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« Bestuur » en transparantie bij overheidsopdrachten : 

een nieuwe wet werd zopas gepubliceerd   
 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en die van dezelfde datum betreffende de 

concessieovereenkomsten werden gewijzigd om de transparantie en het bestuur (in de betekenis van « 

gouvernance ») bij die openbare opdrachten te verbeteren. 

Inderdaad, zoals onderlijnd in het rapport van de Commissie Financiën en Begroting van de Kamer, is een 

meer gestructureerde wijze van gegevensinzameling van belang om vervolgens te kunnen komen tot een 

kwaliteitsvolle monitoring van de overheidsopdrachten. Sedert jaren poogt de regering onder meer de 

toegang tot de overheidsopdrachten te bevorderen. Beschikken over meer gedetailleerde gegevens zal 

toelaten de mate van deelname van kmo’s aan overheidsopdrachten op te volgen. 

De wet omvat twee grote luiken, zoals hierna beschreven.

1. Veralgemening van het gebruik van elektronische 
platformen 

Het is de bedoeling om op meer intensieve 

wijze een beroep te doen op de gegevens van 

de processen-verbaal van opening van 

offertes. Daarom wordt de uitzondering op 

het verplicht gebruik van e-Procurement voor 

onderhandelingsprocedures zonder 

voorafgaande bekendmaking / zonder 

voorafgaande oproep tot mededinging 

(OPZVB/OPZVOM) geschrapt. 

 

De indiening van offertes bij deze procedures 

zal bijgevolg verplicht elektronisch moeten 

gebeuren vanaf 1 september 2023. 

2. Veralgemening van de aankondiging van gegunde opdracht 

Voor opdrachten of raamovereenkomsten 

met een geraamde waarde lager dan de 

Europese drempels zal een vereenvoudigde 

aankondiging van gegunde opdracht worden 

voorzien. Gelet op het stijgend gebruik ervan, 

kregen raamovereenkomsten tevens een 

plaats in de wet. 

 

Dezelfde verplichting tot publicatie van een 

aankondiging is voorzien in de gevallen 

waarbij de aanbesteder beslist niet te gunnen  

en die waarbij hij beslist de procedures te 

herbeginnen. 

 

De regels met betrekking tot de 

aankondigingen worden van kracht op 1 

september 2023.  

 

Voor de vervolgopdrachten in uitvoering van 

een raamovereenkomst zullen de 

aanbesteders elke jaar en uiterlijk op 15 

februari, de waarde moeten meedelen van die 

opdrachten per begunstigde onderneming, en 

naar het soort opdracht (werken, leveringen of 

diensten).  De FOD BOSA zal een instrument 

ontwikkelen om het verzamelen van 

informatie te vergemakkelijken. 

 

Het verzamelen van gegevens is eveneens 

voorzien voor de opdrachten van beperkte 

waarde (hoger dan 3.000 euro). Hiervoor zal 

evenwel geen aankondiging van gunning 

worden opgelegd. De aanbesteders zullen wel 

de informatie met betrekking tot de totale 

waarde van hun opdrachten moeten 

doorgeven, onderverdeeld per onderneming 

en naar soort opdracht. 

 

Deze verdergaande rapporteringsverplichting 

wordt van kracht per 1 januari 2025 en geldt 

ook voor de opdrachten en 

raamovereenkomsten die op dat ogenblik nog 

niet gegund zijn. 
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Bron: Wet van 8 februari 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 

juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur, BS, 16 februari 2023, p. 23324. 

 

NOG VRAGEN MET BETREKKING TOT UW OVERHEIDSOPDRACHTEN? 

CONTACTEER: 
Erik Van Eecke        Bjorn Demeulenaere 

Managing Partner       Senior Partner 

erik@tenderexpert.be       bjorn@tenderexpert.be 

0495 62 93 32        0497 85 45 90 

 

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.
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