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Ministeriële omzendbrief van 6 december 2018 uitgaande van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de duurzame wijkcontracten 
"investeerdersoperaties" (BS 14 januari 2019) 

Deze omzendbrief is interessant omdat hierin 
wordt uiteengezet in welke gevallen 
vastgoedoperaties moeten worden aanzien 
als overheidsopdrachten dan wel 
concessieovereenkomsten en bijgevolg 
onderworpen zijn aan de 
overheidsopdrachtenwet- en regelgeving, 
respectievelijk de concessiewetgeving. Deze 

omzendbrief is een gevolg van de recente 
ontwikkelingen in de rechtspraak die hebben 
geleid tot de herkwalificatie van bepaalde 
operaties van overdracht van onroerende 
zakelijke rechten als overheidsopdracht of 
concessie voor werken. Deze rechtspraak 
wordt in deze omzendbrief uit de doeken 
gedaan.

[Vlaamse] Omzendbrief KB/ABB 2019/1 van 25 januari 2019 betreffende de 
verplichte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij 
verzekeringscontracten (BS 14 februari 2019) 

In deze omzendbrief herinnert de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding eraan dat elke 
dienstverlening waarop provinciale en lokale 
besturen een beroep doen, onderworpen is 
aan een correcte toepassing van die 
regelgeving. Zo kunnen ook 
verzekeringsovereenkomsten pas worden 
afgesloten na het voeren van een 
overheidsopdrachtenprocedure die periodiek 
en in principe om de 4 jaar moet worden 
herhaald. 
De minister verwijst naar het globaal rapport 
`Aankoop- en Contractbeheer van Leveringen 
en Diensten' van Audit Vlaanderen van 
februari 2017 (zie 
http://www.auditvlaanderen.be/globale-
rapporten) waaruit blijkt dat de markt voor 
verzekeringen (veel) te weinig wordt bevraagd 
door de lokale besturen. Zo werd bij vijftien 
van de twintig door Audit Vlaanderen 
geauditeerde besturen vastgesteld dat de 
mededinging niet of nauwelijks speelde op het 
vlak van verzekeringen. Daarnaast laat volgens 
het rapport van Audit Vlaanderen ook het 
contractbeheer veelal te wensen over. De 

meeste geauditeerde lokale besturen blijken 
volgens dat rapport zelfs geen overzicht te 
hebben van hun lopende contracten, 
waardoor ze onvoldoende op de hoogte zijn 
van overeengekomen prijzen en voorwaarden. 
Ook het tijdig vernieuwen van contracten 
komt daardoor in het gedrang. 
De omzendbrief verwijst naar de webstek van 
het Agentschap Binnenlands Bestuur 
(http://www.binnenland.vlaanderen.be) waar 
reeds geruime tijd een typebestek 
beschikbaar is voor de lokale en provinciale 
besturen voor de aanstelling van een 
consultant, die de bestaande 
verzekeringsportefeuille van het bestuur moet 
doorlichten en het bestuur moet begeleiden 
bij het voeren van een nieuwe 
overheidsopdrachtenprocedure. 
Provinciale en lokale besturen kunnen voor 
verzekeringsovereenkomsten ook gebruik 
maken van de mogelijkheid om 
verzekeringsproducten af te nemen bij 
aankoopcentrales. Dat biedt als voordeel dat 
aanbestedende overheden die een beroep 
doen op een aankoopcentrale, vrijgesteld zijn 
van de verplichting om zelf een 
plaatsingsprocedure te organiseren. 
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Omzendbrief Easybrussels/2019/e-Proc. van 16 januari 2019 uitgaande van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Overheidsopdrachten. — Gebruik van 
de e-Procurementapplicaties door de entiteiten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (BS 27 februari 2019) 

Deze omzendbrief omkadert het gebruik van volgende e-Procurementapplicaties:  

• e-Notification: een applicatie die aanbestedende overheden de mogelijkheid biedt om hun 
overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau elektronisch bekend te maken, en hun 
opdrachtdocumenten online ter beschikking te stellen. Dezelfde applicatie laat ondernemingen toe 
kennis te nemen van de aankondigingen van opdrachten en de opdrachtdocumenten te raadplegen;  

• e-Tendering: een applicatie die ondernemingen in staat stelt aanvragen tot deelneming en offertes met 
elektronische middelen in te dienen en het aanbestedende overheden mogelijk maakt de opening van 
offertes elektronisch te organiseren. 

Alle applicaties zijn beschikbaar via de 
portaalsite www.publicprocurement.be. De 
gebruikers vinden er eveneens handleidingen 
en checklists m.b.t. het gebruik van alle e-
Procurement-applicaties. Daarnaast biedt de 
FOD BOSA via een helpdesk binnen de dienst 
e-Procurement 
(e.proc@publicprocurement.be of 02-790 52 
00) de gebruikers gratis ondersteuning bij het 
gebruik van de e-Procurementapplicaties. 
Wegens het belang van het gebruik van 
elektronische middelen in het kader van het 
gewestelijke aankoopbeleid moeten de 
entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest bij het plaatsen en uitvoeren van hun 

overheidsopdrachten o.a. volgende 
maatregelen implementeren tegen ten laatste 
tegen 1 maart 2019: (1) de zichtbaarheid e-
Procurement verhogen; (2) toestaan van het 
elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes; (3) sensibiliseren van 
de economische operatoren voor het 
elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes; (4) online plaatsen 
van de opdrachtdocumenten op e-
Notification; (5) gebruik van de “Free Market”1 
voor de onderhandelingsprocedures zonder 
voorafgaande bekendmaking (vanaf 30.000 
euro zonder btw) en (6) uitvoering en 
monitoring

Verplichting tot elektronisch factureren door de wijzigende wet van 7 april 
2019 (BS 16 april 2019) 

Op 16 april 2019 werd in het Belgisch 
Staatsblad de wet van 7 april 2019 tot wijziging 
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 

                                                        
1  Binnen de e-Notification-applicatie vormt de “Free 

Market” een specifieke omgeving waarin 
aanbestedende overheden op vrijwillige basis 
overheidsopdrachten kunnen online zetten die 
niet onderworpen zijn aan enige 
bekendmakingsvoorschriften.  

diensten op defensie- en veiligheidsgebied 
gepubliceerd2. 
De door de wet van 7 april 2019 ingevoerde 
wijzigingen verplichten de ondernemers om 
uitsluitend elektronische facturen te versturen 
naar de aanbesteders en aldus af te zien van 
papieren facturen. De aanbesteders moeten 
deze verplichting bovendien vermelden in de 
opdrachtdocumenten. 

2  Zie, voor meer informatie omtrent de wijzigende 
wet van 7 april 2019, de Memorie van Toelichting 
bij het wetsontwerp: 
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3538/54K3
538001.pdf 
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Op de verplichting tot elektronisch factureren 
zijn een aantal uitzonderingen voorzien 
waaronder opdrachten waarvan het 
geraamde bedrag lager is dan of gelijk is aan 
het bedrag dat later zal worden vastgesteld bij 
koninklijk besluit. 
De verplichting tot elektronisch factureren 
treedt slechts in werking vanaf de door de 
Koning te bepalen datum (wijzigende wet van 
7 april 2019, artikel 26, derde lid).  
Wel kunnen de ondernemers reeds 
elektronische facturen opsturen vanaf 1 april 

2019 en zijn de aanbesteders ertoe gehouden 
deze facturen te verwerken (wijzigende wet 
van 7 april 2019, artikel 26, tweede lid). Deze 
inwerkingtreding is eveneens van toepassing 
op de lopende opdrachten, met name de 
overheidsopdrachten die werden 
bekendgemaakt of die bekendgemaakt 
hadden moeten worden vóór 1 april 2019 en 
die zich in veel gevallen in de fase van 
uitvoering van de opdracht bevinden. 

• Decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma's (BS 
17 april 2019) 

In het Belgisch Staatsblad van 17 april 2019 
werd het decreet van 22 maart 2019 
houdende een kader voor grote projecten en 
programma’s gepubliceerd. Een ‘groot project’ 
is een geheel van niet-routinematige en in de 
tijd beperkte activiteiten waarvoor de Vlaamse 
Gemeenschap of de Vlaamse rechtspersonen 
de volledige of gedeeltelijke 
verantwoordelijkheid dragen, en die 
substantiële financiële consequenties en grote 
uitvoeringsrisico's inhouden. Een groot project 
heeft een investeringswaarde van ten minste 
100 miljoen euro als het om werken gaat, en 
20 miljoen euro als het om leveringen of 
diensten gaat (telkens exclusief btw). Een 
‘groot programma’ is een geheel van niet-
routinematige en in de tijd beperkte 
activiteiten die werden opgenomen in een 
programma waarvoor de Vlaamse 
Gemeenschap of de Vlaamse rechtspersonen 
de volledige of gedeeltelijke 
verantwoordelijkheid dragen, en die 
substantiële financiële consequenties en grote 
uitvoeringsrisico's inhouden. Een groot 

programma heeft een investeringswaarde van 
ten minste 200 miljoen euro, exclusief btw. 
In het decreet van 22 maart 2019 wordt 
bepaald dat de Vlaamse Regering nieuwe 
grote projecten of grote programma's alleen 
mag initiëren en realiseren via DBFM-
projecten als (1) de uitvoering van het grote 
project of grote programma niet tot gevolg 
heeft dat de toekomstige vrije beleidsruimte 
van het beleidsdomein of de beleidsdomeinen 
in kwestie langdurig op substantiële wijze 
wordt ingeperkt en (2) de uitvoering ervan niet 
tot gevolg heeft dat de toekomstige vrije 
beleidsruimte van de geconsolideerde 
Vlaamse begroting langdurig op substantiële 
wijze wordt ingeperkt. 
De Vlaamse Regering stelt ieder jaar vóór 
30 mei een lijst op van grote projecten of 
grote programma's en publiceert jaarlijks 
uiterlijk op 28 oktober een basisrapport dat 
informatie bevat over alle projecten en 
programma's uit de lijst. Een exemplaar van 
dat rapport wordt aan het Vlaams Parlement 
bezorgd. 

Recente rechtspraak (Raad van State – XIIe Kamer) 

o Raad van State, arrest nr. 243.944 van 14 maart 2019, BVBA DE VYLDER PATRICK 
ARCHITECT 

Een vordering tot nietigverklaring van de gunningsbeslissing van een sociale 
huisvestingsmaatschappij, erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, werd door de Raad 
van State onontvankelijk verklaard omdat dit administratief rechtscollege oordeelde dat de 
huisvestingsmaatschappij in kwestie geen administratieve overheid was en dus niet zij maar wel de 
justitiële rechter bevoegd was. Alhoewel de huisvestingsmaatschappij is onderworpen aan de 
bepalingen van de Vlaamse Wooncode en dat zij een doelstelling van algemeen nut nastreeft, 
volstaat dit niet om te besluiten dat zij zou kunnen worden beschouwd als een administratieve 
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overheid. Het gegeven dat de sociale huisvestingsmaatschappij bij de voorbereiding en het nemen 
van de bestreden toewijzingsbeslissing, bepalingen van de regelgeving op de overheidsopdrachten 
heeft toegepast, is evenmin van aard om daaruit af te leiden dat zij als administratieve overheid is 
opgetreden.  

o Raad van State, arrest nr. 243.820 van 28 februari 2019, BVBA COMMON GROUND  

In geval een offerte werd ingediend door een tijdelijke handelsvennootschap – dit is een 
vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid – zal een annulatieberoep tegen een 
gunningsbeslissing slechts ontvankelijk worden ingesteld door alle ondernemingen van deze 
handelsvennootschap die samen de offerte hebben ingediend. Een annulatieberoep die wordt 
ingesteld door slechts één van de ondernemingen die deel uitmaakt van de handelsvennootschap, is 
niet ontvankelijk. 

o Raad van State, arrest nr. 243.854 van 28 februari 2019, NV HEYRMAN-DE ROECK 

In deze zaak oordeelde de Raad van State dat een onderzoek naar abnormaal hoge prijzen een 
wezenlijk ander onderzoek is dan een onderzoek naar abnormaal lage prijzen. De principes die 
gelden inzake een onderzoek naar abnormaal lage prijzen mogen niet zonder meer worden 
getransponeerd naar een onderzoek naar abnormaal hoge prijzen. In principe is een soepelere 
houding van de aanbestedende overheid bij het aanvaarden van prijsverantwoordingen bij 
abnormaal hoge prijzen toegestaan, te meer omdat de vraag naar de gelijkheid onder de inschrijvers 
dan minder klemt. 

o Raad van State, arrest nr. 243.771 van 21 februari 2019, NV CASINO KURSAAL OOSTENDE 

N.a.v. de procedure tot het plaatsen van een concessie voor de uitbating van een casino had een 
inschrijver (tevens de zittende exploitant van het betrokken casino), bijgestaan door een 
gerechtsdeurwaarder, vastgesteld dat een bestuurder van de gekozen inschrijver enkele dagen 
voorafgaand aan de deadline voor het indienen van de BAFO’s, zich toegang had verschaft tot diens 
computernetwerk. De Raad van State oordeelde dat het hebben van toegang tot het 
computernetwerk van een andere inschrijver een mededingingsverstorend voordeel kan vormen, 
omdat die toegang het mogelijk maakt om een inside blik te krijgen ook op de vertrouwelijke 
commerciële gegevens van een rechtstreekse concurrent, in casu bovendien de zittende exploitant 
van het betrokken casino. De gunningsbeslissing werd dan ook geschorst. 

o Raad van State, arrest nr. 243.735 van 19 februari 2019, BVBA DELPAC INTERNATIONAL 

In deze zaak werd in het bestek slechts één gunningscriterium vermeld, met name de prijs. In het 
gunningsverslag werd de prijs geboden door de verzoekende partij als de goedkoopste vermeld. Uit 
het gunningsverslag kon echter worden afgeleid dat de aanbestedende overheid de offertes ook had 
getoetst aan andere, niet in de opdrachtdocumenten vermelde criteria, waarna de opdracht aan een 
andere inschrijver, die met een hogere prijs had ingeschreven, werd toegewezen. Omdat de 
aanbestedende overheid haar keuze aldus had laten afhangen van andere criteria dan de prijs, heeft 
de Raad van State de gunningsbeslissing geschorst. 

o Raad van State, arrest nr. 243.573 van 31 januari 2019, Ars Traffic & Transport 
Technology, NjW 2019, 247, noot C. De Koninck 

In deze zaak oordeelde de Raad van State dat indien uit het administratief dossier blijkt dat de 
regelmatigheid van de offertes wel degelijk werd onderzocht en dat er daarbij geen bijzondere 
problemen zijn gerezen, de formelemotiveringsplicht niet vereist dat dit regelmatigheidsonderzoek in 
extenso wordt weergegeven in het gunningsverslag of in de bestreden beslissing.  
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o Raad van State, arrest nr. 243.095 van 30 november 2018, NV Deckx, 

In deze zaak was in het bestek de clausule opgenomen bepalende dat indien een inschrijver in 
verband met de inhoud van de opdrachtdocumenten rechtmatigheidsbezwaren had, hij dat 
schriftelijk en per aangetekende brief uiterlijk tien kalenderdagen voor de opening van de offertes 
aan de aanbestedende overheid diende te melden met omschrijving van de redenen. De Raad van 
State heeft de draagwijdte die de aanbestedende overheid aan deze bepaling gaf, namelijk dat ze de 
verzoekende partij zou verhinderen zich in rechte te beroepen op een besteksonwettigheid die zij 
volgens deze bepaling tijdig had moeten melden aan de aanbestedende overheid maar niet had 
gedaan, niet aanvaard. Dit arrest houdt een belangrijke koerswijziging in ten opzichte de vroegere 
rechtspraak van de Raad (zie RvS nr. 206.598 van 13 juli 2010, nv Neorec, RvS nr. 214.645 van 14 juli 
2011, nv JC Decaux Belgium Publicité en RvS nr. 219.519 van 29 mei 2012, CEI-De Meyer).  

Recente boeken en bijdragen in tijdschriften met relevantie voor het 
overheidsopdrachtenrecht 

 
• Abbeloos, W., “De ondertekening van de aanvraag tot deelneming en/of de offerte in de 

nieuwe overheidsopdrachtenwet (klassieke sectoren)”, Tijdschrift voor Aannemingsrecht / 
L’Entreprise et le Droit 2018/4, 327-347. 
 

• Bevernaege, L. en Musschebroeck, Y., De betaling van de onderaannemer en de 
tegenstelbaarheid aan de onderaannemer van de met de aanbestedende overheid 
overeengekomen prijzen in het kader van een overheidsopdracht, Tijdschrift voor 
Aannemingsrecht / L’Entreprise et le Droit 2018/3, 314-318 

 

• De Koninck, C. en Flamey, P., “De mogelijkheid tot het wijzigen van een overheidsopdracht 
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