
O Ondern UNIZO Ondernemersvereniging vzw |Willebroekkaai 37, 1000 Brussel | T: 02 212 25 
11|ondernemersvereniging@unizo.be 

 

  



                                                                                                                                  
 

2 
UNIZO Ondernemersvereniging vzw |Willebroekkaai 37, 1000 Brussel | T: 02 212 25 11 |ondernemersvereniging@unizo.be 

 

Inhoud 
  ................................................................ 4 

 ...................................................................................................................... 4 

 ................................................................................................................................................... 5 

  ........................................................................................ 5 

  ........................................................................................................ 5 

  ........................................................................................................ 6 

  .................................. 6 

  ................................................................... 7 

  .......................................................................................................................... 7 

 ............................................................................. 7 

 ...................................................................................................................................... 9 

 ............................................................................................................... 10 

 ....................................................................................................................... 11 

 ............................................................................ 12 

 ..................................................................................................................................... 13 

  ............................................................ 14 

  ............................................................................................................................. 14 

 ........................................................................ 14 

  .................................................... 16 

 ............................................................................ 16 

  ..................................................................................................................................................... 17 

 .......................................................................................... 17 

  ..................................................................................... 19 

 ........................... 21 

  ............................................... 22 

 .......................................................................................................................................... 22 

 ................................................. 22 

 .......................................... 22 

 .............. 22 



                                                                                                                                  
 

3 
UNIZO Ondernemersvereniging vzw |Willebroekkaai 37, 1000 Brussel | T: 02 212 25 11 |ondernemersvereniging@unizo.be 

 ......................................................................................................................................................... 22 

 ............................................................................ 22 

 ............................................................................................................................................... 22 

 

 

  



                                                                                                                                  
 

4 
UNIZO Ondernemersvereniging vzw |Willebroekkaai 37, 1000 Brussel | T: 02 212 25 11 |ondernemersvereniging@unizo.be 

AANKOOPBELEID DAT EEN GELIJK SPEELVELD GARANDEERT AAN LOKAAL VERANKERDE ONDERNEMERS  

 

 

De overheid in brede zin koopt elk jaar voor vele miljoenen aan voor werken, levering van goederen en diensten. 

 

Omwille van het gegeven dat de overheid werkt met overheidsgeld is het aankoopbeleid van overheden uitgeschreven 

in vastgestelde procedures. Een overheid dient immers op zoek gaan naar een optimaal evenwicht tussen prijs en 

kwaliteit, de noodzakelijke objectiviteit en de creatie van een gelijk speelveld. 

 

De wet op de overheidsopdrachten werd onder Europese invloed grondig hervormd, onder meer met de bedoeling om 

kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) meer toegang te geven tot overheidsopdrachten. Helaas stellen we 

vanuit UNIZO vast dat, ondanks de ruimere mogelijkheden die de wetgeving biedt, kmo’s lang niet de kansen krijgen die 

ze verdienen. Kmo’s vertegenwoordigen nochtans 99,12% van alle bedrijven in België.  

 

 

✓ In België winnen kmo’s slechts 32 % van de overheidsopdrachten. Dit is beduidend véél minder 

dan in de rest van de EU (streefminimum bedraagt 45 %). België is daarmee de voorlaatste van 

de Europese klas, enkel Roemenië doet nog slechter. Onze buurlanden Frankrijk (45 % in 2018), 

Nederland (63 % in 2018), Duitsland (46 % in 2018), Luxemburg (54 % in 2018) en VK (47 % in 

2018) behalen een veel betere score.  

✓ In 2018 waren 23 % van de totale Belgische aanbestedingen opdrachten met slechts één 

inschrijver.  Dit is een stijging t.o.v. vroeger en kan een daling van concurrentie betekenen.  

✓ Kijken we daarnaast naar de directe toewijzing dan gaat 6 % naar het buitenland en bij de 

indirecte toewijzing vloeit zelfs 42 % van de overheidsaankopen naar het buitenland, daar waar 

dit in onze buurlanden veel minder het geval is. 

✓ De Belgische aanbesteder is in 29 % van zijn opdrachten (te) onduidelijk, terwijl het Europees 

streefdoel onder de 3% bedraagt. 

✓ Kmo’s nemen minder vaak deel aan overheidsopdrachten door administratieve belemmeringen 

en vooroordelen van aanbestedende overheden. Met 54 % in 2018 blijft België onder de 

vooropgestelde 60 %. 
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Lokaal verankerde ondernemers van hier: 

- Betalen hier belastingen, 

- Investeren hier,  

- Consumeren hier,  

- Bieden leerlingen stage- en leermogelijkheden, 

- Creëren hier stabiele tewerkstelling, 

- En sponsoren de scholen en het sociaal-cultureel leven van hier. 

Ondernemingen die voldoende omzet en rendement draaien, kunnen investeren  in een verhoogde aantrekkingskracht, 

in meer beleving, in een betere connectie tussen hun fysieke en webshops, in een aantrekkelijker assortiment, in 

levende, veilige en attractieve straten en pleinen, in extra en in lokaal verankerde tewerkstelling. Tot slot zorgen zij ook 

voor hogere belastinginkomsten die terugvloeien naar de samenleving onder de vorm van een betere infrastructuur, 

diverse overheidsdiensten en voorzieningen in het onderwijs.  

Lokaal aankopen is dus een win-win.  

Nog enkele interessante cijfergegevens uit de detailhandel 1 : 

• Er worden 1.785 extra jobs in de detailhandel gecreëerd als elk Belgisch huishouden op jaarbasis 100 euro 
WinkelHiert in plaats van te besteden bij buitenlandse aanbieders. 

• Er kunnen 21.420 extra jobs worden gecreëerd in de detailhandel als de Belgische huishoudens op maandbasis 
100 euro lokaal kopen in plaats van besteden bij buitenlandse aanbieders. 

• Als elk huishouden dagelijks 2 euro meer Winkelhiert, kan dat leiden tot een jobcreatie van 13.035 jobs op 
jaarbasis. 

• 80% van de ondernemers van hier heeft in de afgelopen vijf jaar het verenigingsleven, een maatschappelijk 
project en/of een culturele of sportieve activiteit gesponsord. 

• Lokale handelaars geven jaarlijks gemiddeld 2.046 euro aan sponsoring uit. 
 

 

 

De Vlaamse Regering ambieert een sterk lokaal ondernemerschap en bedrijvige kernen, alsook de ontwikkeling van een 

strategie om het kopen bij Vlaamse ondernemingen.  

Het Regeerakkoord 2019-2024 voorziet: “Een sterk lokaal ondernemerschap en bedrijvige kernen: Een bruisende lokale 

middenstand en horeca en de verwevenheid van bedrijfsactiviteiten in de kernen zijn een bron van leefbaarheid en sociale 

cohesie. Samen met de lokale besturen blijven we actief de lokale ondernemers steunen […]. We ontwikkelen daarbij een 

strategie om het kopen bij Vlaamse ondernemingen.“2 

 

 
1 https://www.unizo.be/waarom-winkelhieren-belangrijk  
2 Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024, p. 54-55.  
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Het bevorderen van de deelname door kmo’s en het elimineren van de bestaande struikelblokken zijn eveneens de 

klemtonen van het Vlaams Plan Overheidsopdrachten.3 Het Plan geeft een aantal goede praktijken mee, zoals:  

✓ In de voorbereidingsfaseonderzoeken of er kmo’s opereren op de markt; 

✓ Op een slimme wijze omgaan met eisen en criteria zodat een gelijk speelveld wordt gecreëerd; 

✓ Het verdelen in percelen van opdrachten met een grote omvang; 

✓ Het sluiten van bepaalde opdrachten met meerdere opdrachtnemers, zodat de totaliteit van de opdracht 

wordt verdeeld over verschillende marktspelers; 

✓ Het stellen van haalbare en proportionele eisen en criteria; 

✓ Bij elke opdracht nagaan of deze criteria een hinderpaal vormen voor kmo’s of grote bedrijven favoriseren; 

✓ De administratieve lasten beperken.  

 

 

 

Tot slot stelde de (federale) FOD Economie in 2018 een Charter op met 13 principes om de toegang van kmo’s (< 50 

werknemers) tot overheidsopdrachten te vergroten, de opdrachten toegankelijk te maken voor elke 

ondernemingsgrootte en on-evenwichten weg te werken zodat elke onderneming gelijke kansen krijgt.5 

 

  

 
3 https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/beleid/plan-overheidsopdrachten. Zie punt 2.3 van 
het Plan Overheidsopdrachten.  
4 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Charter-kmo-aanbestedingen-summary.pdf 
5 Het Charter is een goed praktijkvoorbeeld en kan worden teruggevonden op de website: 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot . 

https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/beleid/plan-overheidsopdrachten
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
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In een gelijk speelveld krijgen lokaal verankerde leveranciers gelijke kansen.  Lokaal verankerde aanbestedende 

overheden geven hen ook die kansen, want dit is meteen ook goed voor de (lokale) economie.  

Hierna gaan we dieper in op de verschillende aspecten van overheidsaankopen. We bespreken een aantal algemene 

knelpunten,  moeilijkheden i.v.m. de selectie- en gunningscriteria en de gevolgde methodieken. Dit plaatsen we in het 

huidig wettelijk kader. Tot slot stellen we enkele maatregelen voor die ervoor zorgen dat het aankoopbeleid meer is 

dan kostprijsoptimalisatie op de korte termijn. 

 
 

Belangrijk om in het achterhoofd te houden:  

• De mededinging mag niet op kunstmatige wijze beperkt worden. De mededinging wordt kunstmatig beperkt 

indien de overheidsopdracht is ontworpen met het doel bepaalde ondernemers te bevoordelen of te 

benadelen.6 

• Een opdracht moet telkens naar waarde worden geraamd.7 

• Wanneer er niet gegund wordt, moet dit gemotiveerd worden8 9 

• Een aanbestedende overheid kan haar voornemens m.b.t. het plaatsen van opdrachten te kennen geven d.m.v. 

bekendmaking van een vooraankondiging. Dit is geen plaatsing van een opdracht. Een vooraankondiging mag 

maximaal 12 maanden voor het daadwerkelijk plaatsen van de opdracht wordt gedaan.10 

 

Algemene knelpunten Enkele mogelijke oplossingen 

Administratieve lasten:  
 
Administratie en papierwerk zijn vaak buitensporig en niet 
in verhouding met de schaal of complexiteit van de te 
realiseren opdracht.  
 
Kleine ondernemingen zijn hier vaak niet op georganiseerd. 
 
Hierdoor worden kleine ondernemingen ontmoedigd om 
deel te nemen, maken ze administratieve fouten of hebben 
ze niet voldoende voorbereidingstijd om een optimale 
offerte af te leveren. 

1. Voor opdrachten van beperktere omvang kan 
de aanbesteder (bv. de gemeente) werken met 
het systeem van de aanvaarde factuur. 

2. De aanbesteder kan ook spelen met de 
bekendmaking. Dit kan via de methode van de 
bekendmaking van een vooraankondiging. Dit 
kan tot 12 maanden vooraleer de opdracht 
daadwerkelijk wordt geplaatst. Hierdoor 
kunnen alle potentiële indieners zich beter 
voorbereiden op een mogelijke deelname. 
Voor de aanbesteder heeft dit het voordeel dat 
zij een groter potentieel aan leveranciers 
aanboort. 

 
6 Art. 5 Wet Overheidsopdrachten.  
7 Art. 16 Wet Overheidsopdrachten.  
8 Art. 85 Wet Overheidsopdrachten;  
9 Art. 4, 5, 29 en 29/1 Wet Rechtsbescherming.  
10 Art. 60 Wet Overheidsopdrachten.  
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3. Wanneer er ook nog in voldoende tijd wordt 
voorzien voor de ontvangst van offertes, 
krijgen ondernemers de tijd die nodig is voor de 
voorbereiding van hun offertes.  

4. Dikwijls moeten ondernemers vragenlijsten 2x 
invullen. Beperk daarom het stellen van vragen 
tot een absoluut minimum. (bv. de vragenlijst 
bij de mini-competitie is dezelfde als die voor 
de raamovereenkomst).  

 

De vereisten staan niet in verhouding tot de 
daadwerkelijke complexiteit van de vraag. 

Men kan bvb. voor technische installaties een 
onderscheid maken tussen eenvoudige en complexere 
installaties.  
(brandweerzone Hasselt) 
 

De omvang van het contract overschrijdt de draagkracht 
waardoor kleine ondernemingen worden afgeschrikt om 
deel te nemen. 
 

Men kan de opdracht behapbaar maken via  
methodieken zoals het werken met percelen: men 
splitst de opdracht op in deelopdrachten 

Transparantie rond prijs:  
 
“Er bestaat weinig transparantie rond de uiteindelijk 
toegepaste prijs, doordat er bijvoorbeeld kosten worden 
bijgerekend. Tevens kan men zich ook de vraag stellen of er 
af en toe niet onder de prijs wordt verkocht”. 
 

Een catalogus en vrij consulteerbare gedrukte 
basisprijslijst die op voorhand wordt voorgelegd door 
alle inschrijvers, alsook hun jaarrekeningen. 

Twijfel over het eerlijk verloop van het proces: 
 
“Kmo’s die zich richten op publieke opdrachten met een 
lage contractwaarde hebben het gevoel dat de opdrachten 
telkens gegund worden aan de speler met de beste 
connecties binnen de publieke instantie en dat de 
selectiecriteria van openbare aanbestedingen te zeer op 
maat worden geschreven van grotere bedrijven.11  
 
Een vermoeden bestaat dat dit komt doordat degenen die 
over de gunning moeten beslissen, niet de onmiddellijke 
gebruikers zijn, maar financieel directeurs en boekhouders 
die hopen om meer leveringsvastheid te vinden in een 
grotere speler.”  

Versterk het objectief kader bij de 
beoordelingscommissie:  
 
Deze objectiviteit kan worden verhoogd door  

• Per perceel een andere commissie de offertes 

te laten beoordelen. Zo kunnen de uitslagen 

verschillen en worden de percelen min of meer 

onder de inschrijvers verdeeld.  

• De eindgebruikers mee af te vaardigen in de 

beoordelingscommissie. Zodoende worden de 

behoeften op het terrein op vlak van 

materialen en kwaliteit beter meegenomen. 

• De beoordelingscommissie beoordeelt de 

offertes per perceel.  

Angst om formele fouten te maken:  
 
“Aanbesteders laten daarom soms te weinig ruimte voor 
inspraak en afwijkingen betreffende de specificaties van de 
te realiseren diensten, leveringen of werken.  
 

Een ondernemer haalt veel meer uit een gesprek dan 
uit informatie op papier. Hierdoor wordt  vermeden dat 
een offerte uiteindelijk uitkomt op de meest bekende 
van de benodigde producten.  
 

 
11 Studies bevestigen deze bevindingen: Ringwald et al., 2009.  
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Verwachtingen opdrachtgever niet duidelijk: 
Soms is het KMO’s niet geheel duidelijk welke 
verwachtingen t.a.v. hen bestaan. De verwachtingen 
moeten worden afgeleid uit de opdrachtdocumenten, maar 
deze zijn niet altijd voldoende duidelijk.” 

Het is van groot belang dat de opdrachtgever zo helder 
mogelijk is over zijn behoeften. Maak daarom gebruik 
van informatiesessies waarin mondelinge 
communicatie wordt gebruikt voor het verstrekken van 
toelichtingen in verband met een welbepaalde 
opdracht.  
 
Informatiesessies zijn een interessant instrument om 
de individuele opdrachten toe te lichten aan potentiële 
ondernemers die zich zo in staat kunnen stellen om 
offertes in te dienen die beantwoorden aan de 
behoeftes.  
 

Gebrekkige feedback 
 

Een uitgebreide feedback op de ingediende offerte kan 
voor een onderneming met relatief weinig 
aanbestedingservaring erg waardevol zijn, en het 
verschil maken tussen voortzetten met deelnemen of 
opgeven. 
 

 

. 

 

- De stad Genk informeert haar ondernemers over komende overheidsopdrachten. Dit is ook zo in de 

gemeenten Evergem en de stad Kortrijk, 

- De stad Hasselt voorziet een adviescheque voor ondernemers die zich willen voorbereiden op het 

betreden van de markt van overheidsopdrachten, 

- De stad Kortrijk bemant een stand op de nakende bedrijvencontactdagen, 

- De stad Aalst wijst in haar bestekken op het belang dat de juiste persoon namens de firma de offerte 

ondertekent, 

- Een aantal lokale besturen organiseren regelmatig informatiesessies i.s.m. UNIZO over de wet op de 

overheidsopdrachten, over het lokaal aankoopbeleid en koppelen die aan een speeddate tussen de 

aankopers van de gemeente en potentiële leveranciers, 

- De gemeente Evergem en de Stad Gent geven regelmatig expliciet de kans aan ondernemers om zich op 

een lijst van potentiële leveranciers te zetten. 
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De aanbesteder kan (cumulatieve) selectiecriteria hanteren bij de keuze van inschrijvende ondernemers.12 Het gaat om:  

- De geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen 

- De economische en financiële draagkracht 

- De technische en beroepsbekwaamheid.  

 

Kan een aanbesteder eisen stellen inzake economische en financiële draagkracht?  

De aanbesteder kan eisen stellen om ervoor te zorgen dat de leverancier over de nodige economische en financiële 

draagkracht beschikt om de opdracht uit te voeren. De leverancier kan dit als volgt aantonen:  

1) Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen: de aanbesteder kan eisen dat de leverancier informatie 

verstrekt over de jaarrekeningen, met name over de verhouding tussen activa en passiva. De verhouding tussen 

de activa en passiva kan in aanmerking genomen worden wanneer de aanbesteder de methodes en de criteria 

hiervoor in de opdrachtdocumenten vermeldt. Deze methoden en criteria moeten transparant, objectief en 

niet-discriminerend zijn.  

2) Een verklaring over de totale omzet, en desgevallend, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van 

de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of 

van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers 

beschikbaar zijn: de aanbesteder kan eisen dat de leverancier een minimumjaaromzet realiseert, met name in 

het domein waarop de opdracht betrekking heeft. De jaarlijkse minimumomzet die van de leverancier kan 

worden geëist bedraagt maximaal twee maal de geraamde waarde van de opdracht, behalve in gemotiveerde 

gevallen, zoals bij de bijzondere risico’s die voortvloeien uit de aard van de werken, diensten of producten. De 

aanbestedende overheid vermeldt de voornaamste redenen voor het opleggen van een dergelijke eis in de 

opdrachtdocumenten.  

3) Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s of desgevallend een bankrekening. De aanbesteder kan 

een passend niveau van verzekering tegen beroepsrisico’s eisen.  

 

Welke eisen kan de aanbesteder stellen inzake de  bekwaamheid en hoe kan een ondernemer deze  aantonen?  

De aanbesteder kan eisen dat de leverancier voldoende ervaring heeft die kan worden aangetoond met geschikte 

referenties over de uitgevoerde opdrachten uit het verleden. Wanneer een opdracht voor werken deze slechts mogen 

uitgevoerd worden door ondernemers die ofwel hiertoe erkend zijn, ofwel aan de voorwaarden ertoe voldoen of nog 

het bewijs geleverd hebben van het feit dat ze voldoen aan de voorwaarden voor de erkenning, vermeldt de 

aanbesteder in de aankondiging van de opdracht of de opdrachtdocumenten welke erkenning vereist is.  

Ingeval van een opdracht voor werken, een opdracht voor leveringen waarvoor plaatsings- of installatiewerkzaamheden 

nodige zijn of een opdracht voor diensten, kan de aanbesteder:  

1) Technische of beroepsbekwaamheid om de werken, de installatie, of diensten uit te voeren, beoordelen aan de 

hand van uw knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid.  

2) De leverancier verplichten om in de aanvraag tot deelneming of in de offerte de namen en de 

beroepskwalificaties te vermelden van de personen die belast zullen worden met de opdracht.  

 

 
12 Art. 71 Wet Overheidsopdrachten.  
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Opdrachten worden gegund op basis van één of meerdere gunningscriteria. De aanbesteder gunt op basis van de 

economisch meest voordelige offerte.13 

 

De gunningscriteria moeten uiteraard verband houden met het voorwerp van de overheidsopdracht. De 

gunningscriteria mogen er niet toe leiden dat de aanbesteder onbeperkte keuzevrijheid heeft. Ze moeten de 

mededinging waarborgen en vergezeld gaan van specificaties waaraan de versterkte informatie kan worden getoetst 

om te beoordelen in welke mate de offertes aan de gunningscriteria voldoen.  

 

Dit zijn de elementen van de “economisch meest voordelige offerte”:  

1. De prijs; 

2. De kosten, rekening houdend met de kosteneffectiviteit, zoals levenscycluskosten: 

- Werkelijke kosten; 
- Kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten14: dit zijn alle of een deel van de kosten tijdens de 

levenscyclus van een product, dienst of werk:  
o Kosten gedragen door de aanbestedende overheid of andere gebruikers zoals kosten i.v.m. de 

verwerving, gebruikskosten, onderhoudskosten, kosten op het einde van de levenscyclus zoals 
recyclingkosten; 

o Kosten toegeschreven aan externe milieueffecten, die verband houden met het product, de 
dienst of de werken gedurende de levenscyclus, mits de geldwaarde ervan kan worden bepaald 
en gecontroleerd; dergelijke kosten kunnen de kosten van broeikasgasemissies en andere 
verontreinigde emissies en andere kosten voor de bestrijding van klimaatverandering 
omvatten.  

3. De beste prijs-kwaliteitsverhouding, op basis van de prijs, de kosten en criteria waaronder kwalitatieve, milieu- 

en/of sociale aspecten, die verband houden met het voorwerp van de betrokken opdracht: 

- Kwaliteit van het werk/dienst/goed: technische verdienste, esthetische en functionele kenmerken, 

toegankelijkheid, geschiktheid van het ontwerp voor alle gebruikers, sociale, milieu- en innovatieve 

kenmerken, de handel en de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt; 

- De organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de uitvoering van de opdracht;  

- Klantenservice en technische bijstand, leveringsvoorwaarden zoals leveringsdatum, de leveringswijze 

en de leverings- of uitvoeringstermijn. 

- Andere aspecten: bereikbaarheid (afstand in km), sociale cohesie, leefbaarheid en dynamiek in de 

buurt, lokale tewerkstelling, ecologisch (minder transportkosten en nabijheid van onderneming), 

duurzaamheid, extra kwaliteit, beleving… 

 

Voor overheidsopdrachten lager dan de voor de Europese bekendmaking bepaalde bedragen, specifieert de 

aanbestedende overheid ofwel het relatieve gewicht dat hij voor de bepaling van de economisch meest voordelige 

offerte aan elk van de gekozen criteria toekent, ofwel de dalende volgorde van hun belangrijkheid. Zo niet hebben de 

gunningscriteria dezelfde waarde.  

 
13 Artt. 66 en 81 Wet Overheidsopdrachten.  
14 Art. 82 Wet Overheidsopdrachten.  
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Knelpunten  Mogelijke oplossingen 

i. Gunningscriteria:  

ii.  

iii. 1) verhouding prijs-kwaliteit: 

iv.  

v. In sommige opdrachten (zoals bv. bij 

raamovereenkomsten) staat 50 % van de 

punten op de prijs en 50 % op de kwaliteit.  

vi.  

vii. Wanneer men dan voor alle percelen aan 

dezelfde prijs moet intekenen, wordt het enige 

beoordelingscriterium de facto de ‘kwaliteit’. 

Dit is erg moeilijk “meetbaar” waardoor het 

huidige 50-50-systeem erg nadelig is voor 

lokale ondernemers.  

viii.  

ix. Iedere inschrijver zal in zijn offerte dit criterium 

zodanig invullen dat die kwaliteit theoretisch 

maximaal is ingevuld waardoor de vergelijking 

in de feiten gebeurt op basis van de theoretisch 

laagste prijs en de theoretische 

leveringsvastheid. Dit komt helemaal niet ten 

goede aan andere ondernemers omdat deze 

niet ten volle hun kwaliteitsvoordeel kan laten 

meespelen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x. 2) Wettelijke alternatieven: 

xi.  

xii. Met heel wat andere mogelijke gunningscriteria 

uit de wet wordt geen rekening gehouden, 

waaronder: o.a. bereikbaarheid (afstand in km), 

Prijs en kwaliteit zijn uiteraard belangrijke gunningscriteria, 
maar er bestaan nog andere mogelijkheden. Zo kunnen ook 
kosten als gunningscriteria gebruikt worden, zoals de 
levenscycluskosten.  
Daarnaast is het beter om als aanbesteder af te gaan op de 
globale en beste prijs-kwaliteitsverhouding, eerder dan louter 
op het criterium laagste prijs. Om offertes daadwerkelijk te 
toetsen en diversiteit te beoordelen, geeft men best voortaan 
punten op:  

a. Prijs: op basis van een (jaarlijkse) catalogus, telkens 
op voorhand voorgelegd, en voorzien van een 
gedrukte en vrij consulteerbare prijslijst.  

b. Kosten: de werkelijke kosten en de 
kosteneffectiviteit (o.a. levenscycluskosten) worden 
doorgerekend, waaronder de gebruikskosten, 
onderhoudskosten en recyclagekosten, alsook 
transportkosten.  

c. Kwaliteit: de kwaliteit van het materiaal, alsook de 
mogelijkheid om als inschrijver zijn eerdere 
ervaringen aan te tonen met geschikte referenties 
uit het verleden en via een lijst van uitgevoerde 
leveringen.  

d. Kwalitatieve, milieu- en/of sociale criteria met een 
onderverdeling op vlak van bereikbaarheid, 
nabijheid, klantenservice, duurzaamheid en 
beleving.  

 
 
Het relatieve gewicht van de gunningscriteria wordt telkens 
bepaald in de opdrachtdocumenten (binnen passend verschil 
tussen het minimum en maximum).  
 
Dit zou een faire verdeling kunnen zijn:  
1/4e op de prijs,  
1/4e op (levenscyclus)kosten  
1/4e op kwaliteit 
1/4e op kwalitatieve, milieu- en sociale criteria.  
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sociale cohesie, leefbaarheid en dynamiek in de 

buurt, lokale tewerkstelling, ecologisch (minder 

transportkosten en nabijheid van 

onderneming), specialisatie, duurzaamheid, 

extra kwaliteit, klantenservice en technische 

bijstand, vakmanschap, dienst na verkoop, 

beleving, …  

Het relatieve gewicht van prijs-
kwaliteitsverhouding en de werkelijke kosten 
worden helemaal niet versterkt, hoewel de 
wettelijke mogelijkheid er wel voor bestaat.   

Selectiecriteria:  
 

xiii. Ervaring en de evaluatie van de eerdere 

prestaties van de voorbije jaren wordt helemaal 

niet meegerekend. Een ondernemer die de 

voorbije jaren goederen of diensten leverde 

(aan een aanbestedende gemeente, school of 

overheidsinstelling), zal dus niet op basis van 

deze ervaring afgerekend of beloond kunnen 

worden. Dit voelt soms heel onrechtvaardig 

aan.  

Eerdere ervaringen kunnen absoluut mee in rekening worden 
genomen.  
 
Zo kan ervaring gevraagd worden, waarbij geschikte 
referenties over de uitgevoerde opdrachten uit het verleden 
moeten worden voorgelegd. De aanbesteder vermeldt in de 
aankondiging van de opdracht of de opdrachtdocumenten 
welke erkenning vereist is.  
 
Ingeval van een opdracht voor werken, een opdracht voor 
leveringen waarvoor plaatsings- of installatiewerkzaamheden 
nodige zijn of een opdracht voor diensten, kan de 
aanbesteder:  
 

• Technische of beroepsbekwaamheid om de werken, 

de installatie, of diensten uit te voeren, beoordelen 

aan de hand van knowhow, efficiëntie, ervaring en 

betrouwbaarheid.  

• De verplichting opleggen om in een aanvraag tot 

deelneming of in een offerte de namen en de 

beroepskwalificaties te vermelden van de personen 

die belast zullen worden met de opdracht. 

 

 

- De stad Kortrijk besteedt in haar bestekken meer aandacht aan de selectiecriteria dan aan de 

gunningscriteria. Zo ook wordt bij bepaalde opdrachten gevraagd een plaatsbezoek te brengen. Dit 

wordt ook gecontroleerd.  
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Tot een bedrag van 30.000 euro (excl. BTW) is het helemaal niet nodig een aanbesteding uit te schrijven. Het is ten 

andere ook niet zinvol om voor alle bestellingen een aanbod in raamovereenkomsten te voorzien. De aanvaarde factuur 

is de meest eenvoudige procedure.15  

De aanvaarde factuur mag alleen gehanteerd worden indien de waarde van de opdracht lager is dan 30.000 € (excl. 

BTW).  

Bij de aanvaarde factuur hoeft de  gemeente - of elke andere aanbestedende overheid die gebruik maakt van de 

‘aanvaarde factuur’ - geen aanbesteding uit te schrijven, maar wel de markt te verkennen: 

- Een factuur geldt als bewijs dat de opdracht gesloten is. Andere documenten zijn niet vereist. Overheidsopdrachten 

tot een waarde van 30.000 € kunnen dus vormvrij worden gegund en gesloten.16  

- De gemeente raadpleegt verschillende potentiële marktdeelnemers. Enkel zo kan de markt op een afdoende 

manier bevraagd worden. Aan vormvereisten is zo’n raadpleging niet onderworpen. Dit vertaalt zich meestal in het 

raadplegen van minimaal drie ondernemers. De gemeente kiest daarvoor zelf de ondernemingen die mogen 

meedingen en beslist uiteraard autonoom aan wie de opdracht wordt toegekend. Het is dus helemaal niet zo 

moeilijk: als gemeente vergelijk je bv. enkele websites of catalogi.  

- In het administratief dossier wordt een bewijs van raadpleging bij gehouden. Op deze manier kan een gemeente 

aantonen dat de markt geraadpleegd is. Documenteren van de stappen in de procedure is daarbij van belang. Een 

E-mail, fax of brief verdient daarom de voorkeur een telefonische of mondelinge bevraging.   

- De gemeente motiveert natuurlijk waarom een bepaalde keuze wordt gemaakt. De prijs is helemaal niet het enige 

criterium om de beste offerte te kiezen. Ook prijs-kwaliteit/sociale criteria zoals duurzaamheid, dienst na verkoop, 

nabijheid, (technisch) vakmanschap, enz., kunnen mee in rekening gebracht worden. De volgorde van 

belangrijkheid van deze criteria kiest de opdrachtgever zelf: zo kan het zijn dat voor de kwaliteit of de service na 

verkoop het  belangrijkst zijn, en dat andere criteria een mindere rol spelen. 

 

1.3.1.1 Knelpunt: door schaalvergroting verliest 
de aanvaarde factuur haar bestaansreden  

 

1.3.1.2 Voorstel van oplossing  
 

De drempel om  gebruik te maken van een 
aanvaarde factuur, werd opgetrokken naar 30.000 
euro (voorheen 8.500 euro). Onder die drempel 
volstaat het dus om van drie leveranciers een offerte 
op te vragen, en vervolgens de opdracht te gunnen 
via de procedure van de ‘aanvaarde factuur’.  
 
Belangrijke nuance m.b.t. die drempel van 30.000 
euro: indien de aanbesteder bestaat uit 

De wet laat toe dat de waarde van 30.000 euro wordt 
berekend op niveau van de operationele eenheid  in plaats van 
op niveau van de aanbestedende overheid (i.e. de 
overkoepelende vzw) wanneer de operationele eenheid die 
verantwoordelijkheid daartoe krijgt van de  overkoepelende 
vzw.  
 
Voor verschillende (kleinere) aankopen, zoals tekengerief, 
pennen, stiften, enz., kan een delegatie/machtiging verleend 

 
15 Art. 92 Wet Overheidsopdrachten.  
16 Die opdrachten blijven natuurlijk wel onderworpen aan de algemene beginselen van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten, zoals het eerbiedigen van de vrije mededinging en het gelijkheidsbeginsel.  
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verschillende entiteiten, wordt het bedrag berekend 
over al die entiteiten samen.  
 
En daar zit dus het probleem: aanbesteders zijn 
steeds vaker georganiseerd in overkoepelende 
structuren, waardoor men al te vaak kijkt naar het 
bedrag dat die overkoepelende instantie aankoopt. 
En zo zit je natuurlijk snel boven de drempel van 
30.000 euro.  

 

worden aan (de directeur van) de operationele eenheid (bvb. 
een individuele school of dienst).17  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Artikel 7 van het KB van 18 april 2017 betreffende ‘plaatsing overheidsopdrachten’.  
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Een aanbestedende overheid mag altijd vóór het aanvatten van een plaatsingsprocedure marktconsultaties houden met 

het oog op de voorbereiding van de plaatsing van de opdracht, alsook om de ondernemers op de hoogte te brengen 

van haar plannen en eisen.18 

Zo kan een aanbestedende overheid bijvoorbeeld het advies inwinnen of ontvangen van marktdeelnemers.  

De voorafgaande marktconsultaties mogen worden gebruikt bij de planning en het verloop van een 

plaatsingsprocedure. Dit mag er uiteraard niet toe leiden tot een vervalsing van de mededinging en mag geen aanleiding 

geven tot een schending van de beginselen van non-discriminatie en transparantie.  

 

1.3.2.1 Knelpunt  
 

1.3.2.2 Voorstel van oplossing  
 

Deze wettelijke mogelijkheid van 
marktconsultaties en vooraankondigingen 
wordt tot nog toe zelden tot nooit toegepast.  
 

Een grotere betrokkenheid bij de 
voorbereiding door middel van voorafgaande 
marktconsultaties:  

- die plaatsvinden vóór het 

aanvatten van een 

plaatsingsprocedure; 

- met het oog op de 

voorbereiding van de plaatsing 

van een opdracht; 

- alsook om ondernemers op de 

hoogte te brengen van de 

plannen en vereisten.  

Zo kunnen lokale ondernemers als 
marktdeelnemers advies geven over de 
producten die er op de markt bestaan, hun 
verschillen en een aanbesteder toelichting 
geven omtrent de kwaliteit. Lokale spelers 
kunnen dit moment aangrijpen om zich te laten 
gelden door de nodige informatie te 
verstrekken.  
 
Dit mag uiteraard niet leiden tot een vervalsing 
van de mededinging en mag geen aanleiding 
geven tot een schending van de beginselen van 
non-discriminatie en transparantie.  
De voorafgaande marktconsultaties vinden in 
volledige openbaarheid plaats, zodat in 
volledige transparantie, toelichting gegeven 
wordt.  
 
Goede praktijk: de stad Kortrijk  

 
18 Art. 51 Wet Overheidsopdrachten.  
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Om de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten te faciliteren en concurrentie te vergroten, kunnen de opdrachten 
verdeeld worden in percelen. Wanneer een opdracht wordt onderverdeeld in percelen, worden deze apart gegund, in 
principe met het oog op een gescheiden uitvoering. In de aankondiging van een opdracht vermeldt de aanbesteder of 
er offertes mogen worden ingediend voor één, voor meerdere of voor alle percelen.19  

 

1.3.3.1 Knelpunten  1.3.3.2 Voorstel van oplossing  

i. Een onderneming zal in vele gevallen wel 
kunnen intekenen op alle verschillende 
percelen20, maar steeds aan dezelfde 
prijs.21  Als ondernemer mocht dus maar 
één prijs gegeven worden, en die moest 
hetzelfde zijn voor alle percelen waar je 
op intekende. Dit kan tot gevolg hebben 
dat één grote(re) speler zowat alle 
overheidsopdrachten binnen haalt op 
basis van voorwaarden die niet 
afgestemd zijn op de noden van lokale 
scholen, en ook economisch niet 
realistisch zijn voor kmo’s (bijvoorbeeld: 
terugname van producten tot 365 dagen 
na levering). Hoe meer opdrachten aan 
dezelfde speler wordt toegekend, hoe 
meer eenheidsworst in de producten en 
de raamcontracten, wat nadelig is voor 
de gebruiker van de producten. Identieke 
prijzen voor alle percelen doet ook het 
voordeel als lokale speler teniet: een 
kmo is niet toegestaan verschillen 
offertes te maken waardoor hij 
bijvoorbeeld iets goedkoper kan zijn voor 
een perceel in zijn regio of sneller kan 
terugnemen of wisselen.    

ii. Een bestek vermeldt vaak de 
mogelijkheid om deel te kunnen nemen 
aan alle percelen.  

De verdeling in percelen kan zowel op 
kwantitatieve basis gebeuren, zodat de omvang 
van de afzonderlijke delen van de opdracht 
beter afgestemd wordt op de capaciteit van de 
kmo’s, als op kwalitatieve basis om tegemoet te 
komen aan de vereiste vakkennis of 
specialisatie om zo de opdracht inhoudelijk 
beter te richten op de specialisaties binnen de 
kmo’s of op de verschillende vervolgfasen van 
het project.  
 
Het is mogelijk om het aantal percelen 
waarvoor een inschrijver een offerte mag 
indienen te beperken. Zo’n beperking is niet 
aan inhoudelijke of vormvereisten onderhevig. 
In de aankondiging van de opdracht kan worden 
vermeld of de offertes mogen worden 
ingediend voor één, meer of alle percelen. Er 
bestaat dus een keuzemogelijkheid.  
 

1. In geval van opdeling in percelen, 
beperkt de aanbestedende overheid het 
indienen van offertes per inschrijver tot 
één of enkele percelen, nooit alle 
percelen. Een inschrijver kan toch nooit 
het beste zijn in àlle percelen. 

- Dit vergemakkelijkt de toegang 
voor kmo’s waardoor de 
opdrachtgever een groter 

 
19 Art. 58, §1, vierde lid Wet Overheidsopdrachten.  
20 Zie bijvoorbeeld: “De inschrijver mag een offerte indienen voor alle percelen” –Bestek, Overheidsopdracht voor 
leveringen bij openbare procedure: raamovereenkomst voor de aankoop van kantoormateriaal, 2019. 

21 Zie bijvoorbeeld: “De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte.” , Bestek, 
Overheidsopdracht voor leveringen bij openbare procedure: raamovereenkomst voor de aankoop van 
kantoormateriaal, 2019. 
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In de praktijk betekent dit dat de 
opdrachtgever wel verwacht dat er aan 
alle percelen wordt deelgenomen. 
Ondernemers ondervinden heel wat 
onduidelijkheid op dat vlak: moeten zij 
voor alle percelen inschrijven of enkel 
deze waar zij denken en hopen om het 
meeste kans te maken om te worden 
gegund?  
Wanneer in het bestek staat dat een 
“inschrijver een offerte mag indienen 
voor alle percelen”, betekent dit niet dat 
op ondernemers de verplichting rust om 
aan alle percelen deel te nemen, 
alvorens men in aanmerking komt. Zo 
niet, moet dit duidelijk worden vermeld.  

 

aanbod heeft aan producten 
en bedrijven; 

- Dit stelt de betrouwbaarheid 
van levering vast;  

- Dit stelt de concurrentie veilig.  
2. Het aantal percelen aan één inschrijver 

gegund, wordt beperkt. Vermeld altijd 
het maximaal aantal percelen dat per 
inschrijver kan worden toegewezen in 
de aankondiging van de opdracht.  

- De inschrijver kan worden 
gevraagd om zijn orde van 
voorkeur aan te geven waarin 
hij de verschillende percelen 
toegewezen zou willen 
worden. (dit is een objectief en 
niet-discriminerend criterium 
waarmee rekening kan worden 
gehouden). 

- Lottrekking kan bepalen welke 
ondernemer het perceel 
toegewezen krijgt.  

3. Bepaal bij opdrachten, verdeeld in 
percelen, het minimale niveau dat 
vereist is voor de kwalitatieve selectie 
voor elk perceel afzonderlijk, en – indien 
toegestaan in de opdrachtdocumenten 
– voor de combinatie van meerdere 
percelen.  
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Algemeen 

Een raamovereenkomst22 is een overeenkomst tussen één of meer aanbesteders en één of meer ondernemers om 

gedurende een bepaalde periode de voorwaarden van de te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name prijzen en 

eventuele hoeveelheden. Wanneer de raamovereenkomst wordt gesloten met meer dan één potentiële leverancier, 

kunnen de deelnemers die partij zijn terug in mededinging worden gesteld, via de zogenaamde mini-competitie. 

De raamovereenkomst (in combinatie met de mini-competitie) wordt vaak aanzien als hét flexibel instrument voor het 

plaatsen van overheidsopdrachten. Het biedt de mogelijkheid om de erop gesteunde deelopdrachten binnen korte 

termijn en zonder omslachtige procedures te gunnen. Door de snelle en eenvoudige wijze van gunning van de 

deelopdrachten heeft de aanbestedende overheid de mogelijkheid om de hoeveelheden aan te passen aan 

tijdsgebonden behoeften, en producten/diensten te verkrijgen die beantwoorden aan de meest voordeligste prijs.  

Raamovereenkomsten leggen dus een algemeen kader vast voor de gunning van toekomstige opdrachten, die men 

‘deelopdrachten’ of ‘individuele bestellingen’ kan noemen. Op die manier kan de aanbestedende overheid een 

algemeen contractueel kader (raamovereenkomst) op de markt plaatsen, ook al kunnen de hoeveelheden, de aard en 

de timing van de deelopdrachten (individuele bestellingen) niet op voorhand worden ingeschat. Later, bij de 

bestelling/plaatsing van de opdracht, kunnen deze “variabelen” worden ingevuld, rekening houdend met de behoeften, 

prijzen en marktomstandigheden van dat moment.  

De raamovereenkomst is geen eigenlijke gunningswijze, of fase in de gunning. Het wordt geplaatst via een aanbesteding 

of offertevraag, of via onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking. Wel wordt dit bekendgemaakt zoals 

een gewone overheidsopdracht. In de aankondiging wordt bekendgemaakt of de raamovereenkomst met één of met 

meerdere deelnemers wordt gesloten.  

De geraamde waarde van de opdracht wordt berekend op basis van het totaal te betalen bedrag, zonder btw. De raming 

houdt rekening met de duur en de totale waarde van de opdracht en met een hele reeks elementen23.  

 

 

 

 

  

 
22 Een raamovereenkomst is hoofdzakelijk bedoeld voor generieke en eenvoudige opdrachten.  
23 (i) alle vereiste of toegestane opties, (ii) alle percelen, (iii) alle herhalingen, (iv) alle vaste en voorwaardelijke gedeelten van de 
opdracht, (v) alle premies of betalingen waarin de aanbesteder voorziet ten voordele van de ondernemer, (vi) de 
herzieningsbepalingen, en (vii) de verlengingen.  
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De gunning van de deelopdrachten  

 

Tijdens de looptijd van de raamovereenkomst kan de aanbestedende overheid deelopdrachten plaatsen. Een belangrijk 

onderscheid moet gemaakt worden tussen een raamovereenkomst met één deelnemer en een raamovereenkomst met 

meerdere deelnemers. De keuze moet bekendgemaakt worden in de opdrachtdocumenten.  

Het spreekt voor zich dat mededinging ten volle kunnen spelen waardoor een raamovereenkomst best gesloten wordt 

met meerdere deelnemers (minimaal 3).   

Een deelopdrachten worden gegund op twee manieren24:  

- Hetzij, wanneer alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald, door toepassing van deze 

voorwaarden, zonder deelnemers opnieuw in mededinging te stellen; 

- Hetzij, wanneer niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald, door deelnemers opnieuw 

in mededinging te stellen via de mini-competitie.  

In het eerste geval verloopt de gunning van een deelopdracht trapsgewijs of middels een cascadesysteem: men 

contacteert de deelnemers die de beste offerte heeft ingediend en vervolgens de tweede gerangschikte indien de eerste 

op dat ogenblik niet over de nodige draagkracht beschikt om de bestelling uit te voeren of er geen belangstelling voor 

heeft.  

 

De mini-competitie is dan weer gebaseerd op dezelfde voorwaarden als die voor de gunning van de raamovereenkomst. 

Ze verloopt volgens deze procedure:  

1) voor elke te gunnen opdracht raadpleegt de aanbesteder schriftelijk de ondernemers die de opdracht kunnen 

uitvoeren; 

2)  de aanbesteder geeft een voldoende lange termijn voor de indiening van de offertes voor elke specifieke 

opdracht, rekening houdend met elementen zoals de complexiteit van de opdracht en de benodigde tijd voor 

de toezending van de offertes; 

3) De offertes worden schriftelijk ingediend en de inhoud ervan wordt niet vrijgegeven totdat de indieningstermijn 

is verstreken; 

4) De aanbestedende overheid gunt elke opdracht aan de inschrijver die op basis van de gunningscriteria in de 

opdrachtdocumenten van de raamovereenkomst de beste offerte heeft ingediend.  

 

 
24 Art. 43 Wet Overheidsopdrachten.  
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1.3.4.1 Knelpunten  
 

1.3.4.2 Voorstel tot oplossing 
 

i. Het huidige systeem van raamovereenkomst 

en deelopdracht met mini-competitie levert 

kmo’s helemaal niet meer (kans op) 

gunningen op. Helaas wegen de nadelen 

(kostenverhogend aspect, administratieve 

lasten) vooralsnog op t.o.v. de voordelen (het 

binnenhalen van een opdracht) omdat 

bijzonder weinig opdrachten aan een kmo 

worden gegund.  

ii. Een inschrijver zal maar bereid zijn betere 

voorwaarden te verlenen indien hij een 

redelijke zekerheid heeft dat een bepaald 

volume zal worden gehaald. Om deze reden is 

het essentieel dat in het bestek minimale en 

maximale hoeveelheden worden vastgelegd. 

iii. Merken we op dat de voordelen die 

raamovereenkomsten kunnen bieden, ook 

een negatieve zijde kennen: voor kleine 

ondernemingen vormen grote en – vooral – 

onvoorspelbare vragen een bedrijfsrisico. 

Daarom is de bestaande praktijk van 

raamcontracten voor de levering van 

goederen berekend op vier jaar25 nefast voor 

vele lokale spelers. Men zou er beter aan 

doen de contracten te laten lopen op basis 

van de reële “afschrijving” van de goederen. 

1. Gelet op de perverse uitkomst van de mini-
competitie, is het aangewezen om niet langer gebruik 
te maken van de mini-competitie en resoluut te kiezen 
voor een volledige raamovereenkomst waarbij de 
deelopdrachten direct aan meerdere spelers (min.3) 
wordt toegekend, zonder dat de opdracht opnieuw in 
mededinging wordt gesteld.26 Deze volledige 
overeenkomst moet dan alle voorwaarden bevatten 
m.b.t. de uitvoering, alsmede de objectieve 
voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze 
als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren. 
 
Er bestaan verschillende systemen om de opdrachten 
onder de opdrachtnemers te verdelen:  

- Toewijzing via degressief percentage: u 

kan de opdrachten verdelen onder de verschillende 

deelnemers via een degressief percentage. U moet 

hierbij wel altijd de beginselen van transparantie en 

gelijke behandeling respecteren.  

- Toewijzing via regionale gebondenheid: 

u kan de opdrachten verdelen onder de verschillende 

deelnemers op basis van de plaats waar enerzijds de 

gebruiker van de dienst of levering en anderzijds de 

lokale kmo gevestigd zijn.  

 
Voorbeeld: Kortrijk heeft voor haar 

technische dienst 2 leveranciers, telkens gevestigd in 
een ander deel van Kortrijk. Een werkman die materiaal 
nodig heeft in stadsdeel A, kan dit ophalen in Stadsdeel 
A. Een werkman die materiaal nodig heeft in stadsdeel 
B, kan dit ophalen in stadsdeel B 
 
2. Daarnaast worden raamovereenkomsten – waar 
nodig en mogelijk – voortaan berekend op basis van de 
reële looptijd. Wanneer de overeenkomst toch op vier 
jaar wordt berekend, zal telkens geargumenteerd 
worden waarom niet tot de reële 
looptijdberekeningswijze werd beslist.27 

 
25 “Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief voor 4 jaar. […]De ramingen zijn dus voor 4 jaar”, Blz. 17, 
Bestek DOKO, Overheidsopdracht voor leveringen bij openbare procedure: raamovereenkomst voor de aankoop van 
kantoormateriaal, 2019. 
26 Artikel 43 Wet Overheidsopdrachten.  
27 Deze werkwijze is perfect in lijn met artikel 7, §3 KB Plaatsing waarbij de keuze van de methode voor de berekening van de geraamde waarde van een 

overheidsopdracht niet bedoeld mag zijn om de opdracht aan de bekendmakingsregels te onttrekken. Een overheidsopdracht mag niet worden gesplitst om de 
opdracht aan de bekendmakingsregels te onttrekken, tenzij objectieve redenen dit rechtvaardigen. De regelgeving licht niet toe wat objectieve redenen zijn. Hebt 
u een opdracht met een looptijd van één jaar die jaarlijks (stilzwijgend) verlengd kan worden, dan berekent u de opdracht over de maximale looptijd, weliswaar 
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- De opdrachtgever geeft een toelichting in mondelinge infosessies zodat potentiële leveranciers in staat 

zijn offertes in te dienen die beantwoorden aan de reële behoeftes; 

- Een catalogus met prijslijst die op voorhand overgemaakt dient te worden, zorgt voor volstrekte 

transparantie; 

- Daarnaast wordt paal en perk gesteld aan elke vorm van ‘onder de prijs verkopen’ die de eerlijke 

concurrentie schaadt. 

- De aanbestedende overheid beperkt het indienen van offertes per inschrijver tot één of enkele 

percelen, nooit alle percelen. Een inschrijver kan toch nooit de beste zijn in alle opdrachten, en 

bovendien vergemakkelijkt dit de toegang voor kmo’s waardoor de opdrachtgever een groter aanbod 

heeft aan producten, de leveringsvastheid betrouwbaar is en de concurrentie veilig gesteld wordt.  

- Het aantal percelen dat aan één inschrijver wordt gegund, wordt beperkt 

Dit kan op basis van een verdeling  als volgt: 1/4e op de prijs, 1/4e (levenscyclus-)kosten, 1/4e op 
kwaliteit, en 1/4e op milieu- en sociale aspecten.  

- Daarbij kan een overheid ook niet-exclusiviteit bedingen, zodat er bijvoorbeeld al eens een streekbiertje 

kan geschonken worden op een evenement 

- Verbruiksgoederen worden daarom jaar per jaar berekend.  

 

 

 
met een maximum van vier jaar, waardoor u rekent alsof elke mogelijke verlenging doorgaat. Merk op dat vele verbruiksmaterialen geen deel uitmaken van een 
herhaling. In dat geval is het beter om jaar per jaar te berekenen. Het gaat om materialen die slechts één maal worden aangekocht en niet elk jaar vernieuwd 
hoeven te worden.  


