
TENDEREXPERT – NEWSLETTER FEBRUARI 2020 1 

Contacteer ons : 

Edixvelde 39, 9320 Nieuwerkerken   erik@tenderexpert.be   +32 53 22 00 99   +32 495 62 93 32 

www.tenderexpert.be 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

NEWSLETTER FEBRUARI 2020 

mailto:erik@tenderexpert.be
http://www.tenderexpert.be/


TENDEREXPERT – NEWSLETTER FEBRUARI 2020 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 

Ministerieel besluit van 20 december 2019 tot wijziging van de Europese 
bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 
juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied 
(BS 24 december 2019) 3 

De Brexit en de overheidsopdrachten 4 

Rentevoet verwijlintresten 1e semester 2020 4 

Recente rechtspraak Raad van State (XIIe Kamer) 4 

Recente boeken en bijdragen in tijdschriften met relevantie voor het 
overheidsopdrachtenrecht 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TENDEREXPERT – NEWSLETTER FEBRUARI 2020 3 

Ministerieel besluit van 20 december 2019 tot wijziging van de Europese 
bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van 
de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 
2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 
2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (BS 24 december 
2019) 

De in de vorige Newsletter vermelde nieuwe 

drempelbedragen voor Europese 

overheidsopdrachten werden gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad van 24 december 2019 

middels het ministerieel besluit van 20 

december 2019 tot wijziging van de Europese 

bekendmakingsdrempels in meerdere 

koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet 

van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, 

de wet van 17 juni 2016 betreffende de 

concessieovereenkomsten en de wet van 13 

augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 

en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. 

  

1. Wijziging van de Europese 

bekendmakingsdrempels in het koninklijk 

besluit van 23 januari 2012: 

In artikel 33, eerste lid, van het koninklijk 

besluit plaatsing overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 

en diensten op defensie- en veiligheidsgebied 

van 23 januari 2012, worden de bedragen 

5.548.000 euro en 443.000 euro vervangen 

door de respectieve bedragen 5.350.000 euro 

en 428.000 euro. 

 

2. Wijziging van de Europese 

bekendmakingsdrempels in het koninklijk 

besluit van 18 april 2017 

In artikel 11, eerste lid, van het koninklijk 

besluit plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren van 18 april 2017 worden de 

bedragen 5.548.000 euro, 144.000 euro en 

221.000 euro vervangen door de respectieve 

bedragen 5.350.000 euro, 139.000 euro en 

214.000 euro. 

 

3. Wijziging van de Europese 

bekendmakingsdrempels in het koninklijk 

besluit van 18 juni 2017 

In artikel 11, eerste lid, van het koninklijk 

besluit plaatsing overheidsopdrachten in de 

speciale sectoren van 18 juni 2017 worden de 

bedragen 5.548.000 euro en 443.000 euro 

vervangen door de respectieve bedragen 

5.350.000 euro en 428.000 euro. 

 

4. Wijziging van bepaalde drempels in het 

koninklijk besluit van 25 juni 2017 

In artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit 

van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en 

de algemene uitvoeringsregels van de 

concessieovereenkomsten wordt het bedrag 

5.548.000 euro vervangen door het bedrag 

5.350.000 euro. 

 

Het ministerieel besluit van 20 december 2019 

is in werking getreden op 1 januari 2020, voor 

de opdrachten en de concessies die vanaf die 

datum worden bekendgemaakt of hadden 

moeten worden bekendgemaakt, alsook voor 

de opdrachten en de concessies waarvoor, bij 

ontstentenis van een verplichting tot 

voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum 

wordt uitgenodigd tot het indienen van een 

offerte. Voor een opdracht of een concessie 

waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of 

hoger is dan de drempels voor de Europese 

bekendmaking, moet rekening worden 

gehouden, wat de datum van bekendmaking 

betreft, met de datum van bekendmaking in 

het Bulletin der Aanbestedingen.  
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De Brexit en de overheidsopdrachten 

De Europese Unie en de Regering van het 

Verenigd Koninkrijk bereikten een akkoord 

omtrent een terugtrekkingsovereenkomst 

(“withdrawal agreement”). 

 

Deze terugtrekkingsovereenkomst is 

bekendgemaakt in het Publicatieblad van de 

Europese Unie van 31 januari 2020. 

 

De gevolgen op het vlak van 

overheidsopdrachten worden behandeld in de 

artikelen 75 tot 78 van deze overeenkomst. 

 

Kort gesteld blijft de huidige aanpak van 

toepassing in de transitieperiode die loopt tot 

31 december 2020 ten aanzien van 

ondernemers uit het Verenigd Koninkrijk (en 

vice-versa). Onverminderd de toepassing van 

beperkingen overeenkomstig het recht van de 

Europese Unie, moet het non-

discriminatiebeginsel in acht genomen worden 

door de Belgische aanbesteders met 

betrekking tot kandidaten of inschrijvers uit het 

Verenigd Koninkrijk (en vice-versa). 

 

Ook voor de opdrachten die worden 

gelanceerd na de Brexit maar vóór 1 januari 

2021, maar op dat laatste moment nog niet 

afgesloten zijn, geldt hetgeen voorafgaat. 

 

Ook de bepalingen van de wet van 17 juni 

2013 betreffende de motivering, de informatie 

en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, moeten op de 

voormelde opdrachten toegepast worden. 

Een verlenging van de overgangsperiode (dus 

een wijziging van de voormelde data) is 

mogelijkheid. 

 

(Bron:  www.publicprocurement.be) 

Rentevoet verwijlintresten 1e semester 2020 

De rentevoet van de verwijlinteresten voor het 

1ste semester 2020 is vastgesteld op 8 %. 

(Bron:  www.publicprocurement.be)   

Recente rechtspraak Raad van State (XIIe Kamer) 

o Raad van State, arrest nr. 245.480 van 19 september 2019, ANTWERPS 
ARCHITECTEN ATELIER 

Voor een overheidsopdracht voor architectuurdiensten had de gekozen inschrijver voor de berekening 

van zijn ereloonbedrag gebruik gemaakt van een eigen opgestelde raming, in plaats van zijn 

ereloonpercentage toe te passen op het in het bestek vermelde bedrag van 2,5 miljoen euro. Hierna 

had de aanbestedende overheid het door de gekozen inschrijver in zijn offerte opgegeven 

ereloonbedrag aangepast. De Raad van State oordeelde dat dit niet mocht. 

o Raad van State, arrest nr. 245.379 van 9 september 2019, CONSORTIUM ARK 

De toepassing van een ordinaire schaal als beoordelingsmethode voor offertes, waarbij een score van 

0 tot het maximum van de punten beantwoordt aan waarderingen gaande van “sterk onbevredigend”, 

over “onvoldoende, “voldoende”, “goed”, “beter” tot “uitstekend”, moet op zich niet tot een strikt 

mathematische koppeling leiden van de verschillende niveaus en subniveaus binnen de ordinaire 

schaal aan een bepaald aantal minpunten dan wel pluspunten bij de beoordeling van de offertes. 

http://www.publicprocurement.be/
http://www.publicprocurement.be/
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o Raad van State, arrest nr. 245.415 van 12 september 2019, NV BIDFOOD 
FLANDERS 

In dit arrest oordeelde de Raad van State dat de wijzigingen die een inschrijver had aangebracht aan 

de prijzen van verscheidene posten van de opmetingsstaat, naar aanleiding van vragen van de 

aanbestedende overheid, door de aanbestedende overheid terecht werden beschouwd als het 

indienen van een tweede offerte, wat strijdig is met het voorschrift dat een inschrijver slechts één 

offerte per opdracht kan indienen. Dergelijke vragen van de aanbestedende overheid mogen immers 

niet worden aangewend om wijzigingen aan een offerte aan te brengen, die geen precisering of 

verduidelijking inhouden. 

o Raad van State, arrest nr. 245.414 van 12 september 2019, Henk DE FOUR 

Een eventueel gebrek in de kennisgeving van de gunningsbeslissing heeft mogelijk een invloed op de 

verjaringstermijn om een beroep in te stellen, maar tast de rechtmatigheid van de beslissing zelf om 

de offerte van de verzoekende partij als substantieel onregelmatig te verklaren niet aan. 

o Raad van State, arrest nr. 245.425 van 12 september 2019, NV MONUMENT 
VANDEKERCKHOVE 

Twee van de drie door een inschrijver voorgestelde onderaannemers voldeden niet aan de 

selectiecriteria. Om deze reden heeft de aanbestedende overheid deze inschrijver geweerd. De Raad 

van State zag hierin geen probleem: een inschrijver mag niet onvoorwaardelijk de vervanging van de 

door hem voorgestelde onderaannemer(s) eisen. 

o  Raad van State, arrest nr. 245.416 van 12 september 2019, NV POWERPACK 

Omdat in het administratief dossier geen spoor was terug te vinden van het verplicht onderzoek naar 

de regelmatigheid van de prijzen van de gekozen offerte, werd de gunningsbeslissing door de Raad 

van State geschorst. 

Recente boeken en bijdragen in tijdschriften met relevantie voor het 
overheidsopdrachtenrecht 

• DE KONINCK, C., Het vervangen door een inschrijver van een door hem voorgestelde - maar niet 

aan de selectiecriteria beantwoordende - onderaannemer is niet altijd mogelijk, NJW 2019, afl. 

412, 861-862 

 

• DERENNE, J., La protection du tiers lésé par l’octroi illégal d’une aide d’Etat à son concurrent: une 

concurrence déloyale fondée indirectement sur une violation du droit européen, TBH 2019, afl. 7, 

922-929 

 

• HOREMANS, P., Le droit des marchés publics en 102 questions pratiques, Anthemis, Limal, 2019, 

146 p. 

 

• MAES, T., MARTOU, G., THIEL, P., Kroniek van de rechtspraak van de Raad van State en van de 

gewone gerechten 2017-2018, OOO 2019, afl. 2, 3-159 

 

• MAISIN, J., WILLEMART, E., DE BROUX, P., LAGASSE, P., THIEBAUT, C., Actualités en droit public 

économique, Reeks 'Recyclage en droit', nr. 2017/2, Anthemis, Limal, 2017, 126 p. 
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• THIEL, P., Mémento des marchés publics et des P.P.P. 2020. Tome 1 : Commentaire, Wolters Kluwer 

Belgium, Luik, 2019, 1204 p. 

 

 

Belangrijke juridische kennisgeving - Disclaimer 

Hoewel bij de realisatie van deze nieuwsbrief een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en correctheid werd nagestreefd, kan voor 

de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten, onvolkomen- en onvolledigheden niet worden ingestaan en kan hieruit geen 

aansprakelijkheid voortvloeien. De gebruiker van deze nieuwsbrief erkent en aanvaardt, door de loutere aanwending van de 

inhoud ervan, voormelde afwijzing van aansprakelijkheid. 

 

 

 

 


