op per voertuigklasse. 
Aangezien de minimale ecoscore opgelegd wordt als een harde eis in het 
bestek komen enkel voertuigen die aan de vooropgestelde ecoscores 
voldoen, in aanmerking voor verwerving. Voor de berekening van de 
ecoscore wordt o.m. rekening gehouden met de CO2-uitstoot, de 
luchtvervuiling, de geluidsemissies en het brandstofverbruik. De 
omzendbrief schaft ook de mogelijkheid tot het verwerven van 
dieselwagens af voor heel wat voertuigklassen. Verwerving van 
dieselvoertuigen blijft wel mogelijk voor bestelwagens en terreinwagens. 
Ten slotte bevat de omzendbrief maatregelen voor het stimuleren van de 
aankoop van extra milieuvriendelijke voertuigen ((PH)EV en CNG). 
 
 

Waalse Regering 
 
Het Waalse actieplan “Achats publics responsables” (verantwoorde 
overheidsaankopen) is beschikbaar op volgende website: 
http://developpementdurable.wallonie.be/theme/achats-publics-
responsables.  
Deze pagina bevat een samenvatting in het Engels: 
http://developpementdurable.wallonie.be/english 
 
 
 
Een omzendbrief van 28 november 2013 met betrekking tot de invoering 
van een beleid rond duurzame overheidsaankopen in Wallonië bevat 
bovendien volgende definitie van "milieuclausule":  
 
“De "milieuclausules" zijn bepalingen die een doelstelling inzake de 
bescherming van het leefmilieu nastreven. 
De inoverwegingname van milieucriteria in de overheidsopdrachten is een 
doeltreffend en noodzakelijk middel om de voetafdruk van alle openbare 
activiteiten, bijzonder op de omgevingen (water, lucht, bodem), de 
gezondheid, de biodiversiteit en het landschap te verminderen. De 
aanbestedende overheden houden daartoe rekening met de volledige 
levenscyclus van de leveringen en diensten, verminderen hun verbruik van 
natuurlijke hulpbronnen en energie, hun broeikasgasemissies en diffuse 
bronnen van verontreiniging, voorkomen de productie van afvalstoffen, in 
het bijzonder de gevaarlijke afvalstoffen en, in voorkomend geval, 
valoriseren ze.“ 
 
 

Regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest 
 
Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er een 
Ordonnantie van 8 mei 2014 “betreffende de opname van milieu- en 
ethische clausules in de overheidsopdrachten”. 
 

https://overheid.vlaanderen.be/omzendbrief-kbbz20174
http://developpementdurable.wallonie.be/theme/achats-publics-responsables
http://developpementdurable.wallonie.be/theme/achats-publics-responsables
http://developpementdurable.wallonie.be/english
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=26980
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Deze ordonnantie beoogt de invoeging van dergelijke clausules in de 
overheidsopdrachten te bevorderen door te voorzien in personeel en 
sancties.  
 
 
 

Regering van de Franse Gemeenschap 
 
Ministerie van de Franse Gemeenschap: opdrachten voor papierwaren, 
sanitaire producten, voertuigen  
 
 
“Office de la Naissance et de l'Enfance” (ONE):  
 
Ter illustratie vindt u hier de technische criteria van de opdrachten waar de 
ecologische analyse van deze criteria het verst gevorderd is: 
• Opdracht voor kantoormateriaal  
• Opdracht voor onderhoud  
• Opdracht voor drukwerk (de brochures, folders en affiches van het 
ONE worden systematisch gedrukt op FSC- of gerecycleerd papier) 
• Opdracht voor kopieerpapier (dit is gerecycleerd papier) 
 
Om de milieucriteria op te stellen, werken de Aankoopdienst, de cel 
Overheidsopdrachten en de cel “Eco-conseil” aan de verbetering van de 
bestaande criteria en aan de opstelling van nieuwe milieucriteria voor 
andere voorwerpen van de opdracht. 
 

V.1.3. Kwantitatieve 
indicatoren 

Deze afdeling bevat voorbeelden van kwantitatieve indicatoren met 
betrekking tot afdeling V.1. Ook andere indicatoren mogen in het rapport 
worden opgenomen. 
 

Gelieve  alle beschikbare 
kwantitatieve gegevens 
(statistieken etc.) te 
verstrekken, ter illustratie 
van de realisaties en 
uitdagingen geïdentificeerd 
in afdeling V.1.1. In de mate 
van het mogelijke zouden 
deze indicatoren verder per 
type of wettelijk probleem 
moeten worden 
gegroepeerd. 

Mogelijk relevante documenten (niet-exhaustief) die in aanmerking komen: 

• Percentage van aanbestedingsprocedures die groene criteria 
bevatten, ten opzichte van het volledige volume van 
aanbestedingen op nationaal niveau en, indien beschikbaar, voor de 
GPP-productgroepen (bv. 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm) 
waarvoor een monitoring gebeurt, gemeten op basis van aantal en 
waarde. 

 
 

Nationaal niveau 

 
Datacollectie via E-Procurement 

 
Onder mandaat van de Interministeriële Conferentie Duurzame 
Ontwikkeling (IMCDO) en haar technische werkgroep duurzame 
overheidsopdrachten onderzochten verschillende federale en gewestelijke 
overheidsdiensten sinds 2015 wat de mogelijkheden zijn inzake het in kaart 
brengen van duurzame aankopen. Het instrument E-Notification, waarop 
Belgische aankondigingen gepubliceerd worden, is hier een interessante 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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gegevensbank. De werkgroep bestaat uit 14 experten van verschillende 
departementen.  
 
De leden onderzochten welke zoekvelden rond duurzame aankopen, in het 
kader van de nieuwe mogelijkheden van de recente Belgische wet inzake 
overheidsopdrachten (2017), in een nationale consensus vastgelegd 
kunnen worden. Ze bekeek op welke manier en onder welke budgettaire en 
administratieve voorwaarden de zoekvelden via een beperkte vragenlijst 
ingebouwd kunnen worden in het E-Notification platform. Haar 
werkzaamheden staan beschreven in het ‘Eindverslag over de 
werkzaamheden nationale monitoring duurzame overheidsopdrachten via 
E-Procurement’ van 6 maart 2017.  
 
De FODA BOSA leverde het budget voor de implementatie van de eerste 
fase van het project (met name het systeem van zoekvelden binnen E-
Notification). Het systeem is operationeel sinds 2 februari 2018 en is 
vrijwillig in te vullen door aanbestedende diensten. De respons en vooral de 
kwaliteit van de gegevens zullen in 2018 verder geanalyseerd worden.  
 

De datacaptatie heeft betrekking op de volgende gegevens. 

Overwegingen inzake milieu 
 

- vermindering van energieverbruik, broeikasgassen (vooral CO2) en 
of luchtvervuiling 

- vermindering van verbruik en vervuiling van water  
- vermindering van afval, recyclage, hergebruik van materialen 
- verminderen van toxische stoffen (pesticiden, schadelijke 

chemische substanties, zware metalen ) 
- bescherming en behoud van natuur en biodiversiteit  

  
 
Overwegingen inzake sociale aspecten 
 

- non-discriminatie: gelijke kansen voor mannen en vrouwen, 
culturele diversiteit, enz.  

- toegankelijkheid voor alle personen inclusief personen met 
handicap   

- inschakelen / opleiding personen uit kansengroepen   
 
Overwegingen inzake ethische aspecten 
 
- het respecteren IAO conventies (in België, buitenland)    
- duurzame / eerlijke handel   
- het rekening houden met aanvaardbare lonen en arbeidsomstandigheden 
  
  
Overwegingen inzake innovatie 
 
Een uitgebreid overzicht van deze gegevens is terug te vinden in bijlage VIII 
bij dit verslag.  



76 
 

 
 

Federale Regering: 
 
     Onderzoek Radboud Universiteit Nijmegen (2017) 
 
In oktober 2017 verschenen de resultaten van het onderzoek rond 
duurzaam aankopen in België van de Radboud Universiteit (Nijmegen) in 
opdracht van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). Dit 
Big data onderzoek nam 144.749 Belgische aankondigingen en 28.452 
dossiers (bestekken, technische specificaties, meetstaten, plattegronden 
enz.) onder de loep. Deze documenten werden door allerlei Belgische 
aanbestedende overheden online geplaatst (via E-Notification) in de 
periode 2011 – 2016.  
 
Onderstaande tabel geeft een evolutie van de aandacht voor duurzame 
aankopen in België over de laatste 5 jaren. Duurzaamheid wordt hier 
begrepen vanuit de subcategorieën milieu (M), circulaire economie (C), 
sociaal aankopen (S), ethische handel (E), lokaal en kmo (L), innovatie (I) en 
duurzame keurmerken (K).  

 
 

Jaar M CE S E L I K Dossiers 

2011 59 4 24 30 9 6 13 229 

2012 70 5 31 36 17 2 30 3214 

2013 69 7 31 32 16 5 21 4372 

2014 72 9 35 37 16 7 25 4884 

2015 53 7 33 35 11 5 19 6778 

2016 44 7 34 35 11 4 18 8972 

 
Tabel 1: Analyse duurzaam aankopen in % per jaar (n = 28.449) M = Milieuvriendelijk; CE = 
Circulaire economie; S= Sociaal; E = Ethisch handel; L = Lokaal/KMO; I= Innovatie; K = 
Duurzame keurmerken; Dossiers = Aantal aanbestedingsopdrachten. 

 
“In de tabel valt op dat de verdeling tussen de verschillende categorieën van 
duurzaam aankopen door de jaren heen niet sterk verschilt. Elk jaar is er veel 
aandacht voor ‘milieuvriendelijk’ aankopen, met 2014 als topjaar waarin 
72% van de dossiers met een bijlage aandacht had voor ‘milieuvriendelijk’ 
aankopen. Verder valt op dat datzelfde jaar een ‘topjaar’ was voor 
‘circulaire economie’. In 2014 was in 9% van de dossiers met een bijlage 
aandacht voor de ‘circulaire economie’. In 2015 en 2016 stabiliseerde de 
aandacht voor duurzaamheid in de aankondigingen, terwijl er zelfs een 
afname waar te nemen is van het aantal dossiers waarin er aandacht was 
voor onderwerpen binnen de categorieën ‘milieuvriendelijk’ en ‘duurzame 
keurmerken’.”16 
 

                                                           
16 Grandia J. & Kruyen P., Duurzaam aankopen – Big-data-studie over de duurzaamheid van meer dan 140 000 
door de Belgische aanbestedende overheden gepubliceerde aankondigingen van overheidsopdrachten, 
Nijmegen, 2017. 
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Meer info: http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/studies-en-
projecten/monitoring-2017 
 
Het boven vermeld project moet gezien worden als een pilootproject om 
duurzaam aankopen in beeld te krijgen op basis van Big Data onderzoek. 
Aanvullende onderzoeken (zie bijvoorbeeld hier boven) moeten 
bijkomende inzichten geven over de situatie in België. 
 
 

Vlaamse Regering 
 
Momenteel is er geen omvattende rapportering beschikbaar m.b.t. het 
aantal Vlaamse duurzame overheidsopdrachten. De Vlaamse overheid 
heeft wel een beperkte rapportering vanuit de E-procurement-applicaties 
geoperationaliseerd. Die rapportering laat toe om een aantal gegevens 
m.b.t. overheidsopdrachten te verzamelen (voor meer informatie: zie 
http://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie?thematerm=2635). 
 
De E-procurement-applicaties bevatten echter geen financiële informatie, 
zoals de financiële waarde van iedere opdracht (het gegund bedrag of de 
geraamde waarde). Enkel in specifieke gevallen geeft de aanbestedende 
overheid immers een geraamde waarde op. Een financiële kwantificering 
van overheidsopdrachten is op dit ogenblik dus nog niet mogelijk. 
 
In de release van het e-Delta contractmanagementsysteem van begin 
september 2017 worden de vereenvoudigde registratie en de 
functionaliteiten met het oog op rapportering in gebruik genomen. Deze 
module zal toelaten om representatieve cijfers te genereren m.b.t. de 
overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid en om na te gaan in welke 
mate de beleidsdoelstellingen inzake duurzame overheidsopdrachten 
gerealiseerd worden.  
 
De leden van het voorzitterscollege van de Vlaamse overheid hebben zich 
geëngageerd om de applicatie in gebruik te nemen in hun beleidsdomein. 
De aansluiting van de entiteiten van de Vlaamse overheid is momenteel 
lopende.  
 
De verwachting is dat begin 2019 vanuit e-Delta de eerste rapportering 
mogelijk zal zijn die betrekking heeft op een volledig kalenderjaar. 
 

 
Regering van het Brussels hoofdstedelijk Gewest 
 
De voor dit criterium verzamelde informatie is de volgende: 
 
1) Berekenen van het totaal aantal procedures: 109 
2) Berekenen van het aantal procedures dat ecologische criteria bevat: 7 
3) Het tweede getal door het eerste gedeeld: 6,42 % 
 
 

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/studies-en-projecten/monitoring-2017
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/studies-en-projecten/monitoring-2017
http://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie?thematerm=2635
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V.2 Maatschappelijk 
verantwoorde 
overheidsopdrachten 
(‘SRPP’) 

Maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten (‘SRPP’) worden 
gedefinieerd als aanbestedingen die rekening houden met één of meerdere 
sociale overwegingen om maatschappelijke doelstellingen te bevorderen. 
SRPP dekt een breed spectrum van maatschappelijke overwegingen, zoals 
tewerkstellingsmogelijkheden, degelijke arbeidsomstandigheden, het 
respecteren van sociale en arbeidsrechten, maatschappelijke inclusie, 
gelijke kansen en toegankelijkheid. 
 

V.2.1 Kwalititatieve 
rapportering 

 

Strategische uitdagingen  De informatie moet worden toegespitst op: 
 
- strategische uitdagingen waarmee men wordt geconfronteerd bij het 
bevorderen van maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten, 
indien die er zijn 
- genomen maatregelen om ze te ondervangen 
- resterende problemen in de lidstaat 
 

Nationaal niveau: 
 
Zie antwoorden in V.1.1. en V.1.2. 
 
a) Ethische verantwoordelijkheid 
 
Verschillende steden en landelijke bestuursniveaus in Europa zijn gestart 
met pilootprojecten rond de controle op de naleving van duurzame 
aspecten en in het bijzonder Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)-
conventies en mensenrechtenclausules in de publieke 
overheidsopdrachten. Vooral voor productgroepen als de aankoop van 
kleding/textiel, maar ook in de sectoren harde vloeren, medische 
instrumenten en ICT apparatuur gebeurt de productie in sommige landen 
onder mensonwaardige omstandigheden. 
 
Vele aanbestedende diensten proberen de problematiek op te vangen door 
de ondertekening van een verklaring op eer, toegevoegd aan de offertes, te 
controleren. De ervaring leert inmiddels dat aanbestedende overheden 
hiermee amper een zicht krijgen op de werkelijke arbeidsomstandigheden 
in de productieketen. Daarom onderzoeken verschillende besturen hoe ze 
verder kunnen gaan dan zulke verklaringen op eer. Ze zullen bekijken hoe 
duurzame aspecten, en in het bijzonder IAO en mensenrechtenclausules, in 
een concrete keten worden gerespecteerd door de opdrachtnemers van 
publieke overheidsopdrachten. 
 
De federale overheid, de gewesten en enkel lokale besturen hebben hiertoe 
in 2017 pilootprojecten opgezet: 
 
    b.1) Pilootproject 1: 
 
Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) moedigt de 
(federale) aankopers en haar opdrachtnemers aan om een beter zicht te 
krijgen op hun toeleveringsketen. Daartoe heeft het FIDO in 2015 het 
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bureau Ecovadis aangesteld voor het laten uitvoeren van risicoanalyses op 
het gebied van maatschappelijke (en in het bijzonder ethische) 
verantwoordelijkheid bij haar leveranciers zoals bijvoorbeeld het verbod op 
kinder- of dwangarbeid. Er werden effectief 14 analyses bij leveranciers met 
contracten met grote budgetramingen en lange uitvoeringstermijnen 
uitgevoerd. Deze gebeurden in het kader van de uitvoering van de 
opdrachten.  
 
    b.2) Pilootproject 2: 
 
De Vlaamse overheid wil tegen 2020 honderd procent duurzaam aankopen. 
Om die ambitie te realiseren heeft de Vlaamse overheid een pilootproject 
opgestart m.b.t. de arbeidsomstandigheden bij de productie van 
textielproducten. Textielproducten worden vaak in het buitenland (Verre 
Oosten, India, Maghreb-landen) geproduceerd. Landen waar de overheid 
niet altijd even sterk staat of er slechts een beperkte controle is op de 
naleving van de (internationaal) geldende arbeidsnormen. Daarom focust 
het project zich vooral op afsprakenkaders zoals IAO-conventies (verbod 
dwangarbeid, verbod kinderarbeid, minimum loon,…), de Universele 
Verklaring van de Rechten van de mens, enz.  
 
    b.3) Pilootproject 3: 
 
VVSG wil de Vlaamse lokale besturen ondersteunen om ethische criteria op 
te nemen in hun duurzame aankoopstrategie. Samen met Stad en OCMW 
Gent liet VVSG een analyse uitvoeren van de overheidsaankopen en het 
marktaanbod in het segment werkkledij, zorgkledij en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Deze analyse moest uitmonden in bruikbare en 
haalbare bestekvoorwaarden die lokale besturen in Vlaanderen 
onmiddellijk kunnen toepassen in hun volgende aankopen.  
 
Meer info over de verschillende pilootprojecten is terug te vinden op 
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/studies-en-projecten/ethische-
verantwoordelijkheid-2017  
 
 

Federale Regering : 
 
Zie antwoorden in V.1.1. en V.1.2. 
 
Strijd tegen sociale dumping 
 
In de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten is aanzienlijke 
aandacht uitgegaan naar de problematiek inzake sociale dumping. De term 
sociale dumping wordt veelal gebruikt om het te hebben over 
wantoestanden in een aantal fraudegevoelige sectoren. Het gaat dan van 
oneerlijke concurrentie door systemen van detachering over 
detacheringsfraude, ongeoorloofde terbeschikkingstelling van personeel, 
schijnzelfstandigen tot regelrechte mensenhandel. 
 

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/studies-en-projecten/ethische-verantwoordelijkheid-2017
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/studies-en-projecten/ethische-verantwoordelijkheid-2017
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SIOD (sociale inlichtingen en opsporingsdienst) is een overkoepelend 
orgaan van sociale inspectiediensten zoals de inspectie Rijksdienst Sociale 
Zekerheid, de inspectie Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Toezicht op de 
Sociale Wetten, de inspectie van de Rijksdienst voor Verzekeringen der 
Zelfstandigen, de inspectie Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeit. SIOD 
hangt af van de Ministers van Werk, Sociale Zaken en de van de 
Staatssecretaris bevoegd voor de strijd tegen de sociale fraude. In de 
aanpak van de sociale dumping heeft de regering de SIOD een aantal 
doelstellingen opgelegd.  SIOD zelf doet geen controles maar fungeert als 
coördinatieorgaan van de verschillende federale inspectiediensten.   
Voor deze en andere controles werkt de SIOD samen met de verschillende 
regionale inspectiediensten.  
 
De SIOD coördineert voornamelijk de controleacties die door de 
inspectiediensten gezamenlijk worden georganiseerd en uitgevoerd. Deze 
acties worden maandelijks vastgelegd per gerechtelijk arrondissement 
onder het voorzitterschap van de bevoegde arbeidsauditeur.  
 
Jaarlijks wordt een actieplan opgesteld in de strijd tegen de sociale fraude 
en de sociale dumping. Dit actieplan voorziet in 2018 in een minimum aantal 
controles op werven van publieke overheden.   
 
Voor de werking van deze arrondissementele inspectiecellen, de 
statistieken van de controles, de partnerschapsakkoorden en de guidelines 
inzake de wetgevingen in risico-sectoren kan verwezen worden naar de 
website van de SIOD : nl www.siod.belgie.be. 
 
Voor de organisatie van deze controles sociale dumping wordt ook gewerkt 
met een datamining en datamatching systeem gebaseerd op informatie in 
bestaande databanken en op concrete ervaringen van de inspecties op het 
terrein. Dit maakt het mogelijk om beter gerichte acties sociale dumping te 
organiseren bij bedrijven en werven waar een groter risico op sociale fraude 
en sociale dumping is te verwachten.  
 
Eén van de initiatieven in de aanpak van de sociale dumping is het afsluiten 
van partnerschapsovereenkomsten met verschillende publieke overheden. 
Deze overeenkomsten beogen het intensief uitwisselen van informatie 
zoals signalen van sociale fraude en sociale dumping op de publieke werven. 
Daarnaast verzorgt de SIOD vormingen over de aanpak van sociale dumping 
door inspectiediensten en hoe deze op de werven kan herkend worden 
door werfopzichters en werfconducteurs.  De implementatie van de 
aansprakelijkheid voor fiscale, sociale schulden en loonschulden wordt 
bijgebracht aan de dossierbeheerders.  
 
De publieke overheden sturen regelmatig lijsten naar de SIOD van werven 
boven de 30 000 euro. De inspectiediensten van de SIOD nemen deze mee 
in de planning van hun controles.  
 
De signalen van vermoedelijke fraude kunnen door de overheden als 
bevoorrechte partner aangegeven worden via het “meldpunt voor eerlijke 
concurrentie” van de SIOD (www.meldpunteerlijkeconcurrentie.be). De 

http://www.siod.belgie.be/
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overheden krijgen dan ook een feedback van de controles die gebeuren op 
hun meldingen van vermoedelijke fraude.  
 
Op federaal niveau heeft de SIOD een samenwerkingsakkoord afgesloten 
sedert 2014 met de diensten van de Regie der Gebouwen. Hiertoe heeft de 
SIOD in alle provincies vormingen verstrekt aan de plaatselijke 
werfcontroleurs en werfconducteurs.  
 
 

Vlaamse Regering 
 
Zie antwoord op V.1.1. en V.1.2. 
 
De Vlaamse overheid wil al het mogelijke doen om te voorkomen dat ze 
goederen zou aankopen die zijn vervaardigd met schending van de 
mensenrechten. Over de naleving van de conventies van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) bij overheidsopdrachten lopen momenteel 
proefprojecten voor textiel en natuursteen.  
 
Met het textielproject wil de Vlaamse overheid voor haar 
overheidsopdrachten de naleving van de arbeidsvoorwaarden in de 
productielocatie effectief kunnen controleren. Ook audits kunnen daar 
indien nodig deel van uitmaken. Inmiddels hebben negen aanbestedende 
overheden (zowel Vlaamse overheidsdiensten, lokale besturen als 
intercommunales) de nieuwe aanpak al in hun overheidsopdrachten voor 
textiel toegepast.  
 
De Vlaamse overheid werkt ook mee aan het project ‘Eerlijke Natuursteen’, 
een initiatief van de Benelux federatie van natuursteengroothandelaars, dat 
wil komen tot een werkbare gedragscode voor de groeves en fabrieken in 
India gebaseerd op de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(ILO), de Verenigde Naties en de OESO. Het opzet is de verkregen informatie 
uit deze proefprojecten aan te wenden voor verder overleg met de 
betrokken sectoren en die aanpak waar mogelijk uitbreiden naar andere 
sectoren. 
 
In het kader van de strijd tegen sociale dumping is een Vlaamse gids tegen 
sociale dumping bij overheidsopdrachten uitgewerkt, ingegeven door de 
nood aan een effectief werkinstrument voor aanbestedende overheden. 
Deze gids is gepubliceerd op de website: 
https://overheid.vlaanderen.be/resultaten-Vlaams-Samenwerkingsforum. 
De gids geeft op concrete wijze aan hoe een aanbestedende overheid bij 
overheidsopdrachten in bepaalde fraudegevoelige sectoren sociale 
dumping en de nefaste gevolgen daarvan kan tegengaan. De gids bestaat 
uit twee grote onderdelen. Vooreerst wordt kort en bondig aangegeven 
welke maatregelen je als aanbestedende overheid kan nemen in het kader 
van de strijd tegen sociale dumping. Daarnaast worden een aantal clausules 
aangereikt, die elk verband houden met de mogelijke maatregelen, en die 
je kan opnemen in je opdrachtdocumenten. Deze kunnen mogelijke 
controles, verplichtingen en handelswijzen van de aanbestedende overheid 
verduidelijken en vergemakkelijken. 

https://overheid.vlaanderen.be/resultaten-Vlaams-Samenwerkingsforum
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Als werkinstrument voor aanbestedende overheden draagt de gids de 
goedkeuring weg van de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaams 
steden en gemeenten, de Vereniging van de Vlaamse provincies en de 
betrokken beroepsfederaties. De gids werd goedgekeurd op het Vlaams 
Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 26 oktober 2017. 

Specifiek wat betreft het voorkomen van inbreuken op sociale wetgeving bij 
overheidsopdrachten, is er het samenwerkingsprotocol dat werd 
ondertekend tussen de federale Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst 
(SIOD) en het Agentschap Facilitair Bedrijf dat tot doel heeft misbruiken 
efficiënter op te sporen via wederzijdse uitwisseling van gegevens. Het 
protocol is inmiddels geëvalueerd met het oog op een ruimere uitrol naar 
de andere betrokken entiteiten van de Vlaamse overheid. 

 
 
Waalse Regering 
 
     Strijd tegen sociale dumping 
 
In 2016 heeft SIOD een partnerschapsovereenkomst met de diensten van 
de Service Public de Wallonie gesloten. Zoals bij de 
partnerschapsovereenkomsten met andere overheden wordt informatie 
uitgewisseld over lopende werven en door SIOD vorming verstrekt inzake 
sociale fraude en sociale dumping aan de medewerkers van deze diensten. 
 
Service Public de Wallonie is eveneens een bevoorrechte partner bij het 
meldpunt eerlijke concurrentie van de SIOD : 
www.meldpunteerlijkeconcurrrentie.be  
 

 
Regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest 
 
     Strijd tegen sociale dumping 
 
In 2015 heeft SIOD een partnerschapsovereenkomst met de diensten van 
de Beliris gesloten. Deze instelling ressorteert onder de FOD Mobiliteit maar 
staat in voor een aantal grote bouwwerven in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Zoals bij andere overheden wordt informatie uitgewisseld over 
lopende werven en door SIOD vorming verstrekt inzake sociale fraude en 
sociale dumping aan de medewerkers van deze diensten. Beliris heeft naar 
aanleiding van deze samenwerking een dienstnota opgesteld bedoeld voor 
de eigen medewerkers om te duiden hoe een efficiënte uitwisseling van 
vermoedens van sociale fraude en sociale dumping kan georganiseerd 
worden.  
 
Beliris is eveneens een bevoorrechte partner bij het meldpunt eerlijke 
concurrentie van de SIOD : www.meldpunteerlijkeconcurrrentie.be  
 
 

http://www.meldpunteerlijkeconcurrrentie.be/
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Regering van de Duitstalige Gemeenschap 
 
De Duitstalige Gemeenschap heeft verschillende initiatieven genomen, met 
name op het gebied van de bestrijding van sociale dumping. De 
instrumenten ter bestrijding van sociale dumping in de bouwsector bestaan 
uit drie delen. Deze worden integraal gekopieerd en geplakt in de 
corresponderende delen van de opdrachtdocumenten: 
Deel 1: bepalingen ter bestrijding van sociale dumping, die in de relevante 
delen van het dossier kunnen worden opgenomen. De clausules hebben 
betrekking op de volgende gebieden: 
-verplichtingen op het vlak van de sociale bijdragen 
- werkzaamheden ter bestrijding van asbest 
- Gunning aan onderaannemers 
- Welzĳn en menselĳke behandeling van werknemers 
- arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
- systematische controle van de prijzen 
- Taal van de opdracht 
- Veiligheidsmanagementsystemen 
- Verklaring van Limosa (L1) en A1-formulier 
- Melding van sociale fraude 
- regelmatige vergaderingen op de werf en planning van de werf 
- Sociale clausules 
- Sancties 
 
Deel 2: Verbintenis van de aanbestedende overheid om eerlijke 
concurrentie te bevorderen en sociale dumping te bestrijden, bijlage bij de 
overheidsopdracht. De aanbestedende overheid verbindt zich ertoe na te 
gaan of de leverancier en de ondernemingen aan alle voorgeschreven 
criteria voldoen. 
 
Deel 3: Verklaring van ondernemers voor eerlijke concurrentie en tegen 
sociale dumping: Deze verklaring moet ingevuld en ondertekend worden 
door elke ondernemer (aannemer of onderaannemer). De verklaring bevat 
voorwaarden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, beloning en 
werkgelegenheid. 
 
Deze instrumenten zijn bedoeld om aanbestedende overheden te helpen 
bij het opstellen van hun opdrachtdocumenten en om sociale dumping 
tegen te gaan. 
Ze kunnen worden gedownload van de website van het ministerie van de 
Duitstalige Gemeenschap 
(http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-
5293/9210_read-50164/). 
 
 
 

V.2.2. Bewijsstukken 
 

  

Gelieve alle beschikbare 
bewijsstukken of 
ondersteunende 

Mogelijk relevante documenten (niet-exhaustief) die in aanmerking komen 
(gelieve een link naar het document te vermelden en, indien mogelijk, een 

http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-5293/9210_read-50164/
http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-5293/9210_read-50164/
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documenten voor punt V.2.1. 
te verstrekken ter illustratie 
van de maatregelen, 
realisaties of uitdagingen in 
verband met het bevorderen 
van SRPP. 
 

samenvatting van het document in het Engels, indien het document is 
opgesteld in een andere taal): 

• Nationale definitie van SRPP 

• Lijst en korte beschrijving van nationale beleidsinitiatieven 
gelanceerd op het gebied van SRPP 

• Alle verplichtingen om maatschappelijk verantwoorde criteria of 
contractuele bepalingen op te nemen in de 
aanbestedingsdocumenten opgelegd door uw nationaal systeem, 
en de aanbestedende overheden of entiteiten die deze verplicht 
moeten toepassen 

• Alle informatie over gebruikte maatschappelijke labels 
 
 

a) Algemeen 
 

Voor zowel de federale als de gewestelijke definities werd SRPP opgenomen 
onder het overkoepelend luik duurzame of maatschappelijk verantwoorde 
overheidsopdrachten. (zie V.1.1. en V.1.2.) 
 
 

b) Informatie over keurmerken inzake maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 

 
   Informatie over sociale labels werd gecombineerd met informatie over 
milieulabels en is voor verschillende productgroepen terug te vinden op 
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl . 
 
 

c) Strijd tegen sociale dumping 
 
Zie ook V.2.1. 
 
In de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten is aanzienlijke 
aandacht uitgegaan naar de problematiek inzake sociale dumping. De term 
sociale dumping wordt veelal gebruikt om het te hebben over 
wantoestanden in de bouw. Het gaat dan van oneerlijke concurrentie door 
systemen van detachering over detacheringsfraude, ongeoorloofde 
terbeschikkingstelling van personeel, schijnzelfstandigen tot regelrechte 
mensenhandel. 
 
De regels om de strijd tegen de sociale dumping aan te binden zijn 
aanzienlijk verstrengd. Deze maatregelen werden uitgewerkt in 
samenspraak met de sociale partners en met de Commissie voor de 
overheidsopdrachten. 
 
Om de publieke aankopers te ondersteunen hebben zowel de federale, de 
Vlaamse Overheid als de Waalse Overheid gidsen opgesteld die de 
praktische richtsnoeren bevat voor de aanbestedende overheden in het 
kader van de strijd tegen de sociale dumping. 
 

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl
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De gids van de federale overheid wordt gekoppeld aan een Charter dat 
verbintenisvoorstellen bevat voor de aanbestedende overheden. Een 
bijhorende omzendbrief moet ervoor zorgen dat het Charter van toepassing 
wordt gemaakt op de federale overheden, die ter zake het voorbeeld 
moeten geven. De andere aanbestedende overheden kunnen de 
betreffende maatregelen eveneens toepassen. Meer info over de federale 
gids vindt u onder 
http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/gids-omtrent-de-
strijd-tegen-de-sociale-dumping-het-kader-van-overheidsopdrachten-en-0 
 
Gevolg gevend aan Europese en internationale beleidsimpulsen, wenst de 
Waalse Overheid het duurzame karakter van haar overheidsopdrachten te 
versterken. In deze context werden een aantal instrumenten ontwikkeld en 
verzameld met het oog op het vergemakkelijken van de opname van milieu, 
sociale en ethische criteria in overheidsopdrachten. Le Service public de 
Wallonie biedt eveneens praktische instrumenten aan met het oog op 
eerlijke mededinging en de strijd tegen sociale dumping: Meer info, zie hier: 
http://marchespublics.cfwb.be/fr/informations-generales/pratiques-de-
marche/achats-publics-durables/vous-souhaitez-lutter-contre-le-dumping-
social-a-travers-vos-marches-de-travaux.html  
 
De omzendbrief van 30 maart 2017 met betrekking tot het invoegen van 

clausules om eerlijke mededinging te promoten en sociale dumping in 

overheidsopdrachten te bestrijden.  

 
 

d) Verplichtingen voor de federale diensten 
 
Volgende verplichting werd opgenomen in de hoger vermelde omzendbrief 
van 16 mei 2014:  
 
“Wat meer specifiek de overheidsopdrachten voor bouw- of 
renovatiewerken van gebouwen betreft die de drempel van 1.500.000 EUR 
(incl. btw) bereiken, wordt verduidelijkt dat de opdrachtdocumenten 
systematisch de sociale clausules moeten bevatten, zodat geen enkele 
afwijking zal worden toegestaan in de adviesaanvraag aan de Inspectie van 
Financiën of aan de Regeringscommissaris.”  
 
De opvolging van deze bepaling door de Regie de Gebouwen is terug te 
vinden onder rubriek IV.2.3. 
 
 
 

e) Sociale clausules in Wallonië 
 

De Waalse omzendbrief van 28 november 2013 bevat de definitie van 

“sociale clausule”:  

http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/gids-omtrent-de-strijd-tegen-de-sociale-dumping-het-kader-van-overheidsopdrachten-en-0
http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/gids-omtrent-de-strijd-tegen-de-sociale-dumping-het-kader-van-overheidsopdrachten-en-0
http://marchespublics.cfwb.be/fr/informations-generales/pratiques-de-marche/achats-publics-durables/vous-souhaitez-lutter-contre-le-dumping-social-a-travers-vos-marches-de-travaux.html
http://marchespublics.cfwb.be/fr/informations-generales/pratiques-de-marche/achats-publics-durables/vous-souhaitez-lutter-contre-le-dumping-social-a-travers-vos-marches-de-travaux.html
http://marchespublics.cfwb.be/fr/informations-generales/pratiques-de-marche/achats-publics-durables/vous-souhaitez-lutter-contre-le-dumping-social-a-travers-vos-marches-de-travaux.html
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"bepalingen die doelstellingen inzake sociaal beleid nastreven, waarbij 

rechtstreeks wordt bijgedragen tot het welzijn van de gemeenschap of van 

personen. Die doelstellingen houden met name in: de deelname aan de 

overheidsopdrachten van de ondernemingen uit de sociale economie, de 

opleiding of de socioprofessionele inschakeling van laaggeschoolde 

werkzoekenden, van leerlingen, stagiairs of lerenden, van personen met een 

sociale, fysieke en/of geestelijke handicap of die het voorwerp van 

discriminatie uitmaken, de bevordering van de kansengelijkheid, de 

bestrijding van armoede, enz... 

Over het algemeen dienen de personen zonder toegang tot de arbeidsmarkt, 

opnieuw zicht op werk te geven, waarbij nieuwe 

werkgelegenheidsvooruitzichten voor hen worden geopend (langdurige 

werklozen, oude of jonge werknemers, personen afkomstig van benadeelde 

groepen, en zelfs gemarginaliseerde personen, gehandicapte personen).“ 

Voor overheidsopdrachten werden er 3 sociale clausules uitgewerkt:  

• De opleidingsclausule: de overheidsdienst verzoekt de 
onderneming die de opdracht heeft binnengehaald tijdens de 
werkzaamheden een stagiair die van werkgelegenheid verwijderd 
staat op te leiden; 
 

• De clausule tot het voorbehouden van opdrachten of percelen: 
enkel invoegbedrijven (het equivalent van beschutte werkplaatsen 
bijvoorbeeld) kunnen een offerte indienen; 

 

• De "flexibele" clausule: de overheidsdienst laat het bedrijf de keuze 
om een stagiair op te leiden, dan wel om een deel van de opdracht 
uit te besteden aan een sociale-economie-onderneming. 

 

Twee omzendbrieven leggen op dat er sociale clausules worden 

opgenomen in de Waalse overheidsopdrachten:  

• De omzendbrief van 21 juli 2016 met betrekking tot het opnemen 
van sociale clausules in overheidsopdrachten, die voorziet in de 
verplichting om sociale clausules op te nemen in 
overheidsopdrachten voor werken aan gebouwen voor meer dan 
een miljoen euro excl. btw. 

• De omzendbrief van 7 september 2017 met betrekking tot het 
opnemen van sociale clausules in overheidsopdrachten voor 
wegwerkzaamheden en de aanleg van zones voor economische 
activiteit die oplegt om sociale clausules op te nemen in 
overheidsopdrachten voor wegwerkzaamheden en de aanleg van 
zones voor economische activiteit van meer dan € 750.000, excl. 
btw. 
 

 
 

https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=30185
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=30185
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=30806
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=30806
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=30806
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=30806


87 
 

f) Sociale clausules in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
De sociale clausule bestaat in het Brussels Gewest sinds de ordonnantie van 
16 juli 1998 betreffende de invoeging van sociale clausules bij de toewijzing 
van overheidsopdrachten in het raam van de uitvoering van investeringen 
van openbaar nut. Vallen onder deze maatregel, alle werken voor een 
bedrag hoger dan 750 000 euro (excl. btw) en met een geplande duur van 
minstens 60 dagen, die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 
gesubsidieerd. 
  
De Omzendbrief van 4 oktober 2012 betreffende de sociale clausules in de 
overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moedigt de 
opname van sociale overwegingen in de bijzondere bestekken aan teneinde 
het beleid inzake socio-professionele inschakeling te verstevigen. Deze 
omzendbrief bepaalt eveneens een opvolgingskader met de aanwijzing van 
Actiris als coördinator van de voorziening “sociale clausule” voor de 
Brusselse aanbestedende overheden. 
 
De ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de invoeging van sociale 
clausules in de overheidsopdrachten bevestigt de coördinerende rol van 
Actiris en legt sociale clausules op voor overheidsopdrachten van werken 
en diensten vanaf 125 000 euro. 
 
Er bestaan 3 types van sociale clausules : 
 
- de sociale inschakelingsclausule: contractuele verplichting om een 
inschakelingsinspanning voort te zetten via de ondertekening van een 
arbeidsovereenkomst; 
 
- de sociale opleidingsclausule: contractuele verplichting voor de 
onderneming om een opleidingsinspanning te leveren door gebruik te 
maken van de verschillende soorten opleidingscontracten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest; 
 
- de “flexibele” sociale clausule: biedt de onderneming de kans om te 
kiezen voor de uitbesteding van een gedeelte van de opdracht aan een 
sociale-inschakelingsonderneming, voor de opleidingsclausule of voor de 
inschakelingsclausule. 
 
 

V.2.3. Kwantitatieve 
indicatoren 

Deze afdeling bevat voorbeelden van kwantitatieve indicatoren met 
betrekking tot afdeling V.2. Ook andere indicatoren mogen in het rapport 
worden opgenomen. 

Gelieve alle beschikbare 
kwantitatieve gegevens 
(statistieken etc.) te 
verstrekken ter illustratie van 
de realisaties en uitdagingen 
geïdentificeerd in afdeling 
V.2.1.  
 

Mogelijk relevante documenten (niet-exhaustief) die in aanmerking komen: 

• Aantal procedures voor overheidsopdrachten die maatschappelijk 
verantwoorde gunningscriteria bevatten. Gelieve te vermelden 
hoeveel ervan worden geregeld onder het “light-regime” van titel 
III, hoofdstuk I (artikelen 74-77 van Richtlijn 2014/24/3U en 
artikelen 91-94 van Richtlijn 2014/25/EU).  
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• Aantal procedures voor overheidsopdrachten voorbehouden aan 
beschutte werkplaatsen en economische actoren overeenkomstig 
artikel 20 van de richtlijn 

• Aantal procedures voor overheidsopdrachten voor het verstrekken 
van gezondheids-, sociale of culturele diensten zoals bepaald in 
artikel 77.1 voorbehouden aan organisaties die voldoen aan de 
voorwaarden vermeld in artikel 77.2. 

• Aantal procedures voor overheidsopdrachten die maatschappelijk 
verantwoorde contractuele bepalingen bevatten. Gelieve te 
specificeren hoeveel ervan geregeld zijn op basis van het ‘light-
regime’ van titel III, hoofdstuk I (artikelen 74-77 van Richtlijn 
2014/24/EU en artikelen 91-94 van Richtlijn 2014/25/EU) 

 

Nationaal niveau: 
 
Het meten van het aantal procedures voor overheidsopdrachten die 
maatschappelijk verantwoorde gunningscriteria bevatten zal in de 
toekomst mogelijk worden via het monitoringsmechanisme beschreven 
onder rubriek IV.1.3. (datacollectie via E-Procurement) 
 
 

Federale Regering:  
 

a) Tewerkstelling van personen met een handicap via 
overheidsopdrachten 

 
Op 20 april 2017 verscheen de Wet tot wijziging van het Koninklijk Besluit 
van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de 
vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage met het 
oog op de optimalisering van het quotum inzake tewerkstelling van 
personen met een handicap bij de federale overheidsdiensten. Deze wet 
vermeldt onder artikel 2 de doelstelling dat maximaal een derde van de 
tewerkstelling van deze personen ingevuld kan worden door het 
uitbesteden van taken aan bedrijven die zorgen voor aangepaste 
tewerkstelling, in het bijzonder les entreprises de travail adapté en 
maatwerkbedrijven. 
 
In 2016 werden 98 gepubliceerde opdrachten in België voorbehouden aan 
sociale werkplaatsen en programma’s voor beschermde arbeid, waarvan 
geen enkele door een federale dienst. Het totaal aandeel van zowel 
gepubliceerde als niet gepubliceerde dergelijke opdrachten zal hoger 
liggen.  
 
Naast het voorbehouden van opdrachten bestaat ook de mogelijkheid om 
entreprises de travail adapté en maatwerkbedrijven te betrekken bij de 
uitvoering van de opdrachten. Volgens een bevraging bij de 3 Belgische 
sectorfederaties in de sociale economie in de zomer van 2017 zouden 
bijvoorbeeld 15 federale diensten de uitvoering van hun 
overheidsopdrachten voorzien hebben voor dergelijke ondernemingen 
voor een totaal bedrag van 1.003 keuro (2016).  
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b) Sociale clausules in de opdrachten van de Regie der gebouwen 

 
De Regie der Gebouwen heeft sinds midden 2017 sociale clausules in 
opdrachten boven 1.5 miljoen euro (incl. btw) ingevoerd. In 2016 werden 9 
opdrachten met deze clausules (in 2017 8 opdrachten) getest bij de Regie 
der Bebouwen en de FOD Financiën voor gebouwen in Wallonië. In de 
zomer van 2017 werden de eerste opdrachten met sociale clausules gegund 
en de eerste stagairs zijn inmiddels hun vorming op de werkplek gestart. 
 
 
 

Vlaamse Regering 
 
Zie antwoord op V.1.1. en V.1.2. 
 
 

Waalse Regering 
 

a) Strijd tegen sociale dumping 
 

Tussen juni 2016 en november 2017 telt men in Wallonië 81 

overheidsopdrachten die de bestrijding van sociale dumping als voorwerp 

opgeven (boven de bekendmakingsdrempels).  

b) Sociale clausules in Wallonië 
 

Tussen 2015 en 2017 plaatsten aanbestedende overheden in Wallonië om 

en bij de 310 overheidsopdrachten voor werken die een sociale clausule 

opnemen (in 2017 maar liefst 124). 

In juni 2017 bedroeg het totaalbedrag van de opdrachten met een sociale 

clausule in Wallonië meer dan 215 miljard euro. Dankzij deze opdrachten 

konden eveneens 163 stagiairs een beroepsopleiding volgen en konden 28 

overeenkomsten worden afgesloten met sociale-economieondernemingen. 

 

Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
Tussen 2014 en september 2017 werden 160 aanvragen tot begeleiding bij 
de invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten geformuleerd 
door 41 verschillende aanbestedende overheden. 
 
In 2016 en 2017 werden 229 werkaanbiedingen “sociale clausule” afkomstig 
van 86 verschillende ondernemingen behandeld. 55% van de kandidaten 
zijn 12 maanden na hun plaatsing nog steeds aan het werk, van wie 30,5% 
bij dezelfde werkgever. 
 
Sedert 2015 werden 30 sociale opleidingsclausules begeleid. 
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Dit is de verzamelde informatie voor dit criterium: 
 
1) Het totaal aantal procedures berekenen: 109 
2) Het aantal procedures met milieucriteria berekenen: 4 
3) Het tweede getal door het eerste gedeeld: 3,67 % 
 
 

V.3 
Overheidsaanbestedingen 
voor innovatie 
 

Een innoverende oplossing wordt gedefinieerd in 2014/24/EU, art. 2 (1.22) 
als “een nieuw of significant verbeterd product, dienst of proces”. Dit 
behelst niet enkel oplossingen afkomstig van O&O, maar ook oplossingen 
die het resultaat zijn van activiteiten, ‘met inbegrip van maar niet beperkt 
tot productie-, bouw- of constructieprocessen, een nieuwe 
marketingmethode, of een nieuwe organisatiemethode in 
bedrijfspraktijken, organisatie van de werkplek of externe relaties”. Gelieve 
te rapporteren over beide dimensies van aanbestedingen voor innovatie: 
aanbesteding voor O&O en aanbesteding voor innoverende oplossingen. 
 
 

V.3.1 Kwalitatieve 
rapportering 

 
 
 

Key challenges encountered 
Strategische uitdagingen 
 
 

De informatie moet worden toegespitst op: 
 
- strategische uitdagingen die voorkomen bij het bevorderen van 
aanbestedingen voor innovatie, indien die er zijn 
- genomen maatregelen om ze te ondervangen 
- resterende problemen in de lidstaat 
 
 

Nationaal niveau: 
 
Het meten van het aantal innovatieve overheidsopdrachten zal in de 
toekomst kunnen via het monitoringsmechanisme beschreven onder IV.1.3. 
b) (datacollectie via E-Procurement). 
 
 

Vlaamse Regering:  
 
De belangrijkste strategische uitdaging bij de bevordering van 
overheidsopdrachten voor innovatie is de bewustmaking van aankopers, 
managers en beleidsmakers van de mogelijkheden die innovatieve 
overheidsopdrachten bieden.  
 
Daarom heeft de Vlaamse Regering in 2016 beslist om een nieuwe impuls 
te geven aan het aankopen van innovatie in de Vlaamse publieke sector met 
de opstart van het Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten 
(PIO). De Vlaamse Regering hechtte eind oktober 2016 zijn goedkeuring aan 
het plan van aanpak voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 
(PIO). Het is de bedoeling om van ‘innovatieve overheidsopdrachten’ een 
structureel instrument te maken voor het innoveren van de werking en 
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dienstverlening van de publieke sector en het realiseren van 
toekomstgerichte beleidsdoelstellingen. 
  
De operationele doelstellingen van dit plan van aanpak zijn : 
OD1. Uitbouwen van een kennisplatform ‘innovatieve 
overheidsopdrachten’ 
OD2. 3 % van het aankoopbudget besteden aan innovatieve producten, 
diensten en processen  
OD3. Samenstellen van een projectportfolio van innovatieprojecten  
OD4. Stimuleren van de deelname aan Europese PPI en PCP projecten 
 
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) maakt in zijn 
aanpak een onderscheid tussen: 
• het ontwikkelen van innovatieve oplossingen via de aankoop van 
onderzoek- en ontwikkelingsdiensten 
• het aankopen van innovatieve oplossingen die nieuw zijn op de 
markt en nog validatie vereisen 
• het aankopen van innovatieve oplossingen die gevalideerd zijn, 
maar nog maar een beperkt (<20%) marktaandeel hebben. 
De PIO-aanpak sluit nauw aan bij de PCP/PPI aanpak van de Europese 
Commissie.  
 
Alle overheidsorganisaties in Vlaanderen en organisaties uit de publieke 
sector die vallen onder de Wet op de Overheidsopdrachten kunnen bij PIO 
terecht voor informatie, advies, begeleiding en cofinanciering bij 
innovatieve aankoopprojecten.  
• PIO informeert via zijn website en nieuwsbrief over alle relevante 
activiteiten en initiatieven in Vlaanderen en Europa. Tegelijk werkt het PIO-
team aan een gids voor innovatieve overheidsopdrachten met de ambitie 
om aankopers uit de publieke sector te helpen bij hun innovatieve 
initiatieven. 
• PIO kan gedurende het volledige aankooptraject advies verlenen. 
• PIO zorgt voor de begeleiding bij het voortraject van innovatieve 
overheidsopdrachten, zoals onder meer het organiseren van 
marktconsultaties, het inhuren van externe expertise, … 
• PIO kan cofinanciering verlenen voor de ontwikkeling en validering 
van innovatieve oplossingen. 
 
Begeleiding en cofinanciering biedt PIO enkel aan projecten die in het kader 
van oproepen voor projectvoorstellen door PIO geselecteerd worden.  
 
In totaal heeft PIO jaarlijks een budget van 5 miljoen euro beschikbaar. De 
specifieke noden van elk traject bepalen de omvang van de mogelijke 
cofinanciering. Er zijn in principe geen maximale bedragen voorzien. Om 
toch enige houvast te bieden voorziet PIO voor een ‘gemiddeld’ project in 
volgende indicatieve bedragen: 
• tot 30.000 euro voor de inzet van externe expertise, uitvoering van 
marktconsultaties, organisatie van gebruikersbevragingen enz. 
• tot 1.000.000 euro voor de cofinanciering van onderzoeks-en 
ontwikkelingsprojecten 
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• tot 50.000 euro voor het dragen van kosten voortvloeiend uit de 
opzet van een validatie- of testfase, voorafgaand aan de aankoop van een 
innovatieve oplossing. 
 
Momenteel zijn er een 30-tal projecten geselecteerd binnen het PIO. Ze 
situeren zich op zeer diverse vlakken. Meer informatie over deze projecten 
en hun uitvoering is terug te vinden op 
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-projecten  
 
Ook op regelgevend vlak werd vooruitgang geboekt. Het concept van 
‘precommercieel aankopen van diensten voor onderzoek en ontwikkeling’ 
werd geïntegreerd in de Vlaamse regelgeving en meer specifiek in de 
delegatieregelingen voor overheidsopdrachten aan de leden van de 
Vlaamse Regering en aan de hoofden van de departementen en interne 
agentschappen. Daarnaast is er een regelgevend kader gecreëerd voor de 
cofinanciering van onderzoek & ontwikkeling in het kader van 
overheidsopdrachten. Het betreffende Besluit van de Vlaamse Regering 
trad op 1 maart 2018 in werking.  
 
Tot slot zijn er initiatieven genomen om het innovatiegehalte van de 
aankopen van de Vlaamse overheid te monitoren. Er zijn nog geen cijfers 
beschikbaar. Pas in de loop van 2018 wordt de monitoring tool uitgerold. 
Begin 2019 zullen de eerste cijfers beschikbaar zijn.  
 
 

V.3.2. Ondersteunende 
documenten 

 

Gelieve alle beschikbare 
bewijsstukken of 
documenten te verstrekken 
ter illustratie van de 
maatregelen, realisaties of 
uitdagingen in verband met 
het bevorderen en 
implementeren van 
aanbestedingen voor 
innovatie. 
 

Mogelijk relevante documenten (niet-exhaustief) die in aanmerking komen 
(gelieve een link naar het document te vermelden en, indien mogelijk, een 
samenvatting van het document in het Engels, indien het document is 
opgesteld in een andere taal): 
 

• Nationaal actieplan en/of doelstellingen voor aanbestedingen voor 
innovatie en het stadium van de implementering ervan. Informatie 
over hoe ze gedefinieerd zijn. 

• Alle bijkomende bepalingen voor aanbestedingen voor innovatie in 
uw nationale wetgeving die verder gaan dan de bepalingen in de 
Europese richtlijnen betreffende overheidsopdrachten (bv. meer 
gedetailleerde definitie van innovatieve oplossingen en/of O&O, 
specifieke bepalingen betreffende aanbestedingen voor innovatie 
art. 33 van de EU-regelgeving 2014 voor overheidssteun m.b.t. 
O&O&I) 

• Nationale richtlijnen m.b.t. aanbestedingen voor innovatie (bv. 
i.v.m. behandeling van intellectuele-eigendomsrechten, 
gezamenlijke aanbestedingen om de vraag te stimuleren naar 
innovatieve oplossingen, i.v.m. aanbestedingen voor O&O) 

• Nationale activiteiten voor capaciteitsopbouw in aanbestedingen 
voor innovatie (geïnstitutionaliseerd of ad-hoc-opleiding, helpdesks, 
etc.) 

• Informatie over resultaten, bv. impact aan de vraagzijde (toename 
van kwaliteit en/of efficiëntie van overheidsdiensten), impact aan 
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de aanbodzijde (toename van verkoop/ondernemingsgroei, meer 
investeringen in O&O/innovatie en/of intellectuele-
eigendomsrechten), ruimere marktimpact (aantal/waarde van de 
opdrachten toegekend aan kmo’s, aantal opdrachten toegekend 
aan buitenlandse inschrijvers).  

 
 

Vlaamse Regering:  
 
Alle informatie en documenten in verband met het programma Innovatieve 
Overheidsopdrachten zijn beschikbaar op : 
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/  
 
Er is een Engelstalige website in voorbereiding.  
 
 

 
 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/

