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Voorwoord

De auteurs schrijven enkel in eigen naam en niet in naam van de organisatie waartoe zij desgevallend behoren. De in deze uitgave vermelde 
arresten worden besproken en samengevat zoals de auteurs deze hebben begrepen. Hoewel de informatie in dit boek  met de grootste zorg werd 
samengesteld, wijzen de auteurs en de uitgever elke verantwoordelijkheid af voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden of anderszins (en de 
gebeurlijke gevolgen hiervan) die deze uitgave desgevallend zouden bevatten.

Het hoeft geen betoog dat de wetgeving overheidsopdrachten een complex karakter 
heeft. Voor een beter begrip en betere toepassing van deze wetgeving, is een goede 
kennis van de rechtspraak cruciaal. Het is immers in die rechtspraak dat de praktijk 
aan de wetgeving wordt getoetst. En waar de rechtspraak van het Hof van Justitie 
toonaangevend is voor de interpretatie van de toepasselijke Europese richtlijnen, 
geldt hetzelfde voor de Raad van State op het vlak van de Belgische wetgeving inzake 
overheidsopdrachten.

Dit boek bevat een overzicht en bespreking van alle Nederlandstalige arresten van 
de Raad van State uit 2020 waarin werd verzocht tot schorsing of vernietiging van 
een beslissing inzake een overheidsopdracht in de ruime betekenis van het woord. 
De bespreking heeft een exhaustief karakter, met die nuance dat arresten waarin een 
afstand van geding werd vastgesteld, bijvoorbeeld ingevolge de intrekking van de 
bestreden beslissing, niet worden besproken.

De auteurs streefden naar een uitgave die de grootst mogelijke meerwaarde zou hebben 
voor eenieder actief in overheidsopdrachten en overheidsaankopen, ongeacht zijn of 
haar ervaring. Om dit te bereiken, wordt de rechtspraak in dit boek op maar liefst 
drie leesniveaus besproken. Bovendien vindt de lezer achteraan dit boek meerdere 
zoekregisters die deze uitgave eenvoudig doorzoekbaar maken. Op pagina 4 (“Hoe 
gebruik ik dit boek?”) vindt u meer aanwijzingen over hoe u dit boek optimaal kan 
benutten als hulpinstrument bij het doorlopen van uw aanbestedingen.

Met dit boek hopen de auteurs een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan een beter 
begrip van de wetgeving overheidsopdrachten in het algemeen en aan een beter verloop 
van overheidsaankopen in het bijzonder. Het is de bedoeling dat dit boek een eerste 
editie mag vormen van een nieuwe reeks, waarbij jaarlijks een overzicht wordt gegeven 
van de relevante rechtspraak van de Raad van State.

Brussel, mei 2021

Bart Gheysens        Stijn Maeyaert Sarah Moens           Evelien Vanhauter
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Hoe gebruik ik dit boek?

De arresten in dit boek worden chronologisch, volgens datum van uitspraak, opgelijst. 
Aan het begin van dit boek vindt de lezer dus de uitspraken van januari, aan het einde 
deze van december. 

Opdat deze uitgave voor elke aankoopverantwoordelijke – starter, gevorderde of 
expert – een nuttig dagelijks hulpinstrument kan zijn, worden de cases op drie niveaus 
besproken:

• In eerste instantie wordt voor elk arrest het, volgens de auteurs, belangrijkste 
element uit het arrest beknopt samengevat onder de rubriek “Te onthouden”. Dit 
laat toe in één oogopslag na te gaan of het bewuste arrest voor de lezer relevant is. 
Let wel, dergelijke korte samenvatting laat weinig ruimte voor nuance en sluit niet 
uit dat het arrest ook voor andere problemen relevant kan zijn.

• In tweede instantie wordt elk arrest onder de rubriek “Samenvatting” diepgaander 
besproken aan de hand van de middelen die door de verzoekende partij werden 
ingeroepen. Deze samenvatting beperkt zich aldus tot het voorwerp van de 
procedure voor de Raad van State en bevat geen persoonlijke commentaar van de 
auteurs.

• In derde instantie wordt door de auteurs bij een aantal arresten, waar dit nodig 
werd geacht, onder de rubriek “Noot” een korte toelichting bij het arrest geleverd. 
Deze noot kan zowel een kruisverwijzing bevatten naar een arrest dat elders in dit 
boek wordt besproken als een inhoudelijke commentaar bij het arrest.

Om het opzoekwerk te vereenvoudigen, bevat het boek achteraan meerdere 
zoekregisters. De lezer kan zoeken: 

• per trefwoord
voorbeeld: “leemte”, “beoordelingselement”, “erkenning”, …

• per plaatsingsprocedure
voorbeeld: “openbare procedure”, “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking”, …

• per voorwerp van de opdracht
voorbeeld: “levering van televisietoestellen”, “onderhoud van fietspaden”, 
“schoonmaakdiensten”, …

Deze registers vereenvoudigen het opzoekwerk en bieden meer doorzicht in de materie.
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Dit boek werd mogelijk gemaakt dankzij de gewaardeerde 
steun van de volgende partners van de publieke sector
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Afkortingenlijst

Afgekort Voluit  
   
ABR  Algemene bouwplaatsrisico’s   
AG  Autonoom Gemeentebedrijf  
AGION  Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs   
AK(W)  Algemene kosten (en winst)  
ATO  Algemene Technische Ondersteuning  
BAFO  Best And Final Offer  
BAM  Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel  
DBFM(O) Design, Build, Finance, Maintain (and Operate)   
BDA  Bulletin der Aanbestedingen  
BS  Belgisch Staatsblad  
BSP  Bodemsaneringsproject  
BSW  Bodemsaneringswerken  
BTW  Belasting over de Toegevoegde Waarde  
CEO  Chief Executive Officer  
Cf.  Confer  
CTE  Conventionele en Toxische Explosieven  
DAMB  Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid  
dB  Decibel  
d.d.  de dato (“van de datum” of “daterend van”)  
Diftar  Gedifferentieerd Tarief  
D&B  Dun & Bradstreet  
(E)BSD  (Erkend) Bodemsaneringsdeskundige  
Etc.   Et cetera (“enzovoort”)  
FAST  Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst  
FAVV  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen   
FOD  Federale Overheidsdienst  
ILVO  Instuut voor Landbouw- en Visserijonderzoek  
ISO(-norm) International Organization for Standardization   
GPP(-tool) Green Public Procurement  
KB  Koninklijk Besluit  
LDC  Lokaal Dienstencentrum  
MEDIAAN Medium voor Economische Data, Informatie en Applicaties voor  
  overheidsopdrachten  
MER(deskundige of coördinator)  Milieueffectrapportage  
MIVB  Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel  
Nr.   Nummer  
OCMW  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  
OVAM  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij  
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PBEU  Publicatieblad van de Europese Unie  
PFAS  Poly- en perfluoroalkylstoffen  
PMD  Plastieken flessen en flacons, Metalen verpakkingen en  
  Drankkartons  
Pt  Punten  
RIE  Risico Inventarisatie en Evaluatie  
RVA  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening   
RvS  Raad van State  
SB  Standaardbestek (bijvoorbeeld SB250, het standaardbestek voor  
  wegenwerken)  
SKP  Samenvatting van de productkenmerken  
T.Aan.  Tijdschrift voor aannemingsrecht  
TBO  Tijdschrift voor bouwrecht en onroerend goed  
TP  Totaalprijs  
UDN  Uiterst Dringende Noodzakelijkheid  
UEA  Uniform Europees Aanbestedingsdocument  
UZ  Universitair Ziekenhuis  
VCA  Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers  
V&G-plan Veiligheid- en Gezondheidsplan  
VMSW  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen  
VRT  Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie   
VZW  Vereniging Zonder Winstoogmerk  
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Wetgevend kader

1. Europese richtlijnen
Richtlijn 89/665/EEG Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 

21 december 1989 houdende coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de toepassing van de 
beroepsprocedures inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor leveringen en voor het 
uitvoeren van werken

Richtlijn 92/13/EEG Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 
1992 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de 
toepassing van de communautaire voorschriften 
inzake de procedures voor het plaatsen van 
opdrachten door diensten die werkzaam zijn 
in de sectoren water- en energievoorziening, 
vervoer en telecommunicatie

Richtlijn 2009/81/EG Richtlijn 2009/81/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende de coördinatie van de procedures 
voor het plaatsen door aanbestedende diensten 
van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

Richtlijn 2014/23/EU Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het 
plaatsen van concessieovereenkomsten

Richtlijn 2014/24/EU Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement 
de Raad van 26 februari 2014 betreffende 
het plaatsen van overheidsopdrachten en tot 
intrekking van Richtlijn 2004/18/EG

Richtlijn 2014/25/EU Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het 
plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten en 
houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG
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2. Belgische wetgeving

2.1. Wetgevend kader 2006
Overheidsopdrachtenwet 2006 Wet van 15 juni 2006 betreffende de 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten

Wet defensie en veiligheid Wet van 13 augustus 2011 inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- 
en veiligheidsgebied

Wet rechtsbescherming Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, 
de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten

KB Plaatsing 2011 Koninklijk besluit van 15 juli 2011 houdende 
de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren

KB Plaatsing defensie en 
veiligheid

Koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- 
en veiligheidsgebied

KB Plaatsing speciale sectoren 
2011 (publiek)

Koninklijk besluit van 16 juli 2012 houdende de 
plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale 
sectoren

KB Plaatsing speciale sectoren 
2011 (privé)

Koninklijk besluit van 24 juni 2013 betreffende 
de mededinging in het raam van de Europese 
Unie van bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten in de sectoren water, 
energie, vervoer en postdiensten

KB Uitvoering Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies 
voor openbare werken
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2.2. Wetgevend kader 2016
Overheidsopdrachtenwet 2016 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

Wet defensie en veiligheid Wet van 13 augustus 2011 inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- 
en veiligheidsgebied

Concessiewet Wet van 17 juni 2016 betreffende de 
concessieovereenkomsten

Wet rechtsbescherming Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, 
de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten en concessies

KB Plaatsing 2017 Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

KB Plaatsing defensie en 
veiligheid

Koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- 
en veiligheidsgebied

KB Plaatsing speciale sectoren 
2017

Koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing 
overheidsopdrachten in de speciale sectoren

KB Plaatsing en Uitvoering 
concessies

Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de 
plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van 
de concessieovereenkomsten

KB Uitvoering Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten
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Selectie – Erkenning Der Aannemers    
 Raad van State 7 januari 2020, nr. 246.558

Verzoekende partij BVBA RDR Infra

Verwerende partij Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek (EV-ILVO)

Plaatsingsprocedure Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Vervangen van de elektrische installatie van een 
elektriciteitscabine en het aanleggen van de infrastructuur 
voor het vernieuwen van elektrische leidingen, en het nieuw 
aanleggen van gas, water en dataleidingen

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Selectie – Erkenning der aannemers – Materiële motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel

 
Te onthouden

De erkenning, zoals vermeld in het bestek, kan bij de gunning worden herzien op basis 
van het uiteindelijke voorwerp van de opdracht.

Samenvatting
De voorliggende opdracht werd opgedeeld in twee percelen. Voor het tweede perceel, 
dat het voorwerp van de procedure vormt, werd de verzoekende partij geweerd wegens 
het niet beschikken over de in het bestek gevraagde erkenning (met name categorie 
P1, klasse 3). 

De verzoekende partij stelt echter dat de in het bestek vereiste erkenning niet strookt 
met het werkelijke voorwerp van de opdracht. In haar verzoekschrift geeft zij een 
berekening van de waarde van de verschillende onderdelen van de opdracht mee, 
waaruit blijkt dat de werken onder categorie P2 hadden moeten worden ingedeeld. 
Aangezien de verzoekende partij wel over de erkenning in categorie P2 beschikte, 
werd zij dan ook ten onrechte uit de verdere procedure geweerd.

Gegeven dat de aanbesteder geen verweer inbracht tegen de berekening van de 
waarde van de verschillende onderdelen van de opdracht door de verzoekende partij, 
die volgens de Raad van State op het eerste gezicht ook niet correct leek, wordt tot 
schorsing van de gunningsbeslissing besloten. De Raad herhaalt in het arrest het 
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zogenaamd precair karakter van de erkenningseis uit het bestek. De uiteindelijk voor 
de opdracht vereiste erkenning moet immers worden nagegaan bij de gunning en een 
herkwalificatie van deze bestekseis moet, zeker bij complexe opdrachten, mogelijk 
worden geacht.

 Noot
De bestreden beslissing wordt, na de schorsing door de Raad van State, ingetrokken 
en in de herwerkte beslissing wordt de opdracht gegund aan de verzoekende partij. 
Tegen deze nieuwe beslissing wordt opnieuw een beroep tot schorsing ingeleid bij de 
Raad van State, zie daarvoor het verderop besproken arrest RvS 3 juli 2020, nr. 247.997, 
BV Elektrotechnische ondernemingen Vanderputten (p. 108).

Gunningscriteria     
 Raad van State 9 januari 2020, nr. 246.569

Verzoekende partij NV Recutex, de BVBA Victrans en de BVBA Vlaams Inzamel 
Centrum Textiel (VICT)

Verwerende partij Gemeente Dilbeek

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Plan van aanpak e.a. (25 pt), materiële hulpverlening (25 pt), 
externe communicatie (25 pt) en verwerking ingezameld 
textiel (25 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – huis aan huis inzameling van textielafval

Soort beroep Vernietiging

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Gunningscriteria – Materiële motivering – Neorec-rechtspraak – Gelijkheidsbeginsel 
– Legaliteitsbeginsel Patere legem-beginsel – Transparantiebeginsel – 
Zorgvuldigheidsbeginsel – belang bij het middel

Te onthouden
In principe kan de inhoud van het bestek, zoals de gunningscriteria, nog in vraag 
worden gesteld op het moment dat de gunningsbeslissing wordt genomen.

Samenvatting
Een belangrijk onderdeel van het voorliggende arrest vormt de discussie rond enerzijds 
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het gunningscriterium “materiële hulpverlening” (eerste middel) en anderzijds het 
beweerde gebrek aan een prijs- of kostencriterium (derde middel). 

Voor het gunningscriterium “materiële hulpverlening” werden de inschrijvers meer 
specifiek verzocht in hun offerte een beschrijving te voegen van de wijze waarop men 
de ingezamelde textielfractie binnen de grenzen van de Europese Unie ter beschikking 
zou stellen voor armoedebestrijding. Zowel voorafgaand aan de indieningsdeadline als 
in de offerte zelf, had de verzoekende partij de wettigheid van dit gunningscriterium 
betwist. 

Inzake de betwisting van beide gunningscriteria stelt de aanbesteder dat de inhoud 
van het bestek niet meer in vraag kon worden gesteld en dat beide middelen 
bijgevolg als onontvankelijk moeten worden afgewezen. Zij verwijst daartoe naar de 
zogenaamde Neorec-clausule in het bestek waarin de inschrijvers worden uitgenodigd 
bezwaren tegen het bestek bekend te maken aan de aanbesteder binnen een termijn 
van 7 kalenderdagen na ontvangst van dit bestek. 

De Raad van State wijst de exceptie van onontvankelijkheid af. Basisprincipe is en 
blijft dat een onwettigheid in het bestek nog op een ontvankelijke wijze kan worden 
opgeworpen op het moment van een beroep tegen de latere gunningsbeslissing. In het 
Neorec-arrest werd bij dit principe een kanttekening geplaatst. Als het bestek met 
name de geïnteresseerde ondernemingen zou uitnodigen om “onmiddellijk zichtbare 
wettigheidsbezwaren” onverwijld te melden, dan zou de gunningsbeslissing niet meer 
mogen worden afgewacht om het bestek nog in vraag te stellen. De Raad lijkt in het 
voorliggende arrest aan te geven dat deze Neorec-rechtspraak, als een uitzondering op 
de regel, strikt moet worden geïnterpreteerd. In voorliggend geval, leek de aanbesteder 
echter een heel ruime interpretatie te geven aan de Neorec-uitzondering. Dergelijke 
interpretatie kon de Raad niet aanvaarden, aangezien dit ertoe zou leiden dat de 
aanbesteder via het bestek de toegang tot de rechter te verregaand zou beperken.

Met betrekking tot het eerste middel betoogt de verzoekende partij:

• in een eerste onderdeel dat het gunningscriterium “materiële hulpverlening” 
op geen enkele wijze in verband stond met het voorwerp van de opdracht. De 
Raad van State stelt echter in eerste instantie vast dat de toepasselijke wetgeving 
de aanbesteders een ruime marge biedt om de gunningscriteria vast te stellen. 
De wetgeving laat zelfs toe dat de aanbesteders factoren in aanmerking nemen 
die “niet tot de materiële essentie van het werk, de levering of de dienst 
behoren”. Het lijkt een aanbesteder dan ook toegestaan extrinsieke elementen 
te gebruiken bij het vaststellen van de gunningscriteria. Vervolgens toetst de 
Raad af of de aanbesteder in voorliggend geval binnen deze ruime contouren 
is gebleven. Aangezien het voorwerp van de opdracht niet enkel de ophaling 
maar ook de verwerking van het ingezamelde afval omvat, stelde de Raad vast 
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het criterium “materiële hulpverlening” wel degelijk aanvaardbaar was. Het ter 
beschikking stellen van een minstens een deel van het ingezamelde textiel valt 
volgens de Raad binnen een ruime lezing van het begrip “verwerking”. De Raad 
geeft verder mee dat het bewuste gunningscriterium niet louter peilt naar het 
bredere ondernemingsbeleid (los van de voorliggende opdracht). Met “materiële 
hulpverlening” wordt immers effectief gepolst naar de manier waarop de 
inschrijvers met het ingezamelde textiel aan armoedebestrijding kunnen doen;

• in een tweede onderdeel dat het gunningscriterium “materiële hulpverlening” ten 
onrechte beperkt wordt tot grenzen van de Europese Unie. De verzoekende partij 
stelt dat deze clausule geïnteresseerde inschrijvers die het textiel voornamelijk 
ter beschikking zouden stellen van derdewereldlanden benadelen. Dit argument 
wordt in essentie door de Raad afgewezen omdat de verzoekende partij haar 
(eventuele) benadeling niet concreet aantoont;

• in een derde onderdeel dat de gekozen inschrijver weliswaar samenwerkt met 
een aantal erkende partnerorganisaties (zoals OCMW’s, ziekenhuizen en 
daklozenorganisaties), maar dat dit niet per se inhoudt dat het ingezamelde 
textiel zal worden ingezet ter bestrijding van kansarmoede. Dit argument 
wordt afgewezen via een verwijzing naar de offerte van de gekozen inschrijver 
waar onder meer basispakketten en aankoop- en cadeaubonnen worden 
vermeld die ter beschikking worden gesteld van de doelgroepen die zich via de 
partnerorganisaties aanmelden.

• Met betrekking tot het derde middel stelt de verzoekende partij dat het 
bestek geen prijs- of kostencriterium voorziet wat op grond van artikel 81 
Overheidsopdrachtenwet 2016 nochtans wel verplicht lijkt. De Raad van 
State wijst dit argument af aangezien de opdrachtnemer uiteindelijk wel 
een vorm van betaling zal ontvangen in de zin dat men eigenaar wordt van 
het opgehaalde textiel. In deze optiek is de prijs, die de aanbesteder betaalt, 
voor iedere onderneming gelijk en is er dus sprake van een geval waar het 
kostenelement de vorm van een vaste prijs aanneemt, zoals expliciet voorzien 
en toegelaten in artikel 81, § 2, laatste lid Overheidsopdrachtenwet 2016. 

• Met betrekking tot het tweede middel bekritiseert de verzoekende partij ten 
slotte de puntentoekenning voor het vierde gunningscriterium “verwerking 
ingezameld textielafval”. De Raad merkt echter op dat de verzoekende 
partij geen belang heeft bij dit middel aangezien het puntenverschil tussen 
haar offerte en de gekozen offerte 30 punten bedraagt terwijl er voor 
het vierde gunningscriterium maximaal 25 punten te verdienen vallen.  

• Gegeven dat alle ingeroepen middelen worden afgewezen, besluit de Raad de 
vordering tot nietigverklaring te verwerpen.

 Noot
Bij het aanvechten van een onwettigheid in het bestek vormt het Labonorm 
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arrest (RvS 2 december 2005, nr. 152.173) het uitgangspunt. Op basis van dit 
arrest kan een bestekbepaling nog worden aangevochten op het moment dat de 
gunningsbeslissing wordt genomen. Achterliggend idee hierbij is dat de plaatsing van 
een overheidsopdracht, in haar geheel, als een zogenaamde “complexe administratieve 
rechtshandeling” moet worden beschouwd. Deze rechtshandeling bestaat uit een 
reeks opeenvolgende beslissingen (bijvoorbeeld de beslissing inzake de te volgen 
plaatsingsprocedure, de beslissing tot goedkeuring van het bestek etc.) die uiteindelijk 
hun beslag krijgen in de gunningsbeslissing.

De beslissing waarbij het bestek wordt vastgesteld kan (als een zogenaamde 
“voorbeslissing”) echter al dermate verstrekkende gevolgen hebben dat zij voor een 
bepaalde ondernemer onmiddellijk griefhoudend is. Dit zal bijvoorbeeld het geval 
zijn wanneer als selectiecriterium wordt opgelegd dat de inschrijver over een ISO-
9001 certificaat moeten beschikken. Een ondernemer die niet over een dergelijk 
certificaat beschikt, wordt door deze bepaling onmiddellijk geraakt aangezien zijn 
eventuele offerte naderhand in principe zal worden geweerd. In het Labonorm-arrest 
heeft de Raad van State aanvaard dat dergelijke voorbeslissing al onmiddellijk kan, 
maar dus niet “moet”, worden aangevochten.

Het moge duidelijk zijn dat de Labonorm-rechtspraak erop gericht is de rechten 
van verdediging voor de benadeelde ondernemingen te maximaliseren. Nadeel 
hierbij is evenwel dat de aanbesteders worden geconfronteerd met een vorm van 
rechtsonzekerheid. Zelfs al ontvangt men geen enkel bezwaar tegen het bestek 
voorafgaand aan de indieningsdeadline, dan nog kan men naderhand (bij het 
nemen van de gunningsbeslissing) worden geconfronteerd met een beroep tegen een 
bestekbepaling.

Via het zogenaamde Neorec-arrest (RvS 13 juli 2010, nr. 206.598) heeft de Raad van 
State gepoogd beide belangen (recht op verdediging voor de ondernemers versus 
rechtszekerheid voor de aanbesteders) in zekere mate met elkaar te verzoenen. 
De aanbesteders zouden met name in de opdrachtdocumenten een clausule 
kunnen opnemen die de ondernemers “ertoe verplicht om meteen zichtbare 
wettigheidsbezwaren onverwijld te melden aan de aanbestedende overheid”. Als een 
ondernemer aan deze verplichting zou voorbij gaan, en zich bijgevolg niet als een 
zorgvuldige ondernemer zou gedragen, dan zou geen beroep meer kunnen worden 
gedaan op de theorie van de complexe administratieve rechtshandeling om op het 
moment dat de gunningsbeslissing wordt genomen nog de bewuste bestekbepaling in 
vraag te stellen.

In se is de nuance van de Raad van State in het Neorec-arrest perfect verdedigbaar. 
Wanneer een overheidsopdracht wordt gesloten, komt immers een wederkerige 
overeenkomst tot stand. En in dergelijke contractuele rechtsverhouding mag van beide 
partijen de nodige zorgvuldigheid worden verwacht. Een zorgvuldige aanbesteder 
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draagt daarbij als eerste verantwoordelijkheid voor fouten in het bestek, maar van 
een zorgvuldige ondernemer mag worden verwacht dat hij klaarblijkelijke fouten zo 
snel mogelijk detecteert en deze bij voorkeur voor de indieningsdeadline kenbaar 
maakt. Op die manier kan de aanbesteder, indien nodig, een terechtwijzend bericht 
publiceren en de gesignaleerde fout rechtzetten. Deze manier van werken zorgt ervoor 
dat alle ondernemers op de fout worden gewezen en dat de plaatsingsprocedure op 
een correcte manier, en zonder verder tijdsverlies, kan worden verdergezet. De Raad 
van State stelde in een arrest van latere datum (RvS 30 november 2018, nr. 243.095) 
dat een inschrijver zich eerst en vooral op zijn offerte dient te focussen en dat hij geen 
juridische controle van elke bepaling uit het bestek dient te doen. Er was in deze zaak 
echter geen sprake van een wettigheidsbezwaar dat meteen zichtbaar is.

Door sommige rechtsleer is de Neorec-uitzondering al meerdere malen “dood en 
begraven” verklaard en dit arrest zal deze visie ongetwijfeld nog versterken. Dit 
geldt des te meer aangezien de Raad van State in dit arrest een duidelijk statement 
heeft willen maken. De Raad spreekt zich doorgaans niet uit over excepties van 
onontvankelijkheid indien alle ingeroepen middelen niet ernstig worden bevonden, 
wat hier echter wel gebeurd is en erop lijkt te wijzen dat de Raad een aantal puntjes 
op de spreekwoordelijke “i” heeft willen plaatsen.
En de bezorgdheid van de Raad van State lijkt ook terecht. Enerzijds moet worden 
vastgesteld dat de Neorec-clausule doorgaans veel te ruim wordt geformuleerd. 
Ook in de huidige zaak lijkt dit het geval te zijn geweest. In de bewuste clausule, 
die in randnummer 11 van het arrest wordt geciteerd, is immers geen sprake meer 
van “meteen zichtbare wettigheidsbezwaren” maar van bezwaren zonder meer. Deze 
ruime strekking leek de Raad bij het schrijven van het Neorec-arrest niet voor ogen 
te hebben. Anderzijds moet worden vastgesteld dat de betrokken ondernemer wel 
degelijk haar wettigheidsbezwaren had meegedeeld voor de indieningsdeadline (per 
email op 16 augustus 2017), maar dit bezwaar werd door de aanbesteder van de hand 
gewezen (per email op 22 augustus 2017). Welnu, de Raad van State heeft via het Neorec-
arrest nooit de bedoeling gehad om de aanbesteder rechter en partij te laten spelen 
en heeft ook nooit gewild om een a priori afwijzing van een rechtmatigheidsbezwaar 
door een aanbesteder aan een daaropvolgende a posteriori toetsing door de rechter 
te onttrekken. Anders gezegd, eigenlijk heeft de verzoekende partij in voorliggend 
geval perfect gehandeld conform de bedoeling van het Neorec-arrest, door vooraf haar 
wettigheidsbezwaar te melden. Bijgevolg kan zij nu bezwaarlijk worden afgestraft als 
zij de Raad verzoekt de afwijzing van haar wettigheidsbezwaar door de aanbesteder 
te controleren.

Samengevat: onzes inziens heeft de Raad van State de Neorec-rechtspraak niet ten 
grave willen dragen, maar lijkt zij enkel een incorrect gebruik ervan aan de kaak te 
hebben willen stellen.
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Imformatieplicht – prijs- en kostenonderzoek 
 Raad van State 9 januari 2020, nr. 246.598

Verzoekende partij BVBA Aannemingen Norré-Behaegel

Verwerende partij Gemeente Middelkerke

Plaatsingsprocedure Openbare aanbesteding (wetgevend kader 2006)

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – renovatie van de Onderwijsstraat, Camerlinckstraat 
en Smidsestraat

Soort beroep Vernietiging

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Informatieplicht – Prijs- en kostenonderzoek – Prijsverantwoording – Clusteren 
van posten – Materiële motivering – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – 
Redelijkheidsbeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
Als er een voldoende samenhang is tussen bepaalde posten van de samenvattende 
opmeting of de inventaris, kunnen de aangeboden prijzen samen of geclusterd worden 
verantwoord.

Samenvatting
In een eerste middel voert de verzoekende partij een schending van de informatieplicht 
aan. Bij de informatieverstrekking op 16 maart 2016 heeft zij weliswaar een bericht 
ontvangen dat het college van burgemeester en schepenen beslist had de opdracht 
aan de gekozen inschrijver toe te kennen, inclusief het gunningsverslag, maar zonder 
een kopie van de eigenlijke beslissing. Dit middel wordt door de Raad afgewezen. De 
Raad stelt dat de formele motiveringsplicht een doelnorm is, waarmee wordt bedoeld 
dat steeds moet worden nagegaan of de bestuurde (in dit geval de verzoekende 
partij), desnoods via een andere weg, kennis heeft gekregen van de motieven waarop 
de beslissing steunt. In voorliggend geval blijkt het doel van de motiveringsplicht 
effectief te zijn bereikt aangezien de verzoekende partij zich met kennis van zaken 
heeft kunnen verzetten tegen de inhoud van de gunningsbeslissing. Eén en ander blijkt 
uit het tweede middel, waarbij de verzoekende partij kritiek levert op het prijs- en 
kostenonderzoek. Bijgevolg is de verzoekende partij niet in haar belangen geschaad.

In een tweede middel levert de verzoekende partij kritiek op het prijs- en 
kostenonderzoek. Meer specifiek heeft de discussie betrekking op drie posten uit 
de opmeting, posten 32, 44 en 99, die alle betrekking hebben op het plaatsen van 
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rioleringsbuizen. Gelet op de samenhang tussen de posten, heeft de gekozen inschrijver 
de posten samen (of geclusterd) verantwoord en deze verantwoording werd vervolgens 
door de aanbesteder aanvaard. In essentie stelt de verzoekende partij deze geclusterde 
verantwoording in vraag.

Volgens de Raad van State heeft de aanbesteder haar aanzienlijke beoordelingsmarge, 
waarover ze beschikt om het prijs- en kostenonderzoek uit te voeren, niet overschreden. 
De Raad van State overweegt hierbij dat:

• de drie betrokken posten inderdaad betrekking hadden op eenzelfde onderdeel 
van de opdracht, wat de clustering verklaart;

• de gehanteerde clusteringmethode concreet en cijfermatig werd onderbouwd en 
met stukken werd gestaafd;

• de verzoekende partij niet aantoont waarom de clustering ondeugdelijk zou 
zijn. De loutere bewering dat de werken in de betrokken posten niet in één 
beweging zouden gebeuren, volstaat daartoe niet. Ook een mogelijk vermoeden 
tot speculatie wordt door de verzoekende partij niet in concreto onderbouwd;

• de geclusterde prijsverantwoording moet ook worden onderscheiden van de 
situatie waarbij een inschrijver zou zijn afgeweken van de postenopdeling in 
de opmeting en dus bepaalde posten in één post zou hebben samengevoegd. 
In voorliggende geval waren er wel degelijk afzonderlijke prijzen voor elk van 
de vermelde posten opgegeven. Enkel de prijsverantwoording werd geclusterd 
beschouwd.

• Bijgevolg besluit de Raad dat de aanbesteder haar beoordelingsmarge niet te 
buiten is gegaan via het aanvaarden van een geclusterde prijsverantwoording. En 
aangezien geen van beide middelen als gegrond worden beschouwd, wordt de 
vordering tot nietigverklaring van de gunningsbeslissing afgewezen.

 Noot
Achterliggend idee bij het zogenaamd “geclusterd” bekijken van posten, is dat 
de nauwe samenhang tussen bepaalde posten ertoe kan leiden dat een bepaalde 
kostencomponent bij de ene inschrijver onder post X is opgenomen terwijl dit bij een 
andere inschrijver eerder onder de (samenhangende) post Y zal worden opgenomen. 
Door posten geclusterd te bekijken kunnen ogenschijnlijk abnormale verschillen 
tussen de prijszetting op bepaalde posten worden verklaard. Voor een nadere 
toelichting hierover, zie B. GHEYSENS en S. VAN GARSSE, “Abnormale prijzen bij 
overheidsopdrachten: overheden tussen hamer en aambeeld”, TBO 2015, afl. 5, 230-238.
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Gunningscriteria – aanbrengen van correcties door  
de aanbesteder

 Raad van State 10 januari 2020, nr. 246.602

Verzoekende partij BVBA Van Werven België

Verwerende partij NV Intercommunale Vereniging Verenigde Kompostbedrijven 
(Verko)

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (80 pt) en milieumaatregelen (20 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – ophalen en verwerken van harde plastics

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Onveranderlijkheid van de gunningscriteria – Aanbrengen van correcties door de 
aanbesteder – Materiële motivering – Formele motivering – Transparantiebeginsel – 
Zorgvuldigheidsbeginsel – Plaats van uitvoering

Te onthouden
De aanbesteder is als eerste verantwoordelijk voor de inhoud van het bestek. Als in 
het bestek sprake is van de “verwerkingsplaats” kan de aanbesteder dit begrip niet 
achteraf nader invullen als de “uiteindelijke verwerkingsplaats”.

Samenvatting
Door de aanbesteder wordt een opdracht uitgeschreven voor het ophalen en het 
verwerken van harde plastics afkomstig uit de recyclageparken van de aanbesteder. 
Voor de opdracht worden slechts twee offertes ontvangen. 

De verzoekende partij had de goedkoopste offerte ingediend (en kreeg bijgevolg 
80 punten toegekend), maar kreeg geen enkel punt op het gunningscriterium 
milieumaatregelen. Deze laatste score, die uiteindelijk determinerend bleek voor 
de keuze tussen beide offertes, vormt het voorwerp van de discussie. Volgens de 
aanbesteder bevond de verwerkingsplaats van de verzoekende partij zich in Lanaken 
en aangezien deze locatie zich op meer dan 50 kilometer van het recyclagepark van 
Appels bevond, kreeg deze een score van 0 punten toegekend. Volgens de verzoekende 
partij had de aanbesteder ten onrechte geen rekening gehouden met haar site te 
Hamme, waar minstens een deel van de verwerking van het afval plaatsvond, en had 
zij aldus een veel hogere score moeten krijgen.
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De Raad beslist uiteindelijk tot schorsing van de gunningsbeslissing aangezien de 
aanbesteder blijkbaar geen eenduidige invulling gaf aan het begrip “verwerkingsplaats”. 
In de gunningsbeslissing leek de aanbesteder de site in Hamme, waar het afval 
minstens tijdelijk werd gestockeerd, niet als een verwerkingsplaats te beschouwen. 
In de verweernota laat de verwerende partij echter uitschijnen dat  de uiteindelijke 
verwerkingsplaats de site te Lanaken is, waar het afval tot een grondstof (vermalen 
tot korrels of poeder) wordt verwerkt, en lijkt zij door het gebruik van de term 
“uiteindelijke” dus te aanvaarden dat minstens een begin van verwerking wordt 
uitgevoerd op de site te Hamme. Aangezien het begrip “verwerkingsplaats” blijkbaar 
zelfs voor de aanbesteder niet eenduidig werd bepaald, stelt de Raad minstens 
een schending van de zorgvuldigheidsplicht vast en wordt tot schorsing van de 
gunningsbeslissing beslist.

Leemtes
 Raad van State 14 januari 2020, nr. 246.615

Verzoekende partij NV Bouwbedrijf VMG-De Cock

Verwerende partij Gemeente Wichelen

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Nieuwbouw van een sportgebouw

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Leemtes – Leemteformule – Inbegrepen prijselementen – “pro memorie”-kosten – 
Algemene Kosten (AK)

Te onthouden
Als een ondernemer geen prijs vermeldt bij een bepaalde post uit de samenvattende 
opmeting of inventaris, kan de toepassing van de leemteformule niet zonder meer 
worden betwist. Zo volstaat het niet te beweren dat de kost voor deze prestatie onder 
de algemene kosten werd verrekend.

Samenvatting
De verzoekende partij, die als vierde inschrijver was gerangschikt, had voor een bepaald 
onderdeel van de opmeting (het gedeelte “bouwplaatsvoorzieningen – algemeen”) geen 
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prijs opgegeven. De aanbesteder had vervolgens via de leemteformule, vervat in artikel 
86, § 2 KB Plaatsing 2017, de ontbrekende prijs zelf berekend en het offertebedrag met 
53.376,41 euro verhoogd.

In een eerste middel stelt de verzoekende partij dat de toepassing van de leemteformule 
onterecht was aangezien de kostprijs voor het onderdeel bouwplaatsvoorzieningen in 
haar offerte deel uitmaakte van de algemene kosten (AK) en dus over alle overige 
posten van de opmeting was verdeeld. Vanuit deze redenering zou de aanbesteder 
eigenlijk één en dezelfde kost twee keer in rekening hebben gebracht. Om haar visie 
kracht bij de zetten verwijst zij (1) naar een standaardbestek van de VMSW waar 
het onderdeel bouwplaatsvoorzieningen pro memorie wordt vermeld als zijnde 
een element dat deel moet uitmaken van de AK, (2) naar de bestekbepaling inzake 
de inbegrepen prijselementen en (3) naar het gebrek aan de vermelding van een 
hoeveelheid bij het onderdeel bouwplaatsvoorzieningen.
Het eerste middel wordt door de Raad afgewezen, waarbij wordt opgemerkt dat (1) in 
voorliggende bestek voor het betrokken onderdeel uitdrukkelijk een totaalprijs (TP) 
werd gevraagd, welke dus niet als een “pro memoriepost” werd beschouwd, (2) de 
bepaling inzake de inbegrepen prijselementen geen afbreuk doet aan hetgeen onder 
het onderdeel “bouwplaatsvoorzieningen – algemeen” werd beschouwd, namelijk 
de voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats en (3) de 
vermelding van een bepaalde hoeveelheid in beginsel van geen tel is voor de opgave van 
een totaalprijs. De Raad geeft verder ook mee dat de weigering een bepaald onderdeel 
van de opmeting in te vullen, maar dit onderdeel te verrekenen in de AK, expliciet 
ingaat tegen een uitdrukkelijke bestekbepaling en dat er geen wettelijke verplichting 
bestaat voor de aanbesteder om de inschrijver te bevragen bij het toepassen van de 
leemteformule.

Het tweede en derde middel worden vervolgens wegens een gebrek aan belang 
afgewezen. In deze middelen uitte de verzoekende partij kritiek op het prijs- en 
kostenonderzoek in hoofde van de als eerste en tweede gerangschikte inschrijvers. 
Aangezien uit de afwijzing van het eerste middel is gebleken dat de verzoekende partij 
terecht als vierde was gerangschikt, bleek zij inderdaad geen belang te hebben bij de 
ingeroepen middelen.

Aangezien alle ingeroepen middelen werden afgewezen, wordt de vordering tot 
schorsing verworpen.

 Noot
Voor kostprijselementen met een algemeen karakter, zoals het onderdeel 
bouwplaatsvoorzieningen in voorliggend arrest, maar bijvoorbeeld ook voor de 
opmaak van de as-built plannen of het sluiten van bepaalde specifieke bouwtechnische 
verzekeringen (ABR en de tienjarige aansprakelijkheid), beschikt de aanbesteder in 
principe over twee mogelijkheden:
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• Ofwel vermeldt zij deze kosten als een inbegrepen prijselement en voegt zij 
mogelijk iets toe aan de  opsomming vervat in artikel 32 KB Plaatsing 2017. In 
dergelijk geval moet deze kostprijs niet afzonderlijk in de opmeting of inventaris 
worden vermeld, maar maakt deze deel uit van de algemene kosten (AK);

• Ofwel vraagt zij deze kosten te expliciteren door een specifieke post daartoe 
op te nemen in de opmeting of inventaris. De aanbesteder kan een goede reden 
hebben om deze kosten te onttrekken aan een opname in de AK bijvoorbeeld om 
na te gaan of de inschrijvers wel een verzekering hebben afgesloten die voldoet 
aan de bestekvoorwaarden. Als de aanbesteder voor deze optie kiest, is het voor 
dergelijke posten inderdaad onnuttig een hoeveelheid te preciseren.

Inzake het begrip “pro memorie” posten, waarvan sprake is in het voorliggende arrest, 
zie ook de bespreking onder randnummer 22 van de volgende bijdrage: N. LANDUYT 
en B. GHEYSENS, “De correctie van de hoeveelheden: spreken is zilver, zwijgen is 
goud?” in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE, 
Jaarboek Overheidsopdrachten 2015-16, EBP, 2016, 1025-1070.

Trefwoorden
Regelmatigheid – Gelijkheidsbeginsel – Materiële motivering – Formele motivering 
(Wet van 29 juli 1991) – Zorgvuldigheidsbeginsel - Gunningscriteria

Motiveringsplicht
 Raad van State 16 januari 2020, nr. 246.665

Verzoekende partij BV Van Eck Bedrijfshygiëne

Verwerende partij Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV)

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (verder opgedeeld in een prijs voor vijf verschillende 
diensten) – beste offerte wordt bepaald via een gemiddelde 
tussen drie scenario’s 

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Ruimen van pluimvee en andere in gevangenschap 
levende vogels

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping
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Te onthouden
Als er bij het onderzoek naar de regelmatigheid van de ingediende offertes geen 
problemen bij een bepaalde offerte werden ontdekt, mag de motivering om de 
betrokken offerte te behouden kort en bondig zijn.

Samenvatting
Voor de opdracht worden twee offertes ontvangen. Beide inschrijvers worden 
geselecteerd en beide offertes worden regelmatig bevonden. De offerte van de 
tussenkomende partij wordt uiteindelijk als eerste gerangschikt en de offerte van de 
verzoekende partij als tweede.

In een eerste middel werpt de verzoekende partij op dat de gunningsbeslissing geen 
spoor bevat van het regelmatigheidsonderzoek en dit hoewel de offerte van de gekozen 
inschrijver, naar haar mening, eigenlijk substantieel onregelmatig had moeten worden 
verklaard.  

Het eerste onderdeel van het eerste middel, waarin de niet-conforme manier van  
vergassen van pluimvee wordt aangevoerd, wordt door de Raad afgewezen. In eerste 
instantie herhaalt de Raad zijn vaste rechtspraak die stelt dat de formele motiveringsplicht 
geen extensieve uitleg van de uitkomst van het regelmatigheidsonderzoek vereist 
indien tijdens dit onderzoek geen bijzondere problemen aan het licht zijn gekomen. 
Verder bevat het administratief dossier enerzijds een stuk waarbij de regelmatigheid 
van de offerte van de verzoekende partij werd onderzocht (waaruit minstens blijkt 
dat niet over dit regelmatigheidsonderzoek heen werd gestapt) en anderzijds 
ook een antwoord op een brief van de verzoekende partij waarin zij, voorafgaand 
aan de procedure voor de Raad van State, al haar bedenkingen had geuit over de 
regelmatigheid van de offerte van de gekozen inschrijver. De inhoud van het bewuste 
antwoord wordt door de Raad van State niet in vraag gesteld. Enerzijds zou dit een 
deskundigenonderzoek vragen wat haaks staat op het UDN-karakter van de procedure. 
Anderzijds komt het in eerste instantie aan de aanbesteder toe de regelmatigheid te 
beoordelen en toont de verzoekende partij niet (op het eerste gezicht) aan waar de 
aanbesteder in de fout zou zijn gegaan.

Het tweede (met betrekking tot het grote prijsverschil tussen beide inschrijvers 
op vlak van de prijs voor de stand-by dienstverlening) en derde onderdeel (inzake 
de onterechte selectie van de gekozen inschrijver) van het eerste middel worden 
om gelijkaardige redenen afgewezen. Bij het prijsonderzoek werd voor de stand-by 
dienstverlening een vergelijking gedaan op basis van de ramingsprijs, waaruit bleek 
dat enkel de prijs uit de offerte van de verzoekende partij serieus van de raming 
afweek. Bijgevolg werd de verzoekende partij en niet de gekozen inschrijver bevraagd. 
Aangezien er geen reden was om te twijfelen aan de prijs van de gekozen inschrijver, 
hoefde de gemotiveerde beslissing geen uitgebreide motivering te bevatten. Hetzelfde 
gaat op voor het onderzoek van de selectiecriteria, waar het gunningsverslag kort en 



27

bondig mocht vermelden dat beide inschrijvers voldeden aan deze criteria.

In een tweede middel bekritiseert de verzoekende partij onder meer de keuze van 
de prijs als het enige gunningscriterium. De Raad van State wijst ook dit middel 
af. In eerste instantie wijst zij erop dat de aanbesteder over een aanzienlijke 
beoordelingsvrijheid beschikt bij het bepalen van de gunningscriteria. 

Hoewel de Raad van State wel mag toetsen of de gunningscriteria verband houden 
met het voorwerp van de opdracht, mag zij zich niet in plaats van de aanbesteder 
stellen. Het feit dat het bestek een zekere vrijheid toestond inzake de keuze van de 
vergassingsmethode, belette in dit geval alvast niet de keuze voor de prijs als enige 
gunningscriterium.

Aangezien geen van beide middelen ernstig wordt bevonden, wordt de vordering tot 
schorsing afgewezen.



Lekker, gezond en duurzaam eten en met passie bereid, daar draait het om bij Compass Group. 
Onze chefs selecteren de beste ingrediënten waarmee ze elke dag (h)eerlijke maaltijden maken voor 
bedrijven, scholen en zorgcentra. Als foodpartner én kennispartner combineren we de laatste trends en 
innovaties en spelen we in op verschillende behoeften van elke dag. Gerechten met liefde klaargemaakt 
die een glimlach op je gezicht toveren. Meer info over ons aanbod op 
www.compass-group.be.

PASSION FOR 
FOOD AND PEOPLE
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Selectie – regelmatigheid (algemeen) – puntentoekenning 
 Raad van State 21 januari 2020, nr. 246.754

Verzoekende partij NV Franki Construct – GmbH Strabag Umwelttechnik 

Verwerende partij NV Intercommunale Vereniging Verenigde Kompostbedrijven 
(Verko)

Plaatsingsprocedure -

Gunningscriteria Financieel criterium (45 pt), Technisch criterium: kwaliteit 
van het aanbod (45 pt) en Plan van aanpak en planning (10 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – het ontwerp en de bouw van een GFT-
verwerkingsinstallatie

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Regelmatigheid – Puntentoekenning – Materiële motivering – Formele 
motivering (Wet van 29 juli 1991) – Redelijkheidsbeginsel – Transparantiebeginsel – 
Mededingingsbeginsel – Proportionaliteitsbeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als er bij de onderzoek naar de selecteerbaarheid van de deelnemende ondernemers 
geen twijfel bestaat over de selectie van een bepaalde ondernemer, mag de motivering 
om de betrokken ondernemer te selecteren kort en bondig zijn.

Samenvatting
Voor de betrokken opdracht worden twee offertes ontvangen. Beide inschrijvers 
worden geselecteerd en beide offertes worden regelmatig bevonden. De offerte van de 
tussenkomende partij wordt uiteindelijk als eerste gerangschikt en de offerte van de 
verzoekende partij als tweede.

In een eerste middel, eerste onderdeel betwist de verzoekende partij dat de gekozen 
inschrijver zou hebben voldaan aan het selectiecriterium inzake de technische 
bekwaamheid. In essentie moesten de inschrijvers minstens drie referenties voorleggen, 
waarbij de betrokken inschrijver telkens als hoofdaannemer was opgetreden, en 
minstens één van de referenties moest betrekking hebben op composteerinstallatie met 
voorvergisting. In het gunningsverslag beperkt het resultaat van dit onderzoek zich 
tot de vermelding “OK” voor beide inschrijvers. Na onderzoek van het administratief 
dossier, kwam de Raad tot de vaststelling dat de summiere vermelding “OK” wel 
degelijk terecht was en werd het eerste onderdeel als niet ernstig afgewezen.
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In het tweede onderdeel van het eerste middel betwist de verzoekende partij dan weer 
dat de gekozen inschrijver zou hebben voldaan aan het financiële selectiecriterium. In 
essentie moesten de inschrijvers tijdens één van de laatste drie boekjaren een omzet 
van 20 miljoen euro hebben gerealiseerd in activiteiten die rechtstreeks verband 
houden met de werken die in het bestek worden beschreven. Ook hier weer beperkte 
het gunningsverslag zich tot de vermelding “OK” en kwam de Raad evenzeer tot de 
vaststelling dat deze summiere beoordeling met de realiteit strookte. In 2016 had 
de gekozen inschrijver immers een omzet van 20.415.000 miljoen euro gerealiseerd. 
Dat 3.753.000 euro daarvan betrekking had op laboratoriumactiviteiten, en dus geen 
werken betrof, werd door de Raad niet relevant geacht aangezien ook de omzet uit 
deze laboratoriumactiviteiten kon worden beschouwd als “rechtstreeks verband 
houdend met de werken” zoals gevraagd in het bestek.
In het tweede middel betwist de verzoekende partij de regelmatigheid van de offerte 
van de gekozen inschrijver. In een eerste onderdeel wordt gesteld dat de offerte niet 
voldeed aan een aantal minimale eisen inzake de stabiliteit. In een tweede onderdeel 
wordt een capaciteitseis in twijfel getrokken. Ook hier weer doet de Raad een 
soort dubbelcheck van de vrij summiere informatie uit het gunningsverslag met 
de overige stukken uit het administratief dossier, zoals de offerte van de betrokken 
inschrijver (voor het eerste onderdeel) en een verslag van een technisch studiebureau 
in combinatie met de goedkeuring van OVAM (voor het tweede onderdeel) om het 
middel als niet ernstig af te wijzen.

In het derde middel wordt ten slotte de puntentoekenning bekritiseerd. Voor 
bepaalde onderdelen had de verzoekende partij meer punten moeten krijgen dan de 
gekozen inschrijver en/of had de gekozen inschrijver te veel punten gekregen. Zoals 
gebruikelijk voert de Raad slechts een summiere controle uit op de puntentoekenning 
en komt zij tot de conclusie dat de aanbesteder de perken van de redelijkheid niet 
heeft overschreden (voor het eerste onderdeel inzake het tweede gunningscriterium) 
en dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt waarom haar eigen planning 
van de werken als een meerwaarde moest worden aanzien (voor het tweede onderdeel 
inzake het derde gunningscriterium).
Aangezien geen van de drie aangevoerde middelen als ernstig werd bevonden, werd de 
vordering tot schorsing afgewezen.
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Beslissing tot niet-plaatsing en heraanbesteding 
 Raad van State 21 januari 2020, nr. 246.773

Verzoekende partij NV Wegenbouw Van de Kreeke

Verwerende partij Vlaamse Gemeenschap

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Bouwen en verbouwen van douches en kleedruimtes

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Beslissing tot niet-plaatsing – Beslissing tot heraanbesteding – Materiële motivering 
– Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Redelijkheidsbeginsel – Patere legem-
beginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als in het bestek de invulling van een V&G-plan wordt gevraagd, loopt een 
ondernemer die dergelijk plan niet bij zijn offerte voegt het risico dat zijn offerte als 
substantieel onregelmatig wordt bestempeld. Het V&G-plan kan ook niet zomaar 
worden vervangen door een ander document bij de offerte te voegen.

Samenvatting
De verzoekende partij is de enige inschrijver op de opdracht, maar haar offerte 
wordt substantieel onregelmatig verklaard en dit omwille van een probleem met haar 
Veiligheid- en Gezondheidsplan (V&G-plan). Zonder in details te treden, verwijst de 
inschrijver in zijn offerte voor de elementen “te omschrijven uitvoeringsmethodes” 
uit het bij het bestek gevoegde V&G-plan naar zijn zogenaamde Risico Inventarisatie 
en Evaluatie (RIE). Dit document lijkt echter een zeer algemeen document te zijn 
dat niet de uitvoeringsmethodes bevat voor een aantal specifieke werkzaamheden 
van de opdracht (wat minstens ten dele te verklaren lijkt doordat dit RIE voor de 
wegenbouw lijkt te zijn opgemaakt). Het gebrek aan bepaalde uitvoeringsmethodes 
doet verder ook vragen rijzen over de zogenaamde prijsberekening (cf. artikel 30, 
tweede lid, 2° KB van 25 januari 2001) aangezien het niet duidelijk is of het vermelde 
percentage van 1% wel alle noodzakelijke maatregelen zal omvatten. Bijgevolg wordt 
over het V&G-plan negatief geadviseerd door de veiligheidscoördinator en beslist de 
aanbesteder vervolgens tot de substantiële onregelmatigheid van de offerte. Gegeven 
dat geen enkel offerte regelmatig is, wordt een beslissing tot niet-plaatsing opgemaakt 
en wordt tevens beslist de opdracht her aan te besteden via een nieuwe openbare 
procedure.
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De verzoekende partij betwist de substantiële onregelmatigheid van haar offerte. In 
een eerste onderdeel stelt zij dat de onregelmatigheid niet afdoende gemotiveerd is. 
In een tweede onderdeel stelt de verzoekende partij dat zij zich, door een offerte in te 
dienen, heeft verbonden de opdracht uit te voeren volgens de bestekvoorschriften, wat 
(in samenlezing met haar RIE) voldoende is. En in een derde onderdeel stelt zij dat 
het onvoldoende precies zijn van haar RIE irrelevant is aangezien zij impliciet aan de 
eis voldoet om de werken veilig uit te voeren en ook permanent wordt gecontroleerd 
door externe en interne preventie-adviseurs en auditors.
De argumentatie van de verzoekende partij wordt door de Raad volledig afgewezen.

• In eerste instantie is er van een motiveringsgebrek geen sprake. In de bestreden 
beslissing wordt immers expliciet vermeld dat de offerte niet voldoet aan de 
bestekseisen inzake het  V&G-plan. Bijgevolg is de verbintenis van de verzoekende 
partij om de opdracht onder de gestelde voorwaarden uit te voeren onzeker 
geworden (cf. artikel 76, §1 KB Plaatsing 2017);

• In tweede instantie onderschrijft de Raad de argumentatie van de aanbesteder 
inzake de substantiële onregelmatigheid. Het zogenaamde RIE geeft immers geen 
antwoord op een aantal specifieke artikelen die vermeld waren op het in te vullen 
formulier (“beoordelingsdocument” genaamd) dat bij het bestek was gevoegd. 
Bijgevolg kon de uitvoeringsmethode voor bepaalde specifieke werkzaamheden 
niet worden gecontroleerd en rees er ook twijfel omtrent de afzonderlijke 
prijsberekening;

• Het impliciet voldoen aan de eis om de werken veilig uit te voeren, volstaat 
evenmin, al is het maar omdat in het KB van 25 januari 2001 betreffende de 
tijdelijke en mobiele bouwplaatsen expliciet wordt gevraagd een bepaald 
document bij de offerte te voegen. En het feit dat de verzoekende partij permanent 
wordt gecontroleerd, doet niets af aan het feit dat het RIE geen nauwkeurige 
omschrijving bevat van een aantal uitvoeringsmethoden die bijgevolg ook niet op 
hun conformiteit met het V&G-plan konden worden gecontroleerd.

Gegeven dat de argumentatie van de verzoekende partij als niet ernstig wordt 
afgewezen, wordt het verzoek tot schorsing verworpen.
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Tegenstrijdigheden in de opdrachtdocumenten -  
correcties door de aanbesteder 

 Raad van State 23 januari 2020, nr. 246.834

Verzoekende partij NV Ghent Dredging

Verwerende partij Vlaamse Gewest

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Onderhoudscontract – district kanaal Gent – 
Terneuzen

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Tegenstrijdigheden in de opdrachtdocumenten – Correcties aangebracht door de 
aanbesteder – Patere legem-beginsel – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – 
Rechtszekerheidsbeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als een ondernemer een bepaling van het bestek verkeerd heeft begrepen, loopt 
deze het risico dat de aanbesteder de gemaakte fout in zijn offerte rechtzet en de 
aangeboden prijzen zal herrekenen.

Samenvatting
Voor de opdracht worden vijf offertes ontvangen, waarbij de tussenkomende partij als 
eerste en de verzoekende partij als tweede werden gerangschikt. 

Complexiteit in dit dossier was dat er, althans voor deel B van de opdracht, twee 
versies van de samenvattende opmeting waren gevoegd. In een eerste versie (een 
Excel-document) werden de individuele posten vermeld wat niet het geval was voor 
de tweede versie van de samenvattende opmeting (een Word-document). Het bewuste 
deel B van de opdracht betrof een hele reeks onderhoudsprestaties waarvan het niet 
zeker was dat deze prestaties wel zouden moeten worden verricht tijdens de looptijd 
van de opdracht. Bijgevolg werden de hoeveelheden van de individuele posten (zoals 
enkel vermeld op het Excel-document) uit dit deel B telkens op 1 geplaatst. Om de 
verschillende inschrijvers toch een zeker zicht te bieden op de werkelijke omvang van 
de prestaties onder deel B had de aanbesteder per hoofdstuk van deel B de indicatieve 
bedragen meegegeven. Op deze indicatieve bedragen moesten de diverse inschrijvers 
een korting dan wel een vermeerderingspercentage vermelden. Deze fictieve bedragen, 
vermeerderd of verminderd met het opgegeven percentage, zouden vervolgens de 
basis vormen voor de vergelijking van de offertes.
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Bij het nazicht van de offertes stelt de aanbesteder vast dat drie van de vijf inschrijvers 
(waaronder de verzoekende partij) bij de berekening van hun totaalprijs voor deel 
B hun korting of vermeerdering niet hadden toegepast op de indicatieve bedragen, 
maar wel op de individuele posten. Dit was uiteraard niet de bedoeling gelet op de 
expliciete bepaling in het bestek dat de vermelde percentages enkel zouden worden 
toegepast op de indicatieve bedragen per hoofdstuk. Daarenboven zou het behouden 
van de bewuste berekening van de totaalprijs niet enkel strijdig zijn met een expliciete 
passage in het bestek, maar ook de gelijkheid der inschrijvers in het gedrang brengen 
doordat deze berekening uitging van de hoeveelheid 1 voor elk van de vermelde posten.
In het eerste middel poogt de verzoekende partij de correcties aangebracht door de 
aanbesteder te betwisten. Zij voert met name aan dat er geen sprake is van twee versies 
van de samenvattende opmeting, maar eerder een tegenspraak tussen de zogenaamde 
beschrijvende opmeting (het Excel-document) en de samenvattende opmeting (het 
Word-document). Vervolgens stelt zij dat de beschrijvende opmeting voorrang 
dient te krijgen op de samenvattende opmeting en dit gelet op de voorrangsregeling 
die in het bestek werd vermeld in geval van tegenstrijdigheden tussen de diverse 
opdrachtdocumenten.

Het eerste middel wordt door de Raad van State afgewezen. In eerste instantie merkt 
de Raad op dat de verzoekende partij van een verkeerd uitgangspunt vertrekt. Het 
gaat hier niet om een beweerde tegenspraak tussen de beschrijvende opmeting en de 
samenvattende opmeting, maar tussen twee versies van de samenvattende opmeting. 
Vervolgens stelt de Raad vast dat er de facto geen tegenspraak is tussen beide versies 
van de samenvattende opmeting, maar dat de inschrijver zelf haar aangeboden 
percentage ten onrechte heeft toegepast op de individuele posten. En zelfs al zou er 
sprake zijn van tegenspraak tussen beide versies van de samenvattende opmeting, 
dan nog kan de redenering van de verzoekende partij niet worden gevolgd en dit 
gelet op de uitdrukkelijke vermelding in het bestek dat de vergelijking voor deel B zal 
gebeuren door het aangeboden percentage toe te passen op de indicatieve bedragen 
per hoofdstuk. De Raad stelt dan ook dat de aanbesteder terecht de totaalprijzen 
heeft herrekend conform de uitdrukkelijke besteksbepaling.

Het tweede middel, dat evenzeer steunde op de beweerde tegenstrijdigheid tussen de 
opdrachtdocumenten, wordt logischerwijze eveneens afgewezen door de Raad.

In het derde middel stelt de verzoekende partij dat de doorgevoerde correcties niet 
kunnen worden ingekaderd noch onder de bepalingen betreffende het prijs- en 
kostenonderzoek noch onder de bepalingen inzake het corrigeren van de materiële 
fouten en de rekenfouten. Evenmin, zou de aanbesteder de werkelijke bedoeling van 
de inschrijver hebben proberen na te gaan. De Raad van State wijst ook dit argument 
van de hand. De doorgevoerde correcties zijn immers het consequent toepassen van 
de beoordelingsmethode uit het bestek. Van een onderzoek naar eventuele abnormale 
prijzen dan wel het corrigeren van materiële fouten of rekenfouten was hier dan ook 
geen sprake.
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Bij gebrek aan enig middel dat ernstig wordt bevonden, wordt de vordering tot 
schorsing afgewezen.

Regelmatigheid (algemeen) – puntentoekenning  
 Raad van State 28 januari 2020, nr. 246.873

Verzoekende partij Koen Coignez, Stijn Van Niel Schuuren en BVBA A.LEX

Verwerende partij OV Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening (TMVW)

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
mededinging

Gunningscriteria Prijs (60%) en kwaliteit van de aangeboden dienstverlening 
(40%)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Raamovereenkomst voor het aanstellen van twee 
dienstverleners voor het externe debiteurenbeheer

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid – Puntentoekenning – Gelijkheidsbeginsel – Patere legem-beginsel 
– Materiële motivering – Formele motivering – Proportionaliteitsbeginsel – 
Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
Bij het toekennen van de scores beschikt de aanbesteder over een grote 
beoordelingsvrijheid. Deze vrijheid laat toe rekening te houden met een nog te 
ontwikkelen product als de betrokken offerte voldoende garanties bevat dat dit 
product ook effectief zal worden gerealiseerd.

Samenvatting
Het gaat om een opdracht in twee percelen, waarbij het tweede perceel (met als 
voorwerp “juridische invordering”) voorwerp van de procedure uitmaakt. Voor het 
bewuste perceel worden drie ondernemers geselecteerd die vervolgens elk een offerte 
indienen. Alle offertes worden regelmatig verklaard en de opdracht wordt toegewezen 
aan de best scorende inschrijver (de tussenkomende partij met 68,70 punten). De 
verzoekende partij wordt met 67,22 punten als tweede gerangschikt.

In een eerste middel stelt de verzoekende partij dat de offerte van de gekozen 
inschrijver afwijkt van de essentiële technische bepalingen van het bestek en dus als 
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substantieel onregelmatig uit de verdere procedure had moeten worden geweerd. De 
gekozen inschrijver zou meer specifiek niet beschikken over een performant digitaal 
platform op het moment van indiening van de offerte.

Het eerste middel wordt afgewezen aangezien de Raad vaststelt dat het bestek zich 
niet leek te verzetten tegen het idee om naar de toekomst, zijnde op het ogenblik van 
de dienstverlening, over dergelijk platform te beschikken. Daarenboven stelt de Raad 
vast dat de gekozen inschrijver een verbintenis met een bepaalde (bij naam genoemde) 
onderneming had aangegaan om een bepaald (eveneens bij naam genoemd) platform 
bij gunning onmiddellijk volledig te ontwikkelen en af te stemmen op het digitale 
platform van de gerechtsdeurwaarder. De Raad merkt verder op dat (1) het nog niet 
hebben van een platform tot een puntenaftrek heeft geleid voor de gekozen inschrijver 
en dat (2) ook het al bestaande platform van de verzoekende partij de ontwikkeling 
van  bijkomende functionaliteiten zal vergen.

In een tweede middel betwist de verzoekende partij de toegekend scores. Bepaalde 
scores zouden niet correct zijn dan wel minstens niet voldoende gemotiveerd worden. 
Bij dit tweede middel herhaalt de Raad van State haar visie dat de aanbesteder over 
een grote beoordelingsruimte beschikt bij het toekennen van de scores. De Raad mag 
zich daarbij niet in de plaats van het bestuur stellen, maar mag wel nagaan of de 
beoordeling met de vereiste zorgvuldigheid is gebeurd en berust op draagkrachtige 
motieven. Vervolgens toetst de Raad alle geleverde punten van kritiek af en besluit zij 
dat de toegekende scores de bovenvermelde contouren niet lijken te overschrijden en 
dus aanvaardbaar lijken.

Gegeven dat geen van ingeroepen middelen als ernstig wordt beschouwd, wordt de 
vordering tot schorsing afgewezen.
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Regelmatigheid (algemeen) 
 Raad van State 28 januari 2020, nr. 246.884

Verzoekende partij BV Assa Abloy Nederland

Verwerende partij Belgische Staat

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (35 pt), Criterium post 1 (50 pt), Criterium post 4 (10 
pt), Criterium waarborg (2,5 pt), Criterium leveringstermijn 
reekshoofd (1 pt) en Criterium leveringstermijn gedeeltelijke 
bestellingen (1,5 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – Raamovereenkomst voor de aankoop van 
handboeien

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Regelmatigheid – Onderscheid substantieel versus niet-substantieel 

Te onthouden
Als een ondernemer in zijn offerte een bepaalde post uit de samenvattende opmeting 
of inventaris opdeelt in twee aparte posten, elk met een eigen hoeveelheid en prijs, 
loopt deze het risico dat zijn offerte substantieel onregelmatig wordt verklaard.

Samenvatting
Voor de opdracht worden vijf offertes ingediend waarvan er drie substantieel 
onregelmatig worden bevonden. De offerte van de verzoekende partij wordt met een 
score van 60,06 punten als tweede gerangschikt na de offerte van de tussenkomende 
partij die een score van 66,34 punten behaalt.

In een eerste middel stelt de verzoekende partij dat de offerte van de gekozen 
inschrijver als substantieel onregelmatig had moeten worden beschouwd. Voor de 
post 2 (met betrekking tot de reservesleutels) had de gekozen inschrijvers immers 
niet één prijs gegeven, naar deze post opgesplitst en vervolgens een prijs gegeven voor 
kleine sleutels (subpost 2a) en voor grote sleutels (subpost 2b). De aanbesteder had 
deze opsplitsing weliswaar opgemerkt maar deze als niet-substantieel beschouwd 
temeer daar in bijlage B van het bestek (dat de technische specificaties omvat) de 
inschrijvers expliciet werden gevraagd de mogelijkheid aan te bieden om grote en 
kleine sleutels bij te bestellen. Verder merkte de aanbesteder ook op dat de betrokken 
post een gering financieel belang had, de vergelijking van de offertes niet verhinderde 
en geen invloed had op het eindresultaat. Bijgevolg, had de aanbesteder de gemiddelde 
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kostprijs van beide “subposten” berekend en deze prijs als eenheidsprijs in rekening 
gebracht.

De Raad van State beschouwt het ingeroepen middel uiteindelijk als ernstig. In eerste 
instantie merkt de Raad op dat er sowieso sprake lijkt van een onregelmatigheid, 
wat de verwerende partij minstens lijkt te hebben bevestigd in het gunningsverslag. 
Vervolgens kwalificeert de Raad de vastgestelde onregelmatigheid als substantieel en 
dit om de volgende redenen:

• het opsplitsen van de post 2 verhindert wel degelijk de prijsvergelijking met de 
overige inschrijver die deze opdeling niet had gemaakt. Een en ander blijkt ook 
uit de handelswijze van de aanbesteder die, om alsnog een prijsvergelijking te 
kunnen uitvoeren, een gemiddelde heeft berekend van de aangeboden prijzen 
voor beide subposten;

• de overweging dat de betrokken post een gering belang heeft, laat niet toe anders 
te oordelen, temeer aangezien er ook een probleem rees met de vermoedelijke 
hoeveelheden (de gekozen inschrijver leek de vermoedelijke hoeveelheid van 90 
stuks immers niet hebben verdeeld over beide subposten) en met de totaalprijs;

• de overweging dat de aangebrachte correctie geen enkele weerslag heeft gehad 
op de finale puntentoekenning en rangschikking, wordt evenzeer afgewezen 
aangezien de vraag naar de vergelijkbaarheid (en dus de regelmatigheid) van de 
offerte moet worden beoordeeld voorafgaand aan de puntentoekenning;

• inzake het idee dat het weren van de betrokken offerte niet redelijk of 
proportioneel zou zijn geweest, merkt de Raad van State op dat de gekozen 
inschrijver op eigen houtje heeft besloten de betrokken post op te splitsen zonder 
voorafgaandelijk de aanbesteder te bevragen;

• ten slotte wijst de Raad van State erop dat de opdeling van de post niet alleen 
de vergelijkbaarheid van de offertes verhindert, maar ook van aard is twijfel te 
zaaien over de verbintenis van de gekozen inschrijver om de opdracht onder de 
gestelde voorwaarden uit te voeren. Of nog, de vastgestelde onregelmatigheid is 
om meerdere redenen als substantieel aan te merken.

Alle elementen samengenomen, beslist de Raad van State tot de schorsing van de 
gunningsbeslissing.
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Toepassingsgebied overheidsopdrachtenwet 2016 
 Raad van State 30 januari 2020, nr. 246.926

Verzoekende partij NV Eurofiber

Verwerende partij NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)

Plaatsingsprocedure -

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – de huur van Dark Fiber en DWDM (Dense 
Wavelength Division Multiplexing)

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Transparantiebeginsel –
Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Een ondernemer kan het niet van toepassing zijn van de wetgeving overheidsopdrachten 
niet meer zomaar in twijfel trekken op het moment dat de gunningsbeslissing wordt 
genomen. 

Samenvatting
De VRT beslist een kostenoptimalisatie door te voeren met betrekking tot de huur 
in Vlaanderen en Brussel van 1500 kilometer aan Dark Fiber kabels die de VRT nodig 
heeft om data over lange afstand te verzenden. De optimalisatie bestond erin de 
bestaande 26 contracten met zeven aanbieders terug te brengen naar één contract.

Om die optimalisatie te verzekeren, knoopt de VRT rechtstreeks besprekingen aan 
met twee ondernemers, zijnde de gekozen ondernemer en de verzoekende partij, 
waarvan zij van oordeel was dat zij over een voldoende groot Dark Fiber netwerk 
beschikten. Voorafgaand aan de procedure voor de Raad van State had de verzoekende 
partij, onder verwijzing naar de wet Rechtsbescherming, gevraagd een afschrift van 
de gunningsbeslissing te krijgen. Hierop had de VRT geantwoord dat de wetgeving 
overheidsopdrachten in deze niet van toepassing was en dat ondertussen tot de 
contractsluiting met de concurrerende ondernemer was overgegaan.

Bij de Raad van State roept de verzoekende partij twee middelen in. Enerzijds 
verwijt zij de VRT een gebrek aan motivering en anderzijds betwist zij het feit dat 
het contract (op basis van artikel 28, §2, 1° Overheidsopdrachtenwet 2016) buiten de 
wetgeving overheidsopdrachten om kon worden gesloten.
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In een bijzonder summier onderbouwd arrest, dat overigens lijkt te steunen op een 
andersluidend advies van het auditoraat, stelt de Raad dat de verzoekende partij 
(onder meer wegens het niet bekendmaken van de opdracht, het gebrek aan een 
bestek en aan gunningscriteria etc.) niet onwetend kon zijn dat het contract buiten de 
wetgeving overheidsopdrachten om zou worden gesloten. Door nu pas, in de procedure 
tot schorsing in UDN, de niet-toepasselijkheid van de wetgeving te betwisten, 
heeft de verzoekende partij geen blijk gegeven van de nodige zorgvuldigheid en 
diligentie om nog de onregelmatigheid van het gehele beslissingsproces aan te voeren. 
Bijgevolg, doet zij niet blijken van het vereiste belang bij het ingeroepen middel. En 
met betrekking tot het gebrek aan motivering stelt de Raad vast dat deze kritiek 
onlosmakelijk samenhangt met de kritiek rond de toepasselijkheid van de wetgeving 
overheidsopdrachten, onder meer door de verwijzing in het verzoekschrift naar de Wet 
Rechtsbescherming. Bijgevolg wordt de ingeroepen exceptie van onontvankelijkheid 
bijgevallen en wordt de vordering tot schorsing afgewezen.

Selectie – ontbreken vereiste documenten –  
beroep op draagkracht derden 

 Raad van State 4 februari 2020, nr. 246.940

Verzoekende partij BVBA International Business Machines of Belgium (IBM)

Verwerende partij Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – raamovereenkomst – onderhoud van de hardware

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Ontbreken vereiste documenten – Beroep op draagkracht derden – 
Zorgvuldigheidsbeginsel – Gelijkheidsbeginsel 

Te onthouden
Wanneer voor de selectie beroep wordt gedaan op de draagkracht van derden, is het 
toevoegen van een verbintenis alsook een UEA (bij Europese opdrachten) verplicht. 
Deze derden mogen zich niet in een geval van uitsluiting bevinden. 
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Samenvatting
De RVA schrijft een raamovereenkomst uit betreffende de ondersteuning en het 
onderhoud van informaticamateriaal. De opdracht bestaat uit drie percelen: (1) 
storage, (2) netwerk en (3) servers. De RVA treedt daarbij op als aankoopcentrale.

Inzake de selectiecriteria wordt in het bestek enerzijds één selectiecriterium inzake 
economische en financiële draagkracht vermeld en vijf selectiecriteria inzake de 
technische bekwaamheid, waaronder de lijst van technici of technische organen 
waarover de inschrijver beschikt (of kan beschikken), in het bijzonder de personen die 
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole. Een minimaal te bereiken niveau, 
bijvoorbeeld inzake het aantal vereiste technici en hun kwalificaties (zoals vereist in 
artikel 65, tweede lid KB Plaatsing 2017), ontbreekt evenwel. Het bestek bevat verder 
ook een lijst van bij te voegen documenten. Zo moet, bij een beroep op draagkracht 
van derden (cf. artikel 78 Overheidsopdrachtenwet 2016), enerzijds een verklaring 
van de onderaannemer worden gevoegd dat deze zich niet in een uitsluitingsgrond 
bevindt en anderzijds ook een verklaring dat deze onderaannemer zich verbindt tot 
het verstrekken van de gevraagde onderhoudsprestaties. Voorts wordt in het bestek 
ook vereist dat, bij een beroep op de draagkracht van derden, een UEA van deze 
derden moet worden gevoegd.

De offerte van de verzoekende partij wordt voor geen van de drie percelen geselecteerd 
en dit wegens het ontbreken van de twee bovenvermelde verklaringen in hoofde van 
de onderaannemers waarop beroep wordt gedaan.

De verzoekende partij roept twee middelen in tegen de beslissing om haar niet te 
selecteren.

In een eerste middel roept zij het gebrek aan een minimaal te bereiken niveau in. Het 
ontbreken van dit niveau maakt het selectiecriterium, naar haar mening, niet alleen 
onduidelijk maar zou ook de deur op een kier zetten tot willekeurige beslissingen. Dit 
middel wordt door de Raad van State afgewezen. Enerzijds lijkt de verzoekende partij 
geen belang te hebben bij het middel, aangezien haar niet-selectie niet gebaseerd is 
op het niet bereiken van een bepaald niveau. Anderzijds onderschrijft de Raad ook de 
visie van de aanbesteder dat de opdracht voldoende duidelijk beschreven was en dat 
deze nauwkeurige omschrijving “de mogelijkheid weg[neemt] voor de aanbestedende 
overheid om de selectiecriteria arbitrair in te vullen”.  
In een tweede middel, dat uit vijf onderdelen bestaat, betwist zij de volgende zaken:

• de verzoekende partij betwist in een eerste onderdeel beroep te doen op de 
draagkracht van derden. Gegeven dat zij geen beroep deed op derden, moesten 
ook de gevraagde documenten niet worden opgevraagd. Als de aanbesteder, 
volgens haar verkeerdelijk, toch zou hebben begrepen dat er op de draagkracht 
van derden beroep werd gedaan, had zij hierover als zorgvuldige overheid, de 
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verzoekende partij hierover kunnen bevragen;
De Raad wijst dit eerste onderdeel af na een onderzoek van de betrokken 
offerte. In de offerte, meer specifiek in haar UEA, stelt de verzoekende partij 
effectief geen beroep te doen op onderaannemers maar op andere plaatsen in 
haar offerte lijkt zij echter wel op een hele reeks onderaannemers beroep te 
doen. Haar offerte was dan ook tegenstrijdig. De Raad herhaalt verder dat de 
aanbesteder het recht heeft om bij onduidelijkheden contact op te nemen met 
de inschrijver, maar van een verplichting is echter geen sprake.

• in een tweede onderdeel stelt de verzoekende partij dat het bestek onwettig 
is door in hoofde van de onderaannemers te controleren of deze zich niet in 
een uitsluitingssituatie bevinden. De verzoekende partij meent dat dergelijke 
controle enkel toegelaten is tijdens de uitvoeringsfase;

Ook dit onderdeel wordt door de Raad afgewezen. Enerzijds wijst de Raad op 
de verplichting om, bij een beroep op de draagkracht van derden, een UEA 
van deze derden te voegen. Het UEA bevat daarbij uitdrukkelijk informatie 
inzake de uitsluitingsgronden. Anderzijds verwijst de Raad ook naar artikel 
73, § 1, tweede lid KB Plaatsing 2017 waarin uitdrukkelijk de controle op 
de uitsluitingscriteria wordt voorzien in hoofde van de derden op wiens 
draagkracht beroep wordt gedaan.

• in een derde onderdeel wordt verder gebouwd op het tweede onderdeel. De 
controle op de uitsluitingscriteria in hoofde van de derden waarop beroep wordt 
gedaan, wordt ditmaal als “niet dienstig” aanzien. Deze controle, via de in het 
bestek gevraagde verklaring, zou geen meerwaarde bieden en bijgevolg onwettig 
zijn;

Onder verwijzing naar het artikel 73 KB Plaatsing 2017, besproken in het tweede 
onderdeel, wordt ook dit onderdeel logischerwijze door de Raad afgewezen.

• in een vierde onderdeel betwist de verzoekende partij dat de aanbesteder de 
verklaringen en verbintenissen van door de andere inschrijvers voorgestelde 
derden heeft gecontroleerd;

Dit onderdeel wordt, wegens gebrek aan feitelijke grondslag, afgewezen 
aangezien de Raad uit analyse van het vertrouwelijke deel van het administratief 
dossier kon nagaan dat dergelijke controle wel heeft plaatsgevonden.

• in een vijfde en laatste onderdeel stelt de verzoekende partij dat alle overige 
inschrijvers eigenlijk een verbintenis van IBM hadden moeten toevoegen 
aangezien de aanbesteder effectief over IBM-apparatuur beschikt.
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Gunningscriteria 
 Raad van State 6 februari 2020, nr. 247.000

Verzoekende partij NV E-BO Enterprises

Verwerende partij Belgische Staat

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Vijf gunningscriteria o.a. “de prijs voor beide posten 
samen”, “de kwalitatieve meerwaarde ten opzichte van 
de technische voorschriften vermeld in het lastenboek” 
en “dienst na verkoop”

Aard en voorwerp van de 
overheidsopdracht

Leveringen – Levering van televisies aan de 
penitentiaire inrichtingen 

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Gunningscriteria – Materiële motivering – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) 
–Zorgvuldigheidsbeginsel – Transparantiebeginsel

Te onthouden
Bij de beoordeling van de gunningscriteria beschikt de aanbesteder over een ruime 
beoordelingsmarge. Deze marge brengt met zich mee dat de aanbesteder kan beslissen 
een bepaalde eis als een minimumeis dan wel als een meerwaarde in te vullen.  

Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht worden zeven offertes ingediend. Drie offertes 
worden regelmatig bevonden en aan de gunningscriteria getoetst. De verzoekende 
partij wordt uiteindelijk als tweede gerangschikt. De verzoekende partij levert in 
essentie kritiek op de invulling van een aantal gunningscriteria door de aanbesteder. 
Onder het gunningscriterium “interventie, herstelling en/of vervanging van apparaten 
na de garantietermijn of buiten de garantievoorwaarden” zou volgens de verzoekende 

Dit onderdeel wordt, wegens een verkeerde veronderstelling, afgewezen. Een 
beroep op de draagkracht van derden moeten immers worden onderscheiden 
van de situatie waarbij voor bepaalde punten van de opdracht beroep moet 
worden gedaan op de diensten of producten van de verzoekende partij. 

Aangezien geen van de ingeroepen middelen ernstig wordt bevonden, wordt het 
verzoek tot schorsing afgewezen.
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partij de minimumeis schuil gaan dat de leverancier over meerdere repair- en 
afhaalcenters moet beschikken. Onder meer de gekozen inschrijver zou niet over meer 
dan één dergelijk center beschikken. Verder zou de aanbesteder overdreven gewicht 
hebben toegekend aan een onderdeel van het vierde gunningscriterium, waarbij een 
meerwaarde van vijf punten wordt toegekend indien het televisietoestel over 2 HDMI-
uitgangen zou beschikken.

De Raad van State wijst het eerste punt van kritiek af onder een verwijzing naar het 
bestek waar het beschikken over meer dan één repaircenter nergens als een minimumeis 
lijkt te zijn voorgeschreven maar wel duidelijk als een gunningscriterium werd bepaald. 
Als inschrijver met het grootste aantal repaircenters, behaalt de  verzoekende partij 
ook de hoogste score. De gekozen inschrijver, die slechts over één dergelijk centrum 
beschikt, heeft daarentegen een substantieel lagere score gekregen dan de verzoekende 
partij (0,33 punten versus 6 punten). De Raad brengt ook in herinnering dat het de 
aanbesteder toekomt haar behoeften te bepalen en de minimumeisen vast te stellen en 
dat in casu werd geoordeeld dat één repaircenter, ongeacht de afstand tot het center, 
blijkbaar kon volstaan.

Het tweede punt van kritiek wordt op dezelfde gronden afgewezen. Binnen haar 
discretionaire marge kon de aanbesteder vijf meerwaarde punten toekennen aan het 
hebben van een tweede HDMI-uitgang. In zoverre de verzoekende partij aanvoert 
dat er kosteloze alternatieven bestaan voor deze tweede uitgang, merkt de Raad op 
dat de verzoekende partij dit nooit voor de indieningsdeadline heeft gesignaleerd aan 
de aanbesteder. De Raad besluit dat het toekennen van de meerwaarde op de tweede 
HDMI-uitgang niet onredelijk lijkt, temeer daar slechts 5% van de punten op dit 
subcriterium konden worden verdiend.

Aangezien de ingeroepen kritieken als niet ernstig worden beschouwd, wordt de 
vordering tot schorsing afgewezen.
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Gunningscriteria 
 Raad van State 18 februari 2020, nr. 247.070

Verzoekende partij NV Solucious

Verwerende partij Belgische Staat

Plaatsingsprocedure Open offerteaanvraag (wetgevend kader 2006)

Gunningscriteria Prijs (60%) en logistieke waarde (40%)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – meerjarige overeenkomst tegen prijslijst 
betreffende de levering van zuivel, oliën  & vetten, bake-off-, 
diepvries- en aardappelproducten aan de cateringdiensten van 
Defensie

Soort beroep Vernietiging

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Gunningscriteria – Gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel – Transparantiebeginsel 
– Materiële motivering – Formele motivering

Te onthouden
Bij een raamovereenkomst is het toegestaan de evaluatie van de offertes te beperken tot 
een representatieve korf van aan te kopen producten. De Raad van State mag aftoetsen 
of deze korf conform de algemene beginselen werd bepaald en de aanbesteder geen 
absolute keuzevrijheid biedt.

Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht bestaande uit vier percelen, wordt de verzoekende 
partij telkens als tweede gerangschikt. De opdracht kent een uitgebreide procedureslag. 
Een eerste verzoekschrift tot schorsing leidt tot de intrekking van de initiële beslissing. 
De herwerkte gunningsbeslissing, schijnbaar met dezelfde uitkomst, wordt opnieuw 
aangevochten. De vordering tot schorsing werd afgewezen in het arrest nr. 237.623 van 
10 maart 2019 en in het voorliggende arrest doet de Raad van State uitspraak over de 
vordering tot vernietiging.

In het ingeroepen middel levert de verzoekende partij kritiek op het idee dat de 
aanbesteder de offertes voor het gunningscriterium prijs zal vergelijken op basis van 
een steekproef bestaande uit 80 artikelen uit een lijst van potentieel 6.000 artikelen. 
Deze beperkte steekproef wordt als niet-representatief afgedaan. Bovendien werd 
noch op voorhand (bij de bekendmaking van de opdracht) noch naderhand (in het 
gunningsverslag) meegedeeld hoe deze korf van 80 artikelen werd samengesteld.
In haar arrest herhaalt de Raad in eerste instantie dat de aanbesteder over een 
ruime beoordelingsmarge beschikt bij het bepalen van de gunningscriteria. De 



46

criteria mogen de aanbesteder geen onvoorwaardelijke keuzevrijheid bieden, moeten 
bekend worden gemaakt en moeten conform de fundamentele beginselen van gelijke 
behandeling, non-discriminatie en transparantie zijn. De Raad mag aftoetsen of de 
gunningscriteria binnen deze contouren blijven, maar mag zich niet in de plaats van 
de aanbesteder plaatsen.

In tweede instantie past de Raad de bovenstaande theorie toe op de voorliggende 
casus. In essentie moesten de inschrijvers voor 102 producten bepaalde informatie 
aanleveren en uit deze lijst van 102 producten werd vervolgens een evaluatiekorf van 
80 producten gekozen. De Raad van State stelde vast dat de lijsten van respectievelijk 
102 en 80 producten oordeelkundig waren gekozen. De 108 producten bevatten telkens 
één of meer producten uit de diverse “hoofdproductgroepen”, “productgroepen” 
en “subproductgroepen”. En bij het samenstellen van de evaluatiekorf werd 
expliciet gekozen voor kwalitatief vergelijkbare producten die door de inschrijvers 
gemeenschappelijk werden aangeboden. De gehanteerde prijzen werden verkregen 
door het consulteren van de websites van de betrokken inschrijvers. Op deze 
prijzen werd ten slotte een wegingscoëfficiënt toegepast die overeenkomt met het 
vooropgestelde verbruik van het artikel. De verzoekende partij slaagt er volgens 
de Raad niet in aan te tonen dat de voorvermelde methodiek onvoldoende het 
werkelijke voorwerp van de opdracht zou weerspiegelen. Zo geeft zij bijvoorbeeld 
geen voorbeelden van producten buiten de 80 geselecteerde die minstens even vaak 
worden gebruikt en die dus zeker hadden moeten worden opgenomen.

De kritiek dat de aanbesteder niet op voorhand de beoordelingsmethodiek zou 
hebben vastgesteld (wat een schending zou vormen van de Dimarso-rechtspraak), 
en zichzelf aldus een absolute keuzevrijheid hebben bezorgd bij de beoordeling van 
het prijscriterium, wordt afgewezen. De beoordelingsmethodiek, via de korf van 80 
producten, stond wel degelijk op voorhand vast. De aanbesteder beschikte bovendien 
over een aanvaardbaar motief om pas tijdens de evaluatie van de offertes de precieze 
samenstelling van deze korf te bepalen aangezien het op voorhand niet duidelijk 
was welke 80 producten de inschrijvers gemeenschappelijk gingen aanbieden. Het 
stellen van een eventuele prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie wordt evenzeer 
afgewezen aangezien de bestaande rechtspraak voldoende duiding verschaft om de 
voorliggende casus te beantwoorden.

Ten slotte wordt ook de kritiek dat de beslissing niet voldoende zou zijn gemotiveerd 
(opnieuw voor wat betreft het gunningscriterium prijs) van de hand gewezen. In de 
gunningsbeslissing wordt de precieze berekening van de puntenscore uiteengezet. Het 
feit dat zij enkel haar score en de totaalprijzen van de andere inschrijvers te zien krijgt, 
impliceert niet ipso facto dat de beslissing niet afdoende gemotiveerd zou zijn. De 
Raad kon immers de, als vertrouwelijk bestempelde eenheidsprijzen, van de overige 
inschrijvers inzien en de berekening van de puntenscores controleren. De uitgevoerde 
controle liet echter niet toe te besluiten tot een schending van het gelijkheidsbeginsel.
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Aangezien het enige middel in zijn drie onderdelen als ongegrond wordt beschouwd, 
wordt de vordering tot vernietiging in zijn geheel afgewezen.

 Noot
Voor een zeer gelijkaardig arrest, waar de aanbesteder echter de samenstelling van de 
korf te evalueren producten niet kenbaar had gemaakt in de gunningsbeslissing, zie de 
bespreking van het arrest nr. 248.158 van 20 augustus 2020.

Beslissing tot niet-plaatsing en heraanbesteding 
 Raad van State 18 februari 2020, nr. 247.071

Verzoekende partij NV Viabuild

Verwerende partij Gemeente Sint-Genesius-Rode

Plaatsingsprocedure Open aanbesteding (wetgevend kader 2006)

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – herinrichting dorpscentrum

Soort beroep Vernietiging

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Beslissing tot niet-plaatsing – Beslissing tot heraanbesteding – Materiële motivering – 
Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Zorgvuldigheidsbeginsel – Patere legem-
beginsel

Te onthouden
De vaststelling dat de in de offertes aangeboden prijzen het maximale investerings-
budget van de aanbesteder overschrijden, vormt in principe een afdoende reden voor 
een heraanbesteding.

Samenvatting
Voorliggende zaak kende een lange voorgeschiedenis. Een eerste gunningsbeslissing 
dateerde van 4 augustus 2016. Deze gunningsbeslissing werd aangevochten voor de 
Raad van State maar de aanbesteder trok de beslissing in (op 1 september 2016) voordat 
de Raad uitspraak kon doen. Na een bijkomend onderzoek van de offertes werd 
uiteindelijk op 10 november 2016 beslist de opdracht stop te zetten en via een open 
aanbesteding opnieuw op de markt te plaatsen. Op 2 maart 2017 wordt uiteindelijk een 
nieuwe gunningsbeslissing genomen met betrekking tot de heraanbestede opdracht. 
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In de voorliggende zaak doet de Raad zowel uitspraak over een beroep tegen (1) 
de beslissing tot stopzetting en heraanbesteding van de initiële opdracht als (2) de 
beslissing tot gunning van de heraanbestede opdracht.

Tegen de beslissing tot stopzetting en heraanbesteding van de initiële opdracht (dd. 
10 november 2016) wordt een gebrek in de motivatie aangevoerd. De aangevochten 
beslissing steunde op twee motieven: een technisch motief (een onduidelijkheid 
van het bestek inzake de natuurstenen) en een financieel motief (de twee geboden 
inschrijvingsprijzen lagen ruim boven het ramingsbedrag). 
• Wat betreft het financieel motief stelt de Raad dat de omstandigheid dat de 

offertebedragen de geraamde kostprijs van de opdracht overschrijden, het 
financieel niet langer haalbaar zijn van het project of andere budgettaire 
problemen bij de aanbestedende overheid in beginsel een geldig motief 
vormen om een plaatsingsprocedure stop te zetten. Vervolgens stelt de 
Raad vast dat de aanbesteder, door zowel het ramingsbedrag, de relevante 
bedragen uit de investeringsbudgetten van de gemeente voor 2016 en 2017 
en de beide offertebedragen expliciet in de bestreden beslissing op te 
nemen, het financiële motief tot stopzetting voldoende heeft onderbouwd.  
 
Voorts wijst de Raad nog een aantal andere elementen uit het middel expliciet 
van de hand. Zo had de eventuele onregelmatigheid van de laagste offerte, naar 
alle waarschijnlijkheid ook tot een beslissing tot stopzetting aanleiding gegeven, 
aangezien het verschil tussen het offertebedrag van de enig overblijvende offerte 
en ramingsbedrag dan nog groter was geweest. Ook de kritiek dat het nieuwe 
bestek weinig verschilt van het initiële bestek verandert niets aan de zaak, 
aangezien het niet kan worden uitgesloten dat kleine inhoudelijke verschillen 
tussen de bestekteksten een belangrijke financiële impact kunnen hebben.

• Wat betreft het technische motief doet de Raad geen nadere uitspraak aangezien 
het financiële motief, dat op zichzelf al volstaat om de beslissing tot stopzetting 
en heraanbesteding te verantwoorden, niet kon worden weerlegd.

Tegen de beslissing tot gunning (dd. 2 maart 2017) hernam de verzoekende partij 
blijkbaar louter haar kritiek tegen de beslissing tot stopzetting en heraanbesteding. 
Achterliggend idee hierbij was dat, als de nieuwe gunningsbeslissing steunt op een 
onwettige beslissing tot stopzetting en heraanbesteding, deze gunningsbeslissing 
evenzeer door een onwettigheid is aangetast. En aangezien de Raad de wettigheid 
van de beslissing tot stopzetting en heraanbesteding had bevestigd, werd ook het 
ingeroepen middel tegen de nieuwe gunningsbeslissing afgewezen.

Bij gebrek aan enig gegrond middel, werd zowel het beroep tot nietigverklaring tegen 
de beslissing tot stopzetting en heraanbesteding als tegen de beslissing tot gunning 
van de heraanbestede opdracht verworpen.
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Uitvoering – verlenging van de opdracht 
 Raad van State 18 februari 2020, nr. 247.072

Verzoekende partij NV Fire Technics

Verwerende partij Belgische Staat

Plaatsingsprocedure -

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – levering van tankwagens

Soort beroep Vernietiging 

Beslissing Raad van State Vernietiging 

Trefwoorden
Uitvoering – Verlenging lopende opdracht – Formele motivering

Te onthouden
De beslissing om een lopende opdracht te verlengen, moet afdoende gemotiveerd 
zijn. Dergelijke beslissing tot verlenging die door een administratieve overheid wordt 
genomen, is in principe aanvechtbaar bij de Raad van State.

Samenvatting
In 2014 wordt aan een concurrent van de verzoekende partij een opdracht (opgedeeld 
in drie percelen) toegekend voor de levering van tankwagens. De verzoekende 
partij had tegen deze gunning vergeefs een vordering tot schorsing (UDN) ingeleid. 
Aangezien de bewuste opdracht uiteindelijk werd gesloten op 16 oktober 2014, en 
dit met een maximale duur van vier jaar, had er ergens in het najaar van 2018 een 
nieuwe opdracht op de markt moeten komen. Niettemin komt de verzoekende partij 
(via een controle van bepaalde technische fiches op het internet) te weten dat de 
duur van de opdracht onderhands met een jaar zou zijn verlengd. Deze beslissing tot 
verlenging van een lopende opdracht, die voorheen reeds door de Raad van State was 
geschorst bij het arrest nr. 243.200 van 11 december 2018, vormt het voorwerp van de 
voorliggende vordering tot vernietiging.

In het ingeroepen middel levert de verzoekende partij kritiek op het gebrek aan een 
(sluitende) motivatie voor de beslissing tot verlenging van de opdracht. In zoverre de 
opdracht werd verlengd via een beroep op artikel 38/1 KB Uitvoering (de hypothese 
van de aanvullende leveringen) moet onder meer de noodzakelijkheid van de 
aanvullende opdracht worden aangetoond, een element dat blijkbaar ontbrak in de 
bestreden beslissing.
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In haar beslissing stelt de Raad in eerste plaats de toepasselijkheid van artikel 38/1 
KB Uitvoering vast. In essentie verwijst de Raad daarbij naar artikel 13 van het 
zogenaamde reparatiebesluit van 15 april 2018 waarbij onder meer artikel 38/1 KB 
Uitvoering expliciet van toepassing werd verklaard op opdrachten die nog werden 
geplaatst onder het wetgevend kader uit 2006. Vervolgens stelt de Raad vast dat in de 
beslissing tot verlenging zelf enkel de wettelijke grondslag voor de verlenging maar 
geen motieven worden vermeld. In een latere brief aan de verzoekende partij wordt 
het gebrek aan motivering nog enigszins rechtgezet, in de zin dat de aanbesteder “het 
aanzienlijk ongemak of het aanzienlijk kostenplaatje” als reden voor de verlenging 
inroept, maar van een motivering die het noodzakelijk geworden zijn van aanvullende 
leveringen staaft, is nog steeds geen sprake.
Bijgevolg besluit de Raad dat de beslissing niet gedragen wordt door deugdelijke 
motieven en beslist hij tot de vernietiging van de verlengingsbeslissing.

 Noot
Dit arrest vormt nogmaals de bevestiging dat de Raad van State niet per definitie 
rechtsmacht ontbeert om kennis te nemen van bepaalde geschillen die zich situeren 
tijdens de uitvoering van de opdracht. Als de aanbesteder met name als een 
administratieve overheid kan worden beschouwd en de bestreden beslissing is een 
eenzijdige beslissing die rechtsgevolgen met zich meebrengt, zoals de beslissing om 
een bestaande opdracht onderhands te verlengen, is een beroep bij de Raad van State 
(en dus een schorsing en vernietiging van de bestreden beslissing) mogelijk.

Zie verder ook de bespreking van het arrest nr. 247.832 van 18 juni 2020.

Gerechtsdeurwaarders – inbegrepen prijselementen 
 Raad van State 18 februari 2020, nr. 247.073

Verzoekende partij CVBA Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen, CVBA 
Modero Brussel en BVBA Athos advocaten

Verwerende partij Parkeerbedrijf van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Gunningscriteria Prijs (40 pt), kwaliteit van de dienstverlening (40 pt), 
beperking in onnodige kosten, voor het agentschap en voor de 
schuldenaars (15 pt) en opvolging buitenlanders (5 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor de 
inning van onbetaalde parkeerretributies

Soort beroep Vernietiging 

Beslissing Raad van State Vernietiging 
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Trefwoorden
Gerechtsdeurwaarders – Inbegrepen prijselementen – Forfaitaire prijs – Prijs- en 
kostenonderzoek – Patere legem-beginsel 

Te onthouden
In principe kan de inhoud van het bestek, zoals de gunningscriteria, nog in vraag 
worden gesteld op het moment dat de gunningsbeslissing wordt genomen. Als de 
toepasselijke wetgeving bepaalt dat voor een bepaalde prestatie de werkelijke kosten 
moeten worden aangerekend, kan hieraan geen afbreuk worden gedaan in het bestek.

Samenvatting
De gunningsbeslissing in bovenvermelde opdracht was reeds geschorst via het arrest 
nr. 235.747 van 13 september 2016. In de voorliggende zaak dient de Raad van State nu 
ook uitspraak te doen over het verzoek tot vernietiging van de beslissing.

In essentie heeft de zaak betrekking op de verenigbaarheid van het bestek, waar voor 
een reeks prestaties van de gerechtsdeurwaarders een forfaitaire (of vaste) prijs wordt 
gevraagd met het KB van 30 november 1976 op grond waarvan de deurwaarders, 
althans voor hun wettelijke taken, worden verplicht de werkelijk gemaakte kosten 
aan te rekenen.

Volgens de verzoekende partij, daarin gevolgd door de tussenkomende partij (de 
Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België), is er wel degelijk sprake van 
een schending van het bovenvermelde KB. De verzoekende partij stelt in essentie dat 
de gemaakte kosten per dossier nooit volledig op voorhand kunnen worden ingeschat. 
Anders gezegd, als in het bestek een forfait wordt gevraagd, zal het aangerekende 
forfaitair nagenoeg altijd lager dan wel hoger dan de gemaakte kosten uitkomen en 
dergelijke aanrekening is niet conform de bepalingen van het bovenvermelde KB.

De aanbesteder werpt in eerste instantie de fameuze Neorec-exceptie op. 
De verzoekende partij had haar bedenking bij het bestek, als een manifest 
wettigheidsgebrek, in een eerder stadium van de procedure moeten opwerpen. Ten 
gronde steunt het verweer dan weer op het idee dat nagenoeg alle posten uit de 
inventaris zowel betrekking hebben op de wettelijke als op de residuaire taken van 
de gerechtsdeurwaarder. Aangezien enkel de wettelijke taken onderworpen zijn aan 
de prijsbepaling vervat in het bovenvermelde KB, was het dan ook perfect mogelijk 
een inschatting te maken van de te maken kosten en een forfaitaire eenheidsprijs aan 
te bieden. In die optiek hadden de inschrijvers moeten uitgaan van een worst case 
scenario, namelijk het geval dat alle wettelijk getarifeerde handelingen, die mogelijk 
dienen te worden gesteld in het kader van het betreffende typedossier, ook effectief 
zouden moeten worden gesteld. Daarenboven wees de aanbesteder erop dat in het 
bestek expliciet was aangegeven dat geen afwijking werd gemaakt van het KB van 30 
november 1976.
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In zijn beslissing wijst de Raad in eerste instantie de Neorec-exceptie af. De Raad brengt 
daarbij nogmaals in herinnering dat de Neorec-rechtspraak, als uitzondering op de 
principiële regel vervat in het Labonorm-arrest, strikt moet worden geïnterpreteerd. 
De Raad merkt vervolgens op dat (1) de Neorec-clausule niet in het bestek was vervat. 
In het bestek was enkel een bepaling met betrekking tot fouten in de inventaris 
opgenomen en (2) zelfs al zou er sprake zijn geweest van de Neorec-clausule, dan nog 
betrof het hier geen “meteen zichtbaar wettigheidsgebrek” aangezien de prijszetting 
zowel voor als na de opening van de offertes meerdere malen door de aanbesteder werd 
verduidelijkt. Ten gronde sluit de Raad zich aan bij het standpunt van de verzoekende 
partij. De gevraagde forfaitarisering van de prijzen omvat ook de wettelijk geregelde 
taken van de gerechtsdeurwaarder. Voor die wettelijke taken is men er, op basis van 
het KB van 30 november 1976, toe gehouden de werkelijke kosten aan te rekenen. Deze 
werkelijke kosten zijn echter niet op voorhand vast te stellen en lenen zich aldus niet 
tot een forfaitarisering. In zoverre de aanbesteder opwerpt dat de inschrijvers van het 
worst case scenario hadden kunnen uitgaan, en zo een schending van het bedoelde KB 
hadden kunnen vermijden, merkt de Raad op dat deze visie niet met zoveel woorden 
in het bestek stond. En uit een analyse van de ingediende offertes blijkt volgens de 
Raad ook dat de inschrijvers het bestek ook niet zo hebben geïnterpreteerd.

Aangezien het eerste middel gegrond wordt bevonden, bestond geen noodzaak het 
tweede middel te beoordelen en wordt tot vernietiging van de bestreden beslissing 
besloten.

Rekenfout – materiële fout – prijs- en kostenonderzoek 
 Raad van State 18 februari 2020, nr. 247.079

Verzoekende partij NV Jan De Nul

Verwerende partij Vlaamse Gewest

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – het herbouwen van de brug over de E40 aan de 
Lombeekstraat te Affligem

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping 

Trefwoorden
Rekenfout – Materiële fout – Prijs- en kostenonderzoek – Materiële motivering – 
Zorgvuldigheidsbeginsel
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Te onthouden
Als in een bepaalde offerte de prijzen van twee posten werden omgewisseld, mag de 
aanbesteder deze  materiële fout op eigen initiatief corrigeren. Een bevraging van de 
inschrijver rond deze fout moet worden onderscheiden van de bevraging inzake het 
prijs- en kostenonderzoek.

Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht worden vier offertes ontvangen. De verzoekende 
partij had initieel de laagste prijs aangeboden, maar bij het rekenkundig nazicht 
van de offerte wordt een materiële fout vastgesteld. De verzoekende partij zou meer 
specifiek de eenheidsprijzen uit twee posten hebben omgewisseld. Na correctie van de 
vastgestelde fout is de rangschikking gewijzigd en wordt de opdracht gegund aan de 
inschrijver die initieel als tweede was gerangschikt.

In haar verzoekschrift lijkt de verzoekende partij te betwisten dat er sprake zou zijn 
van een materiële fout. Zij verwijst daarbij onder meer op het feit dat de betrokken 
posten voorwerp hebben uitgemaakt van het formeel prijs- en kostenonderzoek (cf. 
de artikelen 35 en 36 KB Plaatsing 2017). Dit onderzoek moet echter plaatsvinden na 
de correctie van de materiële fouten en rekenfouten. Anders gezegd, de aanbesteder 
zou het onderzoek naar de rekenfouten en materiële fouten enerzijds en het prijs- en 
kostenonderzoek anderzijds door elkaar hebben gehaald. Om haar visie, dat het niet 
om een materiële fout ging, kracht bij te zetten stelt de verzoekende partij verder dat 
eenheidsprijzen voor de betrokken posten 104 en 93 niet gelijkend en van een totaal 
andere grootteorde zijn.

In zijn beoordeling bevestigt de Raad van State in  eerste instantie dat het onderzoek 
naar de materiële en rekenfouten enerzijds en het prijs- en kostenonderzoek 
anderzijds van elkaar moeten worden onderscheiden. Niettemin kan de informatie 
die wordt verkregen in het prijs- en kostenonderzoek wel een bevestiging vormen 
van een tijdens het rekenkundig nazicht vastgestelde materiële fout (wat ook met 
zoveel woorden in het gunningsverslag stond). Van het door elkaar halen van beide 
onderzoeken was hier dan ook geen sprake.

Vervolgens analyseert de Raad in detail de betrokken posten 93 en 104. Hij stelt 
daarbij vast dat beide posten betrekking hebben op voegen (en er aldus een zeker 
verband bestaat tussen beide posten) en dat het verschil in prijs tussen de offerte 
van de verzoekende partij en de offertes van de overige inschrijvers zeer opvallend is. 
Meer specifiek lijkt het er inderdaad op dat de betrokken prijzen zich omgekeerd ten 
opzichte van elkaar verhouden. Deze omwisseling lijkt steun te vinden in enerzijds 
de aangeleverde prijsverantwoording voor post 104 waar schijnbaar wordt verwezen 
naar een “voegmassa” die, op basis van het toepasselijke standaardbestek, enkel 
noodzakelijk lijkt voor post 93. Anderzijds wordt in de bewuste prijsverantwoording 
voor post 104 verwezen naar de prijzen van een onderaannemer, waarin blijkbaar ook 
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Beroep tegen het bestek – ontvankelijkheid  
 Raad van State 20 februari 2020, nr. 247.105

Verzoekende partij NV Enbro

Verwerende partij Dienstverlenende vereniging Haviland

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – Plaatsen en onderhoud van zonnepanelen en 
leveren van energie met burgerparticipatie

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping 

Trefwoorden
Beroep tegen het bestek – Ontvankelijkheid – Tijdigheid van de vordering 

Te onthouden
Een vordering tot schorsing bij UDN tegen een bestek moet binnen de 15 dagen na 
de bekendmaking of de kennisgeving van het bestek bij de Raad van State worden 
ingeleid.

Samenvatting
Conform de Labonorm-rechtspraak kan een benadeelde inschrijver zich op twee 
momenten verzetten tegen de inhoud van het bestek. Ofwel wordt het bestek, nadat 
het werd vastgesteld, onmiddellijk ter discussie gesteld, ofwel wordt het bestek pas in 
vraag gesteld op het moment dat de gunningsbeslissing wordt genomen.

In voorliggend geval beslist de verzoekende partij het bestek onmiddellijk in vraag te 
stellen. Het bestek, en meer specifiek de gevraagde minimumeis inzake de technische 
bekwaamheid, was voor haar immers onmiddellijk griefhoudend. Meer bepaald werd 
in het bestek gevraagd minstens twee referenties voor te leggen terwijl zij slechts 
over één referentie beschikte. Deze bestekeis was volgens de verzoekende partij 

de prijszetting voor post 93 was vervat. De Raad merkt ook op dat de verzoekende 
partij, via de prijsbevraging, de kans heeft gehad haar fout in de prijszetting voor 
post 104 op te merken en dit aan de aanbesteder te signaleren, wat zij echter heeft 
nagelaten.

De Raad besluit dan ook het ingeroepen middel als niet ernstig te beschouwen en de 
vordering tot schorsing af te wijzen.
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disproportioneel en vormde een onrechtmatige beperking van de concurrentie.

De Raad van State spreekt zich in voorliggend geval echter niet uit over de grond van 
de zaak aangezien de vordering tot schorsing onontvankelijk blijkt. Een vordering tot 
schorsing bij UDN moet immers worden ingesteld binnen een termijn van vijftien 
dagen te rekenen “vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van 
de rechtshandeling, al naargelang”. Deze vervaltermijn van 15 dagen was hier in geen 
geval nageleefd. Zo was het bestek niet alleen op 23 december 2019 gepubliceerd in 
het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) en op 27 december 2019 in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, maar op 26 december 2019 had de verzoekende partij reeds een 
e-mail overgemaakt aan de aanbesteder met een aantal vragen over het bestek. Aldus 
moest zij zeker op 26 december 2019 al kennis hebben gehad van het bestek en is een 
verzoek tot schorsing dat op 30 januari 2020 is ingesteld, niet tijdig.

Het verzoek tot schorsing wordt bijgevolg als onontvankelijk afgewezen.

 Noot
Voor een nadere uitleg rond de Labonorm-rechtspraak, zie bespreking van het arrest 
nr. 246.569 van 9 januari 2020.

Selectie – minimaal niveau – ontbreken van stukken  
 Raad van State 25 februari 2020, nr. 247.137

Verzoekende partij NV Medialed

Verwerende partij Gemeente Knokke-Heist – Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkeling Knokke-Heist (AGSO)

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
mededingin

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – plaatsen en exploiteren van informatiedragers op 
het openbaar domein

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping 

Trefwoorden
Handtekeningsbevoegdheid aanbesteder – Formele motivering (Wet van 29 juli 
1991) – Materiële motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel – Gelijkheidsbeginsel – 
Redelijkheidsbeginsel – Transparantiebeginsel
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Te onthouden
Elk selectiecriterium moet in principe worden gekoppeld aan een te bereiken niveau. 
Het feit dat een ondernemer een gelijkaardige opdracht uitvoert, betekent niet dat 
deze ondernemer per definitie ook geschikt is om de toekomstige opdracht uit te 
voeren.

Samenvatting
De bovenvermelde opdracht bestaat uit twee percelen. Het eerste perceel heeft 
betrekking op minimum 25 tot maximum 30 digitale informatiedragers waarvan 
minstens twee met interactieve schermen. Het tweede perceel heeft dan weer 
betrekking op analoge of digitale informatiedragers op een reeks van 22 bushokjes.

De ingestelde vordering tot schorsing heeft enkel betrekking op de selectiebeslissing 
voor het eerste perceel waarvoor de aanvraag tot deelneming van de verzoekende 
partij niet werd aanvaard. Meer specifiek had de verzoekende partij nagelaten de 
nodige informatie aan te leveren voor twee van de drie selectiecriteria inzake de 
technische bekwaamheid, zijnde de beschrijving van de technische capaciteit en de 
lijst van medewerkers die zouden instaan voor de uitvoering van de opdracht.

Tegen de selectiebeslissing worden vier middelen aangevoerd.

• In een eerste middel voert de verzoekende partij aan dat het college van 
burgemeester en schepenen van Knokke-Heist niet het bevoegde orgaan was 
om de bestreden selectiebeslissing te nemen. Onder verwijzing naar onder meer 
het Decreet Lokaal Bestuur had de beslissing door het AGSO moeten worden 
genomen.

Onder verwijzing naar enerzijds de beheersovereenkomst tussen de gemeente 
en het AGSO en anderzijds de specifiek op de opdracht betrekking hebbende 
gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2019, wordt dit middel door de 
Raad van State afgewezen. Uit deze laatste beslissing viel immers niet af te 
leiden dat ook het nemen van de selectiebeslissing zelf ook was overgedragen 
aan het AGSO.

• In een tweede middel wordt een schending van het gelijkheidsbeginsel aangevoerd 
doordat de verzoekende partij niet door de aanbesteder werd bevraagd inzake de 
selectie terwijl dit wel zou zijn gebeurd voor twee andere kandidaten.

Ook dit tweede middel wordt afgewezen en dit omdat de situatie van de 
verzoekende partij niet vergelijkbaar was met deze van de twee andere 
kandidaten. Beide andere kandidaten hadden wel de nodige informatie 
aangeleverd, maar er waren bepaalde zaken niet volledig duidelijk. Bij de 
ene kandidaat werd bij een aantal referenties gevraagd te verduidelijken of 
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deze van hemzelf dan wel van een onderaannemer waren. En bij de andere 
kandidaat werd dan weer een ontbrekende attestatie, omtrent de ratio’s die 
wel in de aanvraag van deelname waren vermeld, opgevraagd.

• In een derde middel (1) wordt aangeklaagd dat voor twee van de selectiecriteria er 
geen te bereiken niveau was bepaald in de selectieleidraad, (2) wordt gesteld dat 
de aanbesteder de in de selectieleidraad vermelde criteria bij de evaluatie van de 
aanvragen tot deelneming strenger zou hebben ingevuld en (3) wordt onder meer 
de vaagheid van de selectiecriteria inzake de financiële ratio’s en de referenties 
aangeklaagd. 

Het derde middel wordt evenzeer door de Raad afgewezen. 

De Raad stelt vast dat het selectiecriterium “personeel” wel een minimaal niveau 
lijkt te vertonen onder meer doordat wordt bepaald dat de voorstelling van de 
medewerkers een aantal specifieke onderdelen moet bevatten. Hetzelfde gaat 
op voor het selectiecriterium “capaciteit” waar onder meer verwacht wordt 
dat de capaciteit wordt aangetoond “om de informatiedragers te plaatsen, te 
onderhouden en te herstellen”. Met betrekking tot de strengere interpretatie 
van de selectiecriteria “personeel” en “capaciteit” stelt de Raad in eerste 
instantie vast dat de verzoekende partij geen kritiek levert op het eerste motief 
voor haar niet-selectie, met name het ontbreken van de gevraagde lijst van de 
medewerkers in haar aanvraag tot deelneming. Vervolgens oordeelt de Raad 
dat hetgeen de verzoekende partij als een verzwaring van de selectiecriteria 
beschouwt, rechtstreeks verband houdt met de opdracht en dus niet als een 
verzwaring kan worden aanzien.

Inzake de beweerde vaagheid stelt de Raad dat de vermelding “zich in een 
normale financiële toestand te bevinden om de opdracht tot een goed einde te 
brengen” niet zo vaag is als de verzoekende partij doet uitschijnen. Dit criterium 
wordt ook niet anders ingevuld door in de selectiebeslissing af te toetsen of er 
geen risico op discontinuïteit is in hoofde van de verplicht betrokken partijen. 
En inzake de referenties stelt de Raad vast dat de gevraagde referenties, die 
betrekking moesten hebben op digitale informatiedragers, niet zo vaag of 
onaangepast zijn aan het voorwerp van beide percelen als de verzoekende 
partij laat uitschijnen (zie ook de bespreking van het vierde middel).

• In een vierde en laatste middel bekritiseert de verzoekende partij enerzijds haar 
niet-selectie. Haar betoog komt er in belangrijke mate op neer dat zij actueel de 
opdracht met betrekking tot de digitale informatiedragers uitvoert, zodat haar 
bekwaamheid niet ter discussie kan worden gesteld ook al omdat de bestekeisen 
niet verder zouden reiken dan de opdracht die ze actueel uitvoert. Anderzijds stelt 
de verzoekende partij ook de selectie van de twee wel weerhouden kandidaten in 
vraag.
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Ook dit middel wordt door de Raad, na een uitgebreide analyse, afgewezen. 

In eerste instantie merkt de Raad op dat uit de beslissing duidelijk blijkt 
waarom de verzoekende partij niet werd geselecteerd. Zij heeft immers 
nagelaten een beschrijving te geven van haar technische capaciteit en 
ondersteunend personeel. Bijgevolg kon niet worden beoordeeld of zij wel 
in staat was de voorliggende opdracht uit te voeren. Het feit dat zij actueel 
een gelijkaardig opdracht verzekert, doet niets af aan deze beslissing. Als de 
aanbesteder in de selectieleidraad de voorlegging van bepaalde documenten 
vraagt, moet zij deze bepalingen respecteren. Of nog, de beoordelingsvrijheid 
van de aanbesteder gaat niet zover dat zij kan voorbij gaan aan een expliciete 
eis uit de selectieleidraad en dit omdat de verzoekende partij de actuele 
opdracht uitvoert. Verder merkt de Raad ook op dat het voorwerp van de 
nieuwe opdracht wel degelijk op bepaalde vlakken verschilt van de actuele in 
uitvoering zijnde opdracht.

Met betrekking tot de selecteerbaarheid van de twee aanvaarde kandidaten, 
bevestigt de Raad nogmaals dat dergelijke beslissing summier mag zijn. Een 
loutere vermelding “ok” kan daarbij volstaan. Ook de kritiek dat dezelfde 
referenties niet voor beide percelen konden worden gebruikt, wordt afgewezen 
aangezien beide percelen blijkbaar (digitale) informatiedragers omvatten.

Aangezien geen van de vier ingeroepen middel ernstig bleek, werd de vordering tot 
schorsing afgewezen.

 Noot
Conform artikel 65, tweede lid KB Plaatsing 2017 is de aanbesteder er principieel toe 
gehouden voor elk selectiecriterium een te bereiken niveau op te geven. Er zijn echter 
een aantal uitzonderingen op deze regel. 

• De bekendste uitzondering is de zogenaamde bankverklaring. Deze lijkt zich niet 
te lenen tot een koppeling aan een bepaald minimumniveau en moet dan ook in 
principe worden vergezeld door een ander selectiecriterium met betrekking tot 
de financiële en economische draagkracht dat wel toelaat een minimaal niveau te 
bepalen (zie Verslag aan de Koning, BS 9 mei 2017, p. 55.370);

• Niettemin vallen ook uit de rechtspraak van de (Nederlandstalige kamer van 
de) Raad van State een aantal versoepelingen aan bovenstaande wettelijke 
verplichting te noteren. Zonder exhaustief te willen zijn, kan onder meer naar 
volgende arresten worden verwezen:

voor verzekeringsdiensten lijkt het vragen dat de inschrijvers of kandidaten 
“als verzekeraar erkend zijn” op zich al voldoende en is een minimaal niveau 
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overbodig. In de wet van 13 maart 2016 zijn immers bepaalde specifieke 
minimale voorwaarden opgenomen om een erkenning te kunnen verkrijgen 
(zie RvS 31 augustus 2017, nr. 238.988); als de voorlegging van een referentielijst 
wordt gevraagd met als eis dat de inschrijvers minstens 3 gelijksoortige 
referenties moeten hebben, en met de vermelding dat de geraamde waarde 
van de opdracht 526.522,55 euro is, kan hieruit minstens worden afgeleid dat 
referenties onder de 220.000 euro (incl. BTW) niet voldoende zijn (zie RvS 30 
augustus 2012, nr. 220.490). Ook in het voorliggend arrest bevestigt de Raad 
van State zijn soepele visie ter zake. 

Niettemin blijft voorzichtigheid geboden en blijft het aangewezen steeds klaar en 
duidelijk een minimaal te bereiken niveau te bepalen voor elk selectiecriterium. 
Dit geldt des te meer aangezien de Franstalige Kamer van de Raad van State een 
strengere visie heeft. Zie bijvoorbeeld RvS 5 juni 2020, nr. 247.720 waar tot schorsing 
werd besloten van een gunningsbeslissing omdat aan de gevraagde referentielijst geen 
minimaal niveau was verbonden. De loutere vermelding dat op deze lijst minstens 
één contract moest voorkomen met betrekking tot de levering van gelijkaardige 
producten, werd door de Raad van State niet beschouwd als een afdoende minimaal 
te bereiken niveau.

Gunningscriteria – prijs- en kostenonderzoek  
 Raad van State 25 februari 2020, nr. 247.143

Verzoekende partij BV Van Raak Louis – NV DC Industrial

Verwerende partij Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) – Openbare Vlaamse 
Afvalmaatschappij (OVAM)

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Inschrijvingsbedrag (65 pt), plan van aanpak (25 pt) 
en geschiktheid en milieuprestaties van het ingezette 
machinepark (10 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Bodemsaneringswerken van de Winterbeek – 
deelgebied 3: Molenstede en Kraanrijk

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping 

Trefwoorden
Gunningscriteria – Prijs- en kostenonderzoek – Formele motivering – Materiële 
motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel – Gelijkheidsbeginsel – Patere legem-beginsel
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Te onthouden
De ervaring van een ondernemer verkregen bij de uitvoering van een vorige opdracht 
mag mee in rekening worden gebracht bij het prijs- en kostenonderzoek alsook bij de 
beoordeling van bepaalde gunningscriteria (zoals het plan van aanpak).

Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht worden drie offertes ontvangen. In eerste instantie 
krijgen twee offertes, waaronder deze van de verzoekende partij, eenzelfde puntenscore 
(95/100) toegekend. Conform artikel 87,  §2 KB Plaatsing 2017, wordt vervolgens aan 
beide inschrijvers gevraagd om een prijsvermindering of een verbetervoorstel in te 
dienen. Beide inschrijvers gaan hier effectief op in en verlagen allebei hun totale 
offerteprijs. Een nieuwe toetsing aan de gunningscriteria leidt tot een score van 
97/100 voor de tussenkomende partij (de gekozen inschrijver) versus 94/100 voor de 
verzoekende partij.

Tegen de gunningsbeslissing voert de verzoekende partij maar liefst zeven middelen 
aan.

• In een eerste middel oefent de verzoekende partij kritiek uit op het prijs- en 
kostenonderzoek. De verzoekende partij lijkt daarbij vooral aanstoot te nemen 
aan één van de motieven die de aanbesteder heeft aangevoerd ter onderbouwing 
van het regelmatig karakter van de prijzen, zijnde de ervaring en kennis die de 
gekozen inschrijver heeft opgedaan bij een uitvoering van een eerdere opdracht.

De Raad van State wijst dit eerste middel van de hand en stelt daarbij in eerste 
instantie dat de aanbesteder over een aanzienlijke beoordelingsmarge beschikt 
om de verantwoording in het kader van het prijs- en kostenonderzoek al dan 
niet te aanvaarden. Ze kan daarbij bijkomend ook inlichtingen in aanmerking 
nemen die niet van de inschrijver, maar uit eigen onderzoek, afkomstig 
zijn. Zo kan de goede uitvoering van een vorige opdracht, zeker indien deze 
kadert in eenzelfde overkoepelend project, als een geruststelling dienen met 
betrekking tot het normale karakter van de prijzen. In dit laatste geval moet 
de aanbesteder de specifieke gunstige impact wel concreet maken. Ten slotte 
wijst de Raad er ook op dat de verantwoordingselementen uit artikel 36, § 2 
KB Plaatsing 2017 een exemplatief en geen exhaustief karakter hebben.

Vervolgens toetst de Raad af of de concrete verantwoording in de voorliggende 
zaak effectief in te passen valt binnen de bovenvermelde contouren. De Raad 
merkt daarbij op dat de aanbesteder drie motieven lijkt aan te voeren ter staving 
van het regelmatig karakter van de prijzen en dat de verzoekende partij slechts 
één van de ingeroepen motieven viseert. Bijgevolg lijkt de kritiek in beginsel al 
niet afdoende te zijn. En wat betreft de kritiek op het motief “ervaring met de 
werken in deelgebied 2” zelf merkt de Raad op dat de aanbesteder de specifieke 
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gunstige impact (o.a. op het vlak van haalbare rendementen en reële vaste 
kosten) wel degelijk concreet heeft gemaakt. Bijgevolg lijkt de aanbesteder 
binnen de wettelijke perken te zijn gebleven bij het uitvoeren van het prijs- en 
kostenonderzoek.

• In een tweede middel bouwt de verzoekende partij verder op de kritiek uit het 
eerste middel, maar voert zij nu aan dat de aanbesteder bij het toekennen van 
bepaalde scores (met name voor twee subcriteria van het gunningscriterium “plan 
van aanpak”) eveneens rekening heeft gehouden met de ervaring van de gekozen 
inschrijver bij eerdere projecten en dus informatie in rekening heeft gebracht die 
niet in de offerte van de gekozen inschrijver stond.

De Raad wijst ook dit tweede middel van de hand en stelt daarbij in eerste 
instantie dat de aanbesteder over een aanzienlijke beoordelingsmarge 
beschikt bij de inhoudelijke beoordeling van de offertes en hun toetsing aan 
de gunningscriteria. De Raad kan hierop wel een zekere toetsing uitoefenen, 
maar hij mag zijn eigen beoordeling niet in de plaats stellen van deze van de 
aanbesteder.

In de daaropvolgende concrete toetsing wijst de Raad erop dat het aangeklaagde 
verschil in punten niet louter lijkt te berusten op eerdere ervaringen maar ook 
op specifieke elementen uit de offerte zelf (o.a. het gebruik van een losbrug). 
Verder stelt de Raad dat het niet volstaat één of meerdere onderdelen (van een 
bepaalde score) uit hun context te halen en te bekritiseren. Integendeel, het is 
de toetsing van de offertes in haar geheel genomen die afdoende moet zijn en 
uit het gunningsverslag blijkt dat de aanbesteder effectief dergelijke toetsing 
heeft uitgevoerd. En het is de aanbesteder bij deze toetsing niet verboden 
te wijzen op de succesvolle eerdere toepassing van een bepaalde technische 
werkwijze.

• Het derde middel is zeer gelijkaardig aan het tweede middel. Opnieuw wordt 
kritiek geleverd op een subcriterium van het gunningscriterium “plan van aanpak”. 
En opnieuw wijst de Raad de kritiek van de hand onder meer vanuit het idee dat 
het niet onzorgvuldig is om bij het evalueren van de offerte de eerdere succesvolle 
toepassing van de voorgestelde werkwijze mee in beschouwing te nemen.

• In een vierde middel levert de verzoekende partij andermaal kritiek op het 
gunningscriterium “plan van aanpak”, ditmaal omdat de aanbesteder bij de 
beoordeling van het vermelde criterium geen rekening zou hebben gehouden 
met de “garanties op tijdige uitvoering”, wat nochtans wel vooropgesteld was 
in het bestek. In haar offerte zou de verzoekende partij een volledig hoofdstuk 
hebben gewijd aan deze garanties (zo zou o.a. de voorgestelde drainage in de 
ontwateringsbekkens de ontwateringstijd aanzienlijk verkorten) en zou zij een 
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betere score hebben verdiend, temeer daar de score van de gekozen inschrijver 
gebaseerd lijkt op ervaring uit eerdere opdrachten, wat volgens de verzoekende 
partij niet toegelaten is. Inzake dit laatste element verwijst de Raad naar zijn visie 
op de eerdere middelen. Verder lijkt de voorgestelde ontwateringstechniek wel 
degelijk in rekening te zijn gebracht in het gunningsverslag, maar de aanbesteder 
heeft hieraan – op het eerste gezicht ook niet onterecht – geen grote meerwaarde 
toegekend. Ten slotte stelt de Raad dat de verzoekende partij de begrippen 
“subcriterium” en “beoordelingselement” door elkaar lijkt te halen. In het bestek 
was geen sprake van subcriteria maar van beoordelingselementen. De offertes 
dienden bijgevolg ook niet stelselmatig te worden getoetst op het vlak van de 
“garanties op tijdige uitvoering”. 

• In een vijfde middel wordt kritiek geleverd op de toetsing van de offertes op 
het gunningscriterium “geschiktheid en milieuprestaties van het ingezette 
machinepark”. Volgens de verzoekende partij zou de gekozen inschrijver een 
extra punt hebben gekregen wegens het “auto start- en stopsysteem” van zijn 
materieel. Dit extra punt had echter ook aan de offerte van de verzoekende 
partij moet worden toegekend waar in de technische fiches sprake was van een 
“automatic engine shut-down after idling”. Ook dit middel wordt door de Raad 
afgewezen o.a. omdat het vermelde systeem door de verzoekende partij enkel als 
optie werd vermeld, waardoor het niet zeker was of de ingezette toestellen wel 
over het voorgestelde systeem zouden beschikken, alsook omdat de machines met 
het (optionele) systeem blijkbaar niet zouden worden ingezet voor het onderdeel 
van de opdracht (waarop het subgunningscriterium betrekking had).

• Het zesde middel omvat opnieuw kritiek op het gunningscriterium “geschiktheid 
en milieuprestaties van het ingezette machinepark”, ditmaal met betrekking 
tot de geluidsemissie van de voorgestelde kraan. Ook op het vlak van de 
geluidsemissie kreeg de gekozen inschrijver één punt meer omwille van de inzet 
van een hybridekraan. Volgens de verzoekende partij was dit onterecht aangezien 
alle kranen, en dus ook een hybridekraan, zouden werken met een geluidsniveau 
van 99 à 100 dB(A). Dit argument wordt, wegens gebrek aan feitelijke grondslag, 
afgewezen aangezien in de offerte van de gekozen inschrijver sprake was van een 
substantieel lager geluidsniveau.

• Het zevende, en laatste, middel gaat uit van het idee dat er initieel geen sprake 
kon zijn geweest van een gelijke score gelet op alle (beweerde) fouten in de 
puntentoekenning die in de vorige middelen werden aangevoerd. Gegeven dat 
alle aangevoerde fouten echter door de Raad één voor één werden afgewezen, 
wordt bijgevolg ook het ernstig karakter van het laatste middel afgewezen.

Bij gebrek aan enig ernstig middel, wordt de vordering tot schorsing uiteindelijk 
afgewezen. 
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 Noot
In dit arrest zet de Raad van State nog even het verschil uiteen tussen enerzijds een 
subcriterium of subgunningscriterium en anderzijds een beoordelingselement. Een 
subcriterium is een onderverdeling van een gunningscriterium, waaraan elke offerte 
stelselmatig wordt getoetst. Een beoordelingselement is dan weer een (potentieel) 
positief dan wel negatief punt waarop de offertes zich van elkaar onderscheiden. 
Waar de subcriteria vanuit het transparantiebeginsel expliciet moeten worden 
vermeld in de opdrachtdocumenten hoeft echter niet elke beoordelingselement 
te zijn vermeld. En waar vanuit het patere legem-beginsel elke offerte op elk 
subcriterium moet worden getoetst, hoeft niet elk beoordelingselement dat in het 
bestek is vermeld telkens opnieuw te worden benoemd. Zo kunnen met name de 
beoordelingselementen, waarop alle ontvangen offertes gelijklopend positief of 
negatief worden beoordeeld, buiten beschouwing worden gelaten. Het moge duidelijk 
zijn dat de zogenaamde beoordelingselementen aanbesteders wat meer flexibiliteit 
bieden dan subgunningscriteria. Deze flexibiliteit is echter niet onbegrensd. Zo 
moeten de beoordelingselementen wel degelijk verband houden met het (sub)
criterium waarvoor ze worden gebruikt en mogen zij niet van aard zijn dit (sub)
criterium te denatureren.
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Prijs- en kostenonderzoek – abnormale prijzen –  
verwaarloosbare posten   

 Raad van State 10 maart 2020, nr. 247.276

Verzoekende partij BV Afbraakwerken Van Kempen 

Verwerende partij NV Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Sloop van een aantal gebouwen en aanhorigheden 
op de site Boortmalt-Samga

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Prijs- en kostenonderzoek – Abnormale Prijzen – Verwaarloosbare posten – Materiële 
motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als bij het prijs- en kostenonderzoek bepaalde mogelijk abnormale eenheidsprijzen 
worden ontdekt, kan de aanbesteder deze prijzen niet zonder meer als “verwaarloosbaar” 
bestempelen, maar is een uitgebreidere motivatie noodzakelijk.

Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht werden zeven offertes ontvangen. Twee inschrijvers 
werden niet geselecteerd. De overige vijf offertes werden alle regelmatig verklaard en 
de opdracht wordt vervolgens toegewezen aan de tussenkomende partij (de gekozen 
inschrijver) die de laagste prijs had aangeboden. De verzoekende partij, die als tweede 
was gerangschikt, uitte in drie middelen echter kritiek op het prijsonderzoek dat de 
aanbesteder had uitgevoerd op de offerte van de gekozen inschrijver. 

In een eerste middel wordt kritiek geleverd op de post die betrekking had op het reinigen 
en ontsmetten van het af te breken gebouw bij de aanvang van de werken. Gegeven dat 
de geboden prijs voor deze post (1.732 euro) ernstig afweek van de gemiddelde prijs 
(5.478 euro), werd een prijsverantwoording gevraagd. In zijn antwoord gaf de gekozen 
inschrijver toe de prijscomponent “desinfecteren” niet te hebben meegerekend. Met 
andere woorden, in feite bevestigde de betrokken inschrijver hierbij het vermoeden 
van abnormaliteit. Niettemin aanvaardde de aanbesteder toch de verantwoording 
met de vermelding dat de prijscomponent “desinfecteren” verwaarloosbaar was ten 
opzichte van de totaliteit van de offerte. Gegeven dat er geen verdere uitleg werd 
gegeven waarom deze prijscomponent verwaarloosbaar zou zijn, bijvoorbeeld door 
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een schatting te maken van de nodige arbeidskosten en kosten voor de aankoop 
van het ontsmettingsproduct, oordeelde de Raad dat er minstens een gebrek in de 
motivering was en beschouwde hij het eerste middel als ernstig.

Ondanks het ernstig karakter van het eerste middel, ging de Raad van State ook over 
tot de beoordeling van het tweede en derde middel, die beide evenzeer ernstig werden 
bevonden.

• Het tweede middel had betrekking op de prijsverantwoording voor een andere 
post, ditmaal de post voor het verwijderen van het aanwezige afval op het terrein. 
Blijkbaar had de gekozen inschrijver deze post anders begrepen dan de overige 
inschrijvers, in de zin dat deze post volgens haar enkel sloeg op het verzamelen 
van het afval. De kostprijs voor het afvoeren van het afval zou, volgens haar 
prijsverantwoording, echter vervat zijn in de posten voor de afbraakwerken. 
Bijgevolg was haar prijs (920 euro) substantieel lager dan de gemiddelde prijs 
(8.399,83 euro). De geleverde verantwoording werd door de aanbesteder, opnieuw 
zonder nadere uitleg, aanvaard, wat door de Raad eveneens als een gebrek in de 
verantwoording werd aanzien.

• Het derde middel was zeer gelijkaardig aan de twee eerste middelen. Voor 
de post met betrekking tot de aanvullingen in mengpuin werd in de offerte 
van de gekozen inschrijver andermaal een zeer lage prijs vastgesteld (zijnde 
3.200 euro versus een gemiddelde prijs van 13.144,41 euro) en opnieuw was het 
gunningsverslag bijzonder beknopt en zeer algemeen betreffende het aanvaarden 
van de ontvangen prijsverantwoording. De motivering, die uitging van het idee 
dat het afbraakpuin kon worden hergebruikt als een aanvulling in mengpuin, 
(1) ging immers niet in op vraag waarom deze verantwoording enkel gold voor 
de gekozen inschrijver en niet evenzeer geldig was voor de andere inschrijvers, 
(2) bevatte geen nadere uitleg over een discrepantie tussen de offerteprijs (3.200 
euro) en de prijs uit de verantwoording (3.230 euro) en (3) bevatte geen informatie 
inzake het al dan niet inbegrepen zijn van de prijscomponent inzake de plaatsing 
van het geotextiel.

Volgens de Raad bevatte de bestreden beslissing aldus geen voldoende motivatie op 
het vlak van het niet-abnormaal karakter van een reeks prijzen uit de gekozen offerte. 
Aangezien de drie ingeroepen middelen alle als ernstig werden beschouwd, werd tot 
schorsing van de bestreden beslissing besloten.
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Regelmatigheid (algemeen) – (beoordeling) gunningscriteria  
 Raad van State 10 maart 2020, nr. 247.281

Verzoekende partij NV DC Industrial

Verwerende partij NV Havenbedrijf Antwerpen

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
mededinging

Gunningscriteria Prijs (70 pt), technische waarde van het gevraagde plan van 
aanpak (25 pt) en nota betreffende het veiligheidsbeleid (5 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Uitvoeren van baggerwerk ter hoogte van de nieuwe 
kaaimuur in het Kanaaldok B2

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid – Beoordeling gunningscriteria – Zorgvuldigheidsbeginsel – Patere 
legem-beginsel – Materiële motivering – Redelijkheidsbeginsel 

Te onthouden
Als in het bestek wordt gevraagd een verantwoordingsnota bij de offerte te voegen, 
en dit op straffe van nietigheid, dan kan een offerte die dergelijke nota niet bevat 
mogelijk toch worden aanvaard indien dit uit de nodige informatie en garanties uit de 
overige offertedocumenten kan worden afgeleid. 

Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht werden, vanwege de zeven vooraf geselecteerde 
kandidaten, initieel vier offertes ontvangen met zeer uiteenlopende prijzen. Na 
onderhandelingen pasten drie van de vier inschrijvers hun offerteprijzen aan. 
Vervolgens voerde de aanbesteder een regelmatigheidsonderzoek uit, wat resulteerde 
in de wering van twee offertes. De offerte van de verzoekende partij werd met 84,58 
punten uiteindelijk als tweede gerangschikt, na de offerte van de tussenkomende 
partij (de gekozen inschrijver) die 89 punten kreeg toegekend.

In een eerste middel voerde de verzoekende partij de substantiële onregelmatigheid 
van de gekozen offerte aan en dit wegens het ontbreken van een afdoende 
verantwoordingsnota, die in het bestek op straffe van substantiële onregelmatigheid 
was voorgeschreven en waarmee het onvoorwaardelijk karakter van de prijsopgave 
moest worden bevestigd. 

• De Raad van State analyseerde in eerste instantie de bedoeling van de bewuste 
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besteksbepaling. Volgens de Raad was de bedoeling van de aanbesteder om 
voldoende zekerheid te krijgen dat de betrokken inschrijver de opdracht kon 
uitvoeren voor de opgegeven prijs. In essentie wou de aanbesteder zich indekken 
voor eventuele problemen bij het verkrijgen van de nodige vergunningen voor het 
bergen van de baggerspecie. Vervolgens onderzocht de Raad of de offerte van de 
gekozen inschrijver al dan niet dergelijke zekerheid bevatte. Na een analyse van 
deze offerte stelde de Raad vast dat hierin niet alleen voldoende (alternatieve) 
bergingslocaties voor de gebaggerde fracties werden aangeboden maar dat de 
gekozen inschrijver in zijn verantwoordingsnota ook expliciet verklaarde dat 
in voorkomend geval alternatieve mogelijkheden zouden worden aangewend 
binnen de grenzen van de in de offerte vermelde bindende prijsopgave. Gegeven 
dat de offerte ook op het vlak van de tijdelijke stockage de nodige garanties 
bleek te bevatten, concludeerde de Raad dan ook dat de offerte wel degelijk het 
onvoorwaardelijk karakter van de prijzen bevestigde en werd het eerste middel 
afgewezen.

In een tweede middel voerde de verzoekende partij andermaal de substantiële 
onregelmatigheid van de gekozen offerte aan en ditmaal omdat het voorgestelde 
baggerrendement dermate laag was (o.a. door de beperkte inzet van personeel en 
materieel) zodat de in het bestek vooropgestelde uitvoeringstermijnen niet konden 
worden gehaald.

• Na een prima facie onderzoek van het plan aanpak van de gekozen inschrijver, 
stelde de Raad vast dat het rendement door een hele reeks factoren wordt bepaald. 
Vermits het niet zeker was dat de verzoekende partij in haar ingeroepen middel 
al deze factoren in rekening had gebracht, en mede gelet op de aannemelijke 
argumentatie door de aanbesteder, stelde de Raad vast dat de bestreden beslissing 
niet leek te berusten op een onzorgvuldige motivering en werd ook het tweede 
middel afgewezen.

In een derde en laatste middel betwistte de verzoekende partij de toegekende scores 
voor het tweede en het derde gunningscriterium. Voor haar eigen berekeningen had 
haar offerte, zeker voor wat betreft het tweede gunningscriterium, een substantieel 
hogere score moeten behalen en had aan de offerte van de gekozen inschrijver een 
lagere score moeten worden toegekend.

• Met betrekking tot dit laatste middel, herhaalde de Raad dat de aanbesteder 
over een aanzienlijke beoordelingsruimte beschikt bij de inhoudelijke 
beoordeling van de offertes. De Raad mag zich bij zijn toetsing niet in plaats 
van de aanbesteder stellen maar mag wel aftoetsen (1) of de aanbesteder binnen 
de perken van haar beoordelingsmarge is gebleven en  (2) of de beslissing berust 
op voldoende veruitwendigde en draagkrachtige motieven. Vervolgens toetste de 
Raad beide voormelde elementen af op de onderdelen 4, 5, 6, 7, 9 en 10 van het 
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tweede gunningscriterium en kwam hij tot de conclusie dat er telkens voldoende 
draagkrachtige motieven in de gunningsbeslissing waren opgenomen en dat de 
aanbesteder daarbij niet buiten de perken van haar beoordelingsmarge leek te 
hebben gehandeld. De kritiek op het derde gunningscriterium werd uiteindelijk 
niet meer behandeld, aangezien het eventueel ernstig karakter van deze kritiek de 
rangschikking niet meer had kunnen veranderen.

Bij gebrek aan een ernstig middel, werd de vordering tot schorsing uiteindelijk 
afgewezen.

Regelmatigheid (algemeen) – ondertekening   
 Raad van State 17 maart 2020, nr. 247.331

Verzoekende partij NV Jan De Nul, NV TDP, Comm. VA TINC, NV Abetec 
Architecten & Ingenieurs, BV Architectenbureau Bart 
Dehaene BV, CV Sileghem & Partners, Architecten en 
Ingenieurs, CV Archipl Architecten, BV Dierendonckblancke 
Architecten en BV Trias Architecten BV

Verwerende partij Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)

Plaatsingsprocedure Mededingingsprocedure met onderhandeling

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – DBFM (Design-Build-Finance-Maintain) project 
“Projectcluster Provincialaat der Broeders van Liefde – 
KaSORT” 

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid – Ondertekening – Materiële motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
Als in het bestek de ondertekening van de aanvragen tot deelneming wordt geëist, dan 
loopt de offerte van een tijdelijke vereniging waarbij de handtekeningsbevoegdheid 
in hoofde van een van de partners niet afdoende wordt aangetoond, het risico uit de 
verdere procedure te worden geweerd.

Samenvatting
De aanvraag tot deelneming van de verzoekende partij werd wegens een gebrek in 
de ondertekening geweerd. Meer specifiek zou voor twee partners in de combinatie 
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de handtekeningsbevoegdheid van de ondertekenaar niet afdoende zijn aangetoond.

In het enige middel betwistte de verzoekende partij het gebrek in de ondertekening 
niet, maar enkel de gevolgen van de gebrekkig handtekening (zijnde de wering uit 
de verdere plaatsingsprocedure). In essentie kwam de argumentatie erop neer dat 
de verplichting om de aanvragen tot deelneming te ondertekenen in zou gaan tegen 
het facultatief karakter van dergelijke handtekening vervat in artikel 42,  §2 KB 
Plaatsing 2017. Enkel voor de offertes, die de eigenlijke verbintenis inhouden, zou een 
handtekening verplicht zijn.

In zijn analyse bevestigde de Raad van State dat de wettelijke verplichtingen inzake 
de ondertekening van de aanvragen tot deelneming inderdaad verschillend zijn 
van deze voor de offertes. Niettemin was er in de selectieleidraad van de betrokken 
opdracht uitdrukkelijk bepaald (1) dat de aanvragen tot deelneming moesten worden 
gedragen door een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening, (2) dat deze 
ondertekeningsverplichting gold voor alle leden van het samenwerkingsverband 
indien de aanvraag uitging van dergelijk verband en (3) dat, indien kandidaten in 
strijd zouden handelen met de eisen gesteld in de selectiefase, dit kon leiden tot de 
onregelmatigheid van de aanvraag tot deelneming en tot de uitsluiting aan de verdere 
deelname aan de plaatsingsprocedure. Volgens de Raad was deze (strenge) visie 
ook zonder meer wettig, aangezien niets de wetgever belet alsnog een verplichting 
tot ondertekening van de aanvragen tot deelneming op te leggen. Verder wees de 
Raad erop dat de aanbesteder een goede reden leek te hebben om aan te dringen 
op een geldige ondertekening. Indien met name het UEA niet getekend zou zijn, 
en er werd conform de selectieleidraad besloten tot een zogenaamde doorselectie, 
bestond immers het risico dat één of meer gunstige gerangschikte inschrijvers zich 
naderhand in een uitsluitingssituatie bleken te bevinden en aldus ten onrechte 
werden geselecteerd. Bijgevolg, en mede gelet op de vaststelling dat er effectief een 
doorselectie had plaatsgevonden en er slechts vijf kandidaten werden uitgenodigd 
een offerte in te dienen, besliste de Raad dan ook het enige middel als niet ernstig te 
beschouwen en het verzoek tot schorsing te verwerpen.
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Correctie van de vermoedelijke hoeveelheden  
 Raad van State 26 maart 2020, nr. 247.333

Verzoekende partij NV Scheerlinck Sport

Verwerende partij Stad Brussel

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Vernieuwing van vloerbedekkingen van het 
synthetisch terrein van sportcomplexen

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Correctie van de vermoedelijke hoeveelheden – Formele motivering – Materiële 
motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel – Patere legem-beginsel 

Te onthouden
Als in het bestek de verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden wordt toegestaan, 
kan de aanbesteder niet zonder meer de voorgestelde correcties weigeren om 
vervolgens in de diverse offertes toch haar eigen correcties aan deze hoeveelheden 
door te voeren. 

Samenvatting
Voor de voorliggende opdracht had de aanbesteder expliciet de correctie van de 
vermoedelijke hoeveelheden toegelaten. Alle inschrijvers hadden voor de percelen 1 
tot en met 3 dankbaar van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en telkens voor een 
reeks posten een aantal correcties voorgesteld. De aanbesteder had de voorgestelde 
correcties nagezien maar deze schijnbaar telkens als niet-correct van de hand gewezen. 
Niettemin voerde de aanbesteder vervolgens wel voor elk van de drie percelen een 
aantal correcties aan de vermoedelijke hoeveelheden door. De doorgevoerde correcties 
leidden tot een aanpassing van de rangschikking in perceel 1 waar de verzoekende 
partij van de eerste naar de tweede plaats in de rangschikking werd verwezen. Voor de 
percelen 2 en 3 bleef de initiële rangschikking dan weer behouden.

In het enige ingeroepen middel voerde de verzoekende partij een schending van de 
(formele en materiële) motiveringsplicht aan aangezien de bestreden beslissing geen 
redenen bevatte noch waarom de door haar voorgestelde correcties niet werden 
aanvaard, noch omtrent de redenen waarom de aanbesteder vervolgens alsnog 
bepaalde correcties had aangebracht. 
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In zijn analyse stelde de Raad van State vast dat de verzoekende partij, net als de andere 
twee inschrijvers, in haar offerte concreet (mathematisch en uitvoeringstechnisch) 
had uiteengezet waarom de hoeveelheden van bepaalde posten moesten worden 
gecorrigeerd. Het gunningsverslag bevatte daarentegen geen redenen waarom 
deze voorgestelde correctie werden verworpen. Vervolgens stelde de Raad vast dat 
de aanbesteder zelf een reeks ingrijpende verbeteringen doorvoerde (soms zelfs 
aanpassingen met een factor drie) en dit zonder enige achterliggende berekeningen en 
motivatie mee te geven. In die omstandigheden stelde de Raad dan ook een schending 
van de formele motiveringsplicht vast en werd de gunningsbeslissing van de eerste 
drie percelen geschorst.

Beslissing tot niet-plaatsing  
 Raad van State 26 maart 2020, nr. 247.335

Verzoekende partij BV Jacobs Douwe Egberts Pro BE

Verwerende partij NV Havenbedrijf Antwerpen

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
mededinging

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – Raamovereenkomst voor huur toestellen 
warme dranken en levering van toebehoren voor bemande 
dienstgebouwen verspreid in het Antwerpse havengebied

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Beslissing tot niet-plaatsing – Formele motivering – Materiële motivering 
– Redelijkheidsbeginsel – Proportionaliteitsbeginsel – Gelijkheidsbeginsel – 
Mededingingsbeginsel – Rechtsplegingsvergoeding 

Te onthouden
De vaststelling dat door een administratieve fout bij bpost een bepaalde inschrijver 
geen uitnodiging heeft ontvangen om een BAFO in te dienen, kan een afdoende reden 
zijn om de stopzetting van de plaatsingsprocedure te verantwoorden.

Samenvatting
In een eerste gunningsbeslissing werd de opdracht initieel toegekend aan de 
verzoekende partij. Deze beslissing werd naderhand echter ingetrokken na een 
klacht van een andere inschrijver, die aannemelijk maakte dat zij ten onrechte uit 
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de procedure was geweerd. Meer concreet was haar wering gebaseerd op het niet-
indienen van een BAFO. Evenwel had zij de uitnodiging om een BAFO in te dienen 
niet ontvangen wegens een fout van bpost. Na de intrekking van de gunningsbeslissing 
(d.d. 6 december 2019) volgde naderhand ook de beslissing tot stopzetting van de 
procedure met de summiere motivering in de kennisgevingsbrief (d.d. 12 februari 
2020) dat deze stopzetting berustte op “een onvrijwillige administratieve onjuistheid 
in de procedure”. 

De verzoekende partij betwistte in haar vordering tot schorsing de rechtsgeldigheid 
van de beslissing tot stopzetting.

• In een eerste onderdeel stelde de verzoekende partij dat de “administratieve 
onjuistheid” geen deugdelijk motief vormde om tot de stopzetting van de procedure 
te besluiten en wierp zij een schending van de materiële motiveringsplicht op. 
Deze schending werd echter afgewezen door de Raad van State die stelde dat de 
aanbesteder geen andere keuze had dan tot stopzetting te besluiten. De fout bij 
bpost had de concurrerende inschrijver immers alle kansen tot gunning van de 
opdracht ontnomen;

• In een tweede onderdeel stelde de verzoekende partij dat de “administratieve 
onjuistheid” evenmin een afdoende motief vormde om tot de stopzetting van de 
procedure te besluiten en wierp zij een schending van de formele motiveringsplicht 
op. Bij onderzoek van het volledige dossier bleek dat de eigenlijke beslissing tot 
stopzetting een veel uitgebreidere motivering bevatte dan de kennisgevingsbrief. 
In die beslissing werd met name expliciet de fout van bpost vermeld, met een 
aanduiding van de gevolgen van deze fout voor de deelname van de concurrerende 
inschrijver, en was er volgens de Raad ook geen sprake van een schending van de 
formele motiveringsplicht.

Gegeven dat het enige middel op beide onderdelen als niet ernstig werd beschouwd, 
werd de vordering tot schorsing afgewezen.

 Noot
Achteraan het arrest lijkt de Raad wel aanstoot te hebben genomen aan het feit 
dat de aanbesteder de beslissing tot stopzetting niet onmiddellijk (zoals vereist in 
artikel 9 Wet Rechtsbescherming) aan de verzoekende partij zou hebben meegedeeld. 
Bijgevolg, werd de aanbesteder – ondanks het feit dat de vordering tot schorsing werd 
afgewezen – alsnog veroordeeld tot het betalen van de kosten van het geding en werd 
haar ook de gebruikelijke rechtsplegingsvergoeding ontzegd.
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(Beoordeling) gunningscriteria – motiveringsplicht   
 Raad van State 23 april 2020, nr. 247.438

Verzoekende partij NV Cityd-Wes

Verwerende partij Stad Diksmuide

Plaatsingsprocedure Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking

Gunningscriteria Prijs (15 pt), referenties (15 pt), kwaliteit van de 
detailhandelsvisie (30 pt), flexibiliteit/bereikbaarheid van 
de inschrijver (10 pt), memorie van toelichting betreffende 
de aan te stellen centrummanager (15 pt) en kwaliteit van de 
toelichting (15 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – opmaken en implementeren van een actieplan 
detailhandelsvisie en het uitvoeren van centrummanagement

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Beoordeling gunningscriteria – Formele motivering – Materiële motivering – 
Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
Als de delegatiehouder een aantal fundamentele bedenkingen formuleert bij het 
onderliggende gunningsverslag, dan is de gunningsbeslissing die geen antwoord op 
deze bedenkingen bevat, niet afdoende gemotiveerd.

Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht werd zowel door de verzoekende als de 
tussenkomende partij een offerte ingediend. Beide offertes werden regelmatig 
verklaard en de opdracht werd uiteindelijk toegewezen aan de tussenkomende partij 
die blijkbaar 9,7 punten meer zou hebben behaald dan de verzoekende partij.

De bestreden beslissing was echter bijzonder summier wat betreft de motieven om voor 
de offerte van de tussenkomende partij te kiezen. Er werd in essentie verwezen naar 
het verslag van de jury. Bij dit verslag van de jury werden door de bevoegde overheid 
(zijnde het college van burgemeester en schepenen) echter een aantal fundamentele 
bedenkingen geformuleerd, o.a. inzake de referenties en uitvoeringsattesten van 
de gekozen inschrijver. Deze elementen waren een cruciaal gegeven in de opdracht 
aangezien deze zowel een rol speelden bij de selectie van de inschrijvers als bij de 
toekenning van de puntenscores. Zo waren de referenties het voorwerp van het tweede 
gunningscriterium. In de gunningsbeslissing zelf was verder nergens enige indicatie 



76

dat aan de opmerkingen van het college een afdoende gevolg werd gegeven.

Hoewel tegen de gunningsbeslissing drie middelen werden aangevoerd, beperkte de 
Raad van State zich tot de beoordeling van het, naderhand ernstig bevonden, eerste 
middel waarbij in essentie een schending van de materiële en formele motiveringsplicht 
werd aangevoerd. Hoewel een opdeling tussen enerzijds het gunningsverslag en 
anderzijds de gunningsbeslissing niet ongebruikelijk is, onderschrijft de bevoegde 
delegatiehouder in principe integraal het gunningsverslag. Door zich de motieven 
uit het gunningsverslag “eigen te maken”, wordt de beslissing een daadwerkelijke 
“gemotiveerde beslissing”. In voorliggend geval stelde de Raad echter vast dat het 
college zich het gunningsverslag niet eigen maakte, maar een aantal fundamentele 
bedenkingen formuleerde. Aldus was de formele motiveringsplicht geschonden. Meer 
zelfs:

• mocht alsnog ervan worden uitgegaan dat het college het gunningsverslag had 
onderschreven, dan is de beslissing minstens behept met een tegenstrijdigheid. 
De geformuleerde bedenkingen worden immers niet weerlegd. Of  nog, de 
geformuleerde bedenkingen leken een akkoord met de beslissing uit te sluiten;

• in de nota met opmerkingen stelde de aanbesteder dat het college “na interne studie 
van de opgeworpen bedenkingen” zou hebben beslist het gunningsverslag alsnog 
bij te vallen, wat een a posteriori motivatie was die niet uit de gunningsbeslissing 
zelf bleek en bijgevolg het gebrek aan motivering niet kon wegnemen;

• in de bewuste opmerkingen bij het gunningsverslag beperkte het college zich 
overigens niet tot de bedenkingen rond het onderzoek van de referenties en de 
uitvoeringsattesten (het tweede gunningscriterium) maar werd de bezorgdheid 
geuit “naar de affiniteit van de aangestelde personen met de stad”. Hierdoor werd 
volgens de Raad niet alleen de beoordeling op het tweede gunningscriterium 
betwijfeld, maar ook de beoordeling op het vijfde gunningscriterium zijnde de 
“memorie van toelichting betreffende de aan te stellen centrummanager”.

De Raad besloot dan ook tot een schending van de zowel de formele als de materiële 
motiveringsplicht, alsook het zorgvuldigheidsbeginsel, en besliste tot de schorsing van 
de bestreden beslissing. 
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Prijs- en kostenonderzoek  
 Raad van State 23 april 2020, nr. 247.439

Verzoekende partij NV APK Wegenbouw

Verwerende partij Autonoom Gemeentebedrijf Sport Geel

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – heraanleg voetbalpleinen en bouw paardenpiste – 
fase 1 tot en met 3

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid – Prijs- en kostenonderzoek – Verwaarloosbare post – Formele 
motivering (Wet 29 juli 1991) – Materiële motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel – 
Redelijkheidsbeginsel – Patere legem-beginsel – Gelijkheidsbeginsel – Belang bij het 
middel

Te onthouden
De aanbesteder beschikt over een aanzienlijke beoordelingsmarge bij het uitvoeren 
van het prijs- en kostenonderzoek. Deze marge laat de aanbesteder onder meer toe 
zowel de parameters te bepalen op basis waarvan het onderzoek zal worden gevoerd 
als het begrip “verwaarloosbare posten” nader in te vullen.

Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht werden vier offertes ontvangen. De verzoekende 
partij had initieel de laagste offerte ingediend, maar werd naderhand geweerd en dit 
omdat de eenheidsprijzen op twee posten als abnormaal werden beschouwd.

In het enige middel oefende de verzoekende partij in vier onderdelen kritiek uit op 
het gevoerde prijs- en kostenonderzoek. 

• In een eerste onderdeel voerde de verzoekende partij aan dat de aanbesteder 
onwettig en willekeurig te werk zou zijn gegaan bij het prijs- en kostenonderzoek. 
Zij zou met name de parameters, die zij had gebruikt om zowel het abnormaal 
karakter van bepaalde prijzen alsook het al dan niet verwaarloosbaar karakter 
van de bepaalde posten te bepalen, niet op voorhand kenbaar hebben gemaakt en 
(bijgevolg) willekeurig te werk zijn gegaan.

De Raad van State wees dit argument af. In eerste instantie stelde hij vast dat 
de wetgeving de aanbesteders een aanzienlijke beoordelingsmarge laat om de 
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criteria te bepalen voor de detectie van de abnormale prijzen. Dit lijkt ook te 
gelden voor het bepalen van de verwaarloosbare posten die in de wetgeving niet 
nader worden gedefinieerd. Vervolgens stelde de Raad vast dat de aanbesteder 
op een eenduidige manier de criteria had bepaald die op het eerste gezicht 
zowel de al dan niet verwaarloosbaarheid van de post als het vermoedelijke 
abnormaal karakter van de eenheidsprijs betroffen. De bestreden beslissing 
bevatte verder ook de motieven waarom de geleverde prijsverantwoordingen 
niet werden aanvaard. Bijgevolg was de aanbesteder binnen de perken van 
haar beoordelingsmarge gebleven en werd het eerste onderdeel als niet ernstig 
afgewezen.

• In een derde onderdeel stelde de verzoekende partij dat de aanbesteder de 
prijsverantwoording voor de bewuste posten 135 en 141 op een onzorgvuldige 
manier zou hebben verricht. 

Met betrekking tot dit argument herhaalde de Raad dat hij de beoordeling van 
de aanbesteder niet mag overdoen, maar enkel een onrechtmatige beoordeling 
mag sanctioneren. De onrechtmatigheidskritieken van de verzoekende partij 
werden, althans voor het abnormaal hoog karakter van de post 135, vervolgens 
één voor één afgewezen. 

In de eerste plaats werd het hoog karakter van haar prijs door de verzoekende 
partij verklaard vanuit het idee dat de kostprijs voor de hemelwaterputten 
door de aanbesteder als kostprijscomponent was vergeten. De Raad wees 
er echter op dat in de bestreden beslissing werd gesteld dat de opgegeven 
prijs, zelfs na aftrek van de kost voor de hemelwaterputten, nog steeds 
significant hoger was dan de gemiddelde prijzen van de overige inschrijvers 
(van wie de marktconformiteit trouwens expliciet werd gecontroleerd).

In tweede instantie merkte de Raad op dat de verantwoording van de 
verzoekende partij, zonder nadere uitleg, verwees naar het beroep op een 
onderaannemer. In dergelijk geval had de kostprijs van deze onderaannemer 
moeten worden gestaafd, wat hier geenszins gebeurd was en wat ook 
expliciet in het gunningsverslag werd opgemerkt.

In derde instantie wees de Raad ook het idee af dat de aanbesteder de 
inschrijver opnieuw had moeten bevragen (cf. artikel 36, §2, laatste lid KB 
Plaatsing 2017). De Raad bracht hierbij nogmaals in herinnering dat de 
herbevraging een loutere mogelijkheid en geen verplichting is.
Bijgevolg had de aanbesteder wel degelijk een zorgvuldig prijsonderzoek 
uitgevoerd en werd ook dit onderdeel als niet ernstig afgewezen. Een nader 
onderzoek naar de kritiek op het onderzoek van post 141 achtte de Raad 
niet nodig aangezien het abnormaal karakter van post 135 al volstond in 
functie van de substantiële onregelmatigheid van de beschouwde offerte.
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• In een tweede onderdeel leverde de verzoekende partij andermaal kritiek op de 
beoordeling van de prijsverantwoording voor post 141. Gegeven dat de Raad bij 
de beoordeling van het derde onderdeel al had aangegeven dat de abnormaliteit 
van post 135 volstond voor de wering, stelde de Raad dat de verzoekende partij 
geen belang meer had bij het tweede onderdeel van het ingeroepen middel.

• Het vierde en laatste onderdeel bevatte onder andere de kritiek dat het 
prijsonderzoek niet voor elke inschrijver op een gelijke manier werd uitgevoerd. 
Zo zou in het kader van dit onderzoek niet zijn onderzocht of de gekozen 
inschrijver wel hemelwaterputten had voorzien in de post 135. Anders gezegd, de 
prijzen van de verzoekende partij zouden strenger zijn gescreend (in functie van 
haar wering) dan de prijzen van de gekozen inschrijver, wat een schending van de 
gelijkheid der inschrijvers impliceert.

Onder verwijzing naar de bestreden beslissing stelde de Raad vast dat de criteria 
ter bepaling van de (vermoedelijk) abnormale prijzen en de verwaarloosbare 
posten op dezelfde manier voor alle inschrijvers werden toegepast. Aangezien 
de verzoekende partij er niet in slaagde aannemelijk te maken dat zij strenger 
werd beoordeeld, wees de Raad ook dit onderdeel als niet ernstig van de hand.

Bij gebrek aan een ernstig middel werd de vordering tot schorsing afgewezen.

 Noot
Dat een herbevraging, in het kader van het prijs- en kostenonderzoek, een loutere 
mogelijkheid betreft en niet als een plicht kan worden aanzien, vloeit reeds voort uit 
artikel 36, §2, laatste lid KB Plaatsing 2017. Het bijhorende Verslag aan de Koning is 
zelfs nog explicieter: “het laatste lid van paragraaf 2 verduidelijkt dat de aanbestedende 
overheid zo nodig de inschrijver opnieuw kan ondervragen binnen een termijn van 
twaalf dagen, die desgevallend kan verminderd worden” (Verslag aan de Koning, BS 
9 mei 2017, 55.356). Ook de Raad van State bevestigt in zijn rechtspraak stelselmatig 
het facultatief karakter van de herbevraging, zie bijvoorbeeld het verderop besproken 
arrest nr. 247.967 van 30 juni 2020 (NV De Vriese Raf).
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Selectie – economische en financiële draagkracht  
 Raad van State 27 april 2020, nr. 247.451

Verzoekende partij BV PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren 

Verwerende partij NV Infrabel

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
mededinging

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Raamovereenkomst voor auditopdrachten en 
raadgevende opdrachten voor de Interne Audit van Infrabel

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Economische- en financiële draagkracht – Materiële motivering 
– Zorgvuldigheidsbeginsel – Redelijkheidsbeginsel – Gelijkheidsbeginsel – 
Taalwetgeving in bestuurszaken

Te onthouden
Een ondernemer dient zorgvuldig te zijn bij de indiening van zijn offerte. Dit is 
niet het geval wanneer de offerte een rapport bevat dat tot de niet-selectie van de 
betrokken ondernemer leidt en waarvan de (foutieve) inhoud niet omstandig door de 
ondernemer wordt betwist.

Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht, die in twee fases verliep, werd de aanvraag tot 
deelneming van de verzoekende partij geweerd wegens het niet voldoen aan één van de 
selectiecriteria. De verzoekende partij betwistte echter haar niet-selectie omdat deze 
zou gebaseerd zijn op een, kennelijk foutief, rapport van een externe firma. Inzake 
de economische en financiële draagkracht diende elke kandidaat immers een rapport 
voor te leggen van Dun & Bradstreet (hierna: D&B) en uit dit rapport diende een score 
(of index) kleiner dan of gelijk aan twee te vermelden. En in dit, kennelijk foutieve, 
rapport waarop de aanbesteder haar selectiebeslissing baseerde, kreeg de verzoekende 
partij op enkele van de gecontroleerde indexen een score hoger dan twee.

In haar verzoekschrift voerde de verzoekende partij in eerste instantie aan dat de 
aanbesteder ten onrechte met het foutieve rapport rekening had gehouden. Daartoe 
ontwikkelde zij twee middelen.

• In een eerste middel stelde de verzoekende partij dat de aanbesteder geen rekening 
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had mogen houden met het foutieve rapport (d.d. 17 juni 2019, overgemaakt 
samen met de offerte op 18 juni 2019), maar haar beslissing had moeten baseren 
op het naderhand gecorrigeerde rapport (d.d. 9 augustus 2019, overgemaakt aan 
de aanbesteder per e-mail op 19 augustus 2019) waarin de fout uit het initiële 
rapport was gecorrigeerd en waaruit bleek dat de verzoekende partij wel aan de 
gevraagde scores voldeed. 

In zijn beoordeling wees de Raad van State er in eerste instantie op dat het aan 
de verzoekende partij toekwam haar economische en financiële draagkracht te 
bewijzen en in die optiek leek zij niet meteen zorgvuldig te zijn geweest door 
samen met haar offerte het D&B rapport over te maken waarvan zij wist dat 
het haar kansen zou hypothekeren. In een bijgevoegde nota bij haar offerte, 
beweerde de verzoekende partij wel een financieel gezonde vennootschap te 
zijn, maar zij liet na het D&B expliciet te protesteren. Daarenboven stelde de 
Raad ook vast dat zij op 19 augustus 2019 wel een ander rapport voorlegde, 
maar dit zonder de brief van D&B mee te sturen waarin zij hun fout toegaven. 
Bijgevolg kon de aanbesteder ook niet worden verweten toch het eerste 
rapport in rekening te hebben gebracht. Meer zelfs, de aanbesteder had – in 
tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partij beweert – zich als zorgvuldige 
overheid ook geen vragen moeten stellen bij dit rapport en was dus ook 
geenszins verplicht de verzoekende partij hierover te bevragen.

• In een tweede middel voerde de verzoekende partij een schending van de formele 
motiveringsplicht aan. Op basis van de informatiebrief, waarbij de redenen 
voor haar niet-selectie werden meegegeven, zou zij niet hebben kunnen afleiden 
waarom de aanbesteder geen rekening had gehouden met de informatie uit het 
later aangeleverde rapport van 9 augustus 2019.

Ook dit middel werd door de Raad als niet ernstig afgewezen. In de 
kennisgevingsbrief werd de verzoekende partij er immers kort en bondig op 
gewezen dat de D&B index hoger dan twee was op het moment van opening 
van de aanvragen tot deelneming. Aldus was aan de formele motiveringsplicht 
voldaan. En dat de aanbesteder op de inhoud van dit eerste rapport mocht 
vertrouwen, bleek reeds uit de bespreking van het eerste middel.

In haar zittingsnota voerde de verzoekende partij uiteindelijk nog een derde middel 
aan. Zo zou Infrabel als een centrale dienst de taalwetgeving in bestuurszaken hebben 
geschonden aangezien de bestreden beslissing blijkbaar enkel in de Franse taal in het 
administratief dossier aanwezig was. Ook dit middel werd door de Raad afgewezen 
en dit gelet op de Nederlandstalige kennisgevingsbrief waarbij de motieven tot niet-
selectie werden vermeld.

Bij gebrek aan een ernstig middel, werd de vordering tot schorsing afgewezen.



82

 Noot
Zie omtrent dit arrest ook: C. De Koninck, “De op de deelners aan een overheidsopdracht 
rustende zorgvuldigheidsplicht: bidders beware!”, noot onder RvS 27 april 2020, nr. 
247.451, T.Aan. 2020/4, 365-373.

Selectie – technische bekwaamheid  
 Raad van State 28 april 2020, nr. 247.455

Verzoekende partij CVBA Robrechts & Thienpont

Verwerende partij Belgische Staat

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – versterking voor veiligheidsstudies en -opdrachten 
(safety & security) binnen het directoraat-generaal 
Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI), Directie Ondersteuning, 
Gebouwen en Veiligheid voor rekening van de Federale 
Overheidsdienst Justitie

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Technische bekwaamheid – Formele motivering (Wet 29 juli 1991) – Materiële 
motivering – Transparantiebeginsel – Patere legem-beginsel – Gelijkheidsbeginsel

Te onthouden
Een selectiecriterium moet worden onderscheiden van een uitvoeringseis. Als 
het bestek een uitvoeringseis bevat, is het niet noodzakelijk dat aan deze eis al 
wordt voldaan op het moment van de gunning, wat echter wel het geval is bij een 
selectiecriterium. 

Samenvatting
De opdracht in kwestie bestond uit twee percelen. Voor het eerste perceel (dat 
betrekking had op de Vlaams en Brusselse inrichtingen) werden twee offertes 
ingediend. De offerte van de verzoekende partij werd voor het bewuste perceel 
geweerd omdat deze onderneming niet voldoende solvabel werd bevonden in het licht 
van de selectie-eis inzake de financiële draagkracht.

In het enige middel, bestaande uit drie onderdelen, bekritiseerde de verzoekende 
partij de selectie en de regelmatigheid van de gekozen inschrijver. 
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• In een eerste onderdeel stelde de verzoekende partij dat de gekozen inschrijver 
niet beschikte over een wettelijk verplichte vergunning (het ging hier om de wet 
van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) als een 
onderneming voor veiligheidsadvies.

Hoewel de Raad van State de toepasselijkheid van de wet van 2 oktober 2017 
niet in twijfel trok, wees de Raad erop dat het beschikken over de betrokken 
vergunning noch als een selectiecriterium in het bestek werd vermeld noch 
op straffe van nietigheid werd voorgeschreven. De vereiste vergunning leek 
dan ook enkel vereist op het ogenblik van de uitvoering van de opdracht. 
Daarenboven was de gekozen offerte ingediend door een maatschap bestaande 
uit twee ondernemingen waarvan de partner, die taken met betrekking tot 
het veiligheidsadvies voor zijn rekening bleek te nemen, wel beschikte over 
de nodige vergunning. Het eerste onderdeel werd bijgevolg als niet ernstig 
beschouwd.

• In een tweede onderdeel stelde de verzoekende partij dat de gekozen inschrijver 
evenzeer niet beschikte over een certificaat “nationale veiligheidsmachtiging – 
niveau geheim” (cf. de wet van 11 december 1998) en dit zowel op het niveau van 
het bedrijf als op het niveau van het personeel.

De Raad wees dit argument van de hand omdat het uitging van een verkeerde 
voorstelling van de feiten. Beide partners van de gekozen maatschap beschikten 
immers over de vereiste veiligheidsmachtiging en onder gesloten omslag 
werden ook de individuele veiligheidsmachtigingen van de voorgestelde 
personeelsleden gevoegd. De gevoegde documenten leken te volstaan, vermits 
het bestek niet leek te eisen dat ook de maatschap zelf (en dus niet enkel beide 
partners) evenzeer over de gevraagde veiligheidsmachtiging moest beschikken.

• In een derde onderdeel verwees de verzoekende partij naar het vierde criterium 
inzake de technische bekwaamheid waarbij werd gestipuleerd dat de inschrijver 
een verklaring diende te voegen dat deze geen band heeft met fabrikanten, 
verdelers of installateurs van producten of met uitvoerders van werkzaamheden 
of leveringen waarvoor hij de aanbestedende overheid advies verstrekt. Volgens 
de verzoekende partij vormde deze bepaling een probleem voor één van de 
partners in de maatschap, zijnde de nv G4S Training & Consultancy Services, 
omdat deze deel uitmaakte van een grotere groep. Meer specifiek zou de 
voorvermelde onderneming de dochter zijn van de nv G4S Secure Solutions die 
een bewakingsonderneming is.

De Raad wees ook dit argument als niet ernstig van de hand en dit om 
meerdere redenen. In eerste instantie omvatte de bewuste besteksbepaling 
geen absoluut verbod. Als er tussen twee ondernemingen toch een band 
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zou bestaan, dan werd hierover een melding in de offerte verwacht. Voor de 
gekozen inschrijver was dergelijke melding wel degelijk gebeurd. Er werd bij 
de offerte met name een verklaring op eer gevoegd waarbij werd aangegeven 
dat de werking van de dochteronderneming geheel zelfstandig verliep, los van 
enige band met de moedervennootschap. Verder leek de dochteronderneming 
ook gebonden aan de bepalingen van de bovenvermelde wet van 2 oktober 2017, 
die evenzeer bepaalde garanties bood op vlak van de neutraliteit. Bijgevolg leek 
de aanbesteder wel degelijk te hebben mogen besluiten dat de adviesverlening 
in de grootste neutraliteit zou gebeuren.

Gegeven dat het enige middel in al zijn onderdelen als niet ernstig werd beschouwd, 
werd de vordering tot schorsing afgewezen.

Beoordelingsmethodiek – scoring van de offertes  
 Raad van State 7 mei 2020, nr. 247.510

Verzoekende partij BV Ernst & Young Consulting

Verwerende partij Vlaamse Gemeenschap

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (50 pt) en kwaliteit van het aanbod (50 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Ondersteuning bij de uitvoering van 
auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Beoordelingsmethodiek – Scoring van de offertes – Formele motivering (Wet 29 
juli 1991) – Materiële motivering – Transparantiebeginsel – Patere legem-beginsel – 
Gelijkheidsbeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
De beoordelingsmethodiek waarbij de sterktes en zwaktes van de ontvangen offertes 
worden geanalyseerd, is een veelgebruikte en aanvaardbare methode. De toegekende 
scores (of punten) moeten uiteraard wel in verhouding staan tot de uitgeschreven 
motivering.

Samenvatting
De voorvermelde opdracht bestaat uit zeven percelen, waarvan in de huidige procedure 
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enkel de gunningsbeslissing voor het eerste perceel (“operationele en organisatie-audit 
bij de Vlaamse overheid of in een interbestuurlijke context”) wordt bestreden. 

Voor het betrokken perceel worden zes offertes ontvangen waarvan er finaal vijf in 
de rangschikking worden opgenomen. Aangezien de opdracht een raamovereenkomst 
met meerdere begunstigden is, wordt de opdracht uiteindelijk gegund aan zowel de 
tussenkomende partij (als eerste gerangschikt met 92,77 punten) en de verzoekende 
partij (als tweede gerangschikt met 90,00 punten). Vermits de concrete bestellingen 
via een cascadesysteem worden toegekend, zou de eerste bestelling aldus aan de 
tussenkomende partij worden toegekend en de tweede bestelling aan de verzoekende 
partij.

Tegen de bestreden beslissing, roept de verzoekende partij twee middelen in.

• In een eerste middel, bestaande uit drie onderdelen, stelt de verzoekende 
partij dat de aanbesteder enkel de inhoud van de offertes heeft beschreven 
en geen onderlinge vergelijking heeft uitgevoerd (eerste onderdeel), dat de 
beoordelingsmethodiek niet werd vastgesteld voor de opening van de offertes 
(tweede onderdeel) en dat voor het gunningscriterium “kwaliteit van het aanbod” 
de opgesomde beoordelingselementen naderhand als subgunningscriteria werden 
gebruikt (derde onderdeel).

Met betrekking tot het eerste onderdeel stelt de Raad van State vast dat het 
gunningsverslag wel degelijk verder gaat dan een loutere beschrijving van de 
inhoud van de verschillende offertes. Zo worden per beoordelingselement de 
plus- en minpunten van de ontvangen offertes weergegeven wat inherent een 
waardering inhoudt. Ook het woordgebruik uit het gunningsverslag wijst 
volgens de Raad op een effectieve vergelijking van de offertes. Ten slotte lijkt 
de motivering uit het verslag ook afdoende om het puntenverschil met de 
eerst gerangschikte inschrijver op het criterium “kwaliteit van het aanbod” te 
verklaren.

Het tweede onderdeel wordt evenzeer door de Raad afgewezen aangezien in 
het bestek effectief wordt aangegeven dat de offertes zullen worden vergeleken 
door de sterktes (pluspunten) en zwaktes (minpunten) op te lijsten. De 
woordelijke motivering wordt vervolgens gekoppeld aan een puntenscore 
die in een redelijke verhouding staat tot de woordelijke motivering. Deze 
manier van werken wordt als een aannemelijke en zelfs veel gebruikte 
beoordelingsmethodiek beschouwd.

Met betrekking tot het derde onderdeel verwijst de Raad enerzijds naar 
het oordeel omtrent het tweede onderdeel en wijst hij er anderzijds op dat 
er geen stukken in het dossier zijn die de stelling van de verzoekende partij 
onderbouwen, wat de ernst van het middel ondergraaft.
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• In een tweede middel betwist de verzoekende partij een aantal minpunten die 
omtrent haar offerte werden vastgesteld. Na te hebben herhaald dat de Raad zich 
bij zijn toetsing niet in de plaats van de aanbesteder mag plaatsen, volgt punt 
per punt een toetsing van de kritieken van de verzoekende partij. De geleverde 
kritiek, op maar liefst zeven onderdelen van de puntentoekenning, focust 
zich ten dele op het niet valideren of het verkeerd interpreteren van bepaalde 
informatie uit de offerte (of de achteraf aangeleverde stukken) en ten dele op 
schijnbare tegenstrijdigheden in de beoordeling. De Raad stelt echter bij elk 
van de geleverde kritieken vast dat de verzoekende partij er niet in slaagt om 
op het eerste gezicht concreet aan te tonen, of minstens aannemelijk te maken, 
waar de aanbesteder zich zou hebben vergist bij de beoordeling vervat in het 
gunningsverslag. Gegeven dat de in het gunningsverslag uitgedrukte concrete 
motieven op het eerste gezicht ook niet van aard zijn dat ze het toegekende 
puntenverschil tussen de offertes niet zouden kunnen verantwoorden, wordt ook 
het tweede middel als niet ernstig beschouwd.

Bij gebrek aan een ernstig bevonden middel, wordt de vordering tot schorsing 
afgewezen.

Beoordelingsmethodiek – scoring van de offertes  
 Raad van State 7 mei 2020, nr. 247.511

Verzoekende partij BV Ernst & Young Consulting

Verwerende partij Vlaamse Gemeenschap

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (50 pt) en kwaliteit van het aanbod (50 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Ondersteuning bij de uitvoering van 
auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten

Soort beroep Schorsing

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Beoordelingsmethodiek – Scoring van de offertes – Formele motivering (Wet 29 
juli 1991) – Materiële motivering – Transparantiebeginsel – Patere legem-beginsel – 
Gelijkheidsbeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel
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Te onthouden
De beoordelingsmethodiek waarbij de sterktes en zwaktes van de diverse offertes 
worden geanalyseerd is een veelgebruikte en aanvaardbare methode. De toegekende 
scores (of punten) moeten uiteraard wel in verhouding staan tot de uitgeschreven 
motivering. 

Samenvatting
De voorvermelde opdracht bestaat uit zeven percelen, waarvan in de huidige procedure 
enkel de gunningsbeslissing voor het derde perceel (“operationele audit bij de lokale 
besturen of in een interbestuurlijke context”) wordt bestreden.

Voor het betrokken perceel worden vier offertes ontvangen waarvan er finaal drie in 
de rangschikking worden opgenomen. Aangezien de opdracht een raamovereenkomst 
met meerdere begunstigden is, wordt de opdracht uiteindelijk gegund aan zowel de 
tussenkomende partij (als eerste gerangschikt met 92,44 punten) en de verzoekende 
partij (als tweede gerangschikt met 88,71 punten). Vermits de concrete bestellingen 
via een cascadesysteem worden toegekend, zou de eerste bestelling aldus aan de 
tussenkomende partij worden toegekend en de tweede bestelling aan de verzoekende 
partij.
In het eerste middel formuleert de verzoekende partij exact dezelfde kritieken 
als deze bij het eerste perceel, die logischerwijze ook op exact dezelfde manier 
door de Raad van State worden afgewezen. Voor het eerste middel wordt dan 
ook integraal verwezen naar de hierboven weergegeven bespreking van het arrest  
nr. 247.510.

In het tweede middel betwist de verzoekende partij opnieuw een aantal minpunten 
die omtrent haar offerte werden vastgesteld. Na te hebben herhaald dat de Raad zich 
bij zijn toetsing niet in de plaats van de aanbesteder mag plaatsen, volgt andermaal 
een punt per punt toetsing van de kritieken van de verzoekende partij. De geleverde 
kritiek is grotendeels gelijkluidend aan deze behandeld in het arrest nr. 247.510 met 
dit verschil dat hier slechts zes elementen worden bekritiseerd. Meer concreet wordt 
de kritiek op het element “ontwikkeling en vorming” niet hernomen. In de andere 
zaak had de verzoekende partij gepoogd een tegenstrijdigheid aan te tonen tussen de 
beoordeling voor perceel 1 en 3 op vlak van de ontwikkeling en vorming. Voor perceel 
1 kreeg zij immers een minpunt toegekend, wat niet het geval bleek voor perceel 3. De 
Raad stelde echter vast dat de inhoud van de offerte voor beide percelen verschilde, 
wat bijgevolg ook het minpunt verklaarde. Voor perceel 1 waren de opleidingen 
immers geconcentreerd bij de aanvang van de carrière en bij promotiekansen, 
terwijl er voor perceel 3 ook aanvullende trainingen en vorming voorzien waren met 
betrekking tot lokale besturen die niet gekoppeld waren aan carrièremogelijkheden of 
promoties. Bijgevolg was enkel voor perceel 1 een minpunt opgenomen, en niet voor 
perceel 3, wat verder ook verklaart waarom in de voorliggende zaak (die specifiek op 
perceel 3 betrekking had) de kritiek op het element ontwikkeling en vorming niet 
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Correctie van vermoedelijke hoeveelheden  
 Raad van State 14 mei 2020, nr. 247.550

Verzoekende partij NV Monument Vandekerckhove

Verwerende partij Kerkfabriek Sint-Hermes te Ronse

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken - Restauratiedossier. Restauratie van de daken en 
goten van de Sint-Hermesbasiliek te Ronse (fase 3)

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Correctie van vermoedelijke hoeveelheden – Formele motivering – Materiële 
motivering – Gelijkheidsbeginsel – Patere legem-beginsel – Stopzetting

Te onthouden
Het per vergissing gebruiken van de verkeerde hoeveelheden in de samenvattende 
opmeting moet worden onderscheiden van de situatie waarbij de inschrijver bewust 
een correctie aan de vermoedelijke hoeveelheden wou voorstellen.

Samenvatting
Voor de betrokken opdracht worden zeven offertes ingediend. De offerte van de 
verzoekende partij wordt uiteindelijk als tweede gerangschikt.

In het enige middel roept de verzoekende partij de onregelmatigheid van de gekozen 
offerte in aangezien de betrokken inschrijver voor een aantal posten een correctie van 
de vermoedelijke hoeveelheden zou hebben voorgesteld, hoewel dit volgens het bestek 
expliciet verboden was.

In zijn beoordeling stelt de Raad van State vast dat de gekozen inschrijver voor 
vier posten (12.A t.e.m. 12.D) effectief andere hoeveelheden dan deze vermeld in de 

werd hernomen. De overige zes punten van kritiek werden op dezelfde manier door 
de Raad afgewezen. Er wordt dan ook verwezen naar de bespreking van het arrest nr. 
247.510.

In lijn met het arrest nr. 247.510 worden beide middelen als niet ernstig beschouwd en 
wordt de vordering tot schorsing afgewezen.
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samenvattende opmeting had gehanteerd. Blijkbaar had de betrokken inschrijver voor 
deze posten de hoeveelheden overgenomen uit de samenvattende opmeting van een 
vorige, stopgezette plaatsingsprocedure. De Raad volgde de redenering van zowel de 
aanbesteder als de tussenkomende partij (de gekozen inschrijver) dat de inschrijver 
geenszins de bedoeling had om een correctie van de vermoedelijke hoeveelheden 
voor te stellen. De Raad nam daarbij ook in overweging dat bij de offerte geen 
verantwoordingsnota was gevoegd (zoals vereist in artikel 79, §2, laatste lid KB 
Plaatsing 2017) en dat de betrokken inschrijver wel degelijk ook had deelgenomen aan 
de vorige, stopgezette opdracht.

De Raad oordeelde dan ook dat de aanbesteder de gemaakte vergissing wel degelijk 
mocht rechtzetten en wees de ingestelde vordering tot schorsing af.
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Beoordelingsmethodiek – scoring van de offertes  
 Raad van State 28 mei 2020, nr. 247.662

Verzoekende partij BVBA Nexus Integrity Consulting

Verwerende partij OCMW Gent

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (wetgevend 
kader 2006)

Gunningscriteria Prijs, service en kwaliteit van de dienstverlening en 
partnerschap en klantgerichtheid

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – raamovereenkomst voor consultancy van 
integriteitbeleid

Soort beroep Vernietiging

Beslissing Raad van State Vernietiging

Trefwoorden
Beoordelingsmethodiek – Scoring van de offertes – Formele motivering (Wet van 29 
juli 1991) – Materiële motivering

Te onthouden
Bij de gunning moeten de offertes op basis van de gunningscriteria met elkaar worden 
vergeleken. Een loutere controle op de volledigheid van de ontvangen offertes kan 
niet met een dergelijke inhoudelijke beoordeling worden gelijkgesteld en is dan ook 
onvoldoende.

Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht worden zes ondernemingen uitgenodigd om een 
offerte in te dienen. Uiteindelijk worden vier offertes ontvangen en met elk inschrijver 
worden vervolgens onderhandelingen aangeknoopt. Uiteindelijk wordt de opdracht 
gegund aan de inschrijver met de laagste prijs en dit vanuit het idee dat alle ontvangen 
inschrijvers op de twee andere gunningscriteria als gelijkwaardig aan elkaar worden 
bevonden.

Tegen de gunningsbeslissing wordt in eerste instantie een vordering tot schorsing 
(UDN) ingeleid die echter bij het arrest nr. 237.726 van 21 maart 2017 wordt verworpen. 
In het hier besproken arrest doet de Raad van State dan weer uitspraak over de 
vernietiging van de bestreden beslissing. 
In het enige ingeroepen middel wordt een gebrek in de motivatie opgeworpen. Noch 
uit de overwegingen van de gunningsbeslissing, noch uit het administratief dossier 
zou immers kunnen worden afgeleid dat de offertes effectief met elkaar werden 
vergeleken wat betreft het tweede en derde gunningscriterium.
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In zijn beoordeling stelt de Raad in eerste instantie vast dat het tweede en derde 
gunningscriterium wel degelijk belangrijk leken te zijn. Zo wordt in het bestek 
voor beide criteria een hele reeks elementen opgesomd die de ingediende offertes 
moeten bevatten. Verder blijkt uit de communicatie, die met de diverse inschrijvers 
tijdens de onderhandelingen werd gevoerd, dat een reeks verduidelijkingen en vragen 
werden gesteld met betrekking tot deze criteria. Vervolgens bekijkt de Raad of de 
offertes wel degelijk met elkaar werden vergeleken op basis van beide geviseerde 
gunningscriteria en stelt daarbij vast dat er effectief een soort toetsing van de 
offertes heeft plaatsgevonden. Niettemin leek deze toetsing eerder een controle te 
zijn op de volledigheid van de diverse offertes dan een inhoudelijke vergelijking. En 
dergelijke volledigheidscontrole kan bezwaarlijk worden aanzien als een zorgvuldige 
en deugdelijke beoordeling van de offertes. Het gebrek aan een deftige motivering 
was hier trouwens des te problematischer gelet op het beperkte prijsverschil tussen 
de diverse offertes. Ten slotte geeft de Raad ook mee dat, gelet op het voorwerp van 
de opdracht, het weinig waarschijnlijk leek dat alle vier offertes een volledig identiek 
kwaliteitsniveau op beide geviseerde gunningscriteria zouden hebben aangeboden.

Het enige middel wordt bijgevolg gegrond beschouwd en de bestreden beslissing 
wordt vernietigd.

Prijs- en kostenonderzoek  
 Raad van State 28 mei 2020, nr. 247.663

Verzoekende partij NV Bouwbedrijf VMG-De Cock

Verwerende partij Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Plaatsingsprocedure Open aanbesteding (wetgevend kader 2006)

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Renovatie van een schoolgebouw en 
omgevingsaanleg

Soort beroep Vernietiging

Beslissing Raad van State Vernietiging

Trefwoorden
Prijs- en kostenonderzoek – Formele motivering – Materiële motivering – 
Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als bij het prijs- en kostenonderzoek geen problemen aan het licht zijn gekomen, 
mag de motivatie in de gunningsbeslissing summier zijn. Niettemin moet uit het 
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administratief dossier blijken dat wel degelijk een afdoende en grondig prijs- en 
kostenonderzoek werd uitgevoerd.

Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht worden vijf offertes ingediend, waarbij de 
verzoekende partij als tweede werd gerangschikt. In het gunningsverslag wordt inzake 
het prijs- en kostenonderzoek schijnbaar enkel de berekeningswijze van de gemiddelde 
offerteprijs meegegeven gevolgd door de vermelding dat er geen abnormale totale 
offerteprijzen werden vastgesteld.

In het ingeroepen middel voert de verzoekende partij in eerste instantie aan dat noch 
uit het gunningsverslag noch uit de gunningsbeslissing blijkt dat er een prijsonderzoek 
is uitgevoerd en al zeker niet wat de eenheidsprijzen betreft (eerste onderdeel). En 
zelfs al zou dergelijk onderzoek zijn uitgevoerd, dan valt het niet te controleren of dit 
onderzoek wel op een behoorlijke wijze is gebeurd (tweede onderdeel).

Na een herhaling van de toepasselijke wettelijke bepalingen, brengt de Raad van 
State in herinnering dat het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert dat een aanbesteder, 
als onderdeel van het regelmatigheidsonderzoek, moet nagaan of een offerte 
geen abnormale prijzen bevat. Als naar aanleiding van het prijsonderzoek geen 
abnormaliteiten worden vastgesteld, mag de motivatie in het gunningsverslag of de 
gunningsbeslissing summier zijn. Of naar de woorden van de Raad: “wanneer een 
aanbestedende overheid een voorgestelde prijs niet abnormaal acht, rust op haar geen 
formele motiveringsplicht omtrent dit gevoerde prijsonderzoek in het gunningsverslag 
of de bestreden beslissing”. Niettemin moet uit het administratief dossier wel blijken 
dat een concreet onderzoek naar de prijzen werd gedaan, wat in voorliggend dossier 
problematisch bleek. Uit het administratief dossier bleek er immers niet meteen een 
onderzoek naar de eenheidsprijzen te zijn uitgevoerd. Achteraf, tijdens de procedure 
voor de Raad, opgemaakte tabellen met een vergelijking van de diverse eenheidsprijzen 
kunnen dit gebrek in het gunningsdossier niet goedmaken, ook al omdat in die 
tabellen een aantal prijzen als abnormaal laag worden bestempeld zonder dat hieraan 
een verder gevolg werd gegeven. Bijgevolg lag er geen bewijs van een zorgvuldig 
prijsonderzoek voor en werd het aangevoerde middel gegrond bevonden.

Aangezien het enige middel gegrond wordt bevonden, wordt de bestreden beslissing 
vernietigd
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Scoring van de offertes – vraag tot verduidelijking   
 Raad van State 11 juni 2020, nr. 247.774

Verzoekende partij BV De Witte

Verwerende partij Stad Damme

Plaatsingsprocedure Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking

Gunningscriteria Prijs (100 pt), afstand tot de werklocaties in functie van de 
impact op het milieu (50 pt) en plan van aanpak (50 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – maaien van zoomwegen 2020

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Scoring van de offertes – Vraag tot verduidelijking – Materiële motivering – 
Zorgvuldigheidsbeginsel – Duurzaamheid (impact op milieu)

Te onthouden
De aanbesteder mag, bij de beoordeling van de afstand tot de werklocaties, rekening 
houden met een depot dat niet formeel aan een bepaalde inschrijver toebehoort maar 
waarvoor de betrokken inschrijver wel over een geldige (gebruiks)overeenkomst 
beschikt.

Samenvatting
Voor de opdracht worden vijf offertes ingediend waarvan er vier worden geselecteerd. 
De vier overblijvende offertes worden blijkbaar alle als regelmatig beschouwd en 
uiteindelijk wordt de verzoekende partij als tweede gerangschikt met een score van 
159,42 punten op een totaal van 200.

In het enige middel stelt de verzoekende partij zich vragen bij de score die de 
gekozen inschrijver kreeg toegekend op het tweede gunningscriterium. Meer specifiek 
had de gekozen inschrijver de maximale score van 50 punten toegekend gekregen. 
Reden hiertoe was dat zij zou beschikken over een depot/werklocatie op een adres 
te Maldegem dat binnen een straal van 10 kilometer gelegen was van het door de 
aanbesteder vooropgestelde centrale punt te Damme. De verzoekende partij betwistte 
het bestaan van het vermelde depot te Maldegem en stelde dat het depot van de gekozen 
inschrijver ofwel te Wetteren, ofwel te Meerhout diende te worden gesitueerd, wat tot 
een veel lagere score zou hebben geleid.
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In zijn beoordeling valt de Raad van State terug op de stukken in het administratief 
dossier. Bij dit onderzoek stelt de Raad vast dat rond de opgegeven locatie van de 
werkplaats op 7 april 2020 een vraag tot verduidelijking werd gesteld door de 
aanbesteder. En op deze vraag tot verduidelijking werd op 8 april 2020 door de 
gekozen inschrijver geantwoord dat zij effectief kon gebruikmaken van de loods en de 
terreinen op het adres te Maldegem. Met de eigenaar van het terrein wordt naderhand 
(op 7 mei 2020) ook een ondertekend, maar niet gedateerd, stuk aangeleverd. De 
Raad stelt vast dat de aanbesteder effectief mocht vertrouwen op het bestaan van 
de werflocatie te Maldegem. Het antwoord op de achteraf gevraagde verduidelijking 
vormde immers de bevestiging van een element dat in de offerte aanwezig was. 
Bijgevolg mocht de aanbesteder er binnen haar beoordelingsruimte van uitgaan dat de 
gekozen inschrijver te Maldegem effectief over een werkplaatslocatie kon beschikken 
en wordt het middel als niet ernstig afgewezen.

Bij gebrek aan een ernstig middel, wordt de vordering tot schorsing afgewezen.
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Prijs- en kostenonderzoek   
 Raad van State 18 juni 2020, nr. 247.827

Verzoekende partij NV Denys – NV Smet-F&C

Verwerende partij Belgische Staat – MIVB 

Plaatsingsprocedure Openbare procedure 

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Uitbreiding van het metronet naar het Noorden – 
constructie Kunstwerken Noordstation 

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Regelmatigheid – Prijs- en kostenonderzoek – Formele motivering – Materiële 
motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Indien bij het algemeen prijs- en kostenonderzoek een reeks posten met mogelijk 
abnormale prijzen wordt vastgesteld, dan moet de betrokken inschrijver in principe 
om een prijsverantwoording voor deze posten worden verzocht.

Samenvatting
Voor de opdracht worden vier offertes ingediend. Bij opening blijkt de verzoekende 
partij de tweede laagste offerte te hebben ingediend. Na de verbetering en aanpassing 
van de ontvangen offertes wordt de offerte van de verzoekende partij echter de 
laagste. Toch wordt de opdracht niet aan de verzoekende partij gegund aangezien bij 
het prijs- en kostenonderzoek een abnormaal lage eenheidsprijs (op een schijnbaar 
niet te verwaarlozen post) wordt vastgesteld. Uiteindelijk wordt de opdracht gegund 
aan de tussenkomende partij (de gekozen inschrijver) en stapt de verzoekende partij 
naar de Raad van State.

In het verzoekschrift uit de verzoekende partij kritiek op het door de aanbesteder 
uitgevoerde prijs- en kostenonderzoek. Zo zou de aanbesteder, zowel bij de 
gekozen offerte als bij de offerte van de verzoekende partij, een hele reeks van 
schijnbaar abnormale (hoge en lage) prijzen hebben gedetecteerd bij het algemeen 
prijsonderzoek. Slechts voor één van de gedetecteerde posten (post nr. 347) werd een 
prijsverantwoording van de betrokken inschrijver gevraagd. De overige betrokken 
posten zouden enkel door de aanbesteder zijn beoordeeld, wat in strijd is met de 
wetgeving.
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Na een onderzoek van het administratief dossier, stelt de Raad effectief vast dat de 
aanbesteder bij het prijsonderzoek (in de offerte van zowel de gekozen inschrijver 
als de verzoekende partij) een hele reeks posten heeft opgesomd met schijnbare 
abnormaal hoge of lage eenheidsprijzen en dat, op een enkele uitzondering na, deze 
posten niet nader werden bevraagd. Door enkel de motieven mee te delen waarom 
geen prijsverantwoording werd gevraagd, heeft de aanbesteder gehandeld in strijd met 
artikel 44, §1 KB Plaatsing Speciale Sectoren. Zowel het dispositief als de bijhorende 
uitleg in het Verslag aan de Koning zijn immers duidelijk ter zake. Zo luidt het Verslag 
aan de Koning bij het, geheel analoge, artikel 36, § 1 KB Plaatsing 2017 als volgt: “[…] 
Wanneer blijkt dat er prijzen of kosten worden aangeboden die abnormaal laag of 
hoog lijken, is de prijzenbevraging verplicht […]”. 

Aangezien het derde onderdeel van het eerste middel ernstig wordt bevonden, wordt 
niet verder ingegaan op de andere onderdelen van het ingeroepen middel en beslist de 
Raad tot de schorsing van de bestreden beslissing.

 Noot
Naar aanleiding van de schorsing van de bestreden beslissing, wordt de initiële 
gunningsbeslissing ingetrokken en tegen de nieuwe gunningsbeslissing (d.d. 22 
september 2020) wordt naderhand opnieuw een beroep tot schorsing (UDN) ingesteld. 
Dit arrest (nr. 248.898 van 12 november 2020) wordt verderop in dit boek besproken.

Uitvoering – wijziging van de opdracht – overdracht –  
vervanging onderaannemer   

 Raad van State 18 juni 2020, nr. 247.832

Verzoekende partij NV Besix

Verwerende partij Vlaamse Gemeenschap

Plaatsingsprocedure Mededingingsprocedure met onderhandeling

Gunningscriteria Kwaliteit, totale kost en ligging 

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Ontwerpen, bouwen en terbeschikkingstellen 
(via een huur) van een gebouw voor de Vlaamse Overheid in 
Brussel  

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Uitvoering – Wijziging van de opdracht – Overdracht – Vervanging onderaannemer 
– Rechtsmacht Raad van State 
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Te onthouden
Een ondernemer die geen offerte heeft ingediend voor een bepaalde opdracht, heeft  
in principe ook geen belang om zich te verzetten tegen de latere overdracht van deze 
opdracht door de gekozen inschrijver richting een andere ondernemer.

Samenvatting
De bovenvermelde zaak heeft betrekking op twee wijzigingen die aan een in uitvoering 
zijnde opdracht werden aangebracht. In essentie zijn een hele reeks partijen in de 
discussie betrokken. 

• In eerste instantie is er de contractuele relatie tussen de aanbesteder (de Vlaamse 
Gemeenschap) en de NV Befimmo aan wie een overheidsopdracht gegund werd. 
Aangezien de opdracht betrekking heeft op de huur van een nog te realiseren 
gebouw, wordt de Vlaamse Gemeenschap uiteindelijk een huurder van de NV 
Befimmo. De NV Befimmo zal de huurovereenkomst echter overdragen aan haar 
dochteronderneming, de NV Zin in Noord.

• In tweede instantie is er de rechtsverhouding tussen de hoofdaannemer (de NV 
Befimmo) en haar onderaannemers. In de offerte was de verzoekende partij 
(de NV Besix) nog vermeld als onderaannemer, maar deze onderaannemer 
wordt tijdens de uitvoering vervangen door een maatschap bestaande uit CFE 
Contracting en drie van haar dochtervennootschappen.

In de procedure voor de Raad van State worden twee zaken betwist. Enerzijds wordt 
de schorsing gevraagd van de beslissing waarbij de aanbesteder heeft ingestemd met 
de vervanging van de onderaannemer (de eerste bestreden beslissing). Anderzijds 
wordt ook de schorsing gevraagd van de beslissing waarbij de aanbesteder heeft 
ingestemd met de overdracht van de opdracht door de NV Befimmo naar haar 
dochteronderneming, de NV Zin in Noord (de tweede bestreden beslissing).

Uiteindelijk zal de Raad geen uitspraak te gronde doen, maar wordt de vordering om 
meerdere redenen als onontvankelijk afgewezen.

• Voor de eerste bestreden beslissing, aanvaardde de Raad twee gronden van 
onontvankelijkheid. In eerste instantie volgde de Raad de exceptie van de 
aanbesteder en de tussenkomende partij inzake het gebrek aan rechtsmacht van 
de Raad van State. Enerzijds stelt de Raad vast dat de verzoekende partij enkel 
een onderaannemer van de verhuurder was en aldus geen rechtstreekse band 
had met de aanbesteder. Anderzijds stelt de Raad ook vast dat de aanbesteder 
weliswaar akkoord ging met de vervanging, maar dat dit akkoord slechts een 
uitvloeisel leek van de beslissing van de verhuurder om de verzoekende partij 
als onderaannemer te vervangen. De Raad besluit dan ook dat de bestreden 
beslissing in eerste instantie een toepassing vormt van een contractsbepaling 
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en haar kracht niet ontleent aan het openbaar gezag. Bijgevolg valt het 
uitsluitend aan de burgerlijke rechter toe om uitspraak te doen over de zaak. 
 
In tweede instantie stemde de Raad ook in met de exceptie van de aanbesteder 
en de tussenkomende partij inzake het gebrek aan belang bij de ingestelde 
vordering. Idee van de verzoekende partij was dat de doorgevoerde wijziging 
een dermate substantieel karakter had dat deze eigenlijk het voorwerp van een 
nieuwe opdracht diende uit te maken. Gegeven dat de verzoekende partij, als 
onderaannemer, echter geen kandidaat was bij de initiële opdracht, leek zij dan 
ook geen belang te hebben bij de vordering. De Raad merkt hierbij ook op dat de 
verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij, alleen dan wel met partners, 
wel kandidaat zou zijn bij de nieuwe opdracht.

• Voor de tweede bestreden beslissing aanvaardde de Raad dan weer de exceptie 
dat de vordering te laat was ingesteld. De beslissing tot overdracht van de 
moederonderneming (NV Befimmo) aan de dochteronderneming (NV Zin in 
Noord) werd blijkbaar overeengekomen met de aanbesteder op 26 september 
2019. Deze beslissing diende echter niet officieel te worden meegedeeld aan de 
verzoekende partij en bijgevolg moest worden nagegaan wanneer de verzoekende 
partij feitelijk kennis had kunnen nemen van deze beslissing. Welnu, in een 
voetnoot van de brief aan de verzoekende partij, gedateerd op 18 februari 
2020, werd deze overdracht effectief kenbaar gemaakt. Op dat moment had de 
verzoekende partij dan ook op de hoogte moeten zijn van de (onderliggende) 
beslissing van de aanbesteder waarbij met de overdracht werd ingestemd. Zodus 
was de vordering ingesteld op 20 mei 2020 laattijdig aangezien deze niet binnen de 
15 dagen na de feitelijke kennisname van de bestreden beslissing werd ingesteld. 

De ingestelde vordering tot schorsing wordt, bij gebrek aan een ontvankelijk middel, 
dan ook afgewezen.

 Noot
Inzake de rechtsmacht van de Raad van State om kennis te nemen van beslissingen 
tijdens de uitvoering van de opdracht, zie ook het eerder besproken arrest nr. 247.072 
van 18 februari 2020.
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Selectie – technische bekwaamheid – prijs- en  
kostenonderzoek   

 Raad van State 26 juni 2020, nr. 247.932

Verzoekende partij BV A3Services – NV Ruimdienst Dekeyser – BVBA Garwig 
Logistics 

Verwerende partij Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging 
voor vuilverwijdering en -verwerking voor de Veurne en 
Ommeland (IVVO)

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Ophaling aan huis van rest- en gft-afval in 
diftarcontainers 

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Technische bekwaamheid – Regelmatigheid – Prijs- en kostenonderzoek 
– Opdracht in percelen – Prijsvermindering – Groepsofferte – Formele motivering 
(Wet van 29 juni 1991) – Transparantiebeginsel 

Te onthouden
Als bij een opdracht in percelen wordt gekozen voor een zogenaamde groepsofferte, 
zijnde een offerte waarvoor een korting wordt toegestaan bij een combinatie 
van verschillende percelen, mag het prijs- en kostenonderzoek zich in principe 
concentreren op de prijzen uit deze groepsofferte.

Samenvatting
Voor de opdracht, die is ingedeeld in vier percelen, worden vijf offertes ontvangen. De 
eerste verzoekende partij dient een offerte in voor perceel 4. De tweede verzoekende 
partij dient een offerte in voor perceel 1 en 2. En de derde verzoekende partij dient 
een offerte in voor perceel 2 en 3. De tussenkomende partij dient een offerte in voor 
perceel 1, 2, 3 en 4 en dient daarenboven een offerte in met prijsvermindering bij 
samenvoeging van de vier percelen. Uiteindelijk blijkt de “groepsofferte” van de 
tussenkomende partij (de gekozen inschrijver) voor de vier percelen de economisch 
meest voordelige offerte te zijn en wordt de opdracht aan deze inschrijver gegund.

In een eerste middel betwist de verzoekende partij de selecteerbaarheid van de 
gekozen inschrijver. In de visie van de verzoekende partij dient de gekozen inschrijver 
permanent over 9 ophaalvoertuigen te beschikken. Het geciteerde aantal van 9 
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voertuigen wordt verkregen door de minimale aantallen per perceel (3 voertuigen 
voor perceel 1 en telkens 2 voor de overige percelen) samen te tellen. Inclusief de 
reservewagens zou de gekozen inschrijver slechts over 8 voertuigen beschikken.

• In zijn beslissing onderzoekt de Raad van State de bedoeling van de selectie-
eis. Volgens de Raad heeft de aanbesteder hiermee willen garanderen dat de 
inschrijvers over de nodige ophaalcapaciteit zouden beschikken om elk van de 
betrokken percelen naar behoren uit te voeren. Bijgevolg leek het uitgangspunt 
van de verzoekende partij, waarbij zij uitging van het cumulatief bekijken 
van de per perceel vermelde voertuigen, alvast verkeerd. Vervolgens stelt 
de Raad, na onderzoek van de stukken in het administratief dossier, vast dat 
niet alleen zes nieuwe wagens zullen worden aangekocht, maar dat ook een 
efficiënte ophaalkalender wordt voorgesteld die toelaat om met respectievelijk 
6 (laagseizoen) en 7 (hoogseizoen) wagens de ophaling te verzekeren. Bijgevolg 
wordt het eerste middel als niet ernstig verworpen.

In een tweede middel oefent de verzoekende partij kritiek uit op het prijs- en 
kostenonderzoek. 

• In een eerste onderdeel voert zij aan dat de aanbesteder enkel een nazicht zou 
hebben uitgevoerd naar het abnormaal laag karakter van de prijzen uit de 
gegroepeerde offerte. Er had echter ook een onderzoek moeten gebeuren naar 
de abnormaal hoge eenheidsprijzen uit de basisofferte. En indien er effectief 
sprake was van abnormaal hoge prijzen zou, althans volgens de verzoekende 
partij, de onregelmatigheid van de basisofferte ook tot de onregelmatigheid van 
de gegroepeerde offerte moeten leiden.

Dit eerste onderdeel wordt door de Raad als niet ernstig afgewezen. De Raad 
merkt op dat de aanbesteder een algemeen prijs- en kostenonderzoek heeft 
uitgevoerd op alle ontvangen offertes. Dat zij daarna geen prijsverantwoording 
heeft gevraagd van prijzen uit de offertes die toch niet voor gunning in 
aanmerking kwamen, en zich dus concentreerde op de gegroepeerde offerte, 
lijkt perfect verzoenbaar met de ratio legis van artikel 36 KB Plaatsing 2017. 
Ook de doorwerking van de eventuele onregelmatigheid van de basisofferte 
richting de gegroepeerde offerte wordt niet door de Raad aanvaard. Zo stelt de 
Raad vast dat de prijszetting voor de gegroepeerde offerte niet louter bestaat 
uit een korting op de prijs van de basisofferte. Zo lijkt de gekozen inschrijver 
voor de gegroepeerde offerte te hebben bekeken welke kosten er respectievelijk 
eigen dan wel gemeen waren aan de individuele percelen en is zij op die manier 
tot eenheidsprijzen gekomen die per inwoner en per container lager waren dan 
de basisofferte.



103

• In een tweede onderdeel stelt de verzoekende partij dat de, niet-cijfermatig 
onderbouwde, prijsverantwoording die door de gekozen inschrijver werd 
aangeleverd te vaag en te algemeen is en dus niet mocht worden aanvaard.

Ook dit tweede onderdeel wordt door de Raad als niet ernstig afgewezen. 
In eerste instantie had de aanbesteder vastgesteld dat het offertebedrag van 
de gegroepeerde offerte slechts 1,1% afweek van de geraamde waarde voor 
alle percelen samen. Dit element, samengenomen met de door de betrokken 
inschrijver ingeroepen schaalvoordelen, lijken te kunnen beschouwd als 
een afdoende prijsverantwoording. Of nog, de aanbesteder lijkt geen 
beoordelingsfout te hebben gemaakt door in voorliggend geval een niet-
cijfermatig onderbouwde prijsverantwoording te aanvaarden. 

Bij gebrek aan een ernstig bevonden middel, wordt de vordering tot schorsing 
afgewezen.
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Prijs- en kostenonderzoek   
 Raad van State 30 juni 2020, nr. 247.967

Verzoekende partij NV De Vriese Raf

Verwerende partij Vlaamse Gewest

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Structureel onderhoud fietspaden in district 315 
Oostende

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid – Prijs- en kostenonderzoek – Formele motivering (Wet van 29 juli 
1991) – Materiële motivering – Gelijkheidsbeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
Als een inschrijver om een prijsverantwoording wordt verzocht, dan moet de 
aanbesteder niet noodzakelijk de uitkomst van het (voorafgaande) algemene prijs- en 
kostenonderzoek meedelen en moet zij evenmin de daarbij gebruikte methodiek uit 
de doeken doen.

Samenvatting
Voor de betrokken opdracht, die een raamovereenkomst met een initiële duur van 
één jaar betreft en wordt gesloten met één opdrachtnemer, worden zeven offertes 
ingediend. De verzoekende partij leek initieel de laagste offerte te hebben ingediend. 
Niettemin wordt deze offerte op prijstechnisch vlak als substantieel onregelmatig 
beschouwd en uit de verdere procedure geweerd. De opdracht wordt uiteindelijk 
gegund aan de initieel als tweede gerangschikte inschrijver (de tussenkomende partij).

In het enige ingeroepen middel levert de verzoekende partij in vier onderdelen kritiek 
op het door de aanbesteder uitgevoerde prijs- en kostenonderzoek.

• In het eerste onderdeel betoogt de verzoekende partij dat de bevraging die zij 
heeft ontvangen, niet kon worden aanzien als een vraag tot prijsverantwoording 
(cf. artikel 36 KB Plaatsing 2017, het bijzonder prijsonderzoek) maar door een 
gebrek aan een indicatie van het abnormaal karakter van de bevraagde posten 
moest worden beschouwd als een loutere prijstoelichting (cf. artikel 35 KB 
Plaatsing 2017, het algemeen prijsonderzoek). De beslissing om haar uit te sluiten, 
is bijgevolg ook niet regelmatig aangezien zij niet om een prijsverantwoording 
werd verzocht.
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De Raad wijst dit eerste onderdeel als niet ernstig van de hand. Na onderzoek 
van het administratief dossier stelt de Raad vast dat de aanbesteder wel 
degelijk zowel een algemeen als een bijzonder prijsonderzoek heeft uitgevoerd. 
De verzoekende partij kon bij de bevraging door de aanbesteder ook geenszins 
betwijfelen dat het een vraag tot prijsverantwoording betrof aangezien 
in de brief expliciet naar artikel 36, §2 KB Plaatsing 2017 werd verwezen. 
Daarenboven bevat artikel 35 KB Plaatsing 2017 geen verplichting in hoofde 
van de aanbesteder om de resultaten van het algemeen prijsonderzoek formeel 
mee te delen aan de bevraagde inschrijver. Bijgevolg kan de verzoekende 
partij niet ernstig beweren dat haar de kans op een prijsverantwoording werd 
ontzegd.

• In een tweede onderdeel bouwt de verzoekende partij verder op de eerder 
ontwikkelde argumentatie. Zo zou het administratief dossier geen bewijs 
bevatten dat een algemeen prijs- en kostenonderzoek werd uitgevoerd. Zo zou 
er geen verwijzing zijn naar de ramingsprijzen, naar prijzen van gelijkaardige 
opdrachten, noch naar prijsinformatie uit de interne MEDIAAN-databank.

Dit argument wordt evenzeer afgewezen aangezien uit het administratief 
dossier bleek welke methodiek werd toegepast om abnormale prijzen te 
detecteren. Verder won de aanbesteder ook expliciet, en dit tot tweemaal toe, 
het advies van ATO (Algemene Technische Ondersteuning) in om haar bij te 
staan en te adviseren over het uit te voeren prijsonderzoek.

• In een derde onderdeel stelt de verzoekende partij de motivatie van de aanbesteder 
in vraag om bepaalde posten als abnormaal te beschouwen. Meer specifiek zou 
de motivatie bij het abnormaal karakter van post 13 bijzonder summier en 
niet afdoende zijn. Voor post 61 verwijst de verzoekende partij dan weer naar 
de prijsberekening van de door haar geconsulteerde onderaannemer, die zou 
aantonen dat de geboden prijs niet marktvervalsend is en dat de opdracht perfect 
volgens de geboden prijs kan worden uitgevoerd. Verder zou zij ook ongelijk zijn 
behandeld ten opzichte van de gekozen inschrijver die, in tegenstelling tot zijzelf, 
wel een tweede maal werd bevraagd.

Na te hebben herhaald dat de aanbesteder over een aanzienlijke 
beoordelingsruimte beschikt om de gegeven prijsverantwoordingen al dan niet 
te aanvaarden, wordt in detail de beoordeling van de posten 13 en 61 besproken.

Voor post 61 beperkte de verzoekende partij zich tot het verwijzen naar 
prijzen van een onderaannemer. Volgens vaste rechtspraak van de Raad 
van State volstaat dergelijke verwijzing op zich niet als een afdoende 
verantwoording. De aangeleverde verantwoording bleek dan ook nog eens 
gebrekkig in de zin dat de onderaannemer uitging van een uitvoering in één 
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fase, wat volgens de aanbesteder onrealistisch was. De betrokken opdracht 
was immers een raamovereenkomst waarbij er bestellingen naargelang 
behoefte zouden worden geplaatst (wat dus gespreide bestellingen 
impliceert). Daarenboven was de offerte van de onderaannemer ook niet 
gedetailleerd noch cijfermatig onderbouwd. En wat de herbevraging betreft, 
herhaalt de Raad dat het hier om een mogelijkheid en niet om verplichting 
gaat. Van een schending van het gelijkheidsbeginsel was trouwens evenmin 
sprake aangezien de zogenaamde herbevraging van de verzoekende partij 
de facto een onderzoek betrof van een aantal extra posten op vraag van 
ATO. Anders gezegd, ook de gekozen inschrijver werd niet tweemaal over 
hetzelfde probleem bevraagd.

Voor post 13 maakte de verzoekende partij weliswaar een opsplitsing tussen 
de kostcomponenten uitgraven, profileren en afvoeren, maar een verdere 
detaillering in functie van met name de kosten voor arbeid (uurlonen), 
materieel, materialen etc. ontbrak. De aanbesteder mocht dan ook 
oordelen dat de verantwoording voor deze post te summier was. De Raad 
merkt ook op dat de verzoekende partij niet zomaar kan beweren extra 
tijd nodig te hebben gehad om de calculaties uit te voeren aangezien de 
(onderliggende) calculaties eigenlijk al beschikbaar hadden moeten zij op 
het moment van indiening van de offerte. De ingeroepen schending van het 
gelijkheidsbeginsel, omdat zij in tegenstelling tot de gekozen inschrijver 
niet zou zijn herbevraagd, wordt om dezelfde redenen afgewezen als bij 
post 61.

Ook het derde onderdeel van het enige middel wordt bijgevolg door de Raad 
als niet ernstig afgewezen.

• In een vierde en laatste onderdeel werpt de verzoekende partij op dat de bestreden 
beslissing sowieso behept zou zijn met een motiveringsgebrek aangezien deze geen 
aanvaardbare motieven bevatte voor de regelmatigheid van de twee regelmatig 
bevonden offertes.

Ook dit onderdeel van het enige middel wordt afgewezen en dit aangezien 
de vrij summiere motivering uit de bestreden beslissing wordt gedragen door 
de nodige stukken uit het administratief dossier. Uit deze stukken blijkt niet 
alleen dat de aanbesteder de prijzen en de aangeleverde verantwoordingen 
grondig heeft onderzocht, maar evenzeer dat de betrokken inschrijvers niet 
dezelfde fouten hebben begaan als de verzoekende partij. Zo wordt in de 
aangeleverde verantwoordingen niet louter verwezen naar een offerte van een 
onderaannemer en worden de geboden prijzen ook gedetailleerd en cijfermatig 
onderbouwd met een opdeling in de verschillende kostprijscomponenten.
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Doordat het enige middel op geen enkel onderdeel als ernstig wordt bevonden, wordt 
de vordering tot schorsing verworpen.

 Noot
Inzake het facultatief karakter van de herbevraging, zie ook het hoger besproken 
arrest nr. 247.439 van 23 april 2020 (NV APK Wegenbouw).

Selectie – erkenning der aannemers – regelmatigheid  
(algemeen en prijs- en kostenonderzoek)   

 Raad van State 3 juli 2020, nr. 247.997

Verzoekende partij BV Elektrotechnische ondernemingen Vanderputten

Verwerende partij Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV-ILVO)

Plaatsingsprocedure Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking

Gunningscriteria Onder andere prijs, kwaliteit van de aangeboden producten en 
planning

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Het vervangen van een elektrische installatie van 
een elektriciteitscabine en het aanleggen van de infrastructuur 
voor het vernieuwen van elektrische leidingen en het nieuw 
aanleggen van dataleidingen

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Erkenning der aannemers – Regelmatigheid – Prijs- en kostenonderzoek – 
Materiële motivering – Patere legem-beginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
De erkenning, zoals vermeld in het bestek, kan bij de gunning worden herzien op basis 
van het uiteindelijke voorwerp van de opdracht.

Samenvatting
Voor de opdracht, die opgedeeld is in twee percelen, wordt door slechts twee 
ondernemingen een offerte ingediend. De gekozen inschrijver (tevens tussenkomende 
partij) dient voor beide percelen een offerte in, de verzoekende partij enkel voor het 
tweede perceel. Logischerwijze vormt enkel het tweede perceel voorwerp van discussie 
voor de Raad van State.
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Initieel had de aanbesteder het tweede perceel toegekend aan de verzoekende partij. 
De tussenkomende partij werd in deze initiële beslissing uit de procedure geweerd 
omdat deze niet over de vereiste erkenning zou beschikken. Deze beslissing werd 
naderhand echter door de Raad geschorst (zie het hoger besproken arrest nr. 246.558 
van 7 januari 2020) en dit omdat de verzoekende partij wel over de erkenning 
beschikte die overeenkwam met het werkelijke voorwerp van de opdracht. Of nog, in 
dit arrest had de Raad eigenlijk aangegeven dat de overheid een foutieve erkenning in 
het bestek had opgenomen.
Gevolg gevend aan de visie van de Raad, wordt een nieuwe gunningsbeslissing 
opgemaakt waarbij de opdracht effectief wordt toegewezen aan de (vroegere) 
verzoekende partij. En zoals enigszins te verwachten viel, wordt deze nieuwe beslissing 
nu aangevochten door de andere inschrijver. 

In een eerste middel, bestaande uit twee onderdelen, wordt kritiek geleverd op de 
selectie van de gekozen inschrijver. Enerzijds wordt de herkwalificatie van de in het 
bestek voorziene erkenning van P1 naar P2 betwist (eerste onderdeel) en anderzijds 
wordt betwist dat de gekozen inschrijver zou voldoen aan het selectiecriterium met 
betrekking tot de veiligheids- en gezondheidspolicy (tweede onderdeel).

De Raad wijst uiteindelijk beide onderdelen als niet ernstig af.

• Voor het eerste onderdeel herhaalt de Raad dat de erkenningsvoorwaarden uit 
het bestek principieel precair zijn. Aangezien de erkenningsvoorwaarden pas 
op het moment van de sluiting van de opdracht vervuld moeten zijn, valt een 
herkwalificatie niet uit te sluiten. De Raad sluit zich uiteindelijk aan bij de 
uitgebreid onderbouwde en becijferde herkwalificatie van de aanbesteder en 
wijst tegelijk het idee van de verzoekende partij, dat “hoogspanningscabines” 
alsnog te beschouwen zijn als een gebouw in de zin van de initieel in het bestek 
voorziene ondercategorie P1, van de hand.

• Het tweede onderdeel wordt dan weer afgewezen wegens een gebrek aan feitelijke 
grondslag. Bij de offerte van de verzoekende partij was wel degelijk het gevraagde 
VCA-certificaat gevoegd. Verder geeft de Raad ook nogmaals mee dat, als een 
offerte voldoet aan een selectiecriterium, de formele motiveringsplicht niet lijkt 
te eisen dat een vermelding met een cijfer “1” (versus het cijfer “0” als niet wordt 
voldaan) nog nader wordt onderbouwd.

In een tweede middel, opnieuw bestaande uit twee onderdelen, wordt dan weer kritiek 
geleverd op het uitgevoerde regelmatigheidsonderzoek. In een eerste onderdeel stelt 
de verzoekende partij dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat een zorgvuldig 
prijs- en kostenonderzoek werd uitgevoerd. In een tweede onderdeel voert de 
verzoekende partij aan dat uit de bestreden beslissing ook niet blijkt dat de offerte 
werd gecontroleerd op de afwezigheid van substantiële onregelmatigheden (cf. artikel 
76, § 1, derde en vierde lid KB Plaatsing 2017).



110

De Raad wijst ook beide onderdelen van het tweede middel als niet ernstig af.

• Wat betreft het prijs- en kostenonderzoek stelt de Raad vast dat het gunningsverslag 
een rekentabel bevat waarbij zowel de eenheids- als de totaalprijzen van de 
twee BAFO’s werden onderzocht en waarbij ook de gebruikte methodiek 
wordt geëxpliciteerd. Via de toegepaste methodiek werden een aantal posten 
als potentieel abnormaal aangemerkt en voor één van de weerhouden posten 
werd van beide inschrijvers een prijsverantwoording gevraagd. Bijgevolg lijkt 
de aanbesteder wel degelijk een zorgvuldig prijs- en kostenonderzoek te hebben 
uitgevoerd.

• Met betrekking tot het tweede onderdeel herhaalt de Raad zijn visie dat 
de formele motiveringsplicht geen extensieve uitleg vereist als bij het 
regelmatigheidsonderzoek geen bijzondere problemen zijn opgedoken. Het 
volstaat dat uit de beslissing blijkt dat de regelmatigheid wel degelijk werd 
gecontroleerd en dat dus niet zomaar over deze fase werd heengestapt. Vervolgens 
stelt de Raad vast dat in voorliggend geval de regelmatigheid effectief werd 
gecontroleerd en dat uit het administratief dossier alvast geen elementen zijn 
opgedoken die zouden moeten leiden tot de substantiële onregelmatigheid van 
de gekozen offerte.

In een derde middel, andermaal bestaande uit twee onderdelen, wordt kritiek geuit op 
de beoordeling van de gunningscriteria. In een eerste onderdeel stelt de verzoekende 
partij dat bij het beoordelen van de prijs ten onrechte rekening werd gehouden 
met de prijs van de opties. En in een tweede onderdeel wordt kritiek geleverd op 
de motivering van het tweede en derde criterium. Volgens de verzoekende partij 
beperkte de motivering zich tot een tabel met punten, en een beperkte legende bij de 
tabel, wat onvoldoende zou zijn.

De Raad wijst uiteindelijk ook het derde middel op beide onderdelen als niet ernstig 
af. 

• Inzake de opties stelt de Raad dat het niet onwettig is, als de aanbesteder 
onmiddellijk beslist bepaalde verplichte opties te lichten, om de prijs van die 
opties mee in rekening te brengen bij de beoordeling van het prijscriterium. Het 
feit dat artikel 87 KB Plaatsing 2017 niet expliciet van toepassing is, lijkt op het 
eerste gezicht geen afbreuk te doen aan dit idee.

• Inzake de motivering van de twee geviseerde gunningscriteria, lijkt de Raad 
rekening te houden met het feit dat de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking slechts kan worden gebruikt voor opdrachten 
met een beperkte waarde. In die optiek kan de aanbesteder gebruik maken 
van eenvoudige gunningscriteria in combinatie met een vrij rudimentaire 
beoordelingsschaal. Als de gunningsbeslissing bijgevolg een tabel bevat, waarin 
op het eerste gezicht al duidelijk naar voren komt waarom aan een bepaalde 
offerte een bepaalde score wordt toegekend, lijkt dit te kunnen volstaan als 
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Regelmatigheid (algemeen en prijs- en kostenonderzoek) –  
scoring van de offertes – voorkennis – verbintenistermijn    

 Raad van State 14 juli 2020, nr. 248.055

Verzoekende partij D E Architecten

Verwerende partij Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Plaatsingsprocedure Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking

Gunningscriteria Ontwerp (60 pt) en Prijs (40 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Studieopdracht lokaal dienstencentrum [LDC] en 
kinderdagverblijf Wilgenhofsite

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid – Prijs- en kostenonderzoek – Scoring van de offertes – Voorkennis 
– Verbintenistermijn – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële 
motviering – Zorgvuldigheidsbeginsel – Redelijkheidsbeginsel – Gelijkheidsbeginsel 
– Patere legem-beginsel 

Te onthouden
Als een technische specificatie niet als een minimale of substantiële eis werd 
aangemerkt in het bestek, komt het in eerste instantie de aanbesteder toe te oordelen 
over het essentieel karakter van deze eis en een offerte die niet aan deze eis voldoet, al 
dan niet substantieel onregelmatig te verklaren.

Samenvatting
Voor de opdracht worden vijf offertes ingediend. De verzoekende partij blijkt 
uiteindelijk niet batig gerangschikt en vecht de gunningsbeslissing aan bij de Raad 
van State. De verzoekende partij roept daarbij vijf middelen in.

• In een eerste middel stelt de verzoekende partij dat de gekozen inschrijver ten 

motivering. Of nog, de toetsing van de (eenvoudige) gunningscriteria lijkt geen 
omvangrijke inhoudelijke beoordeling te behoeven.

Bij gebrek aan een ernstig bevonden middel, wordt de vordering tot schorsing 
afgewezen.
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onrechte als regelmatig werd aanzien (eerste onderdeel) en dat de scores niet op 
een zorgvuldige manier werden toegekend (tweede en derde onderdeel).

In het eerste onderdeel stelt de verzoekende partij dat de gekozen inschrijver 
enerzijds zou hebben nagelaten een gedegen visie inzake de waterbeheersing 
in te dienen. In het bestek werd het indienen van een visienota rond 
waterhuishouding nochtans als een verplicht bij te voegen document vermeld. 

Met betrekking tot deze kritiek stelt de Raad vast dat in de gekozen offerte 
wel degelijk op het aspect waterhuishouding werd ingegaan. Gegeven dat 
(1) het betrokken aspect onderdeel vormde van het gunningscriterium 
“ontwerp” en (2) de gekozen offerte blijkbaar summier was op vlak van de 
waterhuishouding, werd aan de offerte een lagere score toegekend. Deze 
werkwijze lijkt perfect verdedigbaar ook al omdat in het bestek blijkbaar 
geen minimale criteria werden opgelegd waaraan de bewuste nota diende 
te voldoen. 

Anderzijds stelde verzoekende partij dat in het ontwerp een parking voor 
minimaal 100 parkeerplaatsen diende te zijn voorzien. In de gekozen offerte is 
echter sprake van een parking voor slechts 96 plaatsen, wat tot de substantiële 
onregelmatigheid van de offerte diende te leiden. 

Ook hier stelt de Raad vast dat deze eis in het bestek niet op straffe van 
nietigheid werd opgelegd. Bijgevolg komt het de aanbesteder toe om te 
oordelen over het al dan niet essentieel karakter van de eis. In voorliggend 
geval leek het oordeel van de aanbesteder, dat 96 parkeerplaatsen slechts “iets 
minder [was] dan gevraagd” en dus niet tot de substantiële onregelmatigheid 
diende te leiden, niet onredelijk, ook al omdat de verzoekende partij er niet 
in slaagde aan te tonen dat minder parkeerplaatsen de gekozen inschrijver 
een concurrentieel voordeel zou hebben opgeleverd. 

Het eerste onderdeel wordt bijgevolg als niet ernstig afgewezen.
In het tweede onderdeel poogt de verzoekende partij een verschil aan te tonen 
tussen de woordelijke motivering van het gunningscriterium “ontwerp” en de 
toegekende scores. Na te hebben herhaald dat de Raad zich bij de scoring van de 
offertes niet in plaats mag stellen van de aanbesteder, maar wel mag aftoetsen 
of de aanbesteder zijn beoordelingsmarge niet te buiten is gegaan, toetst hij 
vervolgens de twee subcriteria van het betrokken gunningscriterium af. En 
in tegenstelling tot de verzoekende partij, meent de Raad dat de woordelijke 
motivering wel degelijk lijkt te stroken met de gegeven puntenscore en wordt 
ook het tweede onderdeel als niet ernstig afgewezen.

In het derde onderdeel poogt de verzoekende partij dan weer aan te tonen 
dat bij de beoordeling van het gunningscriterium “prijs” niet het gevraagde 
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ereloonpercentage in aanmerking mocht worden genomen maar ook de totaal 
berekende bouwkost. De Raad stelt vast dat (1) de bouwkost in het bestek niet 
als onderdeel van het gunningscriterium “prijs” werd vermeld, wat bijgevolg 
betekent dat de beoordeling correct was, dat (2) de verzoekende partij geen 
belang leek te hebben bij haar kritiek aangezien zij zowel een hogere bouwkost 
als een hoger ereloonpercentage had vermeld en dat (3) de gekozen inschrijver 
een geraamde bouwkost had opgegeven die vervolgens door de aanbesteder 
werd onderzocht. Bijgevolg wordt ook het derde onderdeel als niet ernstig 
afgewezen.

• In een tweede middel meent de verzoekende partij dat het verschil in 
ereloonpercentages tussen de eerste en tweede inschrijver (6,5% versus 8,25%) niet 
afdoende door de aanbesteder werd onderzocht.

De Raad wijst ook dit tweede middel als niet ernstig af. Hoewel het 
gunningsverslag geen expliciete weerslag van het prijsonderzoek bevat, 
blijkt uit de beoordeling van het prijscriterium dat de aanbesteder het grote 
prijsverschil wel heeft opgemerkt maar hiervoor ook met een aanvaardbare 
verklaring op de proppen kwam. De gekozen inschrijver zou immers minder 
expertise hebben ingezet op een visie van de gehele site. De aanbesteder 
leek dan ook geen redenen te hebben om enige vorm van abnormaliteit te 
vermoeden.

• In een derde middel lijkt de verzoekende partij aan te voeren dat de gekozen 
inschrijver over een vorm van mededingingsverstorende voorkennis leek te 
beschikken en op basis daarvan eigenlijk had moeten worden uitgesloten. Meer 
specifiek was de gekozen inschrijver gefuseerd met het architectenbureau dat 
in het verleden een andere opdracht voor de aanbesteder had uitgevoerd en 
hierdoor reeds beschikte over een aantal relevante documenten met betrekking 
tot het betrokken perceel.

Ook dit middel wordt door de Raad als niet ernstig afgewezen. Zo merkt 
de Raad onder meer op dat de betrokken documenten een maand voor de 
indieningsdeadline ook aan de verzoekende partij ter beschikking werden 
gesteld en dat de verzoekende partij hierbij niet had laten verstaan over te 
weinig tijd te beschikken om deze plannen grondig te kunnen bestuderen. 
Zodus leek er van mededingingsverstorende voorkennis geen sprake te zijn.

• In een vierde middel stelt de verzoekende partij dat de gunningsbeslissing 
genomen is na het verstrijken van de verbintenistermijn. Bijgevolg bestaat er 
onzekerheid of de gekozen inschrijver zijn (lage) ereloonpercentage nog wenst 
te handhaven. 
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De Raad wijst dit argument evenzeer van de hand en dit omdat de verzoekende 
partij zich baseert op een verkeerd feitelijk uitgangspunt. De initiële offertes 
dienden weliswaar ingediend te zijn op 29 november 2019 (wat zou betekenen 
dat de verbintenistermijn effectief verstreken was), maar op 21 februari 
2019 hebben beide inschrijvers op vraag van de aanbesteder een BAFO 
ingediend. Volgens de Raad heeft de indiening van deze BAFO’s een nieuwe 
verbintenistermijn doen lopen, wat impliceert dat de gunning binnen de 
lopende verbintenistermijn valt.

• In een vijfde en laatste middel stelt de verzoekende partij dat de gunningsbeslissing 
op een onwettige manier werd genomen en dit doordat een niet-bevoegd persoon 
aanwezig was op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen.

Ook dit argument wordt door de Raad als niet ernstig beschouwd. Hoewel 
de Raad bevestigt dat de zittingen van het college niet openbaar zijn, moet 
worden aangenomen dat af en toe bepaalde gemeenteambtenaren, zoals in 
voorliggend geval de hoofdcommissaris van de politie, worden uitgenodigd 
om vanuit hun beroepsbekwaamheid verduidelijkingen te geven bij bepaalde 
agendapunten.

Gegeven dat geen enkel ingeroepen middel als ernstig wordt beschouwd, wordt de 
vordering tot schorsing verworpen.

 Noot
Inzake de aanwezigheid van eventuele mededingingsverstorende voorkennis, zie ook 
de bespreking van het arrest nr. 248.143 van 13 augustus 2020 (p. 128). Inzake het al 
dan niet essentieel karakter van een bepaalde bestekseis, zie de bespreking van het 
arrest nr. 249.165 van 7 december 2020 (p. 201). In dit arrest wordt de overschrijding 
van het maximale bouwbudget wel als een essentiële eis aanzien en dit omdat het niet 
ondenkbaar werd geacht dat andere inschrijvers een beter aanbod hadden kunnen 
doen indien zij ook de mogelijkheid hadden gehad het maximale bouwbudget te 
overschrijden.
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Motivering – scoring van de offertes   
 Raad van State 23 juli 2020, nr. 248.080

Verzoekende partij NV Frontforce

Verwerende partij Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West

Plaatsingsprocedure Mededingingsprocedure met onderhandeling

Gunningscriteria Prijs (40 pt), demo (30 pt), totaal van de functionaliteiten (20 
pt) en onderhoudscontract/ondersteuning (10 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – levering van software voor de “zonale 
dispatching”

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Scoring van de offertes – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële 
motivering – Gelijkheidsbeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Een summier gemotiveerde beslissing impliceert niet noodzakelijk een schending 
van de formele motiveringsplicht. Als de motieven nader worden gepreciseerd in het 
meegestuurde gunningsverslag dan is voldaan aan de formele motiveringsplicht.

Samenvatting
Uit de vijf geïnteresseerde ondernemingen worden drie kandidaten geselecteerd en 
uitgenodigd om een offerte in te dienen. Uiteindelijk worden twee offertes ontvangen 
en na onderhandelingen wordt de verzoekende partij als tweede gerangschikt (met 
een score van 80/100) na de gekozen inschrijver aan wie een score van 87,11/100 wordt 
toegekend.

In een eerste middel werpt de verzoekende partij een schending van de formele 
motiveringsplicht op en meent zij dat “de enkele opgave niet te voldoen aan de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding” te algemeen en te vaag is en niet als een afdoende 
motivering kan worden beschouwd.

• De Raad wijst dit argument van de hand. Blijkbaar was de bestreden beslissing 
effectief summier. Niettemin wordt in de beslissing verwezen naar het 
uitgebreidere verslag van nazicht van de offertes dat trouwens wordt geacht 
integraal deel uit te maken van de bestreden beslissing. De bewering van de 
verzoekende partij, al zou zij dit verslag niet hebben ontvangen, wordt evenzeer 
afgewezen aangezien in het administratief dossier zowel een kopie van de 
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aangetekende brief als van de bijhorende e-mail aanwezig is, waaruit blijkt dat 
het gunningsverslag als bijlage werd meegestuurd.

In een tweede middel stelt de verzoekende partij dat beide inschrijvers niet gelijk 
zouden zijn behandeld bij de beoordeling van een aantal functionaliteiten. Minstens 
zou de ongelijke behandeling niet afdoende zijn gemotiveerd.

• De Raad wijst ook deze grief van de hand, ten dele omdat de verzoekende partij 
nalaat haar bewering concreet te onderbouwen en ten dele omdat zij de inhoud 
van het bestek niet correct lijkt te hebben geïnterpreteerd. Het moge duidelijk 
zijn dat de eigen inzichten van de verzoekende partij, inzake de draagwijdte 
van de bepaalde besteksbepalingen en de mate waarin haar offerte aan deze 
bepalingen voldoet, geen ernstig middel kunnen opleveren dat tot de schorsing 
van de gunningsbeslissing zou kunnen leiden.

Aangezien geen van beide middelen als ernstig worden beschouwd, wordt de vordering 
tot schorsing afgewezen.

Rechtsmacht Raad van State – ontvankelijkheid    
 Raad van State 23 juli 2020, nr. 248.081

Verzoekende partij BV Ortec Belgium 

Verwerende partij Vzw Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant

Plaatsingsprocedure Concurrentiegerichte dialoog

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Aankoop en implementatie van planningssoftware 

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Rechtsmacht Raad van State – Ontvankelijkheid 

Te onthouden
De Raad van State is niet bevoegd kennis te nemen van een vordering tot schorsing 
tegen een gunningsbeslissing genomen door een aanbesteder die niet als een 
administratieve overheid kan worden beschouwd.
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Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht worden initieel vijf kandidaten geselecteerd en 
uitgenodigd voor de dialoogronde. Na de eerste dialoogronde trekken twee kandidaten 
zich terug en uiteindelijk wordt door de drie overgebleven kandidaten een BAFO 
ingediend. Twee van deze finale offertes, waaronder deze van de verzoekende partij, 
worden onregelmatig verklaard en de opdracht wordt gegund aan de enig overgebleven 
ondernemer (tevens tussenkomende partij).

De Raad van State komt in deze zaak echter niet tot een beoordeling van de ingeroepen 
middelen aangezien de vordering als onontvankelijk wordt afgewezen wegens de aard 
van de aanbesteder. De Raad kan, conform artikel 24 Wet Rechtsbescherming, immers 
enkel kennis nemen van vorderingen tot schorsing en vernietiging van aanbestedende 
instanties die “overheden” zijn, zoals bedoeld in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State. Het Wit-Gele Kruis is echter opgericht als een private 
rechtspersoon en beschikt niet over een eenzijdig bindende bevoegdheid. Zodoende 
kan de aanbesteder niet als een (administratieve) “overheid” zoals bedoeld in de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State worden beschouwd. Of nog, uit het 
loutere feit dat de wetgeving overheidsopdrachten op een bepaalde entiteit van 
toepassing is, volgt niet ipso facto dat de aanbesteder als een administratieve overheid 
is opgetreden. De wetgeving overheidsopdrachten kan immers ook op bepaalde 
privépersonen van toepassing zijn.

De ingestelde vordering tot schorsing wordt bijgevolg als onontvankelijk afgewezen.
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Motivering – scoring van de offertes   
 Raad van State 24 juli 2020, nr. 248.083

Verzoekende partij NV Orange Belgium

Verwerende partij NV bpost

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
mededinging

Gunningscriteria Prijs (50%), prijsmodel (5%), kwaliteit van de technische 
oplossing (25%)  
en kwaliteit van de dienstverlening (20%)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – leveren van mobiele spraak- en datadiensten

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Scoring van de offertes – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële 
motivering – Gelijkheidsbeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel – Patere legem-beginsel 
– Transparantiebeginsel 

Te onthouden
Als bij de beoordeling van de offertes voor elke offerte een reeks plus- en minpunten 
worden vermeld, dan mag niet zomaar worden aangenomen dat elk plus- of minpunt 
dezelfde waarde heeft. Zo kan een bepaald plus- of minpunt zwaarder doorwegen 
indien het betrekking heeft op een door de aanbesteder belangrijk geacht element.

Samenvatting
Voor de opdracht worden twee offertes ingediend. De verzoekende partij wordt met 
een score van 81% als tweede gerangschikt na de gekozen inschrijver aan wie een score 
van 84,73% wordt toegekend.

In het enig middel wordt in essentie kritiek geleverd op de beoordeling van het 
gunningscriterium “kwaliteit van de technische oplossing”. In de eerste twee 
onderdelen wordt een tegenstrijdigheid in de motivatie aangevoerd. De verzoekende 
partij krijgt immers een beoordeling als “goed” toegekend en de gekozen inschrijver 
een beoordeling “zeer goed”, en dit hoewel de onderliggende scores op de diverse 
beoordelingselementen veel dichter bij elkaar zouden liggen. Meer concreet zou de 
offerte van de verzoekende partij eenmaal een zeer goede en twaalfmaal een goede 
onderliggende score krijgen, en de gekozen inschrijver tweemaal een zeer goede en 
twaalfmaal een goede onderliggende score. Dit kleine onderliggende verschil op de 
verschillende beoordelingselementen kan volgens de verzoekende partij niet leiden tot 
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het grote verschil tussen de globale beoordeling “goed” versus “zeer goed”. In een derde 
onderdeel stelt de verzoekende partij dan weer dat de aanbesteder zowel de in het 
bestek vermelde beoordelingsmethodiek als de weging van de beoordelingselementen 
zou hebben gewijzigd.

De Raad van State wijst het enige middel op alle onderdelen af en overweegt daarbij 
het volgende:

• In het eerste onderdeel wordt in essentie de schending van de formele 
motiveringsplicht aangevoerd. Hoewel de Raad erkent dat een tegenstrijdige 
motivatie kan worden gelijkgesteld met de afwezigheid van een motivatie, is 
de aangevoerde tegenspraak hier niet onmiddellijk klaar en duidelijk. Om de 
tegenspraak vast te stellen, is een inhoudelijke toetsing nodig, wat in essentie 
wordt onderzocht in het tweede middel waar de schending van de materiële 
motivering wordt aangevoerd. Of nog, in de bestreden beslissing zijn effectief 
motieven opgenomen (waarop de verzoekende partij trouwens duidelijk kritiek 
uitoefende) en bijgevolg lijkt geen sprake van een schending van de formele 
motiveringsplicht;

• De in het tweede onderdeel aangevoerde schending van de materiële 
motivatieplicht wordt eveneens afgewezen. De Raad stelt vast dat de hogere 
score van de gekozen inschrijver blijkbaar te maken heeft met enerzijds de 
hogere dekkingsgraad (zowel geografisch als “deep-indoor”) en anderzijds met de 
aanwezigheid van de wifi offloading. De Raad lijkt daarbij ook de “mathematische 
benadering” van de verzoekende partij, waar de goede en zeer goede punten als 
het ware worden opgeteld, af te wijzen. Niet elk plus- of minpunt heeft immers 
dezelfde waarde. Zo is enerzijds het minpunt inzake de signaalsterkte in een 
aantal kantoren, dat met betrekking tot de offerte van de verzoekende partij werd 
vastgesteld, een belangrijk minpunt. Verder is de aanbesteder ook niet buiten 
haar beoordelingsmarge getreden door bepaalde combinaties van pluspunten 
uit de offerte van de gekozen inschrijver als een belangrijke meerwaarde te 
bestempelen;

•  Ten slotte lijkt de aanbesteder ook geen beoordelingsmethodiek of weging te 
hebben toegepast die niet in het bestek stond. Zo was in het bestek duidelijk 
aangegeven dat de dekkingsgraad een zeer belangrijk element was, terwijl de 
verzoekende partij daarop net een belangrijke minpunt vertoonde. De aanbesteder 
had in het bestek ook expliciet aangegeven waarom die dekkingsgraad voor haar 
een zeer belangrijk element was. Ook het idee dat de in het bestek vermelde 
beoordelingselementen tijdens de gunning plots als subcriteria zouden zijn 
gebruikt, lijkt niet overeen te stemmen met de feiten aangezien voor elke offerte 
één of meerdere van de beoordelingselementen werden weerhouden die voor de 
aanbesteder een belangrijke meerwaarde (of minwaarde) betekenden.
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Vermits het enige middel als niet ernstig wordt beschouwd, wordt de vordering tot 
schorsing afgewezen.

Concessies – motivering – mededingingsverstorende  
handelingen    

 Raad van State 31 juli 2020, nr. 248.100

Verzoekende partij NV Casino Kursaal Oostende

Verwerende partij Stad Oostende

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Concessie voor diensten – Exclusieve uitbating van een 
kansspelinrichting klasse I of casino op het grondgebied van 
de stad Oostende

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Concessies – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Mededingingsverstorende 
handelingen 

Te onthouden
Als een ondernemer de aanbesteder wijst op mogelijke mededingingsverstorende 
handelingen, die vervolgens verder door de aanbesteder worden onderzocht, dan moet 
de uitkomst van dit onderzoek op een afdoende manier ter kennis worden gebracht 
van de betrokken ondernemer(s).

Samenvatting
De bovenvermelde opdracht kent een lange voorafgaande procedureslag. Op 3 
december 2018 wordt een eerste gemotiveerde gunningsbeslissing opgemaakt, waarbij 
wordt voorgesteld de opdracht toe te kennen aan de gekozen inschrijver (tevens 
tussenkomende partij). Deze initiële beslissing wordt uiteindelijk geschorst via het 
arrest nr. 234.771 van 21 februari 2019 omdat de aanbesteder niets had gedaan met 
aanwijzingen die zij had ontvangen omtrent mededingingsverstorende handelingen 
van de gekozen inschrijver. De geschorste beslissing wordt vervolgens op 28 juni 2019 
ingetrokken. 

In voorliggend arrest moet de Raad van State zich uitspreken over de nieuwe 
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gunningsbeslissing (dd. 26 juni 2020) waarbij dezelfde ondernemer als de gekozen 
inschrijver wordt aangeduid. 

In het eerste middel voert de verzoekende partij een schending van de motiveringsplicht 
aan. Inzake de mededingingsverstorende handelingen had de aanbesteder een 
deskundige aangesteld. Deze deskundige bleek uiteindelijk – in een maar liefst 109 
pagina’s tellend rapport – tot de vaststelling te zijn gekomen dat er niet voldoende 
aanwijzingen waren om tot mededingingsverstorende handelingen te besluiten. 
De aanbesteder nam in het gunningsverslag heel summier, op een halve pagina, 
de eindconclusie van de deskundige over. Volgens de verzoekende partij was deze 
motivering geenszins afdoende en was deze beperkt tot een aantal vage, nietszeggend 
en onduidelijke stellingnames.

De Raad onderschrijft uiteindelijk de visie van de verzoekende partij. Hij stelt daarbij 
in eerste instantie vast dat het rapport van de deskundige, dat weliswaar als een 
vertrouwelijk stuk aan de Raad werd voorgelegd, aan geen van beide inschrijvers werd 
meegedeeld. Volgens de Raad waren er echter geen afdoende redenen voorhanden om 
het volledige rapport aan een inzage te onttrekken. Verder stelt de Raad vast dat noch 
het gunningsverslag, noch de gunningsbeslissing de verzoekende partij toelieten enige 
inzage te verwerven in de concrete redenen waarom de deskundige tot de vaststelling 
was gekomen dat er niet voldoende aanwijzingen van mededingingsverstorende 
handelingen waren. Het feit dat de aanbesteder tijdens de procedure voor de Raad 
van State de eindconclusie (pagina’s 31 tot 34) van het rapport heeft geciteerd, kan 
de schending van de formele motiveringsplicht niet remediëren. De verzoekende 
partij heeft zich voor haar ingestelde vordering immers moeten baseren op de zeer 
gebrekkige informatie uit het gunningsverslag.
Zodus wordt het eerste middel als ernstig beschouwd en wordt tot schorsing van de 
bestreden beslissing besloten.

 Noot
Voor het vervolg op deze zaak, zie de onderstaande bespreking van het arrest RvS 11 
december 2020, nr. 249.207, NV Casino Kursaal Oostende (p. x).
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Motivering – scoring van de offertes    
 Raad van State 6 augustus 2020, nr. 248.127

Verzoekende partij VZW Mensura externe dienst voor preventie en bescherming 
op het werk

Verwerende partij CV Fluvius system operator

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
mededinging

Gunningscriteria Prijs (30 pt), kwaliteit (60 pt) en milieu (10 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – aanstelling van een Externe Dienst Preventie en 
Bescherming op het Werk

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Scoring van de offertes – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële 
motivering – Gelijkheidsbeginsel – Patere legem-beginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Uit de vaststelling dat drie van de vier inschrijvers een gelijke score hebben gekregen 
voor twee van de drie gunningscriteria, kan niet zonder meer worden afgeleid dat 
deze criteria werden uitgevlakt en dat enkel het overblijvende prijscriterium relevant 
is geweest voor de gunning van de opdracht.

Samenvatting
Voor de opdracht dienen zes ondernemingen een aanvraag tot deelneming in. 
Ze worden allen geselecteerd en uitgenodigd om een offerte in te dienen. Vier 
ondernemingen dienen effectief een offerte in en na ontvangst van de BAFO’s wordt 
de verzoekende partij als tweede gerangschikt (met 57,89 punten) na de gekozen 
inschrijver (tevens tussenkomende partij) die 59 punten heeft behaald.

Tegen de gunningsbeslissing voert de verzoekende partij twee middelen aan.

In een eerste middel voert zij in essentie een gebrek in de motivering aan. Zo merkt 
de verzoekende partij een, naar haar mening, merkwaardig scoreverloop op het 
prijscriterium op. Voor de initiële offertes bedroegen de scores 30 punten (voor de 
verzoekende partij) versus 0 punten (voor de gekozen inschrijver), terwijl voor de 
BAFO’s de scores totaal verschillend waren, zijnde 28,89 punten voor de verzoekende 
partij versus 30 punten voor de gekozen inschrijver. Deze evolutie in de scores was 
volgens de verzoekende partij onvoldoende gemotiveerd, temeer daar de prijzen in de 
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inventaris wettelijk zijn vastgelegd. De verzoekende partij meent verder ook ongelijk 
te zijn behandeld doordat de overige inschrijvers blijkbaar werden uitgenodigd hun 
prijzen aan te passen terwijl aan haar dergelijke vraag niet werd gesteld.

• Dit eerste middel wordt door de Raad van State als niet ernstig afgewezen. Inzake 
de formele motiveringsplicht merkt de Raad op dat de verdeling van de punten 
in het bestek werd vermeld. Inzonderheid zou de laagste offerte 30 punten 
worden toegekend, alle offertes die 20% of meer boven de laagste offerte zaten 
0 punten en alle overige offertes zou een score worden toegekend via lineaire 
extrapolatie. Verder werden zowel de initiële als de definitieve totaalprijzen 
in het gunningsverslag opgenomen. Bijgevolg beschikte de verzoekende 
partij over alle nodige informatie om de toegekende scores te controleren 
en is er alvast geen sprake van een schending van de formele motivatieplicht.  
 
Wat de schending van materiële motivering betreft, wijst de Raad erop dat er 
nauwelijks twijfel kon zijn in hoofde van de inschrijvers dat de onderhandelingen in 
hoofdzaak betrekking zouden hebben op het prijscriterium, aangezien het bestek 
het criterium “kwaliteit” uitdrukkelijk van onderhandelingen had uitgesloten. 
Verder blijkt uit het administratief dossier dat niet alleen alle inschrijvers gelijk 
werden behandeld, maar ook dat de vertrouwelijkheid van de informatie uit de 
ontvangen offertes daarbij werd verzekerd. Zo werden de prijzen, noch de scores 
uit de initiële offertes tijdens de onderhandelingen meegedeeld. Bijgevolg was er 
volgens de Raad ook geen schending van de materiële motiveringsplicht, noch 
van het gelijkheidsbeginsel.

In een tweede middel klaagt de verzoekende partij aan dat de aanbesteder haar eigen 
bestek zou hebben miskend. In het bestek werden immers drie gunningscriteria 
vooropgesteld, maar in de praktijk bleek zij voor drie van de vier inschrijvers gelijke 
scores te hebben toegekend op de criteria “kwaliteit” en “milieu” zodat de rangschikking 
de facto enkel leek te worden bepaald door het prijscriterium.

• Ook dit tweede middel wordt door de Raad als niet ernstig beschouwd. De 
Raad stelt daarbij vast dat achter de gelijke scores wel degelijk een afweging 
van de plus- en minpunten van de diverse offertes schuilging. De gelijke 
scores konden bijgevolg ook niet als een “nietszeggende” motivering of een 
“standaardmotivering” worden afgedaan. Of nog, op het eerste gezicht leek er van 
een doelbewuste neutralisering van twee gunningscriteria dan ook geen sprake.  
 
Specifieke kritieken inzake de gunningscriteria kwaliteit en milieu worden 
vervolgens evenzeer afgewezen:

Inzake “kwaliteit” wordt het idee dat de beoordelingsmethodiek achteraf zou 
zijn vastgesteld (met verwijzing naar het Dimarso-arrest, nr. 239.937 van 23 
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november 2017) afgewezen. De beoordelingsmethode voor alle gunningscriteria 
was in voorliggend dossier uitgebreid opgenomen in het bestek.

Inzake “milieu” wordt het idee dat alle inschrijvers bewust een score van 3/10 
kregen toegekend, omdat zij op deze manier de minimumscore zouden hebben 
om niet te worden uitgesloten, dan weer als speculatief van de hand gewezen.

Aangezien beide middelen als niet ernstig worden beschouwd, wordt de vordering tot 
schorsing afgewezen.

 Noot
Ondanks het afwijzen van de vordering tot schorsing, is de door de aanbesteder 
voorgestelde beoordelingsmethode op het prijscriterium niet vrij van kritiek. In 
principe moet elke methodiek, waarbij offertes met elkaar worden vergeleken, er 
immers toe leiden dat de objectieve verschillen in de offertes worden vertaald in min 
of meer equivalente (punten)scores. 

Wanneer de aanbesteder op voorhand echter bepaalde harde grenzen instelt 
(bijvoorbeeld via de methode van de ordinale schalen of door, zoals in voorliggend 
geval, vanaf een bepaalde meerprijs een nulscore toe te kennen), dan loopt de 
aanbesteder een niet te onderschatten risico om kleine verschillen tussen de ontvangen 
offertes te gaan uitvergroten in de toegekende puntenscores. In voorliggend geval zou 
bijvoorbeeld een offerte die 19,99% duurder is dan de laagste offerte wel een zekere 
score worden toegekend, terwijl een offerte die nauwelijks iets duurder was (maar wel 
20% duurder is dan de laagste offerte) geen score meer worden toegekend. 

Als met harde grenzen wordt gewerkt, wat in se niet verboden is, lijkt een grondige 
marktverkenning alvast onontbeerlijk. Deze marktverkenning laat niet alleen toe 
met kennis van zaken de hoogte van de harde grens te gaan bepalen, maar moet ook 
een inschatting toelaten omtrent het aantal potentiële deelnemers aan de procedure. 
Dat dit laatste een niet onbelangrijk element is, kan worden geïllustreerd met de 
zaak-Albert Ziegler. In deze zaak had de aanbesteder aan het gunningscriterium 
prijs 50 punten toegekend met een beoordelingsmethodiek die vergelijkbaar is aan 
de voorliggende zaak. In concreto zou aan de laagste inschrijver het maximum van 
50 punten worden toegekend en aan de duurste inschrijver 0 punten. De overige 
inschrijvers zouden via interpolatie punten worden toegekend. Uiteindelijk bleken 
slechts twee inschrijvers een offerte te hebben ingediend en dit uiteraard met alle 
gevolgen van dien. Hoewel de geboden prijzen weliswaar vrij ver uit elkaar lagen (17,7% 
om precies te zijn), leverde dit een dermate groot verschil in punten op (50 versus 
0 punten) dat twee overige gunningscriteria de facto overbodig werden. Hoewel de 
aanbesteder in deze zaak tot tweemaal toe in het gelijk werd gesteld, via een vonnis 
in eerste aanleg (vonnis van 5 maart 2012, nr. 11/316/A, onuitg.) als in beroep (arrest 
van 9 oktober 2014, nr. 2012/AR/1667, onuitg.), lijkt het betwijfelbaar dat deze zaak 
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onder de huidige stand van de rechtspraak (na het geciteerde Dimarso-arrest) nog tot 
dezelfde uitkomst zou leiden.

Ten slotte nog dit. Het Dimarso-arrest heeft heel wat stof doen opwaaien inzake het 
op voorhand meedelen van de beoordelingsmethodiek. Niettemin wordt echter een 
tweede element uit dit arrest, ons inziens ten onrechte, uit het oog verloren. In het 
Dimarso-arrest leek de aanbesteder zich in essentie de das te hebben omgedaan door 
een te weinig genuanceerd systeem van ordinale schalen te introduceren (drie schalen, 
zijnde laag-voldoende-hoog) waardoor de facto de waarde van het kwaliteitscriterium 
volledig werd uitgevlakt. Welnu, heeft de Raad van State zich ook in eerdere arresten 
resoluut verzet tegen methodieken die leiden tot een uitvlakking van de objectieve 
verschillen tussen de ingediende offertes. Zie bijvoorbeeld het arrest NV Spatial 
Intelligence Genuine & Generic IT Solutions (SIGGIS) van 28 oktober 2010 (nr. 
208.513) waar een onvoldoende genuanceerde schaal (ditmaal vier schalen, zijnde 
eerder slecht, voldoende, goed en zeer goed) leidde tot een uitvlakking van belangrijke 
prijsverschillen tussen de offertes.

Verduidelijkingen en aanvullingen – scoring van de offertes   
 Raad van State 13 augustus 2020, nr. 248.139

Verzoekende partij NV Stadsbader

Verwerende partij Vlaamse Gewest

Plaatsingsprocedure Mededingingsprocedure met onderhandeling

Gunningscriteria Prijs (55 pt) en duurzaamheidsscore (45 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Proefproject Green Public Procurement: structureel 
onderhoud ring Pittem 

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Verduidelijkingen en aanvullingen – Scoring van de offertes – Gelijkheidsbeginsel – 
Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
De vraag om een offerte te verduidelijken of aan te vullen dan wel om de 
aangeboden prijzen toe te lichten, moet worden onderscheiden van het voeren van 
onderhandelingen.
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Samenvatting
De betrokken opdracht wordt initieel op de markt geplaatst via een openbare 
procedure. Deze plaatsingsprocedure wordt echter stopgezet omdat problemen werden 
vastgesteld bij het toepassen van de Green Public Procurement tool (hierna: GPP-
tool) die in het bestek was opgenomen. De opdracht wordt uiteindelijk heraanbesteed. 
Voor deze nieuwe opdracht worden in een eerste fase zes kandidaten geselecteerd en 
vervolgens dienen al deze zes kandidaten ook een offerte in. Eén inschrijver haakt 
naderhand af en uiteindelijk wordt de verzoekende partij  met 95,47 punten als tweede 
gerangschikt na de gekozen inschrijver (tevens tussenkomende partij).

Tegen de beslissing worden twee middelen aangevoerd.

In het eerste middel klaagt de verzoekende partij een ongelijke behandeling 
aan. Alle inschrijvers, behalve zijzelf, zouden immers in de mogelijkheid zijn 
gesteld hun respectievelijke offertes, zowel op vlak van de prijs als op vlak van de 
duurzaamheidsscore via de GPP-tool, nog te optimaliseren. 

• De Raad van State wijst het ingeroepen middel als niet ernstig af omdat de 
verzoekende partij een aantal zaken door elkaar lijkt te halen. De aanbesteder 
heeft immers op meerdere momenten met de diverse inschrijvers contact 
genomen. In eerste instantie werd bij bepaalde inschrijvers om een aantal 
verduidelijkingen of aanvullingen (cf. artikel 66, § 3 Overheidsopdrachtenwet 
2016) dan wel om een prijsinlichting (cf. artikel 35 KB Plaatsing 2017) gevraagd. 
Beide bevragingen van een aantal concurrerende inschrijvers kunnen echter niet 
als een vorm van onderhandelingen worden aanzien. Of nog, gegeven dat de 
offerte van de verzoekende partij blijkbaar wel voldoende duidelijk was, werd 
deze niet bevraagd en is er ook geen sprake van een schending van de gelijke 
behandeling der inschrijvers.

In een tweede middel stelt de verzoekende partij vast dat er een aantal opvallend lage 
cijfers werden gebruikt bij de berekening van de GPP-tool van de gekozen inschrijver. 
De betrokken cijfers zouden dermate laag zijn dat zij de facto foutief zijn en de 
gekozen inschrijver aldus ten onrechte de maximale score kreeg toegekend op het 
criterium “duurzaamheid”.

• Bij de beoordeling van het tweede middel controleert de Raad punt per punt of 
er een mogelijke fout of vergissing zou zitten in de berekening via de GPP-tool. 
Met betrekking tot de beweerde fout inzake de afstand tussen de asfaltcentrale 
en de werf, stelt de Raad vast dat de initieel vermelde afstand van 0 kilometer 
door de aanbesteder werd gecorrigeerd naar 9 kilometer, wat lijkt te stroken 
met de realiteit. En met betrekking tot de tonnages stelt de Raad dat weer 
vast dat de hoeveelheid van 13.619 ton vergelijkbaar is met de tonnages van de 
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andere inschrijvers. De beweerde fout inzake de afstand voor de aanvoer van de 
grondstoffen wordt dan weer afgewezen enerzijds omdat de verzoekende partij 
de langere afstand die zij voorstelt niet objectief onderbouwt en anderzijds 
omdat zij de herkomst van de grondstoffen elders lijkt te situeren dan de gekozen 
inschrijver. Bijgevolg lijkt de aanbesteder niet onzorgvuldig te hebben gehandeld 
bij het controleren van de GPP-tool zoals voorgesteld door de gekozen inschrijver 
en wordt ook het tweede middel als niet ernstig afgewezen.

Bij gebrek aan een ernstig middel wordt de ingestelde vordering tot schorsing 
verworpen.

Selectie – technische bekwaamheid – referenties –  
voorkennis   

 Raad van State 13 augustus 2020, nr. 248.143

Verzoekende partij NV MG Real Estate

Verwerende partij Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Gent (Sogent) 
– vzw Arteveldehogeschool 

Plaatsingsprocedure Mededingingsprocedure met onderhandeling

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Project Oude Dokken, Dok Zuid - Realisatie 
van een samengesteld project met een onderwijscampus en 
collectieve studentenhuisvesting

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Technische bekwaamheid – Referenties – Voorkennis – Formele 
motivering – Materiële motivering – Gelijkheidsbeginsel – Patere legem-beginsel – 
Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
De aanbesteder kan in bepaalde gevallen de referentieperiode voor de referenties van 
werken optrekken van vijf naar tien jaar. In voorliggend geval leek deze aanpassing 
ook effectief nodig aangezien drie van de vier geselecteerde ondernemers zonder deze 
aanpassing onvoldoende referenties hadden gehad.
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Samenvatting
Voor de opdracht dienen 14 kandidaten, waaronder de verzoekende partij, een aanvraag 
tot deelneming in. Uiteindelijk worden vier van de 14 kandidaten uitgenodigd om een 
offerte in te dienen, met name degene met de hoogste scores op een combinatie van 
vier selectiecriteria. De verzoekende partij haalt echter geen voldoende score om als 
één van de vier geselecteerde kandidaten te worden beschouwd.

In een eerste middel stelt de verzoekende partij de wettigheid van één van de 
selectiecriteria in vraag (met name criterium 4). Meer specifiek zou het selectiecriterium 
“toekomstige referentie-nota” niet de bekwaamheid van de onderneming testen maar 
betrekking hebben op de inhoud van de offerte. Verder zou het gevraagde bewijsmiddel 
ook niet kunnen worden ingepast in de limitatieve opsomming van artikel 72, § 1 KB 
Plaatsing 2017.

• De Raad van State zal uiteindelijk niet ten gronde ingaan op de kritiek vervat in 
het eerste middel en dit omdat de verzoekende partij schijnbaar geen belang heeft 
bij het ingeroepen middel. Zij bekritiseert slechts één van de vier selectiecriteria 
en zelfs al zou het bewuste selectiecriterium als onwettig buiten beschouwing 
moeten blijven, dan nog zou zij op basis van de overblijvende criteria nog steeds 
te laag scoren om voor selectie in aanmerking te komen. 

In een tweede middel stelt de verzoekende partij de wettigheid van de drie overige 
selectiecriteria in vraag. Via de drie betrokken criteria wordt telkens een reeks 
referenties opgevraagd. De referenties dienden betrekking te hebben op respectievelijk 
projectontwikkeling (criterium 1), architectuur en openbaar domein (criterium 2) en 
integrale duurzaamheid (criterium 3). De onwettigheid zou erin bestaan dat referenties 
over een periode van de afgelopen 10 jaar, in plaats van de wettelijk voorziene 5 jaar, 
in aanmerking kwamen (eerste onderdeel) alsook dat de attesten van goede uitvoering 
niet automatisch maar slechts op verzoek moesten worden voorgelegd (tweede 
onderdeel).

• De Raad wijst beide onderdelen van het tweede middel af. Met betrekking 
tot het eerste onderdeel slaagt de verwerende partij er immers in de noodzaak 
van de uitbreiding van de referentieperiode tot 10 jaar afdoende aan te tonen. 
Zo zouden 3 van de 4 weerhouden kandidaten niet hebben voldaan indien de 
referentieperiode op 5 jaar was behouden. En inzake het tweede onderdeel, merkt 
de Raad op dat het hier om een complexe opdracht gaat die naast werken ook 
grote pakketten dienstverlening omvat. Onder verwijzing naar het Verslag aan de 
Koning bij het KB Plaatsing 2017 (meer bepaald artikel 68, § 2 van dit besluit dat 
toelaat de knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid van de kandidaten 
te beoordelen) stelt de Raad dat de aanbesteder in de huidige opdracht niet buiten 
de ruime wettelijk voorziene beoordelingsmarge is getreden door referentiefiches 
te vragen in plaats van de gebruikelijke attesten van goede uitvoering.
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In een derde middel wordt een schending van de motiveringsplicht aangevoerd. 
De motieven zouden niet alleen (1) talrijke feitelijke onjuistheden bevatten maar 
(2) meerdere motieven zouden ook ondeugdelijk zijn, (3) intern tegenstrijdig zijn 
en (4) onvoldoende specifiek en vergelijkend zijn en bijgevolg niet toelaten de 
scoreverschillen tussen de kandidaten te begrijpen.

• De Raad zal ook dit middel als niet ernstig afwijzen en daarbij verwijzen naar het 
uitgebreide verslag van het auditoraat waarbij per selectiecriterium de kritieken 
van de verzoekende partij punt per punt worden afgewezen.

In een vierde middel meent de verzoekende partij dat er voor één van de geselecteerde 
ondernemers sprake is van voorafgaande betrokkenheid in de zin van artikel 52 
Overheidsopdrachtenwet 2016. De betrokken kandidaat beroept zich immers op de 
draagkracht van een derde die in een eerdere fase het stadsontwerp van het project 
Oude Dokken had opgesteld.

• De Raad stelt echter vast dat de aanbesteder in de selectieleidraad alle verkregen 
informatie over het voorafgaande stadsontwerp, die nuttig was voor het opstellen 
van de aanvragen tot deelneming, openbaar had gemaakt. Bijgevolg had de 
aanbesteder de nodige voorafgaande maatregelen getroffen om het eventuele 
mededingingsverstorende effect van deze informatie weg te nemen. Het 
ingeroepen middel wordt dan ook als niet ernstig afgewezen.

Bij gebrek aan een ernstig middel wordt de vordering tot schorsing verworpen.

 Noot
Inzake de aanwezigheid van eventuele mededingingsverstorende voorkennis, zie ook 
de bespreking van het arrest nr. 248.055 van 14 juli 2020 (p. 111).
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Motivering – verduidelijkingen en aanvullingen – scoring 
van de offertes – raamovereenkomst    

 Raad van State 20 augustus 2020, nr. 248.158

Verzoekende partij NV King Belgium

Verwerende partij Gemeente Heusden-Zolder

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking

Gunningscriteria Prijs (50 pt) en klantenservice en technische bijstand (50 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – Onderhoudsproducten tot eind 2023

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Verduidelijkingen en aanvullingen – Scoring van de offertes – Raamovereenkomst – 
Formele motivering – Materiële motivering – Transparantiebeginsel – Patere legem-
beginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel – Gelijkheidsbeginsel – Mededingingsbeginsel 

Te onthouden
Bij een raamovereenkomst is het toegestaan de evaluatie van de offertes te beperken 
tot een representatieve korf van veelgebruikte producten. In dergelijk geval moet de 
aanbesteder wel voldoende transparant zijn over de samenstelling van de korf en over 
de manier waarop zij, via deze korf, de economisch meest voordelige offerte heeft 
bepaald.

Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht worden vijf offertes ontvangen waarbij de 
verzoekende partij met 42 punten als derde wordt gerangschikt op ruime afstand van 
de gekozen inschrijver die een score van 60 punten wordt toegekend.

In eerste instantie doet de Raad van State uitspraak over de door de aanbesteder 
opgeroepen exceptie van onontvankelijkheid van de ingestelde vordering. De 
aanbesteder voert daarbij enerzijds aan dat de opdracht al gesloten is en anderzijds 
dat de verzoekende partij bij een eventuele herbeoordeling van de bestreden 
beslissing zou moeten worden geweerd. Zo zou zij met een leverancier van een 
reeks (Tork) producten, die in het kader van de opdracht verplicht moesten 
worden aangeboden, mededingingsverstorende afspraken (zoals bedoeld in artikel 5 
Overheidsopdrachtenwet 2016) hebben gemaakt. 
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• De ingeroepen exceptie wordt door de Raad afgewezen. Zelfs als een opdracht al is 
gesloten, beschikt een benadeelde inschrijver nog steeds over een gekwalificeerd 
moreel belang om de schorsing en de nietigverklaring van de gunningsbeslissing 
te vorderen. En met betrekking tot de beweerde mededingingsverstorende 
afspraken, merkt de Raad in eerste instantie op dat hierover niet wordt 
gesproken in het gunningsverslag en dit hoewel de aanbesteder op dat moment al 
van het probleem op de hoogte was. Daarenboven heeft de Raad ook mee dat de 
vermeende afspraken de andere inschrijvers blijkbaar niet hebben belet deel te 
nemen aan de opdracht en voor de betrokken Tork-producten zelfs lagere prijzen 
aan te bieden dan de verzoekende partij.

In een eerste middel voert de verzoekende partij aan dat de aanbesteder blijkbaar 
nog aan drie van de vijf inschrijvers de mogelijkheid heeft geboden een verbeterde 
offerte in te dienen. Van deze bevraging was geen spoor terug te vinden in het 
gunningsverslag. Toch was de verzoekende partij van deze bevraging op de hoogte 
geraakt via één van haar hoofdleveranciers. Deze leverancier was met name door één 
van de concurrerende inschrijvers gevraagd om voor een reeks Tork producten uit de 
voorliggende opdracht een prijsvoorstel in te dienen.

• De Raad acht dit eerste middel alvast ernstig. Hoewel de Raad de verwerende 
partij deels lijkt te volgen, in de zin dat de bevraging eerder een vraag naar 
verduidelijkingen betrof en dus geen echte onderhandeling was, stelde de Raad 
dat het niet-vermelden van deze bevraging zowel in strijd is met de formele 
motiveringsplicht als met het transparantiebeginsel. Meer zelfs, alleen al het 
feit dat de verzoekende partij de bevraging verkeerdelijk als een onderhandeling 
kwalificeerde, wijst op zich al op een probleem met de formele motiveringsplicht.

In een tweede middel voert de verzoekende partij aan dat de aanbesteder het 
gunningscriterium prijs heeft geëvalueerd op basis van een ongekende korf van 
“veelgebruikte producten”. Noch (vooraf) in het bestek noch (achteraf) in het 
gunningsverslag werd aangegeven hoe deze korf was samengesteld en hoe bijgevolg 
de score op het gunningscriterium prijs werd verkregen. Conform de Dimarso-
rechtspraak beschikt de aanbesteder over een (beperkte) mogelijkheid om de 
beoordelingsmethode achteraf uit te werken. In het betrokken gunningsverslag waren 
echter geen objectieve gegevens aanwezig die een mogelijke verklaring zouden kunnen 
vormen voor het achteraf bepalen van de gebruikte beoordelingsmethode.

• Ook het tweede ingeroepen middel wordt door de Raad als ernstig beschouwd. 
Ook hier wordt een schending van de formele motiveringsplicht weerhouden. 
Door het gebrek aan informatie in het gunningsverslag, zowel op vlak van de 
samenstelling van de korf, de in rekening gebrachte aantallen als de verschillende 
prijzen die werden aangeboden, lijkt de verzoekende partij niet in staat te zijn 
geweest de correctheid van de toegekende scores te controleren. Bijgevolg is de 
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formele motiveringsplicht geschonden. De Raad geeft nog mee dat hij er kan 
inkomen dat de eenheidsprijzen als vertrouwelijk worden beschouwd, maar 
onder meer de samenstelling van de producten uit de korf en de aanduiding 
wie de laagste prijs voor elk van die producten heeft aangeboden, lijkt perfect 
mogelijk, temeer daar de Raad vaststelde dat de aanbesteder dergelijke gegevens 
wel had bekend gemaakt bij de plaatsing van een vorige gelijkaardige opdracht.

Aangezien beide ingeroepen middelen als ernstig worden beschouwd, wordt de 
bestreden gunningsbeslissing geschorst.

 Noot
Het hier besproken arrest sluit naadloos aan op het arrest nr. 247.070 van 18 februari 
2020 (p. 45), waar de Raad wel degelijk aanvaardde dat bij een raamovereenkomst 
de evaluatie van de offertes kan gebeuren via een oordeelkundig samengestelde korf 
van representatieve producten. Eén en ander impliceert echter wel dat de producten, 
die daadwerkelijk bij de vergelijking van de offertes werden betrokken, op een 
transparante manier in het gunningsverslag worden vermeld.

Regelmatigheid (algemeen) – terechtwijzend bericht –  
foutieve inventaris – aanvullingen en verduidelijkingn – 
leemtes     

 Raad van State 20 augustus 2020, nr. 248.159

Verzoekende partij NV Evolta Engineers

Verwerende partij Provincie Vlaams-Brabant

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (50 pt) en kwaliteit (50 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – ontwerpstudie in het kader van de realisatie van de 
fietssnelweg F24 Leuven-Tienen

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid (algemeen) – Terechtwijzend bericht – Foutieve inventaris – 
Aanvullingen en verduidelijkingen – Leemtes – Formele motivering (Wet van 29 juli 
1991) – Materiële motivering – Gelijkheidsbeginsel – Proportionaliteitsbeginsel – 
Zorgvuldigheidsbeginsel 
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Te onthouden
Een ontbrekende post in de samenvattende opmeting of inventaris kan niet via de 
leemteformule worden ingevuld indien het een offerte betreft waarin de kostprijs 
voor deze post werd meegerekend in de algemene kosten, en waarin deze kost dus 
over alle (overige) posten van de opmeting of inventaris werd verdeeld.

Samenvatting
Voor de betrokken opdracht worden acht offertes ingediend. De offerte van de 
verzoekende partij wordt substantieel onregelmatig verklaard wegens het indienen van 
een verkeerde inventaris. De opdracht wordt uiteindelijk toegewezen aan de gekozen 
inschrijver (tevens tussenkomende partij) die de economisch meest voordelige offerte 
heeft ingediend.

In een eerste middel stelt de verzoekende partij niet gelijk te zijn behandeld. Zij had 
immers de inventaris ingevuld, zoals deze bestond vóór het terechtwijzend bericht 
van 31 maart 2020. Anders dan wat voor haarzelf geldt, zouden andere inschrijvers wel 
de mogelijkheid zijn geboden deze vergissing recht te zetten. In een tweede middel 
betwist de verzoekende partij dat de aanbesteder geen andere keuze had dan haar 
offerte als substantieel onregelmatig te weren. Zo had zij ofwel een verduidelijking 
kunnen vragen (cf. artikel 66 Overheidsopdrachtenwet 2016) ofwel de ontbrekende 
post zelf kunnen invullen via de leemteformule (cf. artikel 86 KB Plaatsing 2017).

De Raad van State zal beide middelen, gelet op hun samenhang, gezamenlijk behandelen. 
De Raad stelt daarbij vast dat de prijs voor de post “boring archeologisch onderzoek” 
ontbreekt. Verder had de aanbesteder duidelijk in de bestreden beslissing vermeld 
dat het niet vermelden van deze prijs de vergelijkbaarheid van de geboden prijzen 
in gevaar brengt. De bewuste post werd namelijk expliciet, via een terechtwijzend 
bericht, toegevoegd omdat het ontbreken van een afzonderlijke post er in essentie toe 
kon leiden dat de kostprijs van andere posten nodeloos werd opgedreven. Dit laatste 
element maakt ook onmiddellijk duidelijk dat er geen sprake was van een leemte. In 
essentie had ook de verzoekende partij de kostprijs voor de boring meegeteld, maar was 
deze kost verrekend over de andere posten van de inventaris. Ook het vragen van een 
verduidelijking zou hier geen soelaas hebben gebracht, aangezien een verduidelijking 
nooit aanleiding kan geven tot een wijziging van een essentieel element van de offerte. 
Verder leek de verzoekende partij ook niet ongelijk te zijn behandeld. De overige 
inschrijvers werden immers niet bevraagd omtrent het gebruik van een verkeerde 
inventaris, maar wel inzake een aantal rekenfouten in hun respectievelijke offertes. 
Uiteindelijk beslist de Raad dan ook beide middelen als niet ernstig te beschouwen.

Bij gebrek aan een ernstig middel wordt de vordering tot schorsing verworpen.
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Regelmatigheid (algemeen)     
 Raad van State 20 augustus 2020, nr. 248.157

Verzoekende partij BV Profile Equipment

Verwerende partij Belgische Staat

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – meerjarige raamovereenkomst betreffende de 
aankoop van lichte kogelwerende helmen

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid – Formele motivering – Rechtszekerheidsbeginsel – 
Zorgvuldigheidsbeginsel – Redelijkheidsbeginsel 

Te onthouden
Als een technische specificatie niet als een minimale of substantiële eis werd 
aangemerkt in het bestek, komt het in eerste instantie de aanbesteder toe te oordelen 
over het essentieel karakter van deze eis. Een inschrijver van wie de offerte niet 
aan de betrokken eis voldoet, loopt dan ook het risico dat zijn offerte substantieel 
onregelmatig wordt verklaard.

Samenvatting
Voor de opdracht worden 10 offertes ontvangen. De offerte van de verzoekende partij 
wordt substantieel onregelmatig verklaard omdat de voorgestelde helm afweek van 
een als essentieel beschouwde bestekseis. 

In het enige ingeroepen middel betwist de verzoekende partij de interpretatie die de 
aanbesteder aan de betrokken besteksbepaling toekent. Volgens de aanbesteder mocht 
het systeem geen draad bevatten om de maat van de helmen te regelen. Dergelijke 
draad zou immers tot irritaties, krassen en zelfs tot snijwonden in de oren kunnen 
leiden. Volgens de verzoekende partij was een draad toch mogelijk met name als kon 
worden aangetoond dat de draad het personeelslid niet kon verwonden.

De Raad van State wijst de visie van de verzoekende partij echter van de hand. In 
eerste instantie stelt zij vast dat de aanbesteder niet bevestigend heeft geantwoord op 
een, voorafgaand aan de indiening van de offertes gestelde, vraag van de verzoekende 
partij of haar interpretatie dat “het BOA-systeem is toegestaan”. In tweede orde stelt 
de Raad ook vast dat de offerte van de verzoekende partij geen verduidelijking bevat 
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waarom haar offerte toch conform het bestek zou zijn. Gelet op het feit dat zij toch 
een systeem met draad had aangeboden, leek dergelijke verduidelijking nochtans ten 
zeerste aangewezen. Verder impliceert de stelling dat de verzoekende partij zelf geen 
kennis had van enige verwonding te wijten aan de door haar aangeboden helm, niet 
noodzakelijk dat er geen risico’s op “irritaties, krassen en zelfs snijwonden aan de 
oren” aan het gebruik van deze helm verbonden zouden zijn. Ten slotte wordt ook de 
verwijzing naar een vorige opdracht van de federale politie, waar de aangeboden helm 
wel zou zijn aanvaard, als niet dienstig afgewezen. Enerzijds leek het bestek van de 
eerdere opdracht geen verbod op het bewuste draagsysteem te bevatten. Anderzijds 
geeft de Raad mee dat het voortschrijdend inzicht de aanbesteder ook perfect toelaat 
haar technische specificaties in opeenvolgende opdrachten aan te passen.

Bij gebrek aan een ernstig middel, wordt de ingestelde vordering tot schorsing 
afgewezen.

Prijs- en kostenonderzoek – verwaarloosbare post     
 Raad van State 20 augustus 2020, nr. 248.160

Verzoekende partij NV Cos

Verwerende partij Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen

Plaatsingsprocedure Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking

Gunningscriteria Technische kwaliteit (40 pt), prijs (30 pt), comfort (10 pt), 
garantie en waarborg (10 pt), plan van aanpak (5 pt) en 
esthetiek (5 pt) 

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – aankoop van een telescopische tribune voor de 
sporthal “De Kimpel” 

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Prijs- en kostenonderzoek – Verwaarloosbare post – Materiële motivering – 
Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als bij het prijs- en kostenonderzoek geen problemen worden vastgesteld, mag de 
motivering in de gunningsbeslissing eerder summier zijn. Niettemin moet uit het 
administratief dossier wel blijken dat een zorgvuldig prijs- en kostenonderzoek werd 
uitgevoerd. Dit is niet het geval indien, voor een prijselement dat een subcriterium 



137

vormt, een groot prijsverschil tussen de offertes wordt vastgesteld waarvoor in het 
administratief dossier geen enkele verklaring aanwezig is.

Samenvatting
Voor de betrokken opdracht dienen twee partijen een initiële offerte, en later ook 
een BAFO, in. De beide inschrijvers worden geselecteerd en regelmatig bevonden en 
uiteindelijk wordt de verzoekende partij met een score van 82,9 punten als tweede 
gerangschikt na de gekozen inschrijver die een score van 91,98 punten wordt toegekend.

In een eerste middel verwijt de verzoekende partij de aanbesteder geen grondig prijs- 
en kostenonderzoek te hebben uitgevoerd. Zij stelt namelijk vast dat de gekozen 
inschrijver een onderhoudscontract aanbiedt waarvan de prijs ongeveer 60% lager is 
dan haar eigen prijs. Dit grote prijsverschil was blijkbaar ook de reden waarom de 
verzoekende partij, die na de beoordeling van de initiële offertes nog als eerste was 
gerangschikt, de opdracht aan haar neus voorbij zag gaan. De verzoekende partij stelt 
ook vast dat de gunningsbeslissing geen motivatie bevat die het grote prijsverschil kan 
verklaren.
Na een aantal inleidende theoretische beschouwingen, stelt de Raad van State op 
basis van het gevoerde verweer vast dat de aanbesteder de onderhoudskost blijkbaar 
niet nader heeft onderzocht vanuit het idee dat de betrokken post verwaarloosbaar 
zou zijn ten opzichte van de aankoopkost van de tribune. Het verwaarloosbaar 
karakter van de betrokken post wordt door de Raad echter als niet terecht 
beschouwd. Enerzijds stelt de Raad vast dat de prijs voor het onderhoudscontract een 
uitdrukkelijk subgunningscriterium vormde (met een weging van 5 punten op de 30 
te verdienen punten voor het prijscriterium) en dat de inventaris slechts twee posten 
bevatte. Anderzijds stelt de Raad vast dat in de bestreden beslissing nergens sprake 
is van dit verwaarloosbaar karakter. Het verslag van nazicht stelt louter dat beide 
offertes als regelmatig werden beschouwd aangezien de eventuele onregelmatigheden 
niet substantieel zijn. Als er geen onregelmatigheden worden vastgesteld, lijkt de 
formele motiveringsplicht geen uitgebreide motivatie te vereisen. Toch moet uit het 
administratief dossier dan wel minstens blijken dat de aanbesteder op een zorgvuldige 
manier de offertes heeft onderzocht, wat hier niet het geval leek. Bij gebrek aan enige 
indicatie over het prijsonderzoek, wordt het eerste middel als ernstig beschouwd.
Aangezien het eerste middel als ernstig wordt beschouwd, worden de overige middelen 
niet meer besproken en wordt tot schorsing van de bestreden beslissing overgegaan.

 Noot
Voor een vergelijkbare zaak, met dezelfde verzoekende partij en evenzeer met betrekking 
tot de aankoop van een tribune, zie RvS 22 oktober 2020, nr. 248.690 (p. 166). Beide 
zaken vertrekken vanuit een totaal ander uitgangspunt. De hier besproken zaak wordt 
geplaatst op basis van meerdere gunningscriteria, waarbij er een substantieel verschil 
was in de prijs voor het onderhoudscontract. Het verder in de boek besproken arrest 
d.d. 22 oktober 2020 wordt dan weer geplaatst louter op basis van de prijs, waarbij de 
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aangeboden prijzen van de diverse inschrijvers in elkaars verlengde lagen. Het is in die 
zin niet verrassend dat de uitkomst van de ingestelde procedures bij de Raad van State 
ook verschillend is. Waar de Raad in de bovenstaande zaak tot de conclusie komt 
dat er geen zorgvuldig prijs- en kostenonderzoek werd uitgevoerd, en tot schorsing 
besluit, wordt de aanbesteder in de verder in dit boek besproken arrest d.d. 22 oktober 
2020 geacht niet onzorgvuldig te hebben gehandeld door de aangeboden prijzen niet 
verder – op grond van artikel 36 KB Plaatsing 2017 – op hun eventuele abnormaliteit 
te onderzoeken en wordt de vordering tot schorsing verworpen.

Selectie – aanname bepaalde rechtsvorm –  
beroep draagkracht derden     

 Raad van State 27 augustus 2020, nr. 248.179

Verzoekende partij NV DC Industrial – NV Aannemingsbedrijf Aertssen

Verwerende partij Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Plaatsingsprocedure Mededingingsprocedure met onderhandeling

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Bocholt – Arseenfabriek: opmaak van BSP, 
begeleiding en uitvoering van de BSW

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Aanname bepaalde rechtsvorm – Beroep op draagkracht derden – 
Gelijkheidsbeginsel 

Te onthouden
Een besteksbepaling die de ondernemers verplicht in te schrijven via een combinatie 
(van een aannemer en een specifieke dienstverlener), is niet gelijk te stellen met de 
verplichting om een bepaalde rechtsvorm aan te nemen.

Samenvatting
Aangezien de opdracht wordt geplaatst via een mededingingsprocedure met 
onderhandeling, verloopt de plaatsingsprocedure in twee onderscheiden fases. In 
de voorafgaande selectiefase worden zes aanvragen tot deelneming ingediend. De 
aanvraag tot deelneming van de verzoekende partij wordt echter geweigerd aangezien 
de voorgestelde combinatie van ondernemers (of consortium) niet beschikt over een 
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erkend bodemsaneringsdeskundige (hierna: EBSD) type twee, wat nochtans expliciet 
werd vereist in de selectieleidraad. In concreto was de EBSD in het voorstel van de 
verzoekende partij een onderaannemer en maakte deze aldus geen deel uit van het 
eigenlijke consortium.

In een eerste middel vecht de verzoekende partij in essentie de selectieleidraad aan. 
Het idee dat de inschrijver verplicht moet bestaan uit een combinatie van minstens 
een EBSD type twee en één of meerdere aannemers, zou volgens de verzoekende partij 
in strijd zijn met het verbod vervat in artikel 8,  §2 Overheidsopdrachtenwet 2016. 

• Dit eerste middel wordt door de Raad van State als verworpen. In eerste instantie 
stelt de Raad vast dat de aanbesteder geen bepaalde rechtsvorm eiste. Bijgevolg 
kon er ook geen sprake zijn van een schending van het bovenvermelde wetsartikel 
en miste het middel feitelijke grondslag. Verder stelt de Raad ook vast dat de 
bestreden eis uit de selectieleidraad objectief gerechtvaardigd en proportioneel 
leek, gelet op de ernstige verontreiniging van de betrokken site.

In een tweede middel vecht de verzoekende partij opnieuw dezelfde bepaling uit 
de selectieleidraad aan maar ditmaal vanuit de stelling dat de selectieleidraad een 
schending zou inhouden van de mogelijkheid om beroep te doen op de draagkracht 
van derden, zoals vervat in de artikelen 78 Overheidsopdrachtenwet 2016 en 73 KB 
Plaatsing 2017.

• Ook dit tweede middel wordt door de Raad verworpen. De Raad stelt immers 
vast dat het beroep op de draagkracht van derden geen absoluut recht is. En in 
voorliggend geval maakt de verzoekende partij alvast niet aannemelijk dat er 
in casu geen objectieve rechtvaardiging bestaat voor deze beperking. Ook de 
stelling (1) dat de selectieleidraad niet uitdrukkelijk zou bepalen dat de EBSD 
geen onderaannemer mocht zijn en (2) dat de opdracht deelbaar zou zijn, wordt 
evenzeer verworpen. De eerste stelling lijkt te berusten op een niet-correcte 
lezing van de selectieleidraad, terwijl de tweede stelling neerkomt op een vorm 
van opportuniteitskritiek op de beslissing van de aanbesteder waarvan de Raad, 
bij de beoordeling van het eerste middel, al had aangegeven dat deze beslissing 
objectief gerechtvaardigd en proportioneel leek.

Aangezien beide middelen als niet ernstig worden beschouwd, wordt de vordering tot 
schorsing afgewezen.



140

Prijs- en kostenonderzoek    
 Raad van State 28 augustus 2020, nr. 248.183

Verzoekende partij NV Alpha Classical Cleaning 

Verwerende partij Belgische Staat

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking

Gunningscriteria Prijs (50%) en plan van aanpak (50%)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Schoonmaak van gebouwen van de FOD Mobiliteit 
en Vervoer in Gent

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Prijs- en kostenonderzoek – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële 
motivering – Patere legem-beginsel –Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
Als bij het prijs- en kostenonderzoek geen problemen worden vastgesteld, mag de 
motivering in de gunningsbeslissing eerder summier zijn. Niettemin moet uit het 
administratief dossier wel blijken dat een zorgvuldig prijs- en kostenonderzoek werd 
uitgevoerd. Dit is niet het geval als het administratief dossier geen enkel spoor bevat 
dat erop wijst dat de grote prijsverschillen tussen de ontvangen offertes werden 
onderzocht.

Samenvatting
Voor de opdracht worden twee offertes ingediend. Beide inschrijvers worden 
geselecteerd en beide offertes worden als regelmatig aanzien. In de uiteindelijke 
rangschikking wordt de verzoekende partij als tweede gerangschikt na de gekozen 
inschrijver (tevens tussenkomende partij).

In een eerste middel stelt de verzoekende partij dat de gekozen inschrijver een 
abnormaal lage en niet-marktconforme prijs had aangeboden, en bijgevolg eigenlijk 
als substantieel onregelmatig uit de procedure had moeten worden geweerd. Door 
geen afdoende prijs- en kostenonderzoek uit te voeren, heeft de aanbesteder zich niet 
als een zorgvuldige overheid gedragen en is de bestreden beslissing ook niet afdoende 
gemotiveerd. In het tweede middel wordt een gelijkaardige kritiek geleverd op het 
(uitblijven van een) prijs- en kostenonderzoek dat niet alleen vanuit de wetgeving 
overheidsopdrachten een verplicht karakter heeft, maar ook vanuit het sociaal- en 
arbeidsrecht. De prijzen van de gekozen inschrijver zouden immers wijzen op sociale 
dumping.



141

Vertrekkende van de materiële motiveringsplicht stelt de Raad van State dat uit het 
administratief dossier minstens de motieven moeten worden kunnen afgeleid op grond 
waarvan de aanbesteder heeft geoordeeld dat de aangeboden prijzen niet abnormaal 
zijn. Uit het voorliggende administratief dossier ontbrak echter dergelijke motivering 
die nochtans nodig leek gelet op het belangrijke verschil (23,23%) tussen de aangeboden 
prijzen. Een loutere vermelding dat de offertes op hun regelmatigheid werden 
gecontroleerd, zonder enige aanwijzing die wijst op een prijs- en kostenonderzoek, 
lijkt hierbij niet te volstaan. Ook post factum aangeleverde motieven, zoals de scherpe 
prijsstelling in de schoonmaaksector en het feit dat de gekozen inschrijver voor 
vergelijkbare prijzen lokalen te Brussel schoonmaakt, kunnen het vastgestelde gebrek 
in de motivatie niet verhelpen. 

Gelet op het ernstig karakter van de ingeroepen middel, wordt tot de schorsing van 
de bestreden beslissing besloten.

Motivering – scoring van de offertes    
 Raad van State 31 augustus 2020, nr. 248.193

Verzoekende partij NV Securitas en NV APK Infra

Verwerende partij NMBS

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
mededinging

Gunningscriteria Prijs (50%), materialen (10%), video management platform 
(15%), case studies (10%), demo (10%) en onderhoud (5%)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – Raamovereenkomst voor aankoop van 
camerabewakingssystemen (CCTV-installaties) met 
onderhoudsovereenkomst

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Scoring van de offertes – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële 
motivering – Patere legem-beginsel –Zorgvuldigheidsbeginsel – Redelijkheidsbeginsel 

Te onthouden
Als voor de puntentoekenning een eenvoudige methode wordt gebruikt, hoeft de 
gunningsbeslissing geen uitgebreide motivering van de toegekende scores te bevatten. 
Dergelijk eenvoudige methode kan bijvoorbeeld bestaan uit een systeem waar niet 
voldoen 0 punten oplevert, voldoen 80 punten en voor bijkomende features met een 
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meerwaarde extra punten worden toegekend tot een maximum van 100 punten.

Samenvatting
Voor de opdracht worden vijf offertes ingediend. Na onderhandelingen wordt de 
verzoekende partij, met een score van 89,17% uiteindelijk als tweede gerangschikt na 
de gekozen inschrijver die een score van 92,83% wordt toegekend.

In een eerste middel werpt de verzoekende partij een gebrek in de motivering op. In 
het eerste onderdeel van het middel stelt de verzoekende partij dat de toegekende 
scores op het prijscriterium onvoldoende werden gemotiveerd. Zo onderbreekt 
onder meer elke vermelding van de totaalprijzen en de (in rekening gebrachte) 
eenheidsprijzen van de overige inschrijvers en kunnen de toegekende scores niet 
worden gecontroleerd. In een tweede onderdeel wordt een gelijkaardige kritiek 
geformuleerd voor de toegekende scores op de vijf andere gunningscriteria.

De Raad van State wijst het eerste middel uiteindelijk als niet ernstig af. Inzake 
het eerste onderdeel stelt de Raad vast dat de in te vullen inventaris duidelijk 
was op vlak van de elementen waarvoor de inschrijvers hun prijzen dienden op te 
geven. De aanbesteder blijkt ook de “algemene totalen”, uit de inventarissen van de 
verschillende inschrijvers te hebben gebruikt om de toegekende scores te berekenen. 
Het feit dat de prijzen van de overige inschrijvers niet werden vermeld, impliceert 
evenmin een gebrek in de motivering. Via haar eigen offertebedrag, de toegepaste 
scoringsmethode (de regel van drie) en de verschillende scores op het prijscriterium, 
kon de verzoekende partij immers via een eenvoudige berekening de totaalprijzen 
van de overige inschrijvers berekenen. Inzake het tweede onderdeel volgt de 
Raad in eerste instantie de visie van de aanbesteder en bevestigt dat de gebruikte 
beoordelingsmethode voor de overige gunningscriteria geen uitgebreide inhoudelijke 
motivering leek te behoeven. De methode was immers min of meer binair: niet 
voldoen leidde tot 0 punten, voldoen tot 80% van de punten en bijkomende features 
met een meerwaarde kregen extra punten tot een potentieel maximum van 100% van 
de punten. Verder stelt de Raad ook vast dat de verzoekende partij drie dagen na de 
mededeling van de bestreden beslissing een gedetailleerde evaluatie van haar eigen 
offerte op de verschillende gunningscriteria heeft ontvangen. Daarenboven heeft zij, 
via de neerlegging van het administratief dossier bij de Raad van State, ook kennis 
kunnen nemen van detailscores van de overige inschrijvers, die de verzoekende partij 
overigens niet in vraag stelt. Deze informatieverstrekking, in combinatie met de in het 
bestek aangekondigde methodiek, moet de verzoekende partij in staat hebben gesteld 
om zich al dan niet tegen de bestreden beslissing te verweren. Bijgevolg wordt het 
eerste middel in zijn geheel als niet ernstig afgewezen. 

Aangezien het tweede middel in essentie verder bouwt op het eerste middel en 
opnieuw een gebrek in de motivering opwerpt, zijnde dat een puntenscore zonder 
verdere motivering niet zou volstaan, wordt voor de beoordeling van dit middel 
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verwezen naar de visie van de Raad op het tweede onderdeel van het eerste middel. 
Zodus wordt ook het tweede middel als niet ernstig afgewezen.

Bij gebrek aan een ernstig middel, wordt de vordering tot schorsing verworpen.

Opdracht in percelen – beslissing tot niet-gunning –  
motivering     

 Raad van State 2 september 2020, nr. 248.195

Verzoekende partij NV Suez R&R BE Services

Verwerende partij Opdrachthoudende vereniging Limburg.net

Plaatsingsprocedure Mededingingsprocedure met onderhandeling

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Inzameling van huishoudelijk afval in verschillende 
kleuren zakken volgens het Optimo-systeem

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Opdracht in percelen – Beslissing tot niet-gunning – Materiële motivering – 
Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als de aanbesteder over afdoende motieven beschikt, kan zij beslissen één of meerdere 
percelen van een bepaalde opdracht niet te gunnen. Het is daarbij niet uitgesloten 
dat net die percelen worden stopgezet waaraan een bepaalde opdrachtnemer heeft 
deelgenomen. 

Samenvatting
Door de aanbesteder wordt een opdracht voor afvalophaling uitgeschreven. De 
opdracht is opgedeeld in vijf, territoriaal afgebakende, percelen. Voor het vijfde perceel 
(de gemeenten Kinrooi, Bocholt, Oudsbergen, As, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, 
Lanaken en Bilzen) moet een verplichte variante worden ingediend. De verplichte 
variante heeft betrekking op de wijze van afvalophaling. Voor de vijf percelen wordt 
uitgegaan van de zogenaamde Optimo ophaling waarbij alle afval (alle afvalsoorten: 
huisvuil, PMD, textiel, tuinafval en keukenafval) op één vast regelmatig tijdstip wordt 
aangeboden in afzonderlijke zakken die tegelijk worden opgehaald. De verplichte 
variante voor het vijfde perceel omvat de zogenaamde Optimo Light-ophaling, waarbij 
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vier afvalsoorten tegelijk worden opgehaald. Het vijfde type afval (het huisvuil) wordt 
in principe aangeboden in DIFTAR-containers.

De verzoekende partij dient een offerte in voor de percelen 1, 2 en 5 evenals de 
verplichte variante op perceel 5. De aanbesteder beslist uiteindelijk enkel percelen 3 
en 4 te gunnen. Percelen 1 en 2 worden niet-gegund omwille van meerdere redenen, 
met name de prijs en het (gewijzigde) standpunt van OVAM dat voorlopig niet mag 
worden gestart met de Optimo-inzameling. Voor perceel 5 wordt de niet-gunning dan 
weer gebaseerd op het niet-rendabel zijn van de offerte. De gevraagde prijs zou duurder 
zijn dan hetgeen de betrokken gemeenten kunnen aanvaarden. Bijgevolg wordt voor 
perceel 5 voorgesteld het bestaande DIFTAR-ophaalsysteem, dat voorwerp van een 
afzonderlijke opdracht uitmaakt, te behouden.

De verzoekende partij vecht zowel de gunning van de percelen 3 en 4 aan, als de niet-
gunning van de overige percelen.

De Raad wijst de vordering tegen de gunning van percelen 3 en 4 als onontvankelijk 
af. De verzoekende partij heeft voor de betrokken percelen immers geen offerte 
ingediend. De keuze om enkel voor bepaalde percelen een offerte in te dienen, ligt 
geheel bij de inschrijver. Het feit dat de aanbesteder naderhand enkel de percelen 
toewijst waarvoor de verzoekende partij niet heeft ingeschreven, en de overige 
percelen niet gunt, is een mogelijke uitkomst van het biedingsproces waarvoor de 
inschrijver zelf het risico heeft genomen door niet voor alle percelen van de opdracht 
een offerte in te dienen.

De Raad beschouwt de aangevoerde middelen tegen de niet-gunning van de overige 
percelen wel als ontvankelijk, maar wijst de geformuleerde kritiek als niet ernstig 
van de hand. De aanbesteder beschikt immers over een ruime beoordelingsmarge bij 
het nemen van een beslissing om bepaalde percelen van een opdracht al dan niet te 
gunnen. Enkel een beslissing die reeds op het eerste gezicht als onwettig, onzorgvuldig 
of onredelijk dient te worden aangemerkt, dient te worden gesanctioneerd met een 
schorsing. Voor de niet-gunning van de percelen 1 en 2 wordt zowel een financieel 
argument als een milieuargument (met name het gewijzigde standpunt van OVAM) 
aangevoerd. Een middel waarbij in essentie enkel kritiek wordt geleverd op het 
milieuargument, volstaat dan ook niet aangezien het financieel argument op zichzelf 
beschouwd reeds voldoende is om de beslissing tot niet-gunning te verantwoorden. 
Voor de niet-gunning van het perceel 5 wordt enerzijds kritiek geleverd op de beslissing 
van de aanbesteder om het DIFTAR-ophaalsysteem via een afzonderlijke opdracht 
te plaatsen (en niet via een variant in het kader van de voorliggende opdracht). 
Anderzijds wordt de aanbesteder ook onzorgvuldigheid verweten door niet op 
voorhand te beseffen dat het DIFTAR-ophaalsysteem goedkoper is dan Optimo. Beide 
elementen worden door de Raad van de hand gewezen. De beslissing voor DIFTAR 
een afzonderlijke opdracht te organiseren is een pure opportuniteitsbeslissing en 
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kan bijgevolg niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing leiden. Het 
onzorgvuldig handelen van de aanbesteder wordt eveneens afgewezen aangezien niet 
wordt aangetoond of aannemelijk wordt gemaakt dat de aanbesteder de kennis over 
het al dan niet goedkoper zijn van het DIFTAR-systeem al had moeten kennen voor 
de start van de plaatsingsprocedure.

Selectie – technische bekwaamheid – regelmatigheid  
(algemeen) – materiële fout      

 Raad van State 7 september 2020, nr. 248.216

Verzoekende partij BV Goos Takeldienst

Verwerende partij Vlaamse Gewest

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – het takelen en afvoeren van voertuigen op de 
autosnelwegen A1, A11, A12, A13, A14, A21, R1, R2 in de 
provincie Antwerpen

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Technische bekwaamheid – Regelmatigheid (algemeen) – Materiële fout – 
Zorgvuldigheidsbeginsel – Redelijkheidsbeginsel 

Te onthouden
Een selectiecriterium moet worden onderscheiden van een uitvoeringseis. Indien 
het bestek een uitvoeringseis bevat, is het niet noodzakelijk dat aan deze eis al 
wordt voldaan op het moment van de gunning, wat echter wel het geval is bij een 
selectiecriterium. 

Samenvatting
Door de aanbesteder wordt een opdracht uitgeschreven voor het takelen en afvoeren 
van voertuigen op een reeks snelwegen. De opdracht is opgedeeld in 4 percelen en de 
ingestelde vordering heeft betrekking op het perceel 4 (E313 Oost).

De offerte van de verzoekende wordt als onregelmatig bestempeld wegens het niet 
voldoen aan een uitvoeringseis met betrekking tot de personeelssterkte. In het bestek 
wordt inzake de personeelssterkte een onderscheid gemaakt tussen de selectie-eis 
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(waarvoor 3 uitvoerende en 1 administratieve werkkracht voldoende waren) en de 
uitvoeringseis in de technische bepalingen (waar 1 administratieve en 4 uitvoerende 
werkkrachten werden geëist).  In de specifieke bijlage 4.7 van het offerteformulier 
kon een inschrijver aangeven hoe eventuele verschillen in de personeelssterkte tussen 
gunning en uitvoering konden worden opgevangen.

De offerte van de verzoekende partij werd geweerd omdat deze slechts over 3 
uitvoerende werkkrachten beschikte en in de bijlage 4.7 expliciet had aangegeven dat 
er geen verschillen zouden zijn tussen het personeel bij gunning en bij de uitvoering 
van de opdracht.

In haar verzoekschrift stelde de verzoekende partij dat per vergissing “nee” was vermeld 
op de fameuze bijlage 4.7. Deze vergissing was volgens haar een zuiver materiële fout, 
in de zin van artikel 34 KB Plaatsing 2017, die door de aanbesteder had moeten worden 
gecorrigeerd.

De Raad wijst de argumentatie van de verzoekende partij af en herhaalt daarbij de visie 
dat rekenfouten en materiële fouten strikt moeten worden geïnterpreteerd. Zo moet 
onder een materiële fout een verschrijving of een vergissing worden verstaan, begaan 
bij de materiële verrichtingen die gepaard gaan met het opstellen van een offerte zoals 
het uitschrijven, invullen en overbrengen van cijfergegevens. De inschrijvers zijn in 
eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de fouten in hun respectievelijke offertes 
en de aanbesteder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor niet-ontdekte 
fouten. Als dergelijke fout toch wordt ontdekt, beschikt de aanbesteder over een 
zekere beoordelingsmarge om de werkelijke bedoeling van de betrokken inschrijver 
na te gaan. 
In voorliggend geval is volgens de Raad geen sprake van een materiële fout. En zelfs 
al ware dit het geval, wordt niet aangetoond dat de aanbesteder niet anders kon dan 
deze fout ontdekken en de ware bedoeling van de verzoekende partij eenduidig uit de 
offerte had kunnen afleiden.    

 Noot
Inzake de FAST (Files Aanpakken door Snelle Takeling) opdrachten wordt steeds een 
onderscheid gemaakt tussen de vereiste aantallen voor selectie en voor uitvoering. De 
vereiste personele en materiële middelen voor de uitvoering zijn doorgaans iets hoger 
dan deze voor selectie. Deze opsplitsing, die perfect wettelijk is, is blijkbaar niet voor 
iedereen even duidelijk. Zie ter zake ook het arrest RvS 10 november 2020, nr. 248.872, 
NV Depannage De Grootte. 

In dit arrest geeft de Raad van State ook een duidelijke omschrijving van de begrippen 
“materiële fout” en “rekenfout”. Een materiële fout wordt door de Raad omschreven als 
“een verschrijving of vergissing (…) begaan bij de materiële verrichtingen die gepaard 
gaan met het opstellen van een offerte zoals het uitschrijven, invullen en overbrengen 



147

van cijfergegevens”. Hoewel deze definitie zich er aldus niet toe leent een vergissing 
in het kader van de selectiefase recht te zetten, lijkt de Raad – via het gebruik van 
het woord “zoals” – de materiële vergissing wel niet strikt te beperken tot fouten in 
de samenvattende opmeting of inventaris. Dit lijkt wel het geval bij de rekenfout 
die door de Raad wordt omschreven als “een fout die gemaakt is bij het rekenen”. 
Hoe dan ook, al te veel fantasie bij het invullen van beide begrippen is sowieso niet 
toegelaten aangezien de Raad terecht stelt dat beide begrippen strikt moeten worden 
geïnterpreteerd omdat die handelswijze afwijkt van het principe dat offertes niet 
mogen worden gewijzigd na de neerlegging.

Voor een volledig gelijkluidende invulling van het begrip “materiële fout”, zie het 
hieronder besproken arrest RvS 28 december 2020, nr. 249.399, NV Verkeer Signalisatie 
& Elektronika (VSE).

Prijs- en kostenonderzoek   
 Raad van State 14 september 2020, nr. 248.265

Verzoekende partij NV Envisan

Verwerende partij NV Infrabel 

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken - bodemsaneringswerken ter hoogte van het Infrabel 
en NMBS terrein te Merelbeke

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Prijs- en kostenonderzoek – Transparantiebeginsel – Gelijkheidsbeginsel 
– Zorgvuldigheidsbeginsel – Materiële motivering – Formele motivering – 
Transparantiebeginsel

Te onthouden
Het is niet uitgesloten dat bij een opdracht die enkel op basis van de prijs wordt 
geplaatst, de inschrijvers toch een zekere invulmarge wordt gelaten. In dergelijk geval 
moet de aanbesteder er wel op toezien dat de vergelijkbaarheid van de offertes niet in 
het gedrang komt.

Samenvatting
Door de aanbesteder wordt een opdracht uitgeschreven voor het uitvoeren van 
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bodemsaneringswerken te Merelbeke. Voor de opdracht worden 7 offertes ontvangen. 
Alle inschrijvers worden geselecteerd en na het controleren van de regelmatigheid van 
de offerte (inclusief het prijs- en kostenonderzoek), wordt de opdracht uiteindelijk 
toegekend aan de laagste regelmatige inschrijver. 

De verzoekende partij voert twee middelen aan. In een eerste middel stelt zij dat het 
bestek dermate grote vrijheden aan de inschrijvers liet – in het bijzonder inzake de 
zogenaamde acceptatiecriteria van de te ontgraven verontreinigde grondfracties – dat 
speculatie en willekeur mogelijk waren en dat de aanbesteder hierop onvoldoende 
controle heeft uitgeoefend. Het tweede middel bouwt hierop voort in die zin 
dat de verzoekende partij meent dat de aanbesteder in het kader van het prijs- en 
kostenonderzoek onvoldoende controle zou hebben uitgevoerd op de eenheidsprijzen 
van de posten waar een zekere vrijheid bestond om de acceptatiecriteria voor de 
reinigingstechnieken van de ontgraven grondspecie te bepalen.
Beide middelen worden door de Raad afgewezen. Inzake het eerste middel merkt de 
Raad op dat de acceptatiecriteria niet zo “open” zijn als de verzoekende partij laat 
uitschijnen. Enerzijds mochten de vermoedelijke hoeveelheden voor de diverse fracties 
niet gecorrigeerd worden en werd ook een richtwaarde voor de biologische reiniging 
vastgesteld. Anderzijds bleek uit het administratief dossier dat de aanbesteder de 
verhouding inzake de acceptatiecriteria, tussen de verzoekende partij en de gekozen 
inschrijver, wel degelijk had onderzocht. Er was dan ook geen sprake van een “vrijelijke 
invulling van de acceptatiecriteria om te kunnen speculeren op de eenheidsprijzen”. 
Met betrekking tot het tweede middel bleek het administratief dossier voldoende 
stukken te bevatten, onder meer een interne nota waarin het verschil tussen de 
raming en het goed te keuren offertebedrag werd verklaard, die wezen op een grondig 
prijsonderzoek inclusief een analyse van de posten die betrekking hadden op de 
reinigingstechnieken.

Prijs- en kostenonderzoek   
 Raad van State 21 september 2020, nr. 248.311

Verzoekende partij NV Cipal Schaubroeck

Verwerende partij Provincie Limburg

Plaatsingsprocedure Mededingingsprocedure met onderhandeling

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen - aankoop van een HRM-suite met volledige
integratie van de loonadministratie en het personeelsbeheer

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping
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Trefwoorden
Regelmatigheid – Prijs- en kostenonderzoek – Voorbehoud – Regularisatie – Materiële 
motivering -  Formele motivering (Wet van 29 juli 1991)

Te onthouden
Als in het bestek voor een bepaalde prestatie een globale prijs wordt gevraagd, dan 
is een offerte waarin de betrokken inschrijver stelt dat zijn prijs slechts een schatting 
van de kostprijs is, die moet worden herzien na een screening van de aanwezig data, 
behept met een voorbehoud. Dergelijk voorbehoud kan leiden tot de substantiële 
onregelmatigheid van de bedoelde offerte.

Samenvatting
De voorliggende opdracht bestond uit twee percelen en de verzoekende partij werd 
voor beide percelen substantieel onregelmatig verklaard. Voor het perceel 1 berust de 
onregelmatigheid op een zogenaamd voorbehoud bij de kostprijs van het onderdeel 
dataconversie. De aanbesteder vroeg voor deze post een globale prijs, terwijl de 
verzoekende partij slechts een schatting van de prijs opgaf met de melding dat de 
“concrete prijsinschatting pas kan gebeuren na inhoudelijke en technische screening 
van de aanwezige data”. Voor perceel 2 wordt niet alleen een gelijkaardig voorbehoud 
vastgesteld, opnieuw voor het onderdeel dataconversie, maar worden nog drie andere 
(substantiële) onregelmatigheden aangehaald. Zo was de verplichte demo niet volledig 
live, werd voor de kosten van de koppelingen geen resultaatsverbintenis aangegaan en 
had de verzoekende partij ook niet voor alle gevraagde functionaliteiten een voorstel 
ingediend. 

Het eerste middel van de verzoekende partij bestaat uit vier onderdelen:

• in het eerste onderdeel wordt een oneigenlijk gebruik van artikel 36 KB Plaatsing 
2017 aangevoerd. Dit argument wordt door de Raad afgewezen. Enerzijds 
was artikel 36 KB Plaatsing 2017 wel degelijk van toepassing op de opdracht 
aangezien de geraamde waarde van de opdracht hoger lag dan het toepasselijke 
Europese drempelbedrag. Anderzijds merkte de Raad ook op dat de offerte 
niet werd geweerd wegens een abnormale prijs maar (onder meer) omwille van 
een voorbehoud bij de prijzen. Of nog, de wering steunde niet op artikel 36 KB 
Plaatsing 2017 maar vormde een loutere toepassing van artikel 76 KB Plaatsing 
2017 aangezien de offerte van de verzoekende partij, onder meer wegens de 
voorbehouden op het vlak van de prijs, onvergelijkbaar was geworden met de 
andere offertes;

• het tweede onderdeel bouwt verder op de argumentatie uit het eerste onderdeel. 
Zo stelt de verzoekende partij dat de aanbesteder, door een prijsbevraging te 
houden op grond van artikel 36 KB Plaatsing 2017, een regularisatie van de offerte 
heeft willen toelaten, wat op grond van artikel 76 KB Plaatsing 2017 niet toegelaten 
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was. En door te vragen naar een regularisatie zou de aanbesteder de facto ook 
hebben aangegeven dat de vastgestelde onregelmatigheid niet substantieel was. 
Ook dit argument wordt afgewezen. Het vragen van een prijstoelichting moet 
immers worden onderscheiden van de vraag tot regularisatie. Verder merkt 
de Raad ook op dat, althans voor wat betreft het tweede perceel, er meerdere 
onregelmatigheden worden aangevoerd die in dit onderdeel niet worden betwist 
en dat de aanbesteder wel degelijk nog een regelmatigheidsonderzoek mag 
uitvoeren na de indiening van de finale offertes (ook “best and final offer” of 
BAFO genoemd);

• in het derde onderdeel wordt de aanbesteder een onzorgvuldige motivering 
verweten. Het zou immers niet duidelijk zijn waarom de diverse onregelmatigheden 
een substantieel karakter hebben. De Raad wijst ook deze argumentatie van de 
hand. Inzake het substantieel karakter van het voorbehoud op de prijs, verwijst 
de Raad naar zijn oordeel omtrent de twee eerste onderdelen. Inzake de life 
demo merkt de Raad op dat het hier gaat om een minimumeis uit het bestek 
waarvan een afwijking leidt tot het onvergelijkbaar worden van de offerte met de 
andere offertes, en die bijgevolg een substantieel karakter heeft. De Raad komt 
tot dezelfde conclusie voor het gebrek aan een resultaatsverbintenis die evenzeer 
leidt tot de onvergelijkbaarheid van de offerte;

• in het vierde onderdeel wordt een schending van de formele motiveringsplicht 
aangevoerd aangezien het gunningsverslag gedateerd was op 15 juli 2020 terwijl 
het antwoord van de verzoekende partij op de vraag tot prijsverantwoording pas 
werd verstrekt op 20 juli 2020. De Raad wijst ook dit argument van de hand en 
aanvaardt de uitleg van de verwerende partij dat hier een materiële vergissing was 
begaan. Deze vergissing werd aannemelijk gemaakt door het feit dat in het foutief 
gedateerde verslag uitdrukkelijk werd verwezen naar de op 20 juli 2020 door de 
verzoekende partij bezorgde prijsverantwoording.

Aangezien het tweede middel in essentie voortbouwt op argumenten die in het 
eerste middel werden ontwikkeld, wordt ook het tweede middel (en bijgevolg ook de 
vordering tot schorsing in zijn geheel) door de Raad afgewezen.
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Selectie – facultatieve uitsluitingsgronden –  
schending milieurecht    

 Raad van State 21 september 2020, nr. 248.312

Verzoekende partij NV Antea Belgium

Verwerende partij NV Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (gemiddeld uurtarief) (max. 4 pt) en kwaliteit (max. 6 pt) 

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten - Advies samenwerking tussen Opdrachtnemer 
voor Deelprojecten Rechteroever, Scheldetunnel en VTTI 
Oosterweelverbinding

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Facultatieve uitsluitingsgronden – Naleving van milieu-, sociaal en 
arbeidsrecht – Materiële motivering – Formele motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel 
– Gelijkheidsbeginsel – Redelijkheidsbeginsel – Patere legem-beginsel

Te onthouden
Als in de toepasselijke milieuwetgeving wordt bepaald dat de plan-MER-coördinator 
geen rol meer mag spelen bij de latere uitvoering van het plan, dan riskeert de 
inschrijver die deze bepaling overtreedt te worden uitgesloten op basis van de 
facultatieve uitsluitingsgrond uit artikel 69, 1° Overheidsopdrachtenwet 2016.

Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht wordt de offerte van de verzoekende partij 
uit de verdere procedure geweerd wegens het niet voldoen aan de facultatieve 
uitsluitingsgrond vermeld in artikel 69, 1° Overheidsopdrachtenwet 2016. In 
concreto wordt een schending van het milieurecht aangevoerd. In artikel 4.2.9., § 2 
van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) wordt meer specifiek 
een verbod op belangenvermenging ingevoerd en wordt met name bepaald dat de 
MER-coördinator niet betrokken mag zijn bij de latere uitvoering van het plan of 
programma. In hoofde van de verzoekende partij wordt echter vastgesteld dat hun 
CEO eerder als plan-MER-coördinator is opgetreden bij de opmaak van het plan 
MER Oosterweelverbinding-wijziging. Bijgevolg was de aanbesteder van oordeel dat 
er hier wel degelijk sprake was van dergelijke vorm van belangenvermenging en werd 
de betrokken offerte uit de verdere procedure geweerd.
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In het enige middel, bestaande uit twee onderdelen, voert de verzoekende partij aan 
dat de aanbesteder enerzijds de offerte verkeerd heeft begrepen en de rol van de CEO 
bij de uitvoering van de opdracht heeft overschat (eerste onderdeel) en anderzijds ook 
een veel te ruime draagwijdte heeft toegekend aan artikel  4.2.9., § 2 van het decreet 
algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

De Raad wijst uiteindelijk beide onderdelen af. Met betrekking tot het tweede 
onderdeel verwijst de Raad naar de Memorie van Toelichting bij artikel 4.2.9., § 2 
van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) waar wordt gesteld dat 
aan het begrip “belang” een ruime draagwijdte moet worden gegeven. De toevoeging 
dat de MER-coördinator ook niet betrokken mag zijn bij de latere uitvoering van het 
plan/programma is niet alleen deontologisch geïnspireerd maar kan er eventueel toe 
leiden dat op termijn een grotere MER-deskundigheid en -specialisatie zal tot stand 
komen. Uit deze passage lijkt volgens de Raad geen andere interpretatie te kunnen 
worden afgeleid dan dat het de erkende MER-coördinator niet toegestaan is zich in te 
laten bij de latere uitvoering van het plan of programma waarop het MER betrekking 
had. Vervolgens analyseert de Raad de inhoud van de voorliggende opdracht en komt 
hij tot de conclusie dat de opdracht wel degelijk moet worden aanzien als “de latere 
uitvoering van het plan of programma”. Rest dus nog de vraag naar de rol van de 
CEO bij de uitvoering van de voorliggende opdracht (het eerste onderdeel van het 
middel). De verzoekende partij voerde aan dat de rol van de CEO zeer beperkt zou 
zijn en de facto louter het uitvoerende team zou introduceren bij de start van de 
uitvoering. De Raad stelt echter vast, onder meer na analyse van het organogram van 
de projectorganisatie waarin de CEO wel degelijk werd vermeld, dat de rol van CEO 
verder lijkt te gaan dan wat de verzoekende partij suggereert. Gegeven dat de CEO 
wel degelijk een (ondersteunende) rol leek te spelen bij de uitvoering van de opdracht, 
was er volgens de Raad dan ook effectief sprake van een schending van artikel 4.2.9., 
§ 2 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) en werd terecht tot 
wering van de offerte van de verzoekende partij besloten. De vordering tot schorsing 
wordt bijgevolg afgewezen.
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Selectie – facultatieve uitsluitingsgronden – onregelmatig-
heid (algemeen) – verduidelijkingen en aanvullingen    

 Raad van State 29 september 2020, nr. 248.383

Verzoekende partij BVBA Vabo Spoorbouw

Verwerende partij NV Infrabel 

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken - raamovereenkomst voor de herziening van sporen en 
spoortoestellen, het vervangen van materialen en het assisteren 
bij onderhoud

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Facultatieve uitsluitingsgronden – Onregelmatigheid (algemeen) – 
Verduidelijkingen en aanvullingen – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – 
Materiële motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als in het bestek wordt geëist dat de inschrijver over een bepaalde vervoersvergunning 
beschikt, loopt een inschrijver die niet over een dergelijke vergunning lijkt te 
beschikken het risico dat zijn offerte substantieel onregelmatig wordt verklaard.

Samenvatting
De offerte van de verzoekende partij wordt, voor beide percelen van de opdracht, 
substantieel onregelmatig verklaard wegens het ontbreken van een in het bestek 
gevraagde vervoersvergunning.

De verzoekende partij roept twee middelen in tegen de beslissing van de aanbesteder.

Het eerste middel bestaat uit drie onderdelen:

• in eerste instantie stelt de verzoekende partij dat de aanbesteder een extra 
facultatieve uitsluitingsgrond heeft toegevoegd aan de limitatieve opsomming 
vervat in artikel 69 Overheidsopdrachtenwet 2016;

• in een tweede onderdeel betwist de verzoekende partij dat de bewuste vergunning 
wel nodig zou zijn voor de uitvoering van de betrokken opdracht. Meer specifiek 
stelt zij dat er geen goederen zullen worden vervoerd die geen eigendom van haar 
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zijn of die niet door haar zullen worden bewerkt of door haar worden gehuurd. 
Bijgevolg hield het gevraagde vervoersbewijs geen verband met, noch stond het 
in verhouding tot, het voorwerp van de opdracht;

• in het derde en laatste onderdeel werpt de verzoekende partij een aantal 
onduidelijkheden op rond de bewuste vervoersvergunning. Zo wordt in het bestek 
verwezen naar een opgeheven wet uit 1999, bevat de lijst van selectiecriteria geen 
verwijzing naar de vervoersvergunning, verduidelijkt het bestek niet dat de kopie 
van de vergunning verplicht bij te voegen is en is er evenmin duidelijkheid of de 
vergunning van de inschrijver zelf dan wel van een onderaannemer moet uitgaan.

Het eerste middel wordt door de Raad op alle onderdelen afgewezen. In eerste 
instantie stelt de Raad dat de aanbesteder enkel de toepassing van een wetgeving 
heeft nagegaan die losstaat van de wetgeving overheidsopdrachten. Er is dan ook 
geen sprake van een niet-toegelaten uitbreiding van het gesloten systeem van de 
facultatieve uitsluitingscriteria. Verder stelt de Raad vast, na een analyse van het 
bestek, dat er wel degelijk goederen van de aanbesteder zullen moeten worden 
vervoerd en dat de bestekseis effectief verband houdt met en in verhouding staat tot 
het voorwerp van de opdracht. Met betrekking tot het derde onderdeel, stelt de Raad 
in eerste instantie vast dat de (vroegere) wet van 3 mei 1999 eenzelfde verplichting 
bevat als de vigerende wet van 15 juli 2013. De materiële vergissing van de aanbesteder 
inzake de toepasselijke wetgeving lijkt de verzoekende partij dan ook niet te hebben 
kunnen misleiden. Verder is ook de vaststelling dat het bestek de toevoeging van de 
vergunning enerzijds op een andere plaats voorschrijft dan wat de verzoekende partij 
had verwacht en anderzijds toelaat dat de vergunning door de inschrijver zelf dan 
wel door een onderaannemer wordt voorgelegd, niet van aard om de schorsing van de 
gunningsbeslissing te verantwoorden.

Het tweede middel bestaat uit twee onderdelen:

• in het eerste onderdeel verwijt de verzoekende partij dat zij de mogelijkheid om 
een aanvulling, een verduidelijking of een vervollediging (vervat in artikel 147, § 4 
wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016) niet heeft gebruikt;

• in het tweede onderdeel betwist de verzoekende partij dat het ontbreken van 
de bewuste vervoersvergunning een substantiële onregelmatigheid zou uitmaken.

Ook het tweede middel wordt door de Raad op beide onderdelen afgewezen. 
Enerzijds herhaalt de Raad zijn bestaande rechtspraak die luidt dat de mogelijkheid 
om bijkomende informatie op te vragen, slechts een mogelijkheid is waarover de 
aanbesteder beschikt. Een financieel argument, met name dat de verzoekende partij 
een goedkopere offerte had ingediend dan de gekozen inschrijver, volstaat niet om 
van deze mogelijkheid plots een verplichting te maken. Verder is ook geen sprake van 
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een verschil in behandeling doordat de aanbesteder prijstechnische informatie had 
opgevraagd bij de gekozen inschrijver. Inzake het tweede onderdeel, de vermeende 
onduidelijkheid over het substantieel karakter van de onregelmatigheid, wordt 
verwezen naar de visie van de Raad bij het derde onderdeel van het eerste middel.

Aangezien beide middelen als niet ernstig worden afgewezen, wordt de vordering tot 
schorsing verworpen.

Regelmatigheid (algemeen) – plaatsbezoek   
 Raad van State 1 oktober 2020, nr. 248.419

Verzoekende partij NV Ramast Bouw 

Verwerende partij Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) 
van Brussel

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Onderhouds- en renovatiewerken van daken

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid (algemeen) – Plaatsbezoek – Formele motivering (Wet van 29 juli 
1991) – Materiële motivering – Patere legem-beginsel – Redelijkheidsbeginsel – 
Zorgvuldigheidsbeginsel  

Te onthouden
Wanneer ingevolge een overmachtsituatie (met name de COVID-19 crisis) het 
verplichte plaatsbezoek uit het bestek wordt vervangen door een soort verklaring op 
eer, en dit met akkoord van de aanbesteder, dan zijn de offertes waarin deze suggestie 
ter harte werd genomen wel degelijk regelmatig.

Samenvatting
De voorliggende opdracht betreft een raamovereenkomst bestaande uit twee percelen. 
Voor het eerste perceel worden vier offertes ontvangen en voor het tweede perceel 
vijf offertes. De verzoekende partij dient voor beide percelen een offerte in, maar is 
uiteindelijk voor geen van beide percelen batig gerangschikt. Voor het eerste perceel 
wordt zij als tweede gerangschikt en voor het tweede perceel als vierde.  
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In het enige middel stelt de verzoekende partij als enige een regelmatige offerte te 
hebben ingediend, aangezien zij als enige heeft deelgenomen aan het plaatsbezoek dat 
in het bestek als een verplichting zou zijn voorzien.

Voor het eerste perceel stelt de Raad van State vast dat de verzoekende partij effectief 
als enige een getekende versie van het attest van plaatsbezoek heeft voorgelegd. 
Niettemin bleek het attest van de verzoekende partij getekend te zijn door een 
werfcontroleur en niet door de gevraagde vertegenwoordiger van de directie der 
werken. De overige inschrijvers hadden dan weer een niet-getekende versie van het 
plaatsbezoek voorgelegd en dit blijkbaar op vraag van de aanbesteder zelf die, ingevolge 
de COVID-19 crisis, de vereiste van attest van plaatsbezoek schijnbaar had omgevormd 
naar een soort verklaring op eer waarin de inschrijvers dienden te bevestigen dat zij 
de te onderhouden en te renoveren daken vanop straat hadden bezichtigd. De Raad 
aanvaardde de uitleg van de aanbesteder, die zich in een overmachtsituatie bevond. De 
manier van handelen van de aanbesteder leek verder ook de mededinging niet gevaar 
te hebben gebracht.

Voor het tweede perceel stelde de Raad dan weer vast dat voor dit perceel het attest 
van plaatsbezoek blijkbaar niet vereist was.

Gegeven dat het enige middel als niet ernstig wordt bevonden, wordt de vordering tot 
schorsing verworpen. 

Regelmatigheid (algemeen) – motivatie   
 Raad van State 6 oktober 2020, nr. 248.484

Verzoekende partij NV Lesuco

Verwerende partij Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Aanleg van drie kunstgrasvelden 

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid (algemeen) – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële 
motivering – Patere legem-beginsel – Gelijkheidsbeginsel – Transparantiebeginsel – 
Non-discriminatiebeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel
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Te onthouden
Als bij het onderzoek naar de regelmatigheid van de offertes geen bijzondere 
problemen aan het licht zijn gekomen, moet de gunningsbeslissing hierover geen 
uitgebreide motivatie bevatten.

Samenvatting
Voor de opdracht dienen vier inschrijvers een offerte in, waarvan drie offertes opties 
bevatten. De offerte van de verzoekende partij wordt respectievelijk als derde (zonder 
opties) en als vijfde (met opties) gerangschikt. 
In het enige ingeroepen middel betwist de verzoekende partij de regelmatigheid van 
de offerte van de gekozen inschrijver (die de eerste twee plaatsen in de rangschikking 
innam, respectievelijk voor haar voorstel zonder opties en haar voorstel met opties) 
doordat zij bouwpuin als materiaal voor de aanleg van de kunstgrasvelden heeft 
voorgesteld (eerste onderdeel). In een tweede onderdeel betwist de verzoekende 
partij dat de aanbesteder een zorgvuldig onderzoek naar de regelmatigheid van de 
ingediende offertes heeft uitgevoerd.

Het eerste onderdeel wordt door de Raad van State als niet ernstig afgewezen. Het 
voorgestelde materiaal werd weliswaar als “betonpuin 20/40” benoemd in de offerte, 
maar het ging hier echter niet zomaar om bouwpuin maar wel om een andere benaming 
voor “betongranulaat 20/40 mm”. De aanbesteder kon dan ook perfect tot de conclusie 
komen dat het aangeboden product volledig conform de technische bepalingen van 
het bestek was. De Raad volgt verder ook de verwerende partij in haar (technisch) 
betoog dat het voorgestelde materiaal ook niet als een “recuperatiemateriaal” (wat 
door het bestek was verboden) maar wel als “gerecycleerd materiaal” kon worden 
beschouwd. 

Uit de beoordeling van het eerste middelonderdeel bleek de aanbesteder de 
regelmatigheid van de gekozen offerte wel degelijk te hebben onderzocht. Gegeven dat 
er geen bijzondere problemen bij dit onderzoek aan het licht zijn gekomen, hoefde de 
bestreden beslissing ook geen uitgebreide feedback hierover te bevatten. Daarenboven 
bleek de verzoekende partij de achterliggende motieven (inzake de regelmatigheid van 
de gekozen inschrijver, meer specifiek inzake de betonpuindiscussie) ook te hebben 
opgevraagd bij de aanbesteder. En aangezien de aanbesteder deze vraag ook effectief 
had beantwoord voorafgaand aan de instelling van de schorsingsvordering, leek het 
normdoel van de formele motiveringsplicht alvast bereikt. Bijgevolg wordt ook het 
tweede middelonderdeel als niet ernstig afgewezen.

Bij gebrek aan een ernstig middel, wordt de vordering tot schorsing verworpen.
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Onregelmatigheid (algemeen) - voorbehoud  
 Raad van State 7 oktober 2020, nr. 248.501

Verzoekende partij NV Bouwmaterialen A. De Rocker

Verwerende partij Stad Gent

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (gewicht 95) en milieu impact – lokaal transport  
(gewicht 5) 

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – raamovereenkomst voor het leveren van 
bouwmaterialen 

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Regelmatigheid (algemeen) – Voorbehoud – Formele motivering (Wet van 29 
juli 1991) – Materiële motivering – Patere legem-beginsel – Gelijkheidsbeginsel – 
Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
Als een offerte bij een of meerdere producten een andere maatvoering bevat (een 
ander volume, gewicht, lengte, etc.), dan is die offerte behept met een voorbehoud en 
riskeert de offerte substantieel onregelmatig te worden verklaard.

Samenvatting
Voor de betrokken opdracht worden twee offertes ontvangen. De offerte van de 
verzoekende partij wordt substantieel onregelmatig verklaard en de opdracht wordt 
gegund aan de enig overgebleven inschrijver.

In het eerste middel bekritiseert de verzoekende partij enerzijds de twee redenen op 
basis waarvan haar offerte als substantieel onregelmatig werd beschouwd (enerzijds 
inzake het ontbreken van een attest dat er geen kinderarbeid zal worden gebruikt 
bij de ontginning van blauwe hardsteen en anderzijds inzake een voorbehoud met 
betrekking tot de minimale afname van rijnzand). Anderzijds betoogt zij dat de 
gekozen inschrijver dan weer wel substantieel onregelmatig had moeten worden 
verklaard. Meer concreet stelt de verzoekende partij dat:

• Eerste onderdeel: zij wel beschikte over een afdoende bewijs dat geen kinderarbeid 
werd ingezet voor de winning van blauwe hardsteen. Zij stelt daarbij dat (1) het 
attest niet op straffe van nietigheid was voorgeschreven, (2) pas bij de uitvoering 
moest worden bezorgd en (3) dat het door haar voorgelegde attest, dat uitging 
van het gemeentebestuur waar de leverancier van de blauwe hardsteen gevestigd 
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was, als een “onafhankelijke attestering” kon worden beschouwd;

• Tweede onderdeel: het beweerde voorbehoud uit haar offerte, met name de 
bemerking dat de levering van rijnzand in bulk minstens een bestelling van 10 
ton moest zijn, niet als een voorbehoud maar als een loutere opmerking moest 
worden beschouwd met het oog op een duurzame levering van rijnzand in bulk;

• Derde onderdeel: de gekozen inschrijver voor niet minder dan 14 producten een 
andere maatuitvoering heeft voorgesteld. Zij betoogt dat als zij ook de kans had 
gekregen aangepaste maten voor te stellen, zij een beter (goedkoper) voorstel 
had kunnen indienen. De verzoekende partij meent voorts ook ongelijk te zijn 
behandeld, aangezien haar offerte voor de minimale afname van rijnzand in bulk 
wel als onregelmatig werd geweerd.

De Raad van State oordeelt uiteindelijk als volgt:

• Inzake het tweede onderdeel stelt hij dat de aanbesteder terecht de “opmerking” 
inzake de minimale afname van rijnzand in bulk als een voorbehoud mocht 
aanzien. Door een minimale bestelling van 10 ton te eisen, heeft zij haar eigen 
eisen in plaats van deze van de overheid gesteld. Bij een kleinere bestelling riskeert 
de aanbesteder een hogere prijs te moeten betalen en is het aldus geenszins zeker 
dat de verzoekende partij zich wel voor de opgegeven prijs heeft willen verbinden 
voor de levering van kleinere hoeveelheden. De offerte is dan ook substantieel 
onregelmatig en deze conclusie blijft valabel zelfs al zou de betrokken post slechts 
een gering aandeel van de opdracht uitmaken. Het tweede onderdeel wordt als 
niet ernstig afgewezen.

• Het eerste onderdeel, inzake de tweede grond voor de substantiële 
onregelmatigheid, wordt door de Raad niet meer inhoudelijk beoordeeld 
aangezien het voorbehoud inzake de levering van rijnzand in bulk al volstaat 
voor de substantiële onregelmatigheid van de offerte.

• Inzake het derde onderdeel, analyseert de Raad de afwijkende maatvoeringen 
in de gekozen offerte op de veertien producten en stelt daarbij vast dat deze 
inschrijver producten in een ander volume, gewicht, lengte, breedte of aantal 
stuks per doos had voorgesteld. De aanbesteder had deze aanpassingen als niet 
essentieel bestempeld. Met het oog op de vergelijking van de offertes, werden de 
aanpassingen teruggedraaid en de aangeboden prijzen herrekend. De Raad stelt 
daarbij vast dat deze herrekening een belangrijke impact had en ertoe leidde dat de 
betrokken offerte plots iets goedkoper was dan de offerte van de verzoekende partij.  
 
Vertrekkend vanuit de gunningsbeslissing stelt de Raad vast dat de gekozen offerte 
als substantieel onregelmatig moest worden beschouwd. Zo lijkt de bestreden 
beslissing minstens tegenstrijdig te zijn. Langs de ene kant lijkt de aanbesteder 
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te bevestigen dat de offerte met de afwijkende maatvoeringen eigenlijk niet 
vergelijkbaar was (en dus, cf. artikel 76 KB Plaatsing 2017, als substantieel 
onregelmatig moest worden beschouwd). Langs de andere kant bestempelde ze 
de aanpassingen echter als niet-essentieel en voerde ze de nodige correcties door. 
Het komt nochtans niet de aanbesteder toe om de prijzen van de gekozen offerte 
te gaan bepalen. Ten slotte is de Raad ook van oordeel dat beide inschrijvers niet 
gelijk werden behandeld, aangezien beiden een aanpassing hebben voorgesteld 
die geen steun vond in het bestek en die hun verbintenis om de opdracht onder 
de gestelde voorwaarden uit voeren, onzeker maakt. Zodus hadden beide offertes 
als substantieel onregelmatig uit de procedure moeten worden geweerd en is het 
betrokken middelonderdeel ernstig.

Gelet op het ernstig karakter van het eerste middel, beslist de Raad tot schorsing van 
de bestreden beslissing.

Regelmatigheid (algemeen)  
 Raad van State 15 oktober 2020, nr. 248.614

Verzoekende partij BV Poetsland 

Verwerende partij Stad Kortrijk

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (60/200), technische waarde (65/200), ergonomie en 
gebruiksgemak (65/200), leveringstermijn (2/200) en waarborg 
op constructiefouten van de machine (8/200)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – Raamovereenkomst voor de aankoop van twee 
100% elektrische straatveegmachines  

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid (algemeen) – Materiële motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel – 
Redelijkheidsbeginsel – Gelijkheidsbeginsel – Patere legem-beginsel 

Te onthouden
Het komt in eerste instantie de aanbesteder toe de draagwijdte van een bepaalde 
besteksbepaling vast te stellen. Een inschrijver kan zijn eigen (foutieve) interpretatie 
van het bestek niet aanwenden om de onregelmatigheid van een concurrerende offerte 
te bepleiten.
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Samenvatting
Voor de opdracht worden twee offertes ingediend. Beide inschrijvers worden 
geselecteerd en beide offertes worden regelmatig verklaard. De verzoekende partij 
wordt uiteindelijk als tweede gerangschikt (met 134,49 punten) op ruime afstand van 
de gekozen inschrijver die een score van 178,65 punten wordt toegekend.

In een eerste middel stelt de verzoekende partij dat de offerte van de gekozen 
inschrijver substantieel onregelmatig had moeten worden verklaard omdat de 
aandrijving niet 100% elektrisch zou zijn. De aandrijving van de gekozen veegmachine 
wordt als elektro-hydraulisch bestempeld, wat verschillend zou zijn van een 100% 
elektrische aandrijving.

• De Raad van State wijst dit eerste middel als niet ernstig af na een analyse van 
het bestek. Het bestek lijkt immers niet zo te moeten worden geïnterpreteerd 
dat een elektro-hydraulische aandrijving niet mogelijk zou zijn. Zo gebeurt ook 
de aandrijving van het gekozen toestel, inclusief het hydraulisch systeem, via de 
accu. Voor de aandrijving wordt met andere woorden geen brandstof verbruikt, 
wat de bedoeling van de aanbesteder leek te zijn.

In een tweede middel stelt de verzoekende partij dat de aanbesteder haar eigen 
besteksbepalingen niet heeft nageleefd. In een eerste onderdeel stelt zij dat de in 
het bestek voorziene demonstratie van een volledige dag werd ingekort tot drie uur, 
waardoor de dagdagelijkse werkomgeving onvoldoende werd gesimuleerd. In een 
tweede onderdeel stelt zij dan weer dat de aanbesteder bepaalde in het bestek vermelde 
beoordelingselementen naderhand als subcriteria zou hebben gebruikt. Daarenboven 
zouden de punten die aan haar offerte werden toegekend op een aantal elementen, 
die deel uitmaken van de gunningscriteria “technische waarde” en “ergonomie en 
gebruiksgemak”, te laag zijn.

• De Raad wijst uiteindelijk ook het tweede middel als niet ernstig van de hand en 
dit via de volgende overwegingen:

Voor het eerste onderdeel wijst de Raad opnieuw de interpretatie van het 
bestek door de verzoekende partij van de hand. Wanneer de demonstratie 
tot doel heeft “de machine in zijn dagdagelijkse werkomgeving te evalueren”, 
lijkt een demonstratie van drie uur wel te kunnen volstaan. Ook de kritiek 
op de testlocatie wordt afgewezen. De verzoekende partij leek het begrip 
“stadsomgeving” immers ten onrechte te verengen tot “stadscentrum”. Ten slotte 
bleek de demonstratie ook afdoende om de relevante beoordelingselementen 
te kunnen aftoetsen.

Het tweede onderdeel wordt wegens een gebrek aan belang afgewezen. Zelfs 
al zou de verzoekende partij in haar kritiek worden gevolgd, dan nog zou 
het grote puntenverschil met de gekozen inschrijver nog steeds niet worden 
goedgemaakt. 
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Motivering – scoring van de offertes  
 Raad van State 19 oktober 2020, nr. 248.648

Verzoekende partij NV Televic Healthcare

Verwerende partij Universitair ziekenhuis Gent (UZ Gent)

Plaatsingsprocedure Mededingingsprocedure met onderhandeling

Gunningscriteria Kwaliteit (60 pt) en prijs (40 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen 
en in dienst stellen van verpleegoproepsystemen (VOS) en 
medische oproepsystemen (MOS)

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Scoring van de offertes – Materiële motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel – 
Transparantiebeginsel – Gelijkheidsbeginsel – Patere legem-beginsel

Te onthouden
Bij een procedure waar onderhandelingen zijn toegelaten, mag de gunningsbeslissing 
beperkt zijn tot een algemeen overzicht van de gevoerde onderhandelingen. Niettemin 
moet uit het administratief dossier wel blijken dat de verschillende inschrijvers tijdens 
de onderhandelingen gelijk werden behandeld.

Samenvatting
In de eerste fase van de procedure worden twee kandidaten geselecteerd. Beide 
ondernemers dienen ook een initiële offerte en vervolgens een BAFO in. De 
verzoekende partij eindigt uiteindelijk als tweede (met 84 punten) op korte afstand 
van de gekozen inschrijver (tevens tussenkomende partij), wiens offerte 85,86 punten 
wordt toegekend.

In een eerste middel betwist de verzoekende partij de wettigheid van de beslissing 
om de opdracht op te delen in een vast en een voorwaardelijk deel. De Raad wijst 
dit eerste middel echter als onontvankelijk af en dit omdat de verzoekende partij 
niet aantoont dat de ingeroepen onregelmatigheid een invloed kon uitoefenen op de 
draagwijdte van de genomen beslissing, haar een waarborg zou hebben ontnomen of 
als gevolg hebben de bevoegdheid van de steller van de handeling te beïnvloeden (cf. 
artikel 14, § 2, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

Bij gebrek een ernstig bevonden middel, wordt de vordering tot schorsing afgewezen. 
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In een tweede middel oefent de verzoekende partij kritiek uit op de beoordeling 
van het subcriterium “openheid van het systeem” dat onderdeel uitmaakt van het 
gunningscriterium “kwaliteit”. De kritiek omvat twee elementen. Enerzijds zou het 
bestek niet duidelijk zijn geweest inzake de informatie die van de inschrijvers werd 
verwacht. Anderzijds betwist zij ook de puntenscores die aan beide offertes voor dit 
subcriterium werden toegekend.

Ook dit tweede middel wordt door de Raad als niet ernstig afgewezen. 

• Inzake de eerste kritiek stelt de Raad vast dat het betrokken subcriterium 
in het bestek wel degelijk wordt gedefinieerd met vermelding van de 
beoordelingsmethode. Verder stelt de Raad dat de verwachtingen van de 
aanbesteder, via de opname van dit subcriterium, ook voldoende duidelijk waren 
omschreven in het bestek. Of nog, via het samenlezen van de gunningscriteria 
en de nadere uitleg hierover in de technische bepalingen, had een normaal 
zorgvuldige, professionele inschrijver perfect op de hoogte kunnen zijn van de 
verwachtingen van de aanbesteder. 

• Inzake de tweede kritiek herhaalt de Raad dat de aanbesteder bij de inhoudelijke 
beoordeling van de offerte, en hun toetsing aan de gunningscriteria, over een grote 
beoordelingsruimte beschikt. De in het gunningsverslag opgenomen motieven, 
lijken het verschil in punten te kunnen verantwoorden. Er lijkt geen kennelijke 
wanverhouding te bestaan tussen de scores en de woordelijke motieven.

Ten slotte geeft de Raad ook mee dat het gunningsverslag geen integraal relaas van 
de gevoerde onderhandelingen moet bevatten. Een algemeen overzicht is in beginsel 
voldoende, zolang uit het administratief dossier blijkt dat de inschrijvers tijdens de 
onderhandelingen gelijk werden behandeld. In voorliggend dossier bleek er op het 
eerste gezicht geen dergelijk verschil in behandeling te zijn geweest.

Aangezien geen van beide middelen ernstig werd bevonden, wordt de ingestelde 
vordering tot schorsing verworpen. 
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Uw partner voor elk AED-project
Wij hebben ons door de jaren heen ontwikkeld tot betrouwbare 
partner bij (overheids)aanbestedingen. Dit heeft geresulteerd in 
een uniek programma in onderhoud en service, waarmee wij ons 
onderscheiden in de markt.

   03 747 00 79    info@defibrion.be    www.defibrion.be
Industriepark-west 75   9100 Sint-Niklaas

Reeds gingen vele (overheids)instanties u voor

Specialist in aanbestedingen

Meer dan 12 jaar ervaring op het gebied van AED’s

Vrijblijvende begeleiding bij het aanbestedingsproces

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies! 
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Motivering – scoring van de offertes – onderscheid  
selectie- en gunningscriteria  

 Raad van State 19 oktober 2020, nr. 248.649

Verzoekende partij NV Laurenty

Verwerende partij Lokale politiezone Minos 

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (50 pt), systeem voor kwaliteitscontrole en rapportering 
(20 pt), voorgestelde werkplanning (15 pt) en sociale 
meerwaarde doorstroom en sociale tewerkstelling (15 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Schoonmaak gebouwen politiezone Minos voor een 
termijn van 60 maanden

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Scoring van de offertes – Materiële motivering – Formele motivering (Wet van 29 juli 
1991) – Gelijkheidsbeginsel – Non-discriminatiebeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel – 
Redelijkheidsbeginsel – Proportionaliteitsbeginsel – Mededingingsbeginsel 

Te onthouden
Hoewel slechte ervaringen van de aanbesteder met een bepaalde ondernemer tot 
de uitsluiting van de betrokken ondernemer kunnen leiden, mogen deze slechte 
ervaringen niet tot een puntenaftrek leiden bij de toetsing van de offerte aan de 
gunningscriteria.

Samenvatting
Voor de opdracht dienen vier inschrijvers een offerte in. Alle inschrijvers worden 
geselecteerd en alle offertes worden regelmatig verklaard. Uiteindelijk wordt de 
verzoekende partij als tweede gerangschikt met een score van 80,63%, net na de 
gekozen inschrijver die een score van 81,24% wordt toegekend.

In een eerste middel bekritiseert de verzoekende partij de beoordeling en de 
puntentoekenning voor het tweede gunningscriterium “systeem voor kwaliteitscontrole 
en rapportering”. De offerte van de verzoekende partij kreeg voor dit criterium 
immers een puntenaftrek omdat de “eigen ervaring [van de aanbesteder] met controle 
en aanmelding van poetspersoneel niet altijd positief [was]”. Volgens de verzoekende 
partij kunnen slechte ervaringen uit het verleden weliswaar tot een uitsluiting leiden 
(met name op basis van artikel 69, eerste lid, 7° Overheidsopdrachtenwet 2016), maar 
kunnen deze niet als een negatief element worden gebruikt bij de puntentoekenning.
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Hoewel de Raad herhaalt dat hij zich niet in de plaats van de aanbesteder mag stellen 
bij het aftoetsen van de gunningscriteria, mag de Raad wel nagaan of de beoordeling 
op een zorgvuldige manier is gebeurd. In dit geval besluit de Raad dat dit niet het 
geval is. Door slechte ervaringen uit het verleden mee in beschouwing te nemen, 
werd immers niet de intrinsieke kwaliteit van de offertes beoordeeld. Het betrokken 
gunningscriterium lijkt dan ook niet zorgvuldig te zijn gehanteerd en de bestreden 
beslissing lijkt niet op deugdelijke motieven te steunen. Het eerste middel is bijgevolg 
ernstig. 

Gelet op de ernst van het eerste middel, wordt de bestreden beslissing geschorst.

Prijs- en kostenonderzoek  
 Raad van State 22 oktober 2020, nr. 248.690

Verzoekende partij NV COS

Verwerende partij Gemeente Beveren

Plaatsingsprocedure Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – Aankoop van een telescopische tribune voor de 
sporthal Beveren

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Prijs- en kostenonderzoek – Materiële motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als de prijs van een bepaalde offerte in belangrijke mate afwijkt van het ramingsbedrag, 
hoeft dit niet per definitie tot een vermoeden van abnormale prijzen te leiden. Als 
de aanbesteder de afwijking afdoende kan verklaren, dan moet aan de betrokken 
inschrijver ook geen prijsverantwoording worden gevraagd.

Samenvatting
Voor de opdracht worden drie offertes ingediend. Eén offerte wordt geweerd in 
het kader van de selectie en, nadat beide overblijvende offertes regelmatig worden 
verklaard, wordt de opdracht toegewezen aan de inschrijver met de laagste prijs 
(zijnde 80.837,00 euro, excl. BTW). 
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De verzoekende partij, die met een prijs van 99.520,00 euro (excl. BTW) als tweede 
wordt gerangschikt op ruime afstand van de gekozen inschrijver, werpt in haar enige 
middel op dat de aanbesteder geen zorgvuldig prijs- en kostenonderzoek zou hebben 
uitgevoerd. Zij wijst met name op het grote verschil tussen enerzijds de prijzen uit 
haar offerte en deze van de gekozen inschrijver en anderzijds tussen de aangeboden 
prijzen en het ramingsbedrag (160.000 euro, excl. BTW).

De Raad van State wijst het ingeroepen middel uiteindelijk als niet ernstig af. De 
aanbesteder lijkt zich niet onzorgvuldig te hebben gedragen bij het algemeen prijs- en 
kostenonderzoek (cf. artikel 35 KB Plaatsing 2017), aangezien enerzijds de prijzen van 
de drie inschrijvers in elkaars verlengde lagen en er anderzijds ook een valabele uitleg 
was voor de afwijking met het ramingsbedrag. De raming werd immers gebaseerd op 
een marktconsultatie in 2018 en dit bovendien voor een enigszins andere tribune. 
Mede gelet op de veel lagere prijzen van alle ontvangen offertes, bleek de raming dan 
ook geen goede graadmeter om eventuele abnormaliteiten in de aangeboden prijzen 
te detecteren. Gegeven dat de aanbesteder terecht geen vermoeden van een abnormale 
prijszetting had, hoefde geen bevraging op grond van artikel 36 KB Plaatsing 2017 
te worden uitgevoerd en was het ook niet nodig een ruimere motivering inzake het 
prijsonderzoek op te nemen in de gunningsbeslissing of het gunningsverslag.

Bij gebrek aan een ernstig middel wordt de vordering tot schorsing verworpen.

 Noot
Voor een nadere uitleg, wordt verwezen naar de noot bij het arrest RvS 20 augustus 
2020, nr. 248.160 dat hoger in dit boek (p. 136) werd besproken.
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Selectie – beroep op draagkracht van derden –  
regelmatigheid (algemeen) – scoring van de offertes

 Raad van State 23 oktober 2020, nr. 248.730

Verzoekende partij BVBA Adede

Verwerende partij Vlaamse Gewest

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Inschrijvingsprijs (20 pt), kwaliteit van de veiligheid (10 pt), 
kwaliteit van de volledigheid en nauwkeurigheid van het 
ruimen van de CTE (10 pt), kwaliteit van het team (7 pt), 
kwaliteit van de bewaring van het bestaande milieu (3 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Opsporen en ruimen van conventionele en toxische 
explosieven

Soort beroep Vernietiging 

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Beroep op draagkracht derden – Regelmatigheid (algemeen) – Scoring van 
de offertes – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële motivering – 
Patere legem-beginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel – Redelijkheidsbeginsel 

Te onthouden
Bij een beroep op de draagkracht van derden moet bij de offerte een verbintenis van 
deze derden worden gevoegd. Indien deze verbintenis als een “intentieverklaring” 
wordt benoemd, dan hoeft dit niet meteen problematisch te zijn zolang dit document 
maar de vereiste ondubbelzinnige verbintenissen bevat.

Samenvatting
Voor de opdracht worden drie offertes ontvangen. Nadat één onderneming uit de 
selectie wordt geweerd, worden beide offertes regelmatig bevonden. De verzoekende 
partij wordt uiteindelijk als tweede gerangschikt met een score van 49/50, net na de 
gekozen inschrijver (tevens tussenkomende partij) aan wie de maximale score van 
50/50 wordt toegekend.

De verzoekende partij had in eerste instantie de schorsing van de bestreden beslissing 
nagestreefd, maar deze vordering werd door de Raad van State verworpen via het 
arrest nr. 243.853 van 28 februari 2019. In de voorliggende procedure tot vernietiging 
voert de verzoekende partij drie middelen aan.

• In een eerste middel stelt de verzoekende partij dat de gekozen inschrijver ten 
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onrechte werd geselecteerd. Deze zou niet voldoen aan de gevraagde omzeteis 
(gemiddeld 500.000 euro over de laatste drie boekjaren) noch aan de eis inzake 
het beschikbaar personeel. Voor dit laatste selectiecriterium zou ten onrechte 
rekening gehouden zijn met een beroep op de draagkracht van derden. De 
capaciteit van deze derden zou niet alleen onzorgvuldig onderzocht zijn, maar 
de wettelijke vereiste verbintenis om op deze derden beroep te kunnen doen (cf. 
artikel 73, § 1 KB Plaatsing 2017), zou evenzeer ontbreken.

Inzake de omzeteis stelt de Raad vast dat het gunningsverslag vrij summier 
is, maar dit hoeft niet problematisch te zijn. De formele motiveringsplicht 
lijkt immers geen extensieve uitleg van het selectieonderzoek te eisen als de 
aanbesteder, zoals in voorliggend geval, meent dat de voorgelegde verklaring 
van de bedrijfsrevisor volstaat als bewijs dat aan de gevraagde omzeteis voldaan 
is. De Raad stelt ook vast dat de verklaring ook volledig conform is met de 
cijfergegevens die de gekozen inschrijver bij de Raad heeft neergelegd.

Inzake het beschikbare personeel merkt de Raad in eerste instantie op dat 
de voorgelegd “intentieverklaringen”, in tegenstelling tot wat de naam doet 
vermoeden, wel degelijk ondubbelzinnige verbintenissen inhouden. Verder 
bevatte het administratief dossier ook de nodige stukken waaruit bleek dat de 
aanbesteder effectief de capaciteiten van de betrokken derden had onderzocht.

Het eerste middel wordt bijgevolg als ongegrond afgewezen.

• In een tweede middel stelt de verzoekende partij dat de offerte van de gekozen 
inschrijver substantieel onregelmatig had moeten worden verklaard. Volgens de 
toepasselijke besteksbepalingen is voor de uitvoering van de opdracht de inzet 
van een team nodig bestaande uit een erkend archeoloog en minstens twee CTE-
deskundigen. De gekozen inschrijver zou geen erkend archeoloog zijn en slechts 
één CTE-deskundige en een kraanman met CTE-ervaring voorstellen.

De Raad wijst ook het tweede middel als ongegrond af. Enerzijds stelt de Raad 
vast dat de aanbesteder in het bijzonder bestek kan afwijken van de bepalingen 
uit het toepasselijke standaardbestek (in casu het SB250), waarop het betoog 
van de verzoekende partij gebaseerd was. Verder leek het ingeroepen middel 
ook in feite te falen, aangezien in de offerte van de gekozen inschrijver wel 
degelijk het nodige personeel, zijnde twee erkende metaaldetectoristen 
(volgens de Raad is de titel “metaaldetectorist” de enige titel die wettelijk 
gereglementeerd is) en een archeoloog, werden voorgesteld.

• In een derde middel betwist de verzoekende partij de toegekende puntenscores. 
In een eerste onderdeel stelt de verzoekende partij dat het gebrek aan een 
archeoloog en een tweede CTE-deskundige niet tot de maximale scores voor de 
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gunningscriteria 2 tot en met 4 had mogen leiden. In een tweede onderdeel stelt 
de verzoekende partij dat de door de gekozen inschrijver voorgestelde meting 
met magnetische systemen niet kan garanderen dat alle CTE worden ontdekt en 
bijgevolg niet tot de maximale score op het derde gunningscriterium kon leiden.

Met betrekking tot het eerste onderdeel verwijst de Raad naar zijn visie bij 
het tweede middel. Ook de verzoekende partij zet wel degelijk een archeoloog 
en twee erkende metaaldetectoristen in. Verder toont de verzoekende partij 
ook onvoldoende het verschil aan tussen haar offerte (twee CTE-deskundigen, 
waarvan één opgeleid tot kraanman) en de gekozen offerte (één CTE-deskundige 
en een kraanman met CTE-ervaring die beiden metaaldetectoristen zijn) om 
een verschil in punten te kunnen verantwoorden.

Met betrekking tot het tweede onderdeel verwijst de Raad in eerste 
instantie naar de uitgebreide motivering in hun gunningsverslag inzake de 
detectiemethodes, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de volledigheid en 
de nauwkeurigheid van de voorgestelde methodes. Afgezien van een bewering 
dat haar methode beter zou zijn, toont de verzoekende partij niet concreet en 
bevattelijk aan waarom haar methode werkelijk beter zou zijn.

Het derde middel wordt vervolgens evenzeer als ongegrond afgewezen.

Bij gebrek aan een gegrond bevonden middel, wordt de vordering tot vernietiging 
afgewezen.
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Regelmatigheid (algemeen) – ondertekening –  
handtekeningsbevoegdheid – volmacht 

 Raad van State 27 oktober 2020, nr. 248.765

Verzoekende partij BV Network Innovations 

Verwerende partij Belgische Staat

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs 

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – Verwerving van 13 VSAT terminals voor
satellietcommunicatie (SATCOM) ruggedized en ontplooibaar 
(perceel 1) en van een vaste SATCOM kast van type VSAT 
voor het ankerstation van Marche-en-Famenne (perceel 2), 
inbegrepen, per perceel, een onderhoudscontract voor de 
levensduur van het materiaal

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Regelmatigheid (algemeen) – Ondertekening – Handtekeningsbevoegdheid – 
Volmacht – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991)  

Te onthouden
Als een offerte door een volmachthouder wordt getekend, moet op het moment dat 
de offerte werd ingediend al een geldige volmacht bestaan. Een volmacht die na de 
indieningsdeadline wordt bezorgd, kan niet worden aanvaard indien er geen zekerheid 
is dat deze volmacht al bestond op het ogenblik dat de offerte werd ingediend.  

Samenvatting
Met betrekking tot perceel 2 van de opdracht, het perceel dat het voorwerp van de 
vordering tot schorsing uitmaakt, worden vijf offertes ontvangen. Initieel beslist 
de aanbesteder de opdracht te gunnen aan de verzoekende partij, die de laagste 
regelmatige offerte had ingediend. Nadat tegen de initiële gunningsbeslissing echter 
een verzoek tot schorsing en tot vernietiging werd ingesteld, beslist de aanbesteder de 
bestreden beslissing op 4 maart 2020 in te trekken.

In de nieuwe gemotiveerde beslissing wordt de opdracht plots toegekend aan de 
gekozen inschrijver, die in de vorige gunningsbeslissing nog absoluut nietig werd 
verklaard wegens gebrek aan een geldige handtekening.

In het ingeroepen middel stelt de verzoekende partij de regelmatigheid van de offerte 
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van de gekozen inschrijver in vraag. Meer specifiek spitst de discussie zich toe op de 
aanvullingen en verduidelijkingen die de aanbesteder rond de ondertekening van de 
gekozen offerte heeft ingewonnen. Zo stelt de verzoekende partij vast dat de offerte 
getekend is door de heer Nicolas Mercier. In het kader van de procedure tot schorsing, 
die tegen de initiële gunningsbeslissing was ingeleid, werd de gekozen inschrijver 
(op dat moment de verzoekende partij) gevraagd duidelijkheid te geven over de 
ondertekening. Als antwoord op deze vraag, wordt echter niet de bevoegdheid van 
de heer Nicolas Mercier gestaafd maar wordt gesteld dat de heer Jean-Paul Steinitz 
de volmacht had om de offerte te ondertekenen. Omtrent deze warrige situatie, en de 
link tussen de heren Mercier en Steinitz, wordt in het gunningsverslag niets vermeld. 
Het verslag is beperkt tot de vermelding dat een verduidelijking werd gevraagd en dat 
door de gekozen inschrijver overtuigende documenten geleverd werden.

De Raad van State beslist het ingeroepen middel als ernstig te beschouwen. De 
aanbesteder leek haar beslissing te hebben gebaseerd op een volmacht die achteraf 
(op 18 maart 2020) werd bezorgd naar aanleiding van de bijkomende bevraging 
door de aanbesteder. De bewuste volmacht, waarbij de heer Steinitz aan de heer 
Mercier een volmacht toekende om de offerte ondertekenen, was gedateerd op 30 
september 2019 zijnde ruim voor de indieningsdeadline van 25 november 2019. De 
Raad stelt echter vast dat deze volmacht haaks stond op de communicatie tijdens 
de schorsingsprocedure tegen de initiële gunningsbeslissing. De verzoekende partij 
betwijfelt dan ook terecht of deze achteraf bezorgde volmacht een afdoende bewijs 
van handtekeningsbevoegdheid kon vormen. 

Aangezien het ingeroepen middel als ernstig wordt beschouwd, wordt tot schorsing 
van de bestreden beslissing overgegaan.

 Noot
Hoewel dit niet met zoveel woorden in het arrest wordt vermeld, lijkt hier twijfel 
te bestaan over de tijdigheid van de achteraf bezorgde volmacht. Het is inderdaad 
zeer bizar te noemen dat, indien de gekozen inschrijver bij een eerste procedure 
werd bevraagd over de ondertekening van haar offerte, zij op dat moment niet de 
bewuste volmacht (die blijkbaar dateerde van 30 september 2019) indiende. Of nog, 
als de bewuste volmacht al zou hebben bestaan op 30 september 2019, dan was de 
intrekking van de initiële beslissing totaal onnodig geweest. Bijgevolg was er een 
gerechtvaardigde twijfel over de eventuele antidatering van de volmacht en kon een 
zorgvuldig handelende aanbesteder zich in het gunningsverslag niet beperken tot de 
uiterste summiere motivering dat “bij opening het mandaat van de eigenaar van de 
gekwalificeerde handtekening niet aangetoond [kon] worden. Na een nieuwe aanvraag 
voor verduidelijkingen konden de overtuigende documenten geleverd worden”. 
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Onregelmatigheid (algemeen) – keuze plaatsingsprocedure   
 Raad van State 29 oktober 2020, nr. 248.787

Verzoekende partij NV Misanet

Verwerende partij Politiezone Mechelen-Willebroek

Plaatsingsprocedure Mededingingsprocedure met onderhandeling

Gunningscriteria Prijs (50 pt) en kwaliteit (50 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Schoonmaak politiegebouwen voor een periode 
van 01/10/20 t.e.m. 30/09/21

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Onregelmatigheid (algemeen) – Keuze plaatsingsprocedure – Materiële motivering – 
Patere legem-beginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
Als een inschrijver een bepaalde bijlage niet bij zijn offerte voegt, kan deze de 
onregelmatigheid van zijn offerte mogelijk vermijden door de gevraagde informatie 
elders in zijn offerte te vermelden. Is de elders aangeleverde informatie echter 
onvolledig of niet volledig gelijkluidend met wat in het bestek werd gevraagd, dan 
loopt de inschrijver het risico dat zijn offerte alsnog onregelmatig wordt verklaard.

Samenvatting
Vier kandidaten worden initieel geselecteerd. Drie ondernemingen dienen vervolgens 
een offerte in, maar slechts één van deze offertes wordt regelmatig bevonden. De twee 
overige offertes, waaronder deze van de verzoekende partij, worden om uiteenlopende 
redenen als substantieel onregelmatig bestempeld.

In een eerste middel betwist de verzoekende partij de substantiële onregelmatigheid 
van de door haar ingediende offerte. De onregelmatigheid was blijkbaar gebaseerd op 
de afwezigheid van een reeks tabellen in haar offerte waarin het poetsregime moest 
worden ingevuld. De verzoekende partij betwist niet dat zij deze tabellen niet heeft 
ingevuld, maar stelt dat de nodige informatie over de poetsfrequentie uit andere 
tabellen in haar offerte kon worden afgeleid. Over haar engagement om de opdracht 
onder de gestelde voorwaarden uit te voeren, kon dan ook geen twijfel bestaan. Verder 
dienden de bewuste tabellen haar inziens ook niet als essentiële besteksbepalingen te 
worden beschouwd.

• De Raad van State wijst dit eerste middel af en dit na een onderzoek van de 
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alternatieve tabellen die de verzoekende partij aan haar offerte had toegevoegd. 
De Raad stelt daarbij vast dat in de tabellen kleurcodes worden gebruikt, maar 
aan een bepaalde kleurcode (zijnde wit) wordt geen frequentie gekoppeld. 
Verder lijken bepaalde kleurcodes ook strijdig met het bestek en lijken de 
opgegeven frequenties niet gekoppeld aan een bepaalde poetstaak in een bepaald 
lokaal (zoals gevraagd in het bestek), maar wel aan een welbepaald lokaal 
waar verschillende poetstaken gelden. Bijgevolg was het niet onterecht dat de 
aanbesteder de “alternatieve” tabellen van uit de offerte van de verzoekende partij 
niet aanvaardde.

In een tweede middel betwist de verzoekende partij de motivatie van de aanbesteder 
om gebruik te maken van de mededingingsprocedure met onderhandeling. Enerzijds 
zou het beroep op deze uitzonderingsprocedure niet afdoende gemotiveerd zijn. En 
zelfs als de motivatie, dat de opdracht niet zonder onderhandelingen kan worden 
gegund, afdoende zou zijn, dan is er volgens de verzoekende partij nog steeds sprake 
van een tegenstrijdigheid aangezien de aanbesteder zich het recht voorbehoudt de 
opdracht alsnog te gunnen op basis van de initiële offertes.

• Na onderzoek van het administratief dossier, stelt de Raad vast dat de motivatie 
die in het bestek was vermeld, slechts een samenvatting was van een besluit van 
de politieraad waarbij onder meer de COVID-19-pandemie, die een potentiële 
impact kon hebben op zowel de kostprijs als op de technische specificaties 
van de opdracht (o.a. de poetsfrequentie), als reden wordt aangehaald voor de 
keuze voor een mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze motivering 
lijkt afdoende. Verder is de tegenspraak die de verzoekende partij lijkt vast te 
stellen onterecht, aangezien de mogelijkheid te gunnen op basis van de initiële 
offertes rechtstreeks lijkt te zijn ontleend aan artikel 38, § 5, laatste volzin 
Overheidsopdrachtenwet 2016.

Aangezien beide ingeroepen middelen als niet ernstig worden beschouwd, wordt de 
ingestelde vordering tot schorsing verworpen.
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Uw vertrouwde partner voor 
Legal Interim Management 
bij overheidsopdrachten

U werkt aan een project waarvoor bijkomende expertise
in overheidsopdrachten en overheidscontracten wenselijk
is? Door de afwezigheid van een medewerker is er 
tijdelijk een personeelstekort? Of om nog andere 
redenen ervaart u een piek in uw workload?  
Dan bieden de Legal Interim diensten van Tender 
Law een oplossing.

Diverse taken kunnen door onze ervaren experten 
overheidsopdrachtenrecht worden overgenomen 
of ondersteund: redactie en nazicht van 
bestekken, offertes of gunningsbeslissingen, de 
algemene opvolging van dossiers, het opvolgen 
van de correspondentie of onderhandelingen 
met derden, het verlenen van advies, 
enzovoort.

Onze diensten kunnen worden aangeboden 
vanuit uw eigen kantoren of vanop afstand.

Interesse? 
Mail naar info@tenderlaw.be 
of bel ons op het nummer 0496 628 55 55

Tender Law
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Toepassingsgebied – overheidsopdrachtenwet 2016 –  
wet rechtsbescherming – huur bestaand gebouw – uiterst 
dringende noodzakelijkheid 

 Raad van State 3 november 2020, nr. 248.821

Verzoekende partij BV DVH-Projects

Verwerende partij Regie der Gebouwen

Plaatsingsprocedure -

Gunningscriteria - 

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Afsluiten van een huurovereenkomst met het oog op de 
huisvesting van gerechtelijke diensten te Oudenaarde

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Toepassingsgebied – Huur bestaand gebouw – Uiterst dringende noodzakelijkheid 

Te onthouden
Bij een vordering tot schorsing bij UDN zal de verzoekende partij alsnog de 
spoedeisendheid van zijn vordering moeten aantonen als de betrokken opdracht niet 
onder het toepassingsgebied van de Overheidsopdrachtenwet 2016 valt.

Samenvatting
De vordering tot schorsing heeft betrekking op het stopzetten van de onderhandelingen 
met de verzoekende partij voor het afsluiten van een eventuele huurovereenkomst 
voor een bestaand gebouw te Oudenaarde. De vordering tot schorsing wordt ingesteld 
bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN).

Hoewel de schorsing bij UDN in principe de uitzondering op de regel is, is deze 
procedure op basis van de Wet Rechtsbescherming echter de standaardprocedure om 
in het kader van een overheidsopdracht de schorsing van de gunningsbeslissing te 
verkrijgen. In dergelijk geval dient de verzoekende partij de spoedeisendheid van de 
ingestelde vordering niet aan te tonen (cf. artikel 15, eerste lid Wet Rechtsbescherming).

In voorliggend arrest stelt de Raad echter vast dat de bestreden beslissing betrekking 
heeft op de huur van een bestaand gebouw. Dergelijke huurovereenkomst wordt op 
grond van artikel 28, § 1, eerste lid, 1° Overheidsopdrachtenwet 2016 expliciet van het 
toepassingsgebied van deze wet uitgesloten. Bijgevolg kan de verzoekende partij ook 
niet zomaar beroep doen op het versoepelde gebruik van de schorsing bij UDN zoals 
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voorzien de Wet Rechtsbescherming. In concreto volstond het dan ook niet een ernstig 
middel aan te voeren, maar diende tevens een uiterst dringende noodzakelijkheid te 
worden aangetoond die onverenigbaar is met de behandelingstermijn van een gewone 
schorsingsvordering.

Gegeven dat in de ingestelde vordering de bovenvermelde schorsingsvoorwaarde van 
de spoedeisendheid onvoldoende werd onderbouwd, was niet voldaan aan één van de 
cumulatieve voorwaarden uit artikel 17, § 1 en 4 van de wetten op de Raad van State 
en werd de ingestelde schorsingsvordering verworpen.

Regelmatigheid (algemeen) – verduidelijkingen en  
aanvullingen   

 Raad van State 3 november 2020, nr. 248.824

Verzoekende partij NV King Belgium

Verwerende partij Stad Gent

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (70 pt) en duurzaamheid (30 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – Raamovereenkomst voor het leveren 
van duurzame en standaard schoonmaakproducten, 
schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden 

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid (algemeen) – Verduidelijkingen en aanvullingen – Formele motivering 
– Materiële motivering – Patere legem-beginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel – 
Transparantiebeginsel – Onpartijdigheidsbeginsel – Mededingingsbeginsel 

Te onthouden
Het komt in eerste instantie de aanbesteder toe te oordelen over het essentieel 
karakter van een bepaalde bestekseis. Een inschrijver van wie de offerte niet aan één 
of meerdere bestekseisen voldoet, en er niet voldoende in slaagt de gelijkwaardigheid 
van zijn afwijkend voorstel aan te tonen, loopt het risico dat zijn offerte substantieel 
onregelmatig wordt verklaard.

Samenvatting
Voor de opdracht worden vier offertes ingediend. De offerte van de verzoekende partij 
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wordt als substantieel onregelmatig uit de verdere procedure geweerd en dit omdat de 
offerte voor meer dan 10% van de artikelen die in de inventaris werden opgenomen, 
geen conform voorstel bevat.

In een tweede middel, bestaande uit drie onderdelen, betwist de verzoekende partij 
het niet-conform zijn van haar voorstel op een aantal posten. 

• Het eerste onderdeel heeft betrekking op post 54 van de inventaris, waar het 
voorstel van verzoekende partij werd geweigerd omdat zij een roze microvezeldoek 
aanbod, waar het bestek een rode microvezeldoek vroeg. De verzoekende partij 
stelde dat rode microvezeldoeken niet leverbaar zouden zijn en in de praktijk 
roze van kleur zijn. Bijgevolg diende haar voorstel als gelijkwaardig worden 
beschouwd.

De Raad van State wijst dit onderdeel als niet ernstig van de hand. Zij stelt vast 
dat het aan de aanbesteder toekomt de technische voorschriften te bepalen. 
In voorliggend geval werd de rode kleur gevraagd om de continuïteit van de 
dienstverlening te verzekeren (voor de diverse te reinigen oppervlakken werd 
een microvezeldoek met een specifieke kleur gebruikt). De Raad oordeelde dan 
ook dat de kleureis in verhouding staat tot en verbonden is met het voorwerp 
van de opdracht. Bijgevolg werd de door de verzoekende partij aangeboden 
roze doek terecht als niet conform aanzien.

• Het tweede onderdeel had opnieuw betrekking op een discussie rond de 
kleur, ditmaal met betrekking tot de vuilzakken die de verzoekende partij had 
aangeboden voor de posten 62, 64, 66 en 68 van de inventaris. In het bestek 
werden witte en zwarte vuilzakken gevraagd, terwijl de verzoekende partij 
blijkbaar transparante en grijze afvalzakken had aangeboden. Ook hier meende 
de verzoekende partij onder meer dat haar voorstel als gelijkwaardig diende 
te worden beschouwd, aangezien de door haar aangeboden zakken perfect te 
onderscheiden zouden zijn van de andere courante kleuren van vuilzakken.

De Raad wijst ook dit onderdeel als niet ernstig af. In eerste instantie merkt de 
Raad op dat de kleuren “zwart” en “wit” wel degelijk expliciet werden vermeld. 
Dat een grijze of een transparante vuilzak equivalent zou zijn, lijkt evenzeer 
via het bestek te kunnen worden weerlegd aangezien voor post 65 expliciet 
een grijze of zwarte vuilzak werd toegestaan. De Raad merkt verder op dat 
de verzoekende partij nagelaten heeft ter zake een vraag te stellen aan de 
aanbesteder om zo alle twijfel weg te nemen. Ook de overige argumenten van de 
verzoekende partij worden door de Raad één voor één afgewezen. In zoverre de 
aangeboden zak dermate donkergrijs zou zijn, en nauwelijks te onderscheiden 
van een zwarte zak, dan had zij dit moeten melden in haar offerte en niet 
louter opwerpen in de procedure voor de Raad. Verder was de vermelding van 
de afwijkende kleur in de beslissing een afdoende motivering in functie van de 
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niet-conformiteit. En het idee dat de zwarte of witte zakken vanaf 1 januari 
2021 niet meer zouden kunnen worden geproduceerd, is een loutere bewering 
die niet verder door de verzoekende partij wordt geconcretiseerd.

• In het derde onderdeel betwist de verzoekende partij het niet-conform 
zijn van haar voorstel voor de posten 41 en 82 van de inventaris. Volgens de 
verzoekende partij bevatte het bestek immers geen verbod om producten in PVC 
(polyvinylchloride) aan te bieden, maar was het vrij zijn van PVC slechts een 
“wenselijke eis”. Verder zou de bestreden beslissing ook onvoldoende motieven 
bevatten waarom producten die deels uit PVC bestaan niet als gelijkwaardig 
kunnen worden aanzien.

De Raad wijst ook het derde onderdeel als niet ernstig af. Het bestek was 
ter zake immers duidelijk. PVC was niet toegelaten maar er moest worden 
gekozen voor PP (polypropyleenen) als een bepaald product niet in PP 
verkrijgbaar was, werd een voorkeur gegeven aan gerecycleerd materiaal. 
Van een “wenselijke eis” leek dan ook geen sprake. De niet-conformiteit van 
de offerte van de verzoekende partij was volgens de Raad ook voldoende 
onderbouwd via de verwijzing naar de betrokken bestektekst en de vaststelling 
dat uit de andere offertes bleek dat wel degelijk producten op markt aanwezig 
waren zonder PVC.

Het tweede middel wordt op al zijn onderdelen als niet ernstig afgewezen.

In een eerste middel betwist de verzoekende partij dan weer de regelmatigheid van 
de gekozen offerte. Zo zou de gekozen inschrijver van de mogelijkheid om haar 
offerte aan te vullen of te verduidelijken, gebruik hebben gemaakt om haar offerte te 
wijzigen. Meer concreet zou de gekozen inschrijver de mogelijkheid hebben gekregen 
om haar niet-conformiteit op vijf posten recht te zetten, zodat zij onder het maximale 
percentage van 10% niet-conforme posten bleef. Verder zou de aanbesteder ook 
onzorgvuldig zijn geweest bij de beoordeling van het prijscriterium. Bij de beoordeling 
van dit criterium werd voor de gekozen inschrijver immers de prijs van een blauwe 
dweil betrokken, terwijl in het bestek een groene dweil werd gevraagd.

• Bij zijn beoordeling van het tweede middel stelt de Raad vast dat aan de gekozen 
inschrijver louter verduidelijkingen werden gevraagd. Zo bleek in deze offerte 
het inventarisnummer van een aantal posten te ontbreken en deze ontbrekende 
inventarisnummers werden achteraf door de aanbesteder opgevraagd. Van 
een wijziging van de offerte was geenszins sprake ook al omdat de inhoud 
van de posten waarvan het nummer ontbrak zeer precies in de offerte werd 
omschreven zodat, bij het achteraf meegeven van de inventarisnummers, kon 
worden gecontroleerd dat er geen wijziging van de aangeboden producten werd 
aangebracht. Bijgevolg was er geen sprake van enige regularisatie van de offerte. 
En inzake de prijsdiscussie, was er sprake van een materiële fout en de aanbesteder 
beschikte over een plausibele uitleg voor het niet ontdekken van deze fout.
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Selectie – opdracht in percelen  
 Raad van State 4 november 2020, nr. 248.827

Verzoekende partij NV Aquaenergia

Verwerende partij CV Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
mededinging

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Raamovereenkomst voor het vernieuwen en/
of uitbreken van bestaande drinkwateraftakkingen in de 
distributiezones 1-10

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Opdracht in percelen – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële 
motivering – Gelijkheidsbeginsel – Zorgvuldigheidbeginsel – Redelijkheidsbeginsel – 
Proportionaliteitsbeginsel – Mededingingsbeginsel

Te onthouden
Als bij een plaatsingsprocedure met een afzonderlijke selectiefase, in de selectieleidraad 
niet expliciet wordt gevraagd te kiezen voor welke percelen men zich kandidaat stelt, 
kunnen de geselecteerde inschrijvers een offerte indienen voor elk van de percelen van 
de opdracht.

Samenvatting
De opdracht was opgedeeld in 10 percelen, waarbij perceel 9 voorwerp van discussie 
vormt. Voor de opdracht worden in eerste instantie 19 aanvragen tot deelneming 
ontvangen. Voor het bewuste perceel 9 worden blijkbaar slechts 2 offertes ingediend, 
waarbij de verzoekende partij als tweede wordt gerangschikt na de gekozen inschrijver 
(tevens tussenkomende partij). 

In het enige middel stelt de verzoekende partij dat de gekozen inschrijver zich geen 
kandidaat had gesteld voor perceel 9 (enkel voor de percelen 8 en 10) en bijgevolg ook 
niet kon worden gekozen.

Bij gebrek aan een ernstig bevonden middel, wordt de vordering tot schorsing 
verworpen.
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Het ingeroepen middel wordt door de Raad van State als niet ernstig afgewezen. De 
Raad stelt vast dat in de selectieleidraad nergens werd vermeld dat de ondernemers 
moesten aanduiden voor welke percelen ze zich kandidaat wilden stellen. Enkel in 
het bestek werd aan de geselecteerde kandidaten gevraagd een keuze te maken voor 
welke percelen men een offerte indiende. De verzoekende partij steunde haar middel 
blijkbaar op grond van een vermelding van de percelen 8 en 10 op het proces-verbaal 
dat werd opgemaakt bij de opening van de aanvragen tot deelneming. In haar verweer 
toonde de aanbesteder echter aan dat dit om een klaarblijkelijke vergissing ging, 
aangezien de gekozen inschrijver noch in de eigenlijke aanvraag tot deelneming, noch 
in het UEA zich ergens leek te beperken tot bepaalde percelen. De Raad volgde de visie 
van de aanbesteder, die terecht besliste geen rekening te houden met de afwijkende 
inhoud uit het proces-verbaal van opening van de aanvragen tot deelneming. Het 
enige middel werd bijgevolg als niet ernstig afgewezen.

Bij gebrek aan een ernstig middel, werd de vordering tot schorsing verworpen. 

Duur van een raamovereenkomst – technische specificaties  
 Raad van State 5 november 2020, nr. 248.836

Verzoekende partij NV Fire Technics

Verwerende partij Belgische Staat

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (70%)  en kwaliteit (30%)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – Leveringen van multifunctionele autopompen 
voor diverse openbare diensten

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Duur van een raamovereenkomst – Technische specificaties – Formele motivering 
(Wet van 19 juli 1991) – Materiële motivering 

Te onthouden
Een technische specificatie uit het bestek waaraan een bepaalde inschrijver niet kan 
voldoen, kan niet zonder meer als een (verboden) mededingingsbeperkende bepaling 
worden aanzien. De technische specificatie kan immers berusten op een concrete en 
gerechtvaardigde behoefte van de aanbesteder.
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Samenvatting
De opdracht was opgedeeld in twee percelen, waarvan perceel 2 voorwerp van 
discussie vormt. Voor het betrokken perceel werden twee offertes ontvangen, waarbij 
de offerte van de verzoekende partij substantieel onregelmatig werd verklaard. De 
opdracht wordt vervolgens gegund aan de enig overblijvende regelmatige inschrijver 
(tevens tussenkomende partij).

In een eerste middel vecht de verzoekende partij de duur van de opdracht aan. Het 
ging hier immers over een raamovereenkomst met een looptijd van 72 maanden of zes 
jaar. Volgens de verzoekende partij bevatte het bestek geen afdoende motieven die 
deze langere duur zouden onderbouwen.

• De Raad wijst, na onderzoek van het neergelegde administratief dossier, 
het middel als niet ernstig van de hand aangezien in het dossier een nota 
aan de Inspectie van Financiën aanwezig is en waarin de langere duur wordt 
verantwoord door enerzijds het lange productieproces voor de ontwikkeling van 
een prototype en anderzijds de mogelijkheid voor de gekozen inschrijver om zijn 
investeringskosten terug te verdienen. 

In een tweede en derde middel voert de verzoekende partij aan dat een reeks 
technische eisen, die als uitsluitingscriteria werden aangeduid, werden opgenomen 
om de concurrenten van de gekozen inschrijver uit te sluiten. Of nog, de aanbesteder 
zou technische specificaties hebben opgenomen die strijdig zijn met de algemene 
beginselen vervat in artikelen 4 en 5 Overheidsopdrachtenwet 2016 (en nader 
geconcretiseerd in artikel 53 van dezelfde wet). 

• De Raad zal uiteindelijk ook het tweede en derde middel als niet ernstig afwijzen 
en dit op grond van de volgende overwegingen:

In zoverre het ingeroepen middel gericht is tegen het bestek zelf, stelt de 
Raad in eerste instantie vast dat de verzoekende partij zelf lijkt te voldoen 
aan een aantal technische eisen die ze als mededingingsbeperkend heeft 
bestempeld. En met betrekking tot de technische specificatie dat er minstens 
drie scharnierpunten moeten zijn voor de uit-/inklapbare opstaptreden, stelt 
de Raad vast dat deze blijkbaar ontstaan is uit een concrete behoefte van de 
brandweerdiensten (en dus niet met de bedoeling een bepaalde inschrijver te 
benadelen of te bevoordelen).

Inzake de onregelmatigheid van de offerte van de verzoekende partij herhaalt 
de Raad dat het in de eerste plaats aan de aanbesteder toekomt te oordelen of 
een bepaalde offerte voldoet aan de technische eisen van het bestek. Ook de 
kwalificatie of een technische eis een al dan niet substantieel karakter heeft, 
valt in eerste instantie de aanbesteder toe. De Raad kan daarbij aftoetsen of 
de aanbesteder op een zorgvuldige en redelijke manier te werk is gegaan. In 
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voorliggend geval bleek de substantiële onregelmatigheid op vier motieven 
te berusten. Eén van deze motieven betrof de uit-/inklapbare opstaptreden, 
waarbij de verzoekende partij expliciet had aangegeven niet te voldoen. 
Verder leek de verzoekende partij geen gebruik te hebben gemaakt van de in 
het bestek gelaten mogelijkheid om de gelijkwaardigheid van een door haar 
aangeboden alternatieve oplossing aan te tonen. Gegeven dat één substantiële 
onregelmatigheid al volstaat om de wering van de offerte te verantwoorden, 
diende de Raad niet in te gaan op de andere gronden van substantiële 
onregelmatigheid.

Het vierde middel dat de verzoekende partij aanvoert, wordt in eerste instantie deels 
als onontvankelijk afgewezen omdat niet duidelijk is welke rechtsregels geschonden 
worden geacht. En in zoverre het middel stelt dat in de bestreden beslissing tot 
uitsluiting van haar offerte werd besloten zonder rekening te houden met de kwaliteiten 
van haar offerte, brengt de Raad in herinnering dat het regelmatigheidsonderzoek 
de toetsing aan de gunningscriteria vooraf gaat. In de mate dat het vierde middel 
ontvankelijk is, wordt het bijgevolg als niet ernstig afgewezen.

In het vijfde en zesde middel lijkt de verzoekende partij de kritieken vervat in het 
tweede en derde middel te herhalen. Onder verwijzing naar haar oordeel bij de 
voorvermelde middelen, wordt bijgevolg ook het vijfde en zesde middel door de Raad 
als niet ernstig van de hand gewezen.

Bij gebrek aan een ernstig bevonden middel, wordt de vordering tot schorsing 
verworpen.
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Prijs- en kostenonderzoek – selectie – technische  
bekwaamheid – opdracht in percelen  

 Raad van State 10 november 2020, nr. 248.872

Verzoekende partij NV Depannage De Groote

Verwerende partij Vlaamse Gewest

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Project F.A.S.T., incidentafhandeling op de 
autosnelwegen in Provincie Oost-Vlaanderen, op autosnelweg 
A10 (E40), A14 (E17), A11 (E34) en R4. Takelen en afvoeren van 
voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM ≤3,5 ton)

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid – Prijs- en kostenonderzoek – Selectie – Technische bekwaamheid 
– Opdracht in percelen – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële 
motivering – Gelijkheidsbeginsel – Zorgvuldigheidbeginsel – Patere legem-beginsel

Te onthouden
Als de aanbesteder de maximale prijzen voor te verrichten prestaties vaststelt, waarop 
de geïnteresseerde ondernemers vervolgens een korting kunnen voorstellen, moet de 
verzoekende partij haar visie dat de voorgedefinieerde prijzen te laag werden bepaald, 
concreet kunnen onderbouwen en aannemelijk maken.

Samenvatting
De betrokken opdracht betreft een raamovereenkomst bestaande uit negen percelen. 
Voor de percelen 6 en 7, die voorwerp van de discussie uitmaken, worden respectievelijk 
drie (perceel 6) en twee offertes (perceel 7) ingediend. 

Het beroep tegen de bestreden beslissingen wordt in eerste instantie op een aantal 
punten onontvankelijk verklaard. 

• Voor perceel 6 had de verzoekende partij wel degelijk een offerte ingediend, 
maar werd haar offerte als substantieel onregelmatig geweerd. Het beroep 
tegen de beslissing haar offerte te weren wordt ontvankelijk verklaard, maar het 
tegelijkertijd ingestelde beroep tegen de (impliciete) beslissing om perceel 6 niet 
aan haar te gunnen, wordt dan weer onontvankelijk verklaard.
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• Voor perceel 7 had de verzoekende partij echter geen offerte ingediend. Aangezien 
zij in haar verzoekschrift evenmin aantoont dat het bestek het haar onmogelijk 
had gemaakt een offerte in te dienen, leek zij geen voordeel te kunnen halen 
uit de schorsing van de bestreden beslissing en werd haar beroep op dit punt 
onontvankelijk verklaard.

In een eerste middel betwist de verzoekende partij de wettigheid van het bestek. In 
het bestek worden de prijzen voor de uit te voeren takelingen door de aanbesteder 
vastgeprikt, met die nuance dat de inschrijvers een korting op de vermelde tarieven 
kunnen voorstellen. Volgens de verzoekende partij zijn de tarieven echter dermate 
laag ingeschat door de aanbesteder, die dezelfde prijzen zou hebben gehanteerd als bij 
de vorige opdracht uit 2013, dat de takelaars gedwongen worden met verlies te werken. 
Dergelijke werkwijze is niet alleen in strijd met de regelgeving op de handelspraktijken, 
maar leidt er ook toe dat de inschrijvers die de vermelde tarieven aanvaarden (of 
zelfs een korting aanbieden), eigenlijk moeten worden geacht een abnormale prijs te 
hebben aangeboden.

• Bij het onderzoek van het eerste middel probeert de Raad in eerste instantie na 
te gaan of de argumenten van de verzoekende partij, om het dermate laag niveau 
van de door de aanbesteder voorgestelde prijzen te staven, aanvaardbaar zijn. Dit 
blijkt echter niet het geval. Zo merkt de Raad op dat:

voor 7 van de 46 posten de prijzen werden verhoogd ten opzichte van de vorige 
opdracht uit 2013;
 
er effectief een aantal nieuwe taken worden opgelegd (zoals het verwijderen 
van aangereden dieren), maar voor deze prestaties wordt een aparte post (en 
dus ook een afzonderlijke vergoeding) voorzien;
 
inzake de inzet van extra materieel lijkt de verzoekende partij dan weer niet 
aan te tonen dat de opgelegde eenheidsprijs niet in verhouding zou staan tot 
de inzet van het gevraagde materieel;
 
voor de posten waar het prijsniveau ongewijzigd is gebleven, stelt de Raad 
vast dat de prijzen uit meerdere componenten zijn opgebouwd. Bijgevolg leidt 
een stijgende loonindex niet per definitie tot de conclusie dat de vermelde 
prijzen niet alle kosten zouden dekken. Het is daarbij niet uit te sluiten dat de 
kosten van bepaalde componenten (o.a. door technologische evoluties) zouden 
zijn gezakt. En voor de componenten, die reeds in 2013 aanwezig waren, 
toont de verzoekende partij niet concreet (via objectieve elementen) aan dat 
deze kosten dermate gestegen zouden zijn dat het prijsniveau uit het bestek 
onaangepast zou zijn;
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wat de extra kosten betreft die gelinkt zijn aan de COVID-19-pandemie, wordt 
deze bewering evenmin concreet onderbouwd.

Gelet op de bovenstaande analyse wordt het eerste middel als niet ernstig beschouwd.

In een tweede middel betwist de verzoekende partij de selecteerbaarheid van de 
gekozen inschrijver voor de percelen 6 en 7. Gegeven dat de gekozen inschrijver beide 
percelen binnenhaalt, moeten volgens de verzoekende partij de selectievoorwaarden 
voor beide percelen samen worden geteld, wat de aanbesteder echter zou hebben 
nagelaten.

• Het tweede middel wordt door de Raad eveneens als niet ernstig beschouwd 
en dit doordat de verzoekende partij de aantallen vereist voor selectie en de 
aantallen vereist voor de uitvoering van de opdracht door elkaar had gehaald. 
Voor de uitvoering waren de vereiste aantallen, zowel qua personeel als materieel, 
immers hoger ingesteld dan de aantallen die vereist waren voor selectie. Inzake de 
selectie had de aanbesteder echter wel degelijk de vereiste aantallen samengeteld 
en bleek de gekozen inschrijver wel degelijk aan de samengetelde aantallen te 
voldoen. Het feit dat de gemotiveerde beslissing vrij bondig is inzake de selectie, 
hoeft volgens de Raad geen probleem te zijn. Een aanbesteder mag immers vrij 
bondig zijn als bij de selectie geen bijzondere problemen zijn gerezen.

Aangezien beide middelen als niet ernstig worden beschouwd, wordt de vordering tot 
schorsing afgewezen.

 Noot
Inzake de FAST (Files Aanpakken door Snelle Takeling) opdrachten wordt steeds een 
onderscheid gemaakt tussen de vereiste aantallen voor selectie en voor uitvoering. 
De vereiste personele en materiële middelen voor de uitvoering zijn doorgaans iets 
hoger dan deze voor selectie. Deze opsplitsing, die perfect wettelijk is, is blijkbaar 
niet voor iedereen even duidelijk. Zie ter zake ook het arrest RvS 7 september 2020,  
nr. 248.216, BV Goos Takeldienst (p. 145).
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WILLEMEN INFRA is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, 
Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van Kumpen en beheerst als 
grootste Belgische wegenbouwer alle aspecten van de wegenbouw. Met 
hoofdzetel in Drongen (regio West) en vestigingen in Hasselt (Oost), Kapellen 
(Noord) en het Waalse Fleurus (Sud) is Willemen Infra actief in gans het land 
én in het buitenland. 

Willemen  Infra  heeft  niet  alleen  de  uitvoerende  werken,  maar  ook  alle  
ondersteunende  diensten  in  eigen  beheer:  laboratoria, studiediensten, 
onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, … Ook in de haven en de 
petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd. Met 5 asfaltproductieplants 
en 3 (mobiele) betoncentrales zijn we bovendien een van de belangrijkste 
producenten van asfalt en wegenisbeton.

ALGEMENE WEGENWERKEN ASFALT 

BETON BURGERLIJKE BOUWKUNDE

www.willemeninfra.be
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Correctie van de vermoedelijke hoeveelheden – prijs- en  
kostenonderzoek

 Raad van State 12 november 2020, nr. 248.898

Verzoekende partij NV Denys – NV Smet – F&C

Verwerende partij Belgische Staat - MIVB

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken - Uitbreiding van het metronet naar het Noorden – 
Constructie Kunstwerken Noordstation

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Correctie van de vermoedelijke hoeveelheden – Prijs- en kostenonderzoek – Formele 
motivering – Materiële motivering – Patere legem-beginsel – Gelijkheidsbeginsel 

Te onthouden
De expliciet in het bestek toegelaten correctie van de vermoedelijke hoeveelheden, 
mag niet worden aangegrepen om de voorziene hoeveelheid van een bepaalde post 
substantieel aan te passen en dit op basis van een geheel eigen interpretatie die de 
inschrijver aan het bestek gaf.

Samenvatting
Voor de opdracht worden vier offertes ingediend. Bij de opening van de offertes blijkt 
de verzoekende partij de tweede laagste offerte te hebben ingediend. Na verbetering 
en aanpassing van de ontvangen offertes, wordt de offerte van de verzoekende 
partij als de laagste gerangschikt. Bij het daaropvolgende prijs- en kostenonderzoek 
wordt in offerte van de verzoekende partij echter een abnormaal lage eenheidsprijs 
vastgesteld en dit meer specifiek voor de post 317. Vermits de betrokken post als niet-
verwaarloosbaar wordt beschouwd, wordt de offerte als substantieel onregelmatig 
aangemerkt en uit de verdere procedure geweerd. Uiteindelijk wordt de opdracht 
gegund aan de tussenkomende partij (de gekozen inschrijver) en stapt de verzoekende 
partij naar de Raad van State.

De discussie voor de Raad van State spitst zich opnieuw toe op de post 317 betreffende 
de sloop van de jetgroutelementen. Gegeven dat het bestek toeliet vermoedelijke 
hoeveelheden te corrigeren, had de verzoekende partij een substantieel hogere 
hoeveelheid voorgesteld waarbij het voorziene volume zou stijgen van 941,28 m3 
naar 5.599,80 m3. Deze vermeerdering werd door de aanbesteder afgewezen en 
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vervolgens werd de verzoekende partij bevraagd naar de vermoedelijke abnormaal 
lage prijs voor de betrokken post. De aangeleverde verantwoording werd uiteindelijk 
niet aanvaard, in essentie omdat de verzoekende partij in haar verantwoording een 
methode zou voorstellen voor de verwijdering van jet grouting die onaangepast was. 
Deze onaangepaste methode ging uit van een rendement dat in de praktijk onmogelijk 
kon worden gehaald. Aangezien het vermoeden van abnormaliteit niet kon worden 
weerlegd, werd de betrokken offerte als substantieel onregelmatig aangemerkt en uit 
de verdere procedure geweerd.

In een eerste middel betoogt de verzoekende partij in essentie dat de door haar 
voorgestelde verhoging van de vermoedelijke hoeveelheid ten onrechte werd geweigerd. 
Door deze onterechte weigering zou ook het navolgende prijs- en kostenonderzoek 
zijn aangetast en zou haar offerte ten onrechte zijn geweigerd. Ten slotte wordt ook 
een schending van artikel 78 KB Plaatsing 2017 aangevoerd. Volgens de verzoekende 
partij zou de aanbesteder ten onrechte een tegenspraak hebben willen zien tussen het 
bestek (zijnde de technische bepalingen) en de samenvattende opmeting en op basis 
daarvan de voorgestelde verhoging van de vermoedelijke hoeveelheden van post 317 
hebben afgewezen.

De Raad wijst het eerste middel als niet ernstig van de hand. 

• In eerste instantie stelt de Raad vast de verzoekende partij een heel eigen 
interpretatie heeft gegeven aan het bestek waardoor zij aan een hoeveelheid 
kwam die veel hoger was dan de in de samenvattende opmeting voorziene 
hoeveelheden. Of nog, de verzoekende partij leek de mogelijkheid om correcties 
aan de vermoedelijke hoeveelheden aan te brengen, niet te hebben gebruikt om 
fouten in de samenvattende opmeting aan te wijzen, maar wel om een geheel 
eigen berekeningswijze van de hoeveelheden voor te stellen. De aanbesteder 
maakte ook duidelijk dat deze afwijkende manier van meten tot discussies 
tijdens de uitvoering kon leiden inzake de te vergoeden hoeveelheden. De 
voorgestelde correctie kon bijgevolg niet worden aanvaard zonder de gelijkheid 
der inschrijvers te schenden. Deze bezorgdheid werd ook gestaafd via het volume 
dat de verzoekende partij had vermeld in de prijsverantwoording, waar plots een 
volume wordt vermeld dat ongeveer de helft lager was dan het volume aangegeven 
in de offerte (zijnde 3.057,25 m3 ten opzichte van 5.599,80 m3 in de offerte).

• En waar de verzoekende partij zou alluderen op een verschil in behandeling 
met een andere inschrijver, van wie een aanpassing aan de hoeveelheden van de 
betrokken post wel werd aanvaard, merkt de Raad op dat deze inschrijver een 
“gewone” correctie van de vermoedelijke hoeveelheden (een vermindering met 
40 m3) had voorgesteld zonder enige vorm van afwijkende berekeningswijze. 
Bijgevolg was er ook geen schending van de gelijkheid der inschrijvers.

• De link die de verzoekende partij legt tussen enerzijds de correctie van de 
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vermoedelijke hoeveelheden en anderzijds het daaropvolgende prijs- en 
kostenonderzoek wordt evenzeer afgewezen. Een afwijzing van de voorgestelde 
correctie van de hoeveelheden hoeft ipso facto het prijs- en kostenonderzoek 
niet onmogelijk te maken, temeer aangezien in het voorliggend geval de 
verantwoording werd afgewezen wegens het voorstellen van een onaangepaste 
werkwijze die de te behalen rendementen onrealistisch maakten. De afwijzing 
van de verantwoording stond aldus los van de voorgestelde correctie van de 
hoeveelheden.

• Ten slotte wordt ook een schending van de voorrangorde van de 
opdrachtdocumenten (cf. artikel 78 KB Plaatsing 2017) afgewezen. In het bestek 
had de aanbesteder effectief een afwijkende volgorde opgenomen en expliciet 
bepaald dat de samenvattende opmeting voorrang had op de technische 
bepalingen. Door de voorgestelde correctie van de hoeveelheden, die steunde op 
een eigen interpretatie door de verzoekende partij van de besteksbepalingen, af 
te wijzen, was er geen sprake van een schending van artikel 78 KB Plaatsing 2017 
maar paste de aanbesteder (conform het patere legem-beginsel) louter haar eigen 
bestek toe.

In een tweede middel bekritiseert de verzoekende partij de timing van de handelingen 
die de aanbesteder heeft gesteld. Zo zou de aanbesteder al gestart zijn met het 
heronderzoeken van de offertes vooraleer de geschorste initiële gunningsbeslissing 
formeel zou zijn ingetrokken. De Raad wijst ook dit tweede middel als niet ernstig 
van de hand. Het schorsingsarrest wordt door de Raad als een voldoende prikkel 
beschouwd voor de aanbesteder om te starten met de remediëring van geschorste 
beslissing. Dat de aanbesteder uiteindelijk een beslissing treft met dezelfde uitkomst, 
vormt daarbij geen probleem zolang de aanbesteder maar tegemoet komt aan de 
onrechtmatigheden die de Raad heeft vastgesteld bij de toetsing van de initiële 
beslissing.

Bij gebrek aan een ernstig bevonden middel, wordt de vordering tot schorsing 
verworpen.
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Concurrentiedialoog – regelmatigheid (algemeen) –  
belang bij de vordering 

 Raad van State 13 november 2020, nr. 248.901

Verzoekende partij VOF DXC Technology Belgium en BV Enterprise Services 
Belgium

Verwerende partij Belgische Staat

Plaatsingsprocedure Concurrentiedialoog (wetgevend kader 2006) 

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen/diensten – verwerving en implementatie van een 
geïntegreerde ICT-oplossing in het kader van het “I-Police” 
project van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 
niveaus

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Concurrentiedialoog – Regelmatigheid (algemeen) – Belang bij de vordering 

Te onthouden
Als bij een concurrentiegerichte dialoog alle uiteindelijk ontvangen offertes 
substantieel onregelmatig worden verklaard, heeft een ondernemer die zijn eigen 
onregelmatigheid niet betwist geen belang om zich te verzetten tegen de heropening 
van de dialoogfase.

Samenvatting
Voor de opdracht worden initieel drie ondernemers geselecteerd (op 28 december 
2017) en vervolgens uitgenodigd om een initiële offerte in te dienen. Tijdens de 
daaropvolgende dialoogfase van acht maanden trekt één deelnemer zich terug. Op 
24 juni 2019 wordt de dialoogfase afgesloten en op 4 oktober 2019 worden de twee 
overblijvende deelnemers gevraagd hun finale offerte in te dienen. Beide ontvangen 
offertes worden naderhand echter als substantieel onregelmatig bestempeld waardoor 
de aanbesteder op 30 september 2020 beslist de dialoogfase te heropenen.

De verzoekende partij, die één van de deelnemers was wiens offerte substantieel 
onregelmatig werd verklaard, vecht echter de beslissing tot heropening van de 
dialoogfase aan.

De Raad van State zal de ingestelde vordering als onontvankelijk afwijzen en dit 
wegens een gebrek aan belang. De verzoekende partij verzette zich immers tegen 
de heropening van de dialoog omdat zij meende in de actuele stand van het dossier 
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een grote kans te hebben om de voorliggende opdracht gegund te krijgen. De Raad 
stelde echter vast dat de offerte van de verzoekende partij substantieel onregelmatig 
werd verklaard en dat deze onregelmatigheid in het verzoekschrift niet inhoudelijk 
werd betwist. De verzoekende partij beperkte zich immers tot het maken van “alle 
voorbehoud” bij de beslissing van de aanbesteder om haar offerte als substantieel 
onregelmatig te weren. Bijgevolg waren er volgens de Raad slechts twee mogelijkheden 
om uit de impasse te raken, zijnde de dialoogfase te heropenen dan wel de opdracht 
stop te zetten en te heraanbesteden. Het louter verderzetten van de opdracht leek 
echter geen optie aangezien de toepasselijke wetgeving niet toeliet onregelmatigheden 
te regulariseren. De verzoekende partij leek dan ook geen belang te hebben zich te 
verzetten tegen de heropening van de dialoog. Integendeel, indien de procedure in 
zijn geheel zou worden heraanbesteed, zouden alle tijd en inspanningen die door de 
verzoekende partij werden geleverd voor een al vier jaar lopende procedure immers 
worden teniet gedaan.

De vordering tot schorsing wordt bijgevolg wegens een gebrek aan belang als 
onontvankelijk afgewezen.

Motivering – scoring van de offertes  
 Raad van State 19 november 2020, nr. 248.979

Verzoekende partij NV Krinkels

Verwerende partij Gemeente Herent

Plaatsingsprocedure Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking

Gunningscriteria Prijs (50 %), kwaliteit (40%) en plan van aanpak (10%)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Omgevingsaanleg Sportcomplex Herent – Zone 2

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Scoring van de offertes – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële 
motivering – Patere legem-beginsel – Redelijkheidsbeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Het komt in eerste instantie de aanbesteder toe te oordelen over het belang van een 
bepaald onderdeel van de opdracht.
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Samenvatting
Voor de bovenvermelde opdracht worden initieel 13 offertes ingediend. De vier eerst 
gerangschikte inschrijvers, waaronder de verzoekende partij, werden vervolgens 
verzocht een BAFO in te dienen. De offerte van de verzoekende partij wordt 
uiteindelijk niet batig gerangschikt en de aanbesteder beslist de opdracht toe te 
wijzen aan een concurrerende inschrijver die de beste score heeft behaald.

In het enige middel verwijt de verzoekende partij dat de aanbesteder een 
disproportioneel groot belang zou hebben toegekend aan het verlichtingsplan. Volgens 
de verzoekende partij wordt in het bestek slechts heel summier, in één paragraaf, 
ingegaan op het verlichtingsaspect en dit terwijl dit aspect naderhand verantwoordelijk 
blijkt te zijn voor de substantieel hogere score op het gunningscriterium “kwaliteit” 
waar de gekozen inschrijver 40/40 behaalt terwijl de verzoekende partij slechts 30/40 
behaalt.

In zijn beoordeling merkt de Raad van State in eerste instantie op dat de verzoekende 
partij niet onwetend kon zijn dat de verlichting onderdeel uitmaakte van het 
gunningscriterium “kwaliteit”. Zowel in het bestek (waar werd meegegeven dat met de 
zogenaamde pumptrack een uitdagend en veilig parcours werd beoogd, wat uiteraard 
aandacht voor de verlichting impliceert) als in een vraag tot verduidelijking (waar de 
verzoekende partij expliciet toelichting werd gevraagd bij de verlichting) werd aan dit 
element expliciet aandacht besteed. Verder wijst de Raad ook de kritiek af dat aan de 
verlichting een disproportioneel groot belang zou zijn toegekend. Bij de beoordeling 
van de initiële offertes kregen zowel de gekozen inschrijver als de verzoekende partij 
de bemerking dat in hun offerte een (uitgewerkt) verlichtingsvoorstel ontbrak. 
Beide kregen een score goed (30/40) op het criterium “kwaliteit” en werden naar 
aanleiding van de BAFO bevraagd over het verlichtingsvoorstel, dat in hun initiële 
offertes ontbrak. Uit deze werkwijze (1) blijkt niet dat de verzoekende partij pas 
bij de beoordeling van de BAFO’s het belang van de verlichting kon inschatten, (2) 
blijken de verschillende inschrijvers gelijk te zijn behandeld en (3) lijkt het feit dat na 
ontvangst van de BAFO’s in essentie de verlichtingsvoorstellen van de verschillende 
inschrijvers werden vergeleken, de logische voortzetting van de (correct bevonden) 
handelwijze van de aanbesteder. Ten slotte wijst de Raad ook de kritiek van de hand 
dat de beslissing zou zijn gesteund op onjuiste feitelijke gegevens.

Bij gebrek aan een ernstig middel, wordt de vordering tot schorsing afgewezen. 
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Prijs- en kostenonderzoek  
 Raad van State 24 november 2020, nr. 249.000

Verzoekende partij NV Hoogmartens Wegenbouw 

Verwerende partij Stad Borgloon

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Buitengewoon onderhoud van de wegen 2017-2018 
in Borgloon

Soort beroep Vernietiging

Beslissing Raad van State Vernietiging

Trefwoorden
Prijs- en kostenonderzoek – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële 
motivering – Patere legem-beginsel – Redelijkheidsbeginsel – Rechtzekerheidsbeginsel 
– Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
De vaststelling dat de totaalprijs slechts in beperkte mate de 15%-drempel, vervat 
in artikel 36, § 4 KB Plaatsing 2017, overschrijdt en slechts beperkt afwijkt van de 
raming, ontslaat de aanbesteder niet van de verplichting om de betrokken inschrijver 
te bevragen over het wettelijk vermoeden van een abnormaal lage totaalprijs.

Samenvatting
Voor de opdracht worden zeven offertes ingediend. De opdracht wordt uiteindelijk 
toegewezen aan de laagste regelmatig bevonden inschrijver. De verzoekende partij, 
die als tweede werd gerangschikt, betwist echter dat de aanbesteder de offerte van 
de gekozen inschrijver aan een zorgvuldig prijs- en kostenonderzoek zou hebben 
onderworpen en dit zowel op het vlak van de totaalprijs als op het vlak van de 
eenheidsprijzen.

Wat betreft de totaalprijzen, beslist de Raad van State alvast tot het gegrond zijn van 
de kritiek. Blijkbaar lag de totaalprijs van de gekozen inschrijver 18,55% onder het 
berekend gemiddelde. Ingevolge artikel 36, § 4 KB Plaatsing 2017 had de aanbesteder 
aldus om een prijsverantwoording moeten vragen. De aanbesteder had daar echter van 
afgezien onder meer op basis van de vaststelling dat de totaalprijs slechts zeer gering 
de wettelijke drempel van 15% overschreed en ook slechts 15,04% afweek van de raming. 
De Raad stelt echter dat de wetgeving ter zake duidelijk is: zelfs al is er sprake van 
een beperkte afwijking van de 15%-drempel, dan nog moet een prijsverantwoording 
worden gevraagd. De vaststelling dat tijdens de uitvoering van de opdracht geen 
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problemen zijn gerezen met de gekozen inschrijver is al evenzeer irrelevant.

Wat betreft de eenheidsprijzen, stelt de Raad vast dat er in het administratief 
dossier een vergelijkende prijzentabel aanwezig is. In het gunningsverslag wordt van 
deze vergelijking een feedback opgenomen en worden een aantal posten opgesomd 
“met zeer lage/hogere eenheidsprijzen”. Niettemin lijkt op deze posten geen verder 
onderzoek te zijn uitgevoerd en wordt in het gunningsverslag zonder meer gesteld 
dat er “geen abnormale eenheidsprijzen werden opgemerkt”. Volgens de Raad blijkt 
hieruit niet dat een zorgvuldig onderzoek naar de eenheidsprijzen is gebeurd. In ieder 
geval lijkt het volgens de Raad onzorgvuldig om zomaar tot het aanvaardbaar karakter 
van de eenheidsprijzen te besluiten zonder dat eerst werd overgegaan tot de verplichte 
bevraging inzake de totaalprijs.

Gegeven dat het tweede onderdeel van het enige middel gegrond wordt bevonden, 
wordt tot vernietiging van de bestreden beslissing besloten.

Regelmatigheid (algemeen) – UEA  
 Raad van State 27 november 2020, nr. 249.082

Verzoekende partij NV Hudson Belgium

Verwerende partij Belgische Staat

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

De levering van toegang tot een online tool voor de 
individuele potentieelinschatting bestemd voor de 
personeelsleden van niveau B en van niveau A in de klassen A1, 
A2, A3 van de Federale Overheidsdienst Financiën en andere 
openbare instellingen

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Regelmatigheid – UEA – Materiële motivering – Evenredigheidsbeginsel – 
Redelijkheidsbeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
Een onvolledig of gebrekkig UEA mag niet zonder meer door de aanbesteder worden 
aangegrepen om tot de substantiële onregelmatigheid van de betrokken offerte te 
besluiten.
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Samenvatting
Voor de opdracht worden drie offertes ontvangen. De offerte van de verzoekende 
partij wordt echter substantieel onregelmatig verklaard en uit de verdere procedure 
geweerd, en dit omdat beide versies van het door haar ingediende UEA onvolledig en 
onleesbaar zijn.

In het enig ingeroepen middel verwijt de verzoekende partij dat de aanbesteder 
onredelijk te werk is gegaan door haar offerte zonder meer te weigeren en haar niet 
de kans te bieden het vastgestelde probleem met haar UEA te verhelpen alvorens de 
beslissing inzake de regelmatigheid te nemen. Om haar standpunt te onderbouwen, 
verwijst zij naar een voorgaand arrest van de Raad van State (nr. 241.265 van 19 april 
2018) waar de Raad had geoordeeld dat de aanbesteder onredelijk was te werk gegaan 
door een offerte met een UEA, waarvan enkel de even pagina’s werden gescand, zonder 
meer als substantieel onregelmatig te beschouwen.

In zijn beoordeling bevestigt de Raad van State zijn bestaande rechtspraak rond 
het UEA. Indien het UEA ontbreekt, dan wordt het artikel 38, § 1 KB Plaatsing niet 
nageleefd en is er sprake van een substantiële onregelmatigheid (cf. artikel 76, § 1, vierde 
lid, 2° KB Plaatsing 2017). Indien er echter wel een UEA wordt ingediend, maar het 
ingediende document is onvolledig of gebrekkig, liggen de kaarten anders. In dergelijk 
geval moet de aanbesteder een nader onderzoek uitvoeren naar de onvolledigheid en 
de onleesbaarheid van het UEA vooraleer tot onregelmatigheid te besluiten. Dergelijk 
onderzoek zou, aldus de Raad, de gelijkheid tussen de inschrijvers niet in het gedrang 
brengen, althans in zoverre een nieuwe kopie van het oorspronkelijke UEA zou 
worden ingediend. Door geen dergelijke bevraging uit te voeren, lijkt de aanbesteder 
de perken van de redelijkheid te hebben overschreden en wordt het middel als ernstig 
aanzien.

Aangezien het enige middel ernstig is gebleken, wordt tot schorsing van de bestreden 
beslissing overgegaan.

 Noot
Hoewel de rechtspraak van de Raad van State inzake het UEA min of meer in een 
definitieve plooi lijkt te liggen, is deze rechtspraak toch voor ernstige kritiek vatbaar. 
Hierbij een kort overzicht van de voornaamste kritieken:

• In eerste instantie is de Raad van State bijzonder streng wanneer het UEA 
ontbreekt. Op het eerste gezicht lijkt deze rechtspraak nog te verdedigen, 
aangezien een schending van de bepaling inzake de indiening van het UEA als 
een substantiële onregelmatigheid wordt opgesomd in artikel 76, § 1, vierde 
lid KB Plaatsing 2017. Niettemin is deze sanctie bijzonder draconisch voor de 
gevallen waar de betrokken inschrijver de definitieve bewijsmiddelen bij zijn 
offerte heeft gevoegd, die aantonen dat hij zich niet in een uitsluitingssituatie 
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bevindt en voldoet aan alle in de opdrachtdocumenten vermelde selectiecriteria 
(zie onder meer RvS 30 januari 2018, nr. 240.618, NV Fire Technics).  
 
Nochtans had de Raad van State op basis van de actuele wetgeving perfect 
dergelijke onregelmatigheid als niet substantieel kunnen beschouwen en dit 
door de artikelenreeks vermeld in het vierde lid van artikel 76, §1 KB Plaatsing 
2017 als een loutere illustratie te beschouwen van de algemene categorieën van 
substantiële onregelmatigheden uit het derde lid van dezelfde paragraaf. Indien 
enkel het UEA niet bij de offerte is gevoegd, maar de definitieve bewijsstukken 
zijn wel toegevoegd, dan valt immers niet te twijfelen aan de verbintenis van de 
inschrijver om de opdracht onder de gestelde voorwaarden uit te voeren en is 
de offerte ook perfect vergelijkbaar met de overige offertes. Daarenboven lijkt 
de Raad van State door zijn strenge rechtspraak ook het initiële doel achter 
de introductie van het UEA, met name de drempel om deel te nemen aan een 
overheidsopdracht te verlagen, uit het oog te verliezen en zelfs een extra barrière 
te introduceren.

• In tweede instantie is de Raad van State echter bijzonder coulant voor de gevallen 
waar er een onvolledig en/of onleesbaar UEA is ingediend. Ook hier valt op het 
eerste gezicht iets te zeggen voor deze rechtspraak, die een soort verzachting 
is van het strenge standpunt inzake het ontbreken van het UEA. Probleem is 
echter dat deze verzachting een hele resem nieuwe juridische bedenkingen doet 
ontstaat. Met name:

Vertrekkend vanuit het idee dat het UEA onder de lijst van artikel 76, § 1, vierde 
lid KB Plaatsing 2017 met de substantiële onregelmatigheden werd vermeld, is 
het bevreemdend dat niet alle problemen met het UEA met een substantiële 
onregelmatigheid worden gesanctioneerd. Of nog, eigenlijk is een probleem 
met het UEA de ene keer substantieel en de andere keer niet substantieel van 
aard. Dit uitgangspunt lijkt enkel te verantwoorden door telkens af te toetsen 
of de vastgestelde onregelmatigheid één van de gevolgen uit artikel 76,  § 1, 
derde lid KB Plaatsing 2017 met zich meebrengt. Welnu, dergelijke toetsing 
heeft de Raad van State echter altijd geweigerd bij het ontbreken van het UEA. 
De rechtspraak is hierdoor minder consistent dan ze op het eerste gezicht lijkt 
te zijn.

Ten tweede lijkt de Raad van State zowel in het huidige arrest, als in het geciteerde 
arrest nr. 241.265 van 19 april 2018, van het bevragen van de inschrijver een soort 
verplichting te maken voor de aanbesteder. Dit is diametraal in tegenstelling 
tot de visie van de Raad voor andere vormen van onregelmatigheid. De Raad 
heeft steeds gesteld dat de verantwoordelijkheid voor onzorgvuldigheden in 
de offerte in eerste instantie bij de betrokken ondernemer ligt. De aanbesteder 
kan weliswaar om aanvullingen en preciseringen verzoeken, maar het gaat hier 
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om een loutere mogelijkheid en niet om een verplichting. Bij het UEA wordt 
deze regel blijkbaar verlaten en moet de aanbesteder de betrokken ondernemer 
verplicht gaan bevragen.

Ten slotte rijst ook de vraag in hoeverre die bevraging enig positief resultaat 
met zich kan meebrengen. In een recent Franstalig arrest van de Raad van 
State (nr. 245.328 van 28 augustus 2019) had de aanbesteder een brief aan de 
betrokken ondernemer gestuurd om een kopie te krijgen van zijn initieel 
onleesbaar UEA. In de bevraging werd expliciet meegedeeld dat geen nieuw 
UEA mocht worden aangemaakt, maar dat een kopie van het origineel moest 
worden bezorgd. De betrokken ondernemer bezorgde vervolgens een al 
even onleesbare kopie van het origineel en werd vervolgens als substantieel 
onregelmatig geweerd. Deze beslissing van de aanbesteder, onzes inziens de 
enige correcte oplossing, werd vervolgens echter geschorst en dit omdat de 
aanbesteder dubbelzinnig zou zijn geweest in de bevraging. Spijtige aan de 
zaak is dat de Raad uiteraard niet meegeeft hoe de aanbesteder wel had moeten 
te werk gaan. Veel oplossingen lijken er nochtans niet te zijn: 

ofwel wordt een kopie van het origineel gevraagd, maar dat lost het 
probleem waarschijnlijk niet op. En als het probleem niet opgelost geraakt, 
en de betrokken inschrijver wordt alsnog geweerd, dan bestaat het risico 
dat de beslissing wordt geschorst (en vernietigd) door de Raad van State;

ofwel wordt een nieuw UEA aangemaakt en rijst de vraag of de inschrijver 
hierdoor niet in de mogelijkheid wordt gesteld een onregelmatigheid in 
zijn offerte naderhand te regulariseren. Dergelijke beslissing tast uiteraard 
het fundamentele beginsel van de gelijkheid der inschrijvers aan en lijkt 
evenzeer vatbaar voor een schorsing en vernietiging door de Raad van 
State.

Wij kunnen dan ook alleen maar hopen op een wettelijk ingrijpen, dan wel op een 
fundamentele ommezwaai in de rechtspraak van de Raad van State. Leidmotief moet 
daarbij consequentie zijn. Ofwel worden problemen met het UEA alle als substantieel 
aanzien (en dit op basis van de vermelding van artikel 38 KB Plaatsing 2017 in artikel 
76, § 1, vierde lid van hetzelfde KB) ofwel worden problemen met het UEA alle 
afgetoetst aan de toetsstenen in artikel 76, § 1, derde lid KB Plaatsing 2017. Het moge 
duidelijk zijn dat deze laatste optie onze voorkeur wegdraagt, aangezien dit de minder 
formalistische benadering van het probleem is en hierbij enkel in zeer uitzonderlijke 
gevallen tot de wering van de betrokken offerte zal leiden. 
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Selectie – technisch bekwaamheid –  
delegatieregels aanbesteder   

 Raad van State 1 december 2020, nr. 249.102

Verzoekende partij NV Sandoz

Verwerende partij UZ Gent

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (50 pt), kwaliteit (45 pt) en service (5 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – Raamovereenkomst voor het leveren van 
Infliximab

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Technische bekwaamheid – Delegatieregels aanbesteder – Formele 
motivering (Wet van 29 juli 1991) – Patere legem-beginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als in het kader van de selectie wordt gevraagd een referentie voor te leggen van een 
levering van het product dat het voorwerp van de opdracht uitmaakt, dan moet een 
ondernemer die verwijst naar de levering van een ander product, op een afdoende 
manier het gelijkaardig karakter van dit product aantonen.

Samenvatting
Voor de opdracht worden vier offertes ontvangen. In een eerste gemotiveerde 
beslissing (d.d. 28 september 2020) wordt de verzoekende partij niet geselecteerd en 
wordt de opdracht toegewezen aan een concurrerende ondernemer. Nadat een verzoek 
tot schorsing tegen de eerste beslissing wordt ingediend, beslist de aanbesteder 
deze beslissing in te trekken en neemt zij een nieuwe beslissing (d.d. 26 oktober 
2020). Gegeven dat de verzoekende partij ook in deze nieuwe beslissing niet wordt 
geselecteerd, wordt opnieuw een vordering tot schorsing ingeleid.

In een eerste middel betwist de verzoekende partij in een eerste onderdeel haar niet-
selectie. De verzoekende partij werd niet-geselecteerd wegens het niet voorleggen van 
een relevant geachte referentie, wat volgens haar niet correct was. En mocht de Raad 
van State alsnog menen dat zij geen afdoende referentie had voorgelegd, betwistte 
zij in een tweede onderdeel de wettigheid van het bestek. In concreto had zij een 
aantal referenties voorgelegd voor de levering van, naar haar mening gelijkaardige 
geneesmiddelen, en in zoverre het bestek referenties van hetzelfde geneesmiddel zou 
eisen, dan zou deze eis onwettig zijn aangezien deze de mededinging te ingrijpend zou 
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beperken. De verzoekende partij wijst er ook op dat noch in de aankondiging, noch in 
het bestek een specifieke referentie voor infliximab werd gevraagd.

• De Raad zal het eerste middel als niet-ernstig van de hand wijzen en dit op basis 
van de volgende overwegingen:

Inzake het eerste onderdeel stelt de Raad vast dat minstens één referentie 
moest worden voorgelegd van een levering “waarop de opdracht betrekking 
heeft”. Bijgevolg was het volgens de Raad duidelijk dat enkel leveringen van 
infliximab als referentie in aanmerking kwamen.

Inzake het tweede onderdeel stelt de Raad dan weer vast dat de referenties 
die de verzoekende partij had voorgelegd niet “absoluut gelijkaardig” zijn aan 
infliximab. In concreto hadden de betrokken geneesmiddelen blijkbaar een 
ander actief bestanddeel dat therapeutisch niet uitwisselbaar was. Verder 
volgt de Raad ook de redenering van de aanbesteder dat zij, door enkel de 
molecule infliximab te specifiëren, net de toegang tot de markt heeft willen 
openstellen voor zowel de biologische als biosimilaire geneesmiddelen die in 
deze molecule voorzien. Evenzeer volgt de Raad de visie van de aanbesteder dat 
uit het feit dat meerdere inschrijvers aan de selectie-eis konden voldoen het 
mededingingsbeperkende karakter van de selectie-eis wordt tegengesproken. 

In een tweede middel betwist de verzoekende partij de bevoegdheid van het UZ Gent 
om ook namens het AZ Palfijn de gunningsbeslissing te nemen. De voorliggende 
opdracht betrof immers een zogenaamde “occasioneel gezamenlijke opdracht” (cf. 
artikel 48 Overheidsopdrachtenwet 2016) tussen beide ziekenhuizen.

• Het tweede middel wordt door de Raad afgewezen omdat het niet met de feiten leek 
overeen te stemmen. Zo berustte de opdracht op een samenwerkingsovereenkomst 
die werd getekend door de bevoegde personen van beide ziekenhuizen en dateerde 
van vóór de opstart van de overheidsopdracht.

In een derde middel wordt andermaal de bevoegdheid van het UZ Gent betwist om 
de opdracht te gunnen, ditmaal vanuit het idee dat het UZ Gent slechts de opdracht 
mocht gunnen op grond van een rechtsgeldige delegatie van de Universiteit Gent. 

• Ook het derde middel wordt door de Raad als niet ernstig beschouwd en dit 
op grond van een onderzoek van de toepasselijke delegatieregels. Blijkbaar had 
de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent een bestuurscomité voor het 
beheer van het UZ Gent opgericht. En uit het delegatieprotocol bleek dat dit 
bestuurscomité, die de gunningsbeslissing had genomen, ook effectief daartoe 
bevoegd was.
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Aangezien de drie ingeroepen middelen als niet ernstig worden aanzien, wordt ook de 
ingestelde vordering tot schorsing afgewezen.

 Noot
Voor de betrokken opdracht wordt ook door een andere inschrijver een tweede 
vordering tot schorsing (UDN) ingeleid, zie het verderop in dit boek besproken arrest 
RvS 11 december 2020, nr. 249.204, NV Biogen Belgium (p. 206).

Onderhandelingen – onduidelijke informatie aanbesteder –  
essentieel gegeven   

 Raad van State 7 december 2020, nr. 249.165

Verzoekende partij NV Hooyberghs, NV Brebuild Algemeen Bouwbedrijf, CVBA 
Areal Architecten en BVBA LV-Architecten

Verwerende partij Dienstverlenende vereniging IGEAN

Plaatsingsprocedure Mededingingsprocedure met onderhandeling

Gunningscriteria Architecturale kwaliteit (20 pt), prijs (30 pt), technische 
kwaliteit (20 pt), duurzaam energiegebruik (20 pt) en plan van 
aanpak (10 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Ontwikkelen van een ontmoetingscentrum 
met woningbouw via een design & buildopdracht voor de 
gemeente Stabroek

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Onderhandelingen – Onduidelijke informatie aanbesteder – Essentieel gegeven – 
Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële motivering – Patere legem-
beginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als de aanbesteder in het bestek een maximaal bouwbudget vooropstelt, dan kan 
zij niet zonder meer de opdracht gunnen aan een inschrijver die dit maximale 
bouwbudget in belangrijke mate overschrijdt.

Samenvatting
Voor de opdracht dienen in eerste instantie zeven ondernemers een aanvraag tot 
deelneming in waarvan er vijf naderhand worden uitgenodigd een offerte in te 
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dienen. Nadat één offerte onregelmatig werd verklaard, worden de vier overblijvende 
inschrijvers gerangschikt en worden met de drie best gerangschikte inschrijvers 
onderhandelingen aangeknoopt. Na ontvangst van de BAFO’s, en een presentatie 
van deze BAFO’s voor de jury, wordt de offerte van de verzoekende partij alsnog als 
substantieel onregelmatig aangemerkt en wordt de opdracht gegund aan één van de 
overblijvende inschrijvers (tevens tussenkomende partij).

In een tweede middel betwist de verzoekende partij de regelmatigheid van de gekozen 
inschrijver. Deze inschrijver zou immers manifest (met ongeveer 270.000 euro) het 
maximaal vooropgestelde budget voor de bouw van het ontmoetingscentrum (zijnde 
4,7 miljoen euro) overschrijden. 

De Raad van State zal uiteindelijk het tweede middel als ernstig aanmerken. De 
Raad stelt immers vast dat de BAFO van de gekozen inschrijver het budget van 4,7 
miljoen euro als een louter indicatief maximum budget hebben geïnterpreteerd. De 
twee overige inschrijvers, waaronder de verzoekende partij, hebben dit echter wel 
als een absoluut maximum beschouwd. De verwarring rond het al dan niet maximale 
of louter indicatieve karakter van het bouwbudget leek te zijn gecreëerd door de 
aantal verduidelijkingen aangebracht door de aanbesteder. Volgens de Raad kon het 
de verzoekende partij niet ten kwade worden geduid dat zij de samenhang tussen de 
diverse verduidelijkingen niet goed had begrepen. En aangezien de onduidelijkheid 
over het budget een essentieel gegeven was, en niet alleen een impact heeft op het 
prijscriterium maar op de andere gunningscriteria (het lijkt immers niet ondenkbaar 
dat de andere inschrijvers een beter kwalitatief aanbod hadden kunnen doen als het 
budget met 270.000 euro had mogen worden overschreden), wordt het ingeroepen 
middel als ernstig beschouwd.

Gelet op het ernstig karakter van het tweede middel, worden de overige middel niet 
besproken en wordt tot schorsing van de bestreden beslissing overgegaan.

 Noot
Inzake het al dan niet essentieel karakter van een bepaalde bestekseis, zie ook de 
bespreking van het arrest nr. 248.055 van 14 juli 2020 (p. 111).
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Selectie – technische bekwaamheid  
 Raad van State 10 december 2020, nr. 249.180

Verzoekende partij NV Bruco Containers

Verwerende partij Stad Antwerpen

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten - Raamovereenkomst voor transport en verwerking 
van B-hout

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Technische bekwaamheid – Materiële motivering – Gelijkheidsbeginsel 
– Non-discriminatiebeginsel – Patere legem-beginsel – Transparantiebeginsel – 
Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
Als in het kader van de selectie wordt gevraagd een zeker volume aan afvalstromen 
te bewijzen, dan moet een ondernemer die verwijst naar afvalstromen die geen 
betrekking hebben op het afval dat voorwerp van de opdracht uitmaakt, op een 
afdoende manier het gelijkaardig karakter van deze afvalstromen aantonen.

Samenvatting
Voor de opdracht worden vijf offertes ontvangen. Drie van de betrokken inschrijvers 
worden geselecteerd, de verzoekende partij wordt (samen met een andere inschrijver) 
echter niet geselecteerd en dit wegens onduidelijkheden over de door haar voorgelegde 
referenties. Meer specifiek diende minimum 10.000 ton op jaarbasis aan afvalstromen 
voor houtafvoer- en verwerking te worden bewezen en het was, zelfs na een bijkomende 
bevraging, onduidelijk of de verzoekende partij aan deze selectie-eis voldeed.

In het enig ingeroepen middel stelt de verzoekende partij dat de aanbesteder naderhand 
een voorwaarde aan het bestek heeft toegevoegd, door inzake de referenties plots te 
gaan eisen dat deze betrekking moesten hebben op houtafvoer en -verwerking. Volgens 
de verzoekende partij moest ook rekening worden gehouden met andere afvalstromen 
(zoals bouw- en sloopafval, glas, karton en gemengd afval) en was de beslissing om 
haar niet te selecteren onterecht.

Hoewel de Raad van State in eerste instantie vaststelt dat bij het betrokken 
selectiecriterium inderdaad enkel sprake is van “10.000 ton op jaarbasis” zonder nadere 
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verduidelijking, meent de Raad dat het op basis van de andere besteksbepalingen 
afdoende duidelijk was dat hier 10.000 ton aan houtafval werd bedoeld. De Raad wijst 
daarbij op meerdere bepalingen in het bestek, onder andere de beschrijving van het 
voorwerp van de opdracht (waar sprake is van “B-hout”), de derde selectievereiste 
(waar wordt verwezen naar “het hout”) en het feit dat de gevraagde minimumeis 
in het verlengde lag van de te verwerken hoeveelheid houtafval in het kader van de 
voorliggende opdracht (zijnde 16.278 ton). Verder volgde de Raad ook de visie van 
de aanbesteder en de tussenkomende partij dat elke afvalstroom anders is en dat 
bijgevolg gemengde afvalstromen (die de verzoekende partij als referenties voorstelde) 
niet afdoende relevant zijn voor het voorwerp van de beschouwde opdracht. 

Het enige middel wordt bijgevolg als niet ernstig beschouwd en de vordering tot 
schorsing wordt afgewezen.
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Onregelmatigheid (algemeen) – scoring van de offertes   
 Raad van State 11 december 2020, nr. 249.204

Verzoekende partij NV Biogen Belgium

Verwerende partij UZ Gent

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (50 pt), kwaliteit (45 pt) en service (5 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen – Raamovereenkomst voor het leveren van 
Infliximab

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Onregelmatigheid (algemeen) – Scoring van de offertes – Formele motivering (Wet 
van 29 juli 1991) – Materiële motivering – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als de aanbesteder bij de aankoop van geneesmiddelen toelaat bepaalde eigenschappen 
van het aangeboden geneesmiddel te bewijzen, staat het de inschrijvers vrij daartoe te 
verwijzen naar de uitkomst van bepaalde wetenschappelijke studies en hoeft men zich 
niet te beperken tot de informatie uit de bijsluiter van het geneesmiddel.

Samenvatting
Voor de opdracht wordt vier offertes ontvangen. Eén inschrijver wordt niet 
geselecteerd en de regelmatig bevonden offertes worden vervolgens getoetst aan de 
gunningscriteria. De offerte van de verzoekende partij wordt uiteindelijk op alle 
gunningscriteria minder punten toegekend dan de gekozen inschrijver. 

In een eerste middel stelt de verzoekende partij in een eerste onderdeel dat de 
offerte van de gekozen inschrijver als substantieel onregelmatig uit de verdere 
procedure had moeten worden geweerd. Meer specifiek stelt de verzoekende partij 
dat de gekozen inschrijver zich voor het subcriterium “stabiliteit” (onderdeel van het 
gunningscriterium “kwaliteit”) niet enkel gebaseerd zou hebben op de “samenvatting 
van de productkenmerken” (of SKP), wat verboden zou zijn op basis van de Europese 
verordening nr. 726/2004 van 31 maart 2004. In een tweede onderdeel stelt de 
verzoekende partij dat een langere houdbaarheidsdatum dan deze vermeld op de 
bijsluiter, enkel mogelijk is via een individuele beslissing van de voorschrijvende arts. 
Een globale beoordeling, zoals in het kader van een overheidsopdracht, is echter niet 
mogelijk. De aanbesteder had bijgevolg geen rekening mogen houden met de langere 
houdbaarheidsdatum dan deze vermeld op de bijsluiter. 
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• In zijn beoordeling onderzoekt de Raad van State in eerste instantie de tekst van 
de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving. Op basis van deze wetgeving 
stelt de Raad vast dat:

Inzake het eerste onderdeel, de houdbaarheidsdatum van een geneesmiddel 
effectief moet worden vermeld op de SKP of bijsluiter. Niettemin belet de 
wetgeving niet dat de aanbesteder andere wetenschappelijk bronnen dan 
de SKP of bijsluiter mag raadplegen om de kwaliteit van een aangeboden 
geneesmiddel te beoordelen. Verder stelt de Raad ook vast het bestek ook 
nergens vermeldde dat voor de houdbaarheidsdatum enkel informatie uit 
de SKP mocht worden gebruikt. Een volgend argument wordt door de 
Raad afgeleid uit het subcriterium “stabiliteit” waar de inschrijvers worden 
verzocht bijkomende stabiliteitsstudies voor te leggen. Dergelijke vraag zou 
zinledig zijn als die studies niet verder zouden mogen gaan dan de informatie 
die vermeld is op de bijsluiter. Het eerste onderdeel wordt bijgevolg als niet 
ernstig beschouwd.

Inzake het tweede onderdeel, de verzoekende partij van een verkeerde feitelijke 
premisse lijkt te vertrekken. De ontwikkelde kritiek is schijnbaar gebaseerd 
op het “off-label gebruik” van het geneesmiddel. Op basis van advies van de 
Nationale Raad van de orde der Artsen komt de Raad echter tot de conclusie 
dat de hogere score van de gekozen inschrijver niet is gebaseerd op het off-
label gebruik, maar wel op een gebruik na doorverdunning.

Het eerste middel wordt bijgevolg in zijn geheel als niet ernstig aangemerkt.

In het tweede en het derde middel wordt kritiek geleverd op de vermelding in het 
gunningsverslag dat het product van de gekozen inschrijver nog voor 90 dagen stabiel 
zou blijven na het doorverdunnen. In het tweede middel betwist de verzoekende 
partij dat deze 90 dagen grondig werd onderzocht gelet op de grote discrepantie met 
de 28 dagen vermeld op de SKP. In een derde middel betwist ze de studie waarop deze 
90 dagen zou zijn gebaseerd. De betrokken studie zou immers een ander geneesmiddel 
betreffen en ook van afwijkende oplossingen en temperaturen uitgaan.

• Ook het tweede en derde middel worden door de Raad als niet ernstig aanzien. 
Zo wijst de Raad erop dat er meerdere stabiliteitsstudies aan de offerte van de 
gekozen inschrijver werden toegevoegd. Eén van deze studies toonde wel degelijk 
een stabiliteit van 90 dagen aan voor het door de gekozen inschrijver aangeboden 
product. Het ingeroepen middel lijkt aldus feitelijke grondslag te missen. Het 
argument rond de temperatuur waarbij de testen werden uitgevoerd, wordt 
door de Raad verworpen en dit omdat het technisch karakter van de kritiek 
onverenigbaar is met een schorsing bij UDN.
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Aangezien alle ingeroepen middelen als niet ernstig worden aanzien, wordt de 
vordering tot schorsing afgewezen.

 Noot
Voor de betrokken opdracht wordt ook door een andere inschrijver een vordering tot 
schorsing (UDN) ingeleid, zie het hoger besproken arrest RvS 1 december 2020, nr. 
249.102, NV Sandoz (p. 199).

Concessies – duur – beroep op draagkracht derden –  
mededingingsverstorende handelingen    

 Raad van State 11 december 2020, nr. 249.207

Verzoekende partij NV Casino Kursaal Oostende

Verwerende partij Stad Oostende

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Gunningscriteria -

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Concessie voor diensten – Exclusieve uitbating van
een kansspelinrichting klasse I of casino op het grondgebied 
van de stad Oostende

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Concessies – Duur – Beroep op draagkracht derden – Mededingingsverstorende 
handelingen – Materiële motivering – Mededingingsbeginsel – Patere legem-beginsel 
– Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Het is niet omdat de wetgeving toelaat een inschrijver uit te sluiten als er plausibele 
aanwijzingen zijn van mededingingsverstorende handelingen, dat dit zou betekenen 
dat de aanbesteder deze aanwijzingen niet verder zou mogen onderzoeken. En als bij 
dit verdere onderzoek blijkt dat de betrokken informatie onder meer verkregen werd 
via een tussen de betrokken ondernemers gedeelde server, dan lijkt de aanbesteder 
gerechtigd deze aanwijzingen af te wijzen.

Samenvatting
De bovenvermelde opdracht kent een lange voorafgaande procedureslag. 
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Op 3 december 2018 wordt een eerste gemotiveerde gunningsbeslissing opgemaakt, 
waarbij wordt voorgesteld de opdracht toe te kennen aan de gekozen inschrijver 
(tevens tussenkomende partij). Deze initiële beslissing wordt uiteindelijk geschorst 
via het arrest nr. 234.771 van 21 februari 2019 en dit omdat de aanbesteder niets had 
gedaan met aanwijzingen die zij van de verzoekende partij had ontvangen omtrent 
mededingingsverstorende handelingen van de gekozen inschrijver. De geschorste 
beslissing wordt vervolgens op 28 juni 2019 ingetrokken. 

Op 26 juni 2020 wordt een tweede gemotiveerde beslissing opgemaakt, waarbij 
dezelfde ondernemer als de gekozen inschrijver wordt aangeduid. Deze nieuwe 
gemotiveerde beslissing wordt opnieuw geschorst via het arrest nr. 248.100 van 31 juli 
2020 en dit omdat de aanbesteder al te summier was geweest in het meedelen van het 
eindverslag van de door de aanbesteder aangestelde deskundige rond de vermeende 
mededingingsverstorende handelingen van de gekozen inschrijver. De geschorste 
beslissing wordt vervolgens op 16 oktober 2020 ingetrokken.

In voorliggend arrest moet de Raad van State zich uitspreken over de nieuwe 
(derde) gunningsbeslissing (d.d. 16 oktober 2020) waarbij dezelfde ondernemer als 
de gekozen inschrijver wordt aangeduid. Tegemoetkomende aan de opmerkingen 
van de Raad van State bevat het derde gunningsverslag zowel het eindverslag van 
de deskundige, een brief met een reeks bezwaren van de verzoekende partij bij het 
eindverslag van de deskundige en een aanvullend verslag van de deskundige waarin 
op de bezwaren van de verzoekende partij wordt ingegaan. In het gunningsverslag 
wordt, met een uitgebreide motivering, besloten dat er geen plausibele aanwijzingen 
van mededingingsverstorende handelingen zijn in hoofde van de gekozen inschrijver 
(tevens tussenkomende partij).

In een eerste middel levert de verzoekende partij kritiek op de lange looptijd van 
de concessie. De maximale looptijd van 30 jaar zou niet rechtsgeldig zijn. Dit eerste 
middel wordt door de Raad als niet ernstig beschouwd. In eerste instantie merkt 
de Raad op dat de initiële duur van de concessie slechts 15 jaar is. Nadien kan de 
concessie met eenzelfde periode worden verlengd. Daarenboven stelt de Raad vast dat 
de hernieuwbare periode van 15 jaar niet willekeurig gekozen is, maar zijn grondslag 
vindt in artikel 25 van de toepasselijke wet van 7 mei 1999 (op de kansspelen, de 
weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) en 
het bijhorende uitvoeringsbesluit van 26 juni 2002. Zodus meent de Raad dat de 
aanbesteder de looptijd niet heeft bepaald met het oogmerk om de concessie uit te 
sluiten van de toepassing van de Concessiewet, noch met de bedoeling de mededinging 
op kunstmatige wijze te beperken.

In een tweede middel stelt de verzoekende partij vragen bij de selecteerbaarheid 
van de gekozen inschrijver. Zo zou deze laatste in de initiële offerte beroep hebben 
gedaan op de draagkracht van een derde en is het op basis van de BAFO van de 
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gekozen inschrijver niet duidelijk of deze nog steeds over de middelen van deze 
derde kan beschikken. Ook deze kritiek wordt door de Raad afgewezen aangezien de 
verzoekende partij de wetgeving verkeerd lijkt te hebben geïnterpreteerd. Artikel 42, 
§ 3 van het koninklijk besluit concessieovereenkomsten, dat geschonden wordt geacht, 
lijkt immers enkel van toepassing op procedures met een opeenvolgende selectie- en 
gunningsfase, wat in casu niet het geval was. Ten slotte merkt de Raad ook op dat uit 
het dossier nergens bleek dat de verbintenis, die bij de initiële offerte was gevoegd, 
naderhand zou zijn verbroken of ingetrokken.

In een derde middel wordt kritiek geleverd op de conclusie van de deskundige. In 
essentie zou de deskundige het bestaan van mededingingsverstorende handelingen niet 
hebben uitgesloten, maar enkel hebben geconcludeerd dat hiervoor geen “voldoende 
plausibele aanwijzingen” zijn. Volgens de verzoekende partij betekent dit minstens 
dat er bepaalde plausibele aanwijzingen waren, wat volgens de verzoekende partij 
zou volstaan om tot een schending van de artikelen 25 en 52 van de Concessiewet te 
besluiten. 

• Hoewel de Raad zich bij de beoordeling van dit middel beperkt tot de zaken die 
prima facie voldoende ernst lijken te vertonen, wordt alvast de schending van de 
bovenvermelde artikelen van de Concessiewet afgewezen. De Raad merkt op dat 
de wetgever effectief de lat niet al te hoog heeft willen leggen voor een aanbesteder 
die mededingingsverstorende handelingen moet bewijzen. Niettemin kan hieruit 
nog niet worden afgeleid dat de aanbesteder geen diepgaander onderzoek 
mag uitvoeren. Of nog, het is niet omdat “plausibele aanwijzingen” lijken te 
volstaan voor een wering dat de aanbesteder niet mag nagaan of de aanwijzingen 
“voldoende plausibel” zijn, wat des te meer geldt in de voorliggende zaak waar 
toch zware beschuldigingen worden geuit. 

• Vervolgens bespreekt de Raad kort de geformuleerde kritieken op de inhoud van 
het deskundigenverslag. 

Inzake de toegang die de gekozen inschrijver zou hebben tot de server van 
de verzoekende partij, stelde de deskundige vast dat de betrokken server een 
gedeelde server was die aldus niet enkel door de verzoekende partij werd 
gebruikt. Gegeven dat de server ook werd gebruikt door een aantal bedrijven, 
waarin de betrokken bestuurder van de gekozen inschrijver actief was, 
brengt het inloggen door deze persoon bijgevolg geen (begin van) bewijs van 
mededingingsverstorende handelingen met zich mee;

Het mogelijke gebruik van een generieke login tot de server, die zou toelaten 
toegang te krijgen tot de bestanden van de verzoekende partij op de gedeelde 
server, wordt evenmin als een begin van bewijs aanzien. Loutere beweringen 
van de verzoekende partij volstaan niet. De Raad geeft verder ook mee dat 
het niet meteen van een zorgvuldige IT-strategie getuigt om gevoelige 
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bedrijfsgegevens te bewaren op een server die wordt gedeeld met rechtstreekse 
concurrenten in de sector.

De derde subkritiek betreft de toegang die de gekozen inschrijver zou hebben 
tot precieze boekhoudkundige cijfers van de verzoekende partij. Voor het 
beschikken over deze cijfers, meer specifiek inzake de omzet uit slotmachines, 
was eveneens een valabele verklaring mogelijk. Er was ook hier geen begin van 
bewijs voorhanden dat deze cijfers op een onrechtmatige manier zouden zijn 
verkregen. 

• Gegeven dat het derde punt van kritiek een gevolgtrekking was van de eerste 
twee punten van kritiek, met name dat uit de feiten bleek dat de mededinging 
effectief was verstoord, wordt dit derde punt eveneens door de Raad afgewezen.

Nadat ook het derde middel als niet ernstig werd beschouwd, wordt de vordering tot 
schorsing vervolgens afgewezen.

 Noot
Zie ook de bovenstaande bespreking van het arrest RvS 31 juli 2020, nr. 248.100, NV 
Casino Kursaal Oostende waarbij de tweede versie van de gunningsbeslissing werd 
geschorst (p. 121).

Scoring van de offertes – subcriteria   
 Raad van State 14 december 2020, nr. 249.215

Verzoekende partij NV Orange Belgium

Verwerende partij Vlaamse Gemeenschap

Plaatsingsprocedure Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Gunningscriteria Kwaliteit (55%) en prijs (45%)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Het aanbieden van een breed gamma van
telecommunicatiediensten bestaande uit spraaktelefonie (vast 
en mobiel) en marketingnummers, datacommunicatie (vast, 
mobiel en inclusief “Machine to Machine” of “Internet of 
things”) en virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)

Soort beroep Vernietiging

Beslissing Raad van State Vernietiging

Trefwoorden
Scoring van de offertes – Subcriteria – Formele motivering (Wet van 29 juli 
1991) – Materiële motivering – Gelijkheidsbeginsel – Patere legem-beginsel – 
Transparantiebeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel 
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Te onthouden
Als een aanbesteder in het bestek een reeks beoordelingselementen vooropstelt, dan 
kunnen deze beoordelingselementen naderhand niet als subcriteria worden gebruikt. 
Gebeurt dit wel dan riskeert de gunningsbeslissing te worden vernietigd, aangezien de 
(verschillende) weging van deze subcriteria niet op voorhand kenbaar werd gemaakt 
in het bestek. 

Samenvatting
De opdracht is opgedeeld in vier percelen, waarvan de percelen 1 en 2 voorwerp van 
de discussie uitmaken. Voor beide percelen worden uiteindelijk slechts twee BAFO’s 
ontvangen waarbij de verzoekende partij telkens als tweede wordt gerangschikt. In 
eerste instantie werd de schorsing van de bestreden beslissing gevorderd, wat door 
de Raad van State werd afgewezen (arrest nr. 242.179 van 3 augustus 2018). In de 
voorliggende zaak doet de Raad uitspraak over de vordering tot vernietiging van de 
bestreden beslissing.

Ten opzichte van de vordering tot schorsing werpt de verzoekende partij een 
nieuw middel op. In essentie komt dit nieuwe middel erop neer dat de aanbesteder 
bij de beoordeling van de offertes subcriteria (en subsubcriteria) zou hebben 
aangewend die niet in het toepasselijke bestek werden vermeld. Daarenboven had 
de aanbesteder voorafgaand aan de indiening van de offertes nog expliciet, via een 
vraag- en antwoordlijst op het e-notificationplatform, gesteld dat geen subcriteria 
zouden worden gebruikt. En aangezien niet alle subcriteria eenzelfde gewicht hadden 
meegekregen, stelt de verzoekende partij dat als deze informatie op voorhand kenbaar 
was geweest, zij haar biedgedrag hieraan had aangepast.

In eerste instantie stelt de Raad vast dat in het bestek sprake was van een reeks 
beoordelingselementen voor het gunningscriterium kwaliteit. Volgens de verzoekende 
partij werden deze beoordelingselementen naderhand als subcriteria gebruikt, terwijl 
de aanbesteder van oordeel was dat van dergelijke herkwalificatie geen sprake was. Om 
deze discussie te beslechten, moet volgens de Raad worden nagegaan of de offertes 
min of meer stelselmatig (of planmatig) op een bepaald element worden vergeleken. 
In het bevestigende geval is sprake van subcriteria, in het ontkennende geval van 
beoordelingselementen.

In tweede instantie merkt de Raad op dat er in het administratief dossier een nota 
aan de Inspectie van Financiën was gevoegd, waar het idee uit het bestek (met name 
dat het om pure beoordelingselementen zou gaan) al op losse schroeven werd gezet. 
Zo bevatte dit document een tabel waarin per gunningscriterium een schijnbaar 
exhaustieve opsomming wordt gegeven dat de te beoordelen elementen en waarbij 
ook telkens een maximum te behalen score wordt vermeld. En de offertes werden 
vervolgens stelselmatig op basis van deze werkwijze geëvalueerd. Bijgevolg was volgens 
de Raad dan ook sprake van subcriteria en niet van beoordelingselementen. 
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Prijs- en kostenonderzoek   
 Raad van State 14 december 2020, nr. 249.218

Verzoekende partij NV ABO

Verwerende partij Stad Leuven

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (75 pt), plan van aanpak – timing asbestinventaris (15 pt) 
en plan van aanpak – timing sloopopvolgingsplan inclusief 
advies hergebruik (10 pt) 

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten – Raamovereenkomst staalname asbest, 
asbestinventaris en sloopopvolgingsplan inclusief advies 
hergebruik

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Regelmatigheid – Prijs- en kostenonderzoek – Formele motivering – 
Gelijkheidsbeginsel – Redelijkheidsbeginsel – Fairplaybeginsel – Zuinigheidsbeginsel 
– Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Offertes met vrij uiteenlopende totaalprijzen hoeven niet per se te worden aanzien 
als offertes met vermoedelijke abnormale prijzen. Als de aanbesteder over afdoende 
motieven beschikt om deze verschillen te verklaren, moeten de betrokken inschrijvers 
ook niet noodzakelijk worden verzocht hun aangeboden prijzen te verantwoorden.

Ten slotte merkt de Raad op dat deze subcriteria en hun weging niet op voorhand 
kenbaar werden gemaakt, wat gelet op het verschillende gewicht dat aan de diverse 
subcriteria werd toegekend, uiteraard problematisch is. Terecht leek de verzoekende 
partij te mogen uitgaan van een gelijke score voor alle subcriteria en is dit vertrouwen 
geschonden daar achteraf bleek dat het ene subcriterium zwaarder woog dan het 
andere. De verzoekende partij maakt aldus voldoende aannemelijk dat, ware deze 
informatie op voorhand bekend geweest, zij mogelijk een meer voordelige offerte had 
kunnen indienen.

Gegeven dat het nieuw ingeroepen middel gegrond wordt bevonden, wordt de 
bestreden beslissing vernietigd.
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Samenvatting
Voor de opdracht worden 18 offertes ingediend. De 10 regelmatig bevonden offertes 
worden vervolgens afgetoetst op basis van de gunningscriteria, waarbij de offerte van 
de verzoekende partij als derde wordt gerangschikt op ruime afstand van de gekozen 
inschrijver (tevens één van de twee tussenkomende partijen).

In het enige middel oefent de verzoekende partij kritiek uit op het prijs- en 
kostenonderzoek. Zowel de prijzen van de gekozen als van de als tweede gerangschikte 
offerte zitten immers ernstig (respectievelijk 45% en 30%) onder de gemiddelde 
totaalprijs. Het gunningsverslag vermeldt wel dat de eenheids- en totaalprijzen 
werden nagezien, maar beperkt zich tot de vaststelling dat de opgegeven prijzen na 
onderzoek als correct worden bevonden.

De Raad zal het ingeroepen middel uiteindelijk als niet ernstig afwijzen. In de eerste 
plaats merkt hij op dat het wettelijk vermoeden vervat in artikel 36, § 4 KB Plaatsing 
2017, waarop de verzoekende partij zich blijkbaar baseerde bij de berekening van de 
gemiddelde totaalprijs, op de opdracht niet van toepassing is. Het ging hier immers 
niet om een opdracht voor werken of voor diensten in de fraudegevoelige sectoren. In 
tweede instantie merkt de Raad op dat de 18 ontvangen offertes zeer uiteenlopende 
prijzen bleken te bevatten, wat onder meer wordt verklaard doordat nieuwe spelers 
zich op de markt begeven. Bijgevolg hoeven uiteenlopende prijzen niet noodzakelijk 
als verdacht te worden aanzien. Verder acht de Raad ook een aantal andere door de 
aanbesteder en de tussenkomende partijen aangevoerde elementen aanvaardbaar ter 
verklaring van de vastgestelde prijsverschillen, zoals (1) het beschikken over een eigen 
erkend labo voor de identificatie van asbest, (2) de locatie van de dienstverlener en 
(3) de informatie waarover de aanbesteder beschikte naar aanleiding van een vorige 
opdracht (o.a. inzake de aanzienlijke investeringen in ICT van de gekozen inschrijver 
waardoor minder administratieve krachten moesten worden ingezet). 

Inzake de eventuele schending van de formele motiveringsplicht, herhaalt de Raad 
haar visie dat een uitgebreide motivering in de beslissing niet vereist is als bij het 
prijsonderzoek wordt geoordeeld dat geen schijnbaar abnormale prijzen zijn 
vastgesteld. Ten slotte wijst de Raad ook de mogelijke schending van het sociaal, 
milieu- of arbeidsrecht van de hand aangezien de verzoekende partij deze grief niet 
concretiseert en aangezien in het administratief dossier ook geen elementen aanwezig 
zijn die in die richting zouden wijzen.

Gegeven dat het enige ingeroepen middel op al zijn onderdelen als niet ernstig wordt 
beschouwd, wordt de vordering tot schorsing verworpen.
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Scoring van de offertes    
 Raad van State 24 december 2020, nr. 249.332

Verzoekende partij NV Bioterra

Verwerende partij Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Totaalprijs (60 pt) en plan van aanpak (40 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Diensten - Antwerpen - Noorderlaan - eerste fase 
bodemsanering: fysicochemische reiniging met PFAS beladen 
gronden

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Scoring van de offertes – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële 
motivering – Gelijkheidsbeginsel – Non-discriminatiebeginsel – Patere legem-
beginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
De aanbesteder mag bepaalde fouten in de offertes rechtzetten indien de doorgevoerde 
correcties afdoende kunnen worden verantwoord. De inschrijver is als eerste 
verantwoordelijk voor de fouten en onzorgvuldigheden in zijn eigen offerte en lijkt 
zich dan ook moeilijk te kunnen verzetten tegen de correctie van de gemaakte fout 
of onzorgvuldigheid door de aanbesteder, zelfs al leidt deze correctie tot een lagere 
puntenscore.

Samenvatting
Voor de opdracht worden vier offertes ingediend. Alle ingediende offertes worden 
regelmatig bevonden en de verzoekende partij wordt met 87,17 punten als tweede 
gerangschikt, na de gekozen inschrijver (tevens tussenkomende partij) die een score 
van 90,75 punten kreeg toegekend.

In het enige middel oefent de verzoekende partij kritiek uit op scores die werden 
toegekend op het gunningscriterium “plan van aanpak”. In een eerste onderdeel stelt 
de verzoekende partij dat zij te weinig punten heeft gekregen op het subcriterium 
inzake de duurtijd om de verontreinigde grond te verwerken. Zo zou de aanbesteder 
ten onrechte de duurtijd in haar offerte van 5 werkdagen hebben gecorrigeerd tot 10 
werkdagen. In een tweede onderdeel stelt de verzoekende partij ook te weinig punten 
te hebben gekregen op het subcriterium inzake de kwaliteit van de werkwijze. Zij 
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betoogt dat het niet duidelijk is waarom haar innovatieve werkwijze niet positief 
werd beoordeeld, terwijl dit wel het geval was bij de twee andere inschrijvers.

De Raad van State zal het enige middel op beide onderdelen afwijzen en dit op basis 
van de volgende overwegingen:

• Inzake het eerste onderdeel stelt de Raad vast dat de aanbesteder de correctie van 
5 naar 10 werkdagen baseert op de volgende ontbrekende elementen: drie dagen 
voor de inkeuringsanalyse, de eerste dag van de effectieve verwerking en een dag 
voor de uitkeuringsanalyse. Vervolgens wordt elk element dat tot de verlenging 
heeft bijgedragen, geanalyseerd en wordt keer op keer vastgesteld dat de correctie 
door de aanbesteder terecht bleek.

• Inzake het tweede onderdeel vertrekt de Raad van het idee dat de aanbesteder als 
gespecialiseerde organisatie moet worden geacht over de nodige deskundigheid 
te beschikken om de kwaliteiten van de aangeboden werkwijzen in te schatten. 
Het komt bijgevolg de verzoekende partij toe afdoende aannemelijk te maken dat 
het onderzoek alsnog op een onrechtmatige wijze zou zijn gebeurd. Vervolgens 
worden de scoreverschillen tussen de offerte van de verzoekende partij en deze 
van de gekozen inschrijver punt per punt afgetoetst. De Raad stelt daarbij onder 
meer vast dat het feit dat zowel de verzoekende partij als de gekozen inschrijver 
het additief PFASorb hebben voorgesteld niet noodzakelijk tot dezelfde score 
moet leiden. De extra punten die de gekozen inschrijver krijgt toegekend, 
lijken immers gelinkt aan de innovatieve wijze waarop van dit additief gebruik 
wordt gemaakt. Na punt per punt te hebben vastgesteld dat het verschil in de 
toegekende scores verantwoordbaar is, wordt ook het tweede onderdeel als niet 
ernstig bestempeld.

Gegeven dat het enige middel op beide onderdelen als niet ernstig wordt beschouwd, 
wordt de vordering tot schorsing afgewezen.
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Materiële fout – prijs- en kostenonderzoek    
 Raad van State 28 december 2020, nr. 249.339

Verzoekende partij NV Verkeer Signalisatie en Elektronika (VSE) 

Verwerende partij Vlaamse Gewest

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Leveren, plaatsen, uitbreiden en vernieuwen 
van wegverlichting, inwendig verlichte signalisatie en 
voedingsinstallaties langs gewest- en autosnelwegen in 
Vlaanderen

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Materiële fout – Prijs- en kostenonderzoek – Formele motivering (Wet van 29 
juli 1991) – Materiële motivering – Gelijkheidsbeginsel – Patere legem-beginsel – 
Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als een inschrijver wordt bevraagd over zijn aangeboden prijzen in het kader van het 
prijs- en kostenonderzoek, riskeert de inschrijver die antwoordt dat de betrokken prijs 
een fout bevat dat zijn offerte als substantieel onregelmatig uit de verdere procedure 
wordt geweerd. Dit geldt des te meer indien de correctie van de beweerde fout niet 
eenduidig uit het verstrekte antwoord kan worden afgeleid.

Samenvatting
Voor het perceel 5 van de betrokken opdracht wordt alleen door de verzoekende partij 
een offerte ingediend. De ontvangen offerte wordt echter substantieel onregelmatig 
verklaard, wat de aanbesteder ertoe noopt de opdracht niet te gunnen. Het betrokken 
perceel wordt vervolgens via een openbare procedure opnieuw in de markt geplaatst.

In het enige middel betwist de verzoekende partij de substantiële onregelmatigheid 
van haar offerte. In essentie werd de offerte van de verzoekende partij onregelmatig 
verklaard na het uitvoeren van het prijs- en kostenonderzoek. De discussie spitste 
zich toe op een post waarvoor de verzoekende partij in het antwoord op de vraag 
naar “prijsverduidelijking” had geantwoord dat haar offerteprijs voor de betrokken 
post foutief was. In concreto had de vergissing betrekking op de meeteenheid, in 
plaats van een prijs per meter had de verzoekende partij een prijs per stuk opgegeven. 
Volgens de verzoekende partij ging het hier om een materiële vergissing, maar zij 
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werd in dit standpunt niet gevolgd door de aanbesteder die de offerte als substantieel 
onregelmatig aanmerkte.

In essentie stelt de verzoekende partij dat de prijsverduidelijking moet worden geacht 
te kaderen binnen artikel 34 KB Plaatsing 2017 en dat de door haar begane vergissing 
eenvoudig kon worden gecorrigeerd door de eenheid per stuk te delen door 3,5. Verder 
stelt zij dat de aanbesteder zelf de fout mee in de hand heeft gewerkt, aangezien zij in 
vorige opdracht wel met een eenheid per stuk werkte. Ten slotte merkt de verzoekende 
partij ook op dat in de bestreden beslissing niet wordt aangegeven om welk geval van 
substantiële onregelmatigheid (zoals vervat in artikel 76, § 1, derde lid KB Plaatsing 
2017) het in casu zou gaan.

Met betrekking tot de kwalificatie van de prijsverduidelijking stelt de Raad 
van State dat de redenering van de verzoekende partij enkel kan kloppen als de 
aanbesteder de prijs van de betrokken post als een rekenfout of materiële fout had 
gedetecteerd. Dit was hier niet het geval, wat onder meer blijkt doordat de weerslag 
van het gevoerde onderzoek in het gunningsverslag onder het onderdeel “prijs- en 
kostenonderzoek” was opgenomen. Aldus moet de bevraging eerder worden aanzien 
als een prijsverduidelijking conform artikel 35 KB Plaatsing 2017. De aanbesteder kan 
verder niet worden verweten de fout in de hand te hebben gewerkt, aangezien de 
verzoekende partij als eerste verantwoordelijk is voor de fouten in haar offerte. De 
Raad merkt ook op dat de fout niet zo eenvoudig te corrigeren leek als de verzoekende 
partij liet uitschijnen. De offerte van haar leverancier, die als antwoord op de vraag 
tot prijsverduidelijking was bezorgd aan de aanbesteder, was immers gedifferentieerd 
naar verlichtingsarmen met verschillende lengte en afhankelijk van de bestelde 
hoeveelheden. Bijgevolg leek hier geen sprake van een materiële fout, zijnde “een 
verschrijving of een vergissing begaan bij de materiële verrichtingen die gepaard 
gaan met het opstellen van een offerte zoals uitschrijven, invullen en overbrengen van 
cijfergegevens. Het betreft dus fouten waaromtrent nauwelijks discussie is”.

Met betrekking tot het substantieel karakter van de vastgestelde onregelmatigheid 
stelt de Raad dat de prijszetting van de verzoekende partij afwijkt van deze voorgesteld 
in de opdrachtdocumenten. En de prijs is bij uitstek een essentieel element van de 
offerte, temeer daar de prijs in voorliggend geval het enige gunningscriterium vormde. 
Bijgevolg is ook geen sprake van een schending van de bepalingen vervat in artikel  
76 KB Plaatsing 2017 en wordt het enige middel als niet ernstig beschouwd.

Bij gebrek aan een ernstig middel wordt de vordering tot schorsing afgewezen. 

 Noot
Voor een volledig gelijkluidende invulling van het begrip “materiële fout”, zie het 
hoger besproken arrest RvS 7 september 2020, nr. 248.216, BV Goos Takeldienst  
(p. 145).
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Scoring van de offertes – minimale scores     
 Raad van State 30 december 2020, nr. 249.367

Verzoekende partij BV Timeless Developers

Verwerende partij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Plaatsingsprocedure Mededingingsprocedure met onderhandeling

Gunningscriteria Architecturale en stedenbouwkundige waarde (60 pt) en prijs 
(40 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Werken – Oproep “Constructieve Benadering 
Overheidsopdrachten” (CBO) 2019

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Schorsing

Trefwoorden
Scoring van de offertes – Minimale scores – Formele motivering (Wet van 29 juli 
1991) – Materiële motivering – Redelijkheidsbeginsel – Patere legem-beginsel – 
Transparantiebeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel 

Te onthouden
Als de aanbesteder zich vergist bij de beoordeling van een bepaalde offerte, en deze 
offerte weert wegens het bereiken van een bepaalde minimale score, kan de schorsing 
van de bestreden beslissing niet zomaar worden vermeden door aan te voeren dat zelfs 
zonder de gemaakte fout de minimale score nog steeds niet zou worden bereikt. De 
Raad van State kan immers niet vooruitlopen op de uitkomst van de herbeoordeling 
van de betrokken offerte.

Samenvatting
De aanbesteder (VMSW) organiseert een jaarlijkse oproep voor private 
vastgoedontwikkelaars voor de bouw van sociale woningen op “eigen terrein”.  
De bedoeling is dat de weerhouden ontwikkelaars de woningen ontwerpen en 
bouwen op hun eigen gronden. Vervolgens worden de woningen aan een sociale 
huisvestingsmaatschappij verkocht. De opdracht verloopt in drie fases. Eerst wordt 
een selectie doorlopen, vervolgens worden de offertes van de geselecteerde kandidaten 
beoordeeld en gerangschikt en ten slotte wordt met de gunstig gerangschikte 
kandidaten onderhandeld. 

Eén van de door de verzoekende partij ingediende projecten, wordt echter een score 
toegekend voor het subcriterium “planfunctionaliteit en comfort” (onderdeel van het 
criterium “architecturale en stedenbouwkundige waarde”) die onder de in het bestek 
opgelegde minimale score zit. Als een offerte op één van de betrokken subcriteria niet 
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de helft van de punten haalde, zou deze offerte niet worden gerangschikt en dus niet 
tot de onderhandelingsfase worden toegelaten.

In het tweede onderdeel van het enig middel stelt de verzoekende partij dat de 
motivering van de aanbesteder om haar offerte te weren op een onjuiste voorstelling 
van de feiten berust. Meer concreet zou haar offerte slechts een score van 10/30 hebben 
gekregen voor het bewuste subcriterium (1) omdat de appartementen noordelijk 
gericht zouden zijn en (2) omdat de gemeenschappelijk binnentuin onvoldoende 
uitgetekend zou zijn. Nochtans was in haar offerte enkel sprake van oost-, zuid- of 
west-georiënteerde appartementen en was ook het inplantingsplan van de tuin 
volledig uitgetekend. Vreemd genoeg geeft de aanbesteder de gemaakte fouten toe, 
maar stelt zij in haar verweernota dat deze fouten onvoldoende zouden zijn om de vijf 
benodigde extra punten te kunnen krijgen.

De Raad zal uiteindelijk het tweede onderdeel van het enige middel als ernstig 
beschouwen. De Raad stelt dat de verzoekende partij niet moet aantonen dat zij vijf 
punten extra zou halen op het bewuste subcriterium. De kans hierop is al voldoende. 
De Raad kan en mag immers niet vooruitlopen op de nieuwe beoordeling van dat 
subcriterium. 

Gelet op het ernstig karakter van het enige middel wordt tot de schorsing van de 
bestreden beslissing besloten.

Regelmatigheid (algemeen) – ondertekening van de offerte   
 Raad van State 30 december 2020, nr. 249.384

Verzoekende partij NV Reprosol 

Verwerende partij Vlaamse Gemeenschap

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (50 pt), de kwaliteit van de voorgestelde producten en 
materialen (20 pt), de duurzaamheid (15 pt) en de kwaliteit 
van de dienstverlening (15 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen - leveren en plaatsen van binnensignalisatie en 
glasfolies in Vlaanderen

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping
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Trefwoorden
Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële motivering – 
Rechtszekerheidsbeginsel – Redelijkheidsbeginsel – Patere legem-beginsel – 
Transparantiebeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
Als in de statuten van de ondernemer werd bepaald dat de offerte moet worden 
getekend ofwel door de gedelegeerd bestuurder ofwel gezamenlijk door twee 
bestuurders, dan riskeert een offerte die slechts door één (niet-gedelegeerd) bestuurder 
is getekend, substantieel onregelmatig te worden verklaard.

Samenvatting
Voor de opdracht, die bestaat uit drie percelen, worden in totaal zes offertes ontvangen. 
De offerte van de verzoekende partij wordt echter substantieel onregelmatig beschouwd 
en uit de verdere procedure geweerd wegens een niet-correcte ondertekening. 

De verzoekende partij betwist de niet-correcte ondertekening van haar offerte en voert 
daarbij onder meer aan dat de aanbesteder de voorwaarden inzake de ondertekening, 
vervat in de artikelen 42 tot 44 KB Plaatsing 2017, niet had vermeld in het bestek en 
deze artikelen dus achteraf als geldigheidsvoorwaarde had toegevoegd. Verder betwist 
zij dat het vastgestelde probleem inzake de ondertekening onder één van de gevallen 
van substantiële onregelmatigheid, vervat in artikel 76, § 1, derde lid KB Plaatsing 
2017 zou moeten worden aanzien. En met betrekking tot artikel 11 van haar statuten, 
op grond waarvan de aanbesteder tot de conclusie kwam dat de offerte niet door 
één enkele bestuurder mocht worden getekend, stelt de verzoekende partij dat de 
aanbesteder had moeten nagaan of deze clausule ondertussen niet was achterhaald of 
herroepen. Vervolgens probeert de verzoekende partij, via een theoretisch betoog, de 
correctheid van artikel 11 van de statuten te betwisten.

De Raad zal het ingeroepen middel als niet ernstig afwijzen en de geleverde kritieken 
als volgt weerleggen:

• In eerste instantie heeft de aanbesteder geen voorwaarden inzake de ondertekening 
toegevoegd die niet in het bestek waren vervat. Integendeel, op grond van artikel 
76, § 1 KB Plaatsing 2017 is de aanbesteder verplicht de correcte ondertekening 
te onderzoeken en als zij daarbij een probleem vaststelt, heeft zij ter zake geen 
enkele keuze maar moet de betrokken offerte als substantieel onregelmatig 
worden beschouwd en uit de verdere procedure worden geweerd.

• In tweede instantie stelt de Raad dat het aan de verzoekende partij toekomt de 
geldigheid van haar offerte te bewijzen. Artikel 11 van de statuten was duidelijk: 
ofwel werd de vennootschap door de alleen handelende gedelegeerd bestuurder 
verbonden, ofwel door twee gezamenlijk handelende bestuurders. Aangezien 



222

de offerte slechts door één bestuurder werd getekend (die geen gedelegeerd 
bestuurder was, noch op basis van een volmacht leek te handelen), kon het de 
aanbesteder bezwaarlijk worden verweten dat zij de offerte als substantieel 
onregelmatig heeft geweerd. Het argument dat de meerhandtekeningsclausule 
uit artikel 11 van de statuten in strijd zou zijn met het nieuwe wetboek van 
vennootschappen en verenigingen wordt door de Raad als niet correct van de 
hand gewezen. En de uiteenzetting van de verzoekende partij inzake het dagelijks 
bestuur wordt als irrelevant beschouwd aangezien de persoon die ondertekende 
geen gedelegeerd bestuurder was en dus niet met het dagelijks bestuur was belast.

Gelet op het niet ernstig karakter van het enige middel, wordt de vordering tot 
schorsing afgewezen.

Selectie – technische bekwaamheid – uitvoeringsvoorwaarde 
– prijs- en kostenonderzoek   

 Raad van State 30 december 2020, nr. 249.385

Verzoekende partij NV Sign & Display

Verwerende partij Vlaamse Gemeenschap

Plaatsingsprocedure Openbare procedure

Gunningscriteria Prijs (50 pt), de kwaliteit van de voorgestelde producten en 
materialen (20 pt), de duurzaamheid (15 pt) en de kwaliteit 
van de dienstverlening (15 pt)

Aard en voorwerp 
van de overheidsopdracht

Leveringen - leveren en plaatsen van binnensignalisatie en 
glasfolies in Vlaanderen

Soort beroep Schorsing (UDN)

Beslissing Raad van State Verwerping

Trefwoorden
Selectie – Technische bekwaamheid – Uitvoeringsvoorwaarde – Prijs- en 
kostenonderzoek – Formele motivering (Wet van 29 juli 1991) – Materiële motivering 
- Patere legem-beginsel – Redelijkheidsbeginsel – Zorgvuldigheidsbeginsel

Te onthouden
Een selectiecriterium moet worden onderscheiden van een uitvoeringseis. Als het 
bestek een uitvoeringseis bevat, is het niet noodzakelijk dat aan deze eis al wordt 
voldaan op het moment van de gunning en kan een verklaring op eer, waarin wordt 
verklaard dat tijdens de uitvoering aan deze eis zal worden voldaan, volstaan.
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Samenvatting
Voor de opdracht, die bestaat uit drie percelen, worden in totaal zes offertes ontvangen. 
De offerte van de verzoekende partij wordt uiteindelijk als tweede gerangschikt na de 
gekozen inschrijver (tevens tussenkomende partij).

In het eerste, derde en vierde onderdeel van het eerste middel betwist de verzoekende 
partij de selectie van de gekozen inschrijver. Volgens de verzoekende partij is voor 
de opdracht gespecialiseerde kennis voor het plaatsen van  zon- en warmtewerende 
folie of veiligheidsfolie vereist. Volgens haar beschikt de gekozen inschrijver 
niet over dergelijke kennis en dient zij aldus beroep te doen op de kennis van een 
onderaannemer. Nochtans meent zij uit het proces-verbaal van de openingszitting te 
kunnen afleiden dat van dergelijke onderaannemer noch het UEA, noch de in artikel 
73, § 1 KB Plaatsing 2017 vereiste, schriftelijke verbintenis bij de offerte van de gekozen 
inschrijver was gevoegd.

• De bovenvermelde onderdelen van het eerste middel worden door de Raad 
van State als niet-ernstig afgewezen. De verzoekende partij lijkt enerzijds uit 
te gaan van verkeerde feiten. Zo doet de gekozen inschrijver geen beroep op 
de draagkracht van derden. Anderzijds stelt de Raad vast dat de verzoekende 
partij een uitvoeringsvoorwaarde, zijnde dat het aanbrengen van de folies 
enkel mag gebeuren door gespecialiseerde plaatsers, verkeerdelijk voor een 
selectievoorwaarde heeft aanzien. Gegeven dat bij de offerte van de gekozen 
inschrijver een verklaring op eer was gevoegd, waarin werd verklaard dat de folie 
effectief zou worden geplaatst door ervaren en gespecialiseerde plaatsers, erkend 
door de fabrikant, mocht de aanbesteder er terecht van uitgaan dat de gekozen 
inschrijver aan de toepasselijke bestekseis voldeed.

In het tweede onderdeel van het eerste middel betwist de verzoekende partij andermaal 
de selectie van de gekozen inschrijver, ditmaal omdat deze niet voldoende referenties 
zou kunnen voorleggen. Ter staving van haar standpunt verwijst zij onder meer naar 
een e-mail van de gekozen inschrijver naar een gespecialiseerde onderneming waarin 
wordt gewag gemaakt van een beroep op de draagkracht van derden. 

• Ook het tweede onderdeel wordt als niet-ernstig afgewezen omdat het niet 
met de feiten lijkt te stroken. Zo heeft de gekozen inschrijver wel degelijk de 
gevraagde vijf referenties voorgelegd en dit zonder een beroep op de draagkracht 
van derden. De fameuze e-mail waarnaar de verzoekende partij verwijst, doet aan 
deze vaststellingen niets af.

In een tweede middel betwist de verzoekende partij de regelmatigheid van de gekozen 
inschrijver en wijst zij op het grote prijsverschil tussen haar offerte en deze van de 
gekozen inschrijver. De aanbesteder heeft, aldus de verzoekende partij, geen zorgvuldig 
onderzoek naar deze prijsverschillen uitgevoerd.
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• In zijn beoordeling van het tweede middel herhaalt de Raad dat de aanbesteder 
bij het onderzoek naar de prijzen over een ruime beoordelingsmarge beschikt. De 
Raad mag zijn beoordeling niet in de plaats van deze van de aanbesteder plaatsen, 
maar mag wel controleren of de motieven naar behoren zijn bewezen en of de 
beoordeling van de aanbesteder op een zorgvuldige manier is gebeurd. Vervolgens 
toetst de Raad in concreto het gevoerde prijsonderzoek af. In het administratief 
dossier blijkt, naast de communicatie tussen de aanbesteder en beide weerhouden 
inschrijvers naar aanleiding van de gevraagde prijstoelichting, ook een nota aan 
de Inspectie van Financiën te zijn gevoegd waarin in detail de resultaten van 
het gevoerde prijsonderzoek worden uiteengezet. Zo wordt, gelet op het grote 
prijsverschil tussen beide overgebleven offertes, een vergelijking uitgevoerd met 
de prijzen van twee andere inschrijvers, wiens offertes wegens het ontbreken van 
een technische fiche werden geweerd, waardoor de gemiddelde inschrijvingsprijs 
al heel wat dichter bij de offerteprijs van de gekozen inschrijver ligt. Verder 
wordt ook een verklaring gezocht in de fluctuaties van de grondstofprijzen en de 
manier waarop de weerhouden inschrijvers met dit risico omgaan. Na onderzoek 
van deze stukken besluit de Raad dan ook dat de aanbesteder wel degelijk een 
uitgebreid en voldoende grondig prijs- en kostenonderzoek heeft uitgevoerd.

Aangezien beide ingeroepen middelen als niet ernstig worden beschouwd, wordt ook 
de vordering tot schorsing afgewezen.
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Zoekregister: plaatsingsprocedure

Concurrentiedialoog (wetgevend kader 2006)
248.901 (p. 191)

Concurrentiegerichte dialoog  
248.081 (p. 116)

Mededingingsprocedure met onderhandeling 
247.331 (p. 69) - 247.832 (p. 98) - 248.080 (p. 115) - 
248.139 (p. 126) - 248.179 (p. 138) - 
248.195 (p. 143) - 248.311 (p. 148) - 248.648 (p. 162) - 
248.787 (p. 173) - 249.165 (p. 201) - 249.367 (p. 219)

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking 
247.073 (p. 50) - 248.157 (p. 135) - 249.215 (p. 211)

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking 
248.100 (p. 212) - 249.207 (p. 208)

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
oproep tot mededinging 
246.873 (p. 35) - 247.137 (p. 55) - 247.281 (p. 67) -  
247.335 (p. 72) - 247.451 (p. 80) - 248.083 (p. 119) - 
248.127 (p. 123) - 248.193 (p. 141) - 248.827 (p. 180)

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  
(wetgevend kader 2006)  
247.662 (p. 91)

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking 
248.158 (p. 131) - 248.183 (p. 140)

Open aanbesteding (wetgevend kader 2006)  
247.071 (p. 47) - 247.663 (p. 92)

Open offerteaanvraag (wetgevend kader 2006) 
247.070 (p. 45)

Openbare aanbesteding (wetgevend kader 2006)
246.598 (p. 20)

Openbare procedure 
246.569 (p. 15) - 246.602 (p. 22) - 246.615 (p. 23) -  
246.665 (p. 25) - 246.773 (p. 31) - 246.834 (p. 33) -  
246.884 (p. 37) - 246.940 (p. 40) - 247.000 (p. 43) - 
247.079 (p. 52) - 247.105 (p. 54) - 247.143 (p. 59) -  
247.276 (p. 65) - 247.333 (p. 71) - 247.439 (p. 77) -  
247.455 (p. 82) - 247.510 (p. 84) - 247.511 (p. 86) - 
247.550 (p. 88) - 247.827 (p. 97) - 247.932 (p. 101) -  
247.967 (p. 105) - 248.159 (p. 133) - 248.216 (p. 145) -  
248.265 (p. 147) - 248.312 (p. 151) - 248.383 (p. 153)- 
248.419 (p. 155) - 248.484 (p. 156) - 248.501 (p. 158) -  
248.614 (p. 160) - 248.649 (p. 165) - 248.730 (p. 168) -  
248.765 (p. 171) - 248.824 (p. 177) - 248.836 (p. 181) - 
248.872 (p. 55) - 248.898 (p. 188) - 249.000 (p. 194) -  
249.082 (p. 195) - 249.102 (p. 199) - 249.180 (p. 203) -  
249.204 (p. 206) - 249.218 (p. 213) - 249.332 (p. 215) - 
249.339 (p. 217) - 249.384 (p. 220) - 249.385 (p. 222)

Vereenvoudigde onderhandelings-procedure met 
voorafgaande bekendmaking 
246.558 (p. 14) - 247.438 (p. 75)  - 247.774 (p. 94) - 
247.997 (p. 108) - 248.055 (p. 111) - 248.160 (p. 136) -  
248.690 (p. 166) - 248.979 (p. 192)
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Zoekregister: trefwoorden

Administratieve overheid: 248.081 (p. 116)

Algemene Kosten (AK): 246.615 (p. 23)
Belang bij het middel: zie “Ontvankelijkheid van 
beroep bij de Raad van State”

Beoordelingselement: zie “Gunningscriteria”

Beoordeling van gunningscriteria:  
zie “Gunningscriteria”

Bepaalde rechtsvorm (aannemen van een –):  
248.179 (p. 138)

Bevraging van de inschrijvers - kandidaten:  
247.137 (p.55)

Clusteren van posten: 246.598 (p. 20)

Concessie
– van diensten: 248.100 (p. 212) - 249.207 (p. 208)
Duur of looptijd van een – : 249.207 (p. 208)

Duurzaamheid: 247.774 (p. 94)

Erkenning (van aannemers): zie “Selectiecriteria”

Facultatieve uitsluitingscriteria: zie 
“Uitsluitingscriteria”

Formele motivering: zie “Motivering”

Gelijke behandeling en non-discriminatie 
(o.a. mededingingsverstorende voorkennis - 
handelingen): 247.439 (p. 77) - 248.055 (p. 111) - 
248.080 (p. 115) - 248.143 (p. 128) - 248.100 (p. 212) -  
248.139 (p. 126) - 248.143 (p. 128) - 248.158 (p. 131) - 
248.312 (p. 151) - 248.836 (p. 181) - 249.207 (p. 208)

Gunningscriteria:

Beoordeling van – : 246.602 (p. 22) - 246.615 (p. 23) -  
246.754 (p. 29) - 246.873 (p. 35) - 247.143 (p. 59) -  
247.281 (p. 67) - 247.662 (p. 91) - 247.774 (p. 94) - 
248.055 (p. 111) - 248.127 (p. 123) - 248.139 (p. 126) -  
248.193 (p. 141) - 248.648 (p. 162) - 248.649 (p. 165) -  
248.730 (p. 168) - 248.979 (p. 192) - 249.215 (p. 211) - 
249.332 (p. 215) - 249.367 (p. 219)

Beoordelingselementen: 247.143 (p. 59) -  
247.510 (p. 84) - 248.083 (p. 119) - 248.614 (p. 160) - 
249.215 (p. 211)

Beoordelingsmethode: 247.070 (p. 45) -  
247.510 (p. 84) - 247.511 (p. 86) - 248.083 (p. 119) - 
248.127 (p. 123) - 248.158 (p. 131)

Bevraging van de inschrijvers: 247.774 (p. 94) - 
248.158 (p. 131)

Correctie offertes door aanbesteder: 249.332 (p. 215)

Minimaal te bereiken score: 249.367 (p. 219)

Subgunningscriteria: 247.000 (p. 43) -  
247.143 (p. 59) - 247.510 (p. 84) - 248.055 (p. 111) - 
248.614 (p. 160) - 248.648 (p. 162) - 249.204 (p. 206) -  
249.215 (p. 211) - 249.332 (p. 215) - 249.367 (p. 219)

Groepsofferte: 247.932 (p. 101)

Impliciete verklaring op erewoord: zie “UEA en 
impliciete verklaring op erewoord”

Informatieplicht: 246.598 (p. 20) - 247.451 (p. 80) - 
248.100 (p. 212) - 248.193 (p. 141)

Intrekking van de gunningsbeslissing: 247.070  
(p. 45) - 247.335 (p. 72) - 248.765 (p. 171) - 249.102  
(p. 199)

Kunstmatige beperking van de mededinging: 
248.836 (p. 181) - 249.207 (p. 208)

Leemte: zie “Prijs- en kostenonderzoek”

Materiële motivering: zie “Motivering”

Mededingingsverstorende afspraken: 248.158 (p. 131)

Milieu-, sociaal en arbeidsrecht  
(naleving van –): 248.183 (p. 140) - 248.312 (p. 151) - 
249.218 (p. 213)

Motivering:

Formele – : 246.598 (p. 20) - 246.665 (p. 25) -  
247.451 (p. 80) - 247.663 (p. 92) - 247.997 (p. 108) - 
248.080 (p. 115) - 248.083 (p. 119) - 248.100 (p. 212) -  
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248.127 (p. 123) - 248.143 (p. 128) - 248.160 (p. 136) -  
248.193 (p. 141) - 248.311 (p. 148) - 248.484 (p. 156) - 
248.872 (p. 55) - 249.218 (p. 213)

Materiële – : 248.083 (p. 119) - 248.127 (p. 123) - 
248.143 (p. 128) - 248.183 (p. 140)

Neorec-rechtspraak: 246.569 (p. 15) - 247.073 (p. 50)

Occassionele gezamenlijke opdrachten:  
249.102 (p. 199)

Ondertekeningsbevoegdheid en delegatieregels 
aanbesteder - fout in de besluitvorming:  
247.137 (p.55) - 248.055 (p. 111) - 249.102 (p. 199)

Ondertekening van offertes: zie “Regelmatigheid”
Ontvankelijkheid van beroep bij de Raad van State

Heropening dialoogfase: 248.901 (p. 191)

Tijdigheid van de vordering: 247.105 (p. 54)

Voorwaarde van de uiterst dringende 
noodzakelijkheid: 248.821 (p. 176)

Wijziging tijdens de uitvoering: 247.072 (p. 49) - 
247.832 (p. 98)

Belang bij het middel: 246.569 (p. 15) -  
247.439 (p. 77)

Percelen (verdeling in –): 247.932 (p. 101) - 248.195 
(p. 143) - 248.827 (p. 180)- 248.872 (p. 55)

Prijs- en kostenonderzoek:
Leemtes: 246.615 (p. 23) - 248.159 (p. 133)

Nazicht correcties van de hoeveelheden:  
247.333 (p. 71) - 247.550 (p. 88) - 248.898 (p. 188)

Verbetering van materiële fouten en rekenfouten: 
246.834 (p. 33) - 247.079 (p. 52) - 248.216 (p. 145) - 
249.339 (p. 217)

Verwaarloosbare post: 248.160 (p. 136) -  
247.276 (p. 65) - 247.439 (p. 77) 

Algemeen prijs- en kostenonderzoek:  
246.598 (p. 20) - 246.665 (p. 25) - 247.079 (p. 52) -  

247.276 (p. 65) - 247.439 (p. 77) - 247.663 (p. 92) - 
247.827 (p. 97) - 247.932 (p. 101) - 247.967 (p. 105) -  
247.997 (p. 108) - 248.055 (p. 111) - 248.139 (p. 126) - 
248.160 (p. 136) - 248.183 (p. 140) - 248.265 (p. 147) -  
248.311 (p. 148)- 248.898 (p. 188) - 248.690 (p. 166) 
- 249.000 (p. 194) - 249.218 (p. 213) - 249.339 (p. 217) - 
249.385 (p. 222)

Bijzonder prijs- en kostenonderzoek:  
246.598 (p. 20) - 247.079 (p. 52) - 247.143 (p. 59) -  
247.276 (p. 65) - 247.439 (p. 77) - 247.827 (p. 97) - 
247.932 (p. 101) - 247.967 (p. 105) - 247.997 (p. 108) -  
248.160 (p. 136) - 248.311 (p. 148)- 248.898 (p. 188) - 
249.000 (p. 194)

Specifiek prijs- en kostenonderzoek:  
249.000 (p. 194) - 249.218 (p. 213)

“Pro memorie”-post: 246.569 (p. 15)

Raamovereenkomst: 
246.873 (p. 35) - 246.884 (p. 37) - 246.940 (p. 40) -  
247.070 (p. 45) - 247.335 (p. 72) - 247.510 (p. 84) - 
247.511 (p. 86) - 247.662 (p. 91) - 247.967 (p. 105) -  
248.158 (p. 131) - 248.157 (p. 135) - 248.193 (p. 141) - 
248.383 (p. 153) - 248.419 (p. 155) - 248.501 (p. 158) -  
248.614 (p. 160) - 248.648 (p. 162) - 248.824 (p. 177) -  
248.827 (p. 180) - 248.836 (p. 181) - 248.872 (p. 55) - 
249.102 (p. 199)- 249.180 (p. 203) - 249.204 (p. 206) -  
249.218 (p. 213)

Duur of looptijd van een – : 248.836 (p. 181)

Rangschikking: 246.884 (p. 37) - 247.281 (p. 67) - 
247.333 (p. 71) - 248.127 (p. 123)

Rechtsplegingsvergoeding: 247.335 (p. 72)

Regelmatigheid (onderzoek naar –):
Afwijking bestekbepalingen – voorbehoud: 
246.754 (p. 29) - 246.873 (p. 35) - 246.884 (p. 37) -  
247.000 (p. 43) - 247.281 (p. 67) - 248.055 (p. 111) -  
248.157 (p. 135)- 248.216 (p. 145) - 248.311 (p. 148)- 
248.419 (p. 155) - 248.484 (p. 156) - 248.501 (p. 158) -  
248.614 (p. 160) - 248.730 (p. 168) - 248.787 (p. 173) - 
248.824 (p. 177) - 249.165 (p. 201) - 249.204 (p. 206)

Handtekening-ondertekening: 247.331 (p. 69) - 
248.765 (p. 171) - 249.384 (p. 220)
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Onderscheid substantiële vs. niet-substantiële 
onregelmatigheid: 246.884 (p. 37) - 248.159 (p. 133) -  
248.311 (p. 148)- 248.501 (p. 158) - 248.787 (p. 173) - 
248.824 (p. 177) - 249.339 (p. 217)

Raming:

Afwijking ten opzichte van het ramingsbedrag: 
246.665 (p. 25) - 247.967 (p. 105) - 248.265 (p. 147) - 
248.690 (p. 166) - 249.000 (p. 194)

Selectiecriteria:
Bepaling van een te bereiken (minimaal) niveau: 
246.940 (p. 40) - 247.137 (p.55)

Beperking kandidaten/offertes: 248.143 (p. 128)

Beroep op draagkracht derden: 246.940 (p. 40) - 
248.143 (p. 128) - 248.179 (p. 138) - 248.730 (p. 168) -  
249.207 (p. 208) - 249.385 (p. 222)

Economische en financiële draagkracht:  
247.137 (p.55) - 247.451 (p. 80) - 247.455 (p. 82)

Omzet: 246.754 (p. 29) - 248.730 (p. 168)

Erkenning (van aannemers): 246.558 (p. 14) -  
247.997 (p. 108)

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te 
oefenen: 247.455 (p. 82)

Onderscheid – en gunningscriteria: 248.649 (p. 165)

Onderscheid – en uitvoeringsvoorwaarden:  
247.455 (p. 82) - 248.216 (p. 145) - 248.872 (p. 55) - 
249.385 (p. 222)

Technische en beroepsbekwaamheid: 247.137 (p.55) - 
247.932 (p. 101) - 248.216 (p. 145) - 248.872 (p. 55)

Referenties: 246.754 (p. 29) - 247.105 (p. 54) -  
247.137 (p.55) - 248.143 (p. 128) - 249.102 (p. 199)-  
249.180 (p. 203) - 249.385 (p. 222)

Gemiddelde jaarlijkse personeels-bezetting:  
247.137 (p.55) - 248.216 (p. 145) - 248.730 (p. 168) - 
248.872 (p. 55)

Stopzetten procedure – heraanbesteding:  
246.773 (p. 31) - 247.071 (p.47) - 247.335 (p. 72) - 
248.195 (p. 143) - 248.901 (p. 191) - 247.550 (p. 88)– zie 
ook “Intrekking van de gunningsbeslissing”

Taalwetgeving in bestuurszaken: 247.451 (p. 80)

Technische specificaties: 246.873 (p. 35) - 246.884  
(p. 37) - 248.157 (p. 135)- 248.216 (p. 145) - 248.484  
(p. 156) - 248.836 (p. 181) - 248.898 (p. 188)

Terechtwijzend bericht: 248.159 (p. 133)

Transparantie: 247.070 (p. 45) - 248.158 (p. 131) - 
248.648 (p. 162)

UEA en impliciete verklaring op erewoord:  
246.940 (p. 40) - 247.331 (p. 69) - 248.827 (p. 180)- 
249.082 (p. 195) - 249.385 (p. 222)

Uitsluitingscriteria:
Facultatieve – : 248.312 (p. 151) - 248.383 (p. 153) - 
248.649 (p. 165)

Uitvoering:
Plaats van – : 246.602 (p. 22)

Onderscheid tussen uitvoeringsvoorwaarden en 
selectiecriteria: zie “Selectiecriteria”

Wijziging tijdens de uitvoering: zie “Ontvankelijkheid 
van beroep bij de Raad van State”

Varianten en opties: 247.997 (p. 108) -  
248.195 (p. 143) - 248.484 (p. 156)

Vaste en voorwaardelijke delen: 248.648 (p. 162)

Verbetering van materiële fouten en rekenfouten: 
zie “Prijs- en kostenonderzoek”

Voorbehoud: zie “Regelmatigheid”

Voorkennis: 248.055 (p. 111) - 248.143 (p. 128)

Voorrangorde bij tegenspraak tussen opdracht-
documenten: 246.834 (p. 33) - 248.898 (p. 188)

Verbintenistermijn: 248.055 (p. 111)

Vervanging onderaannemer: 247.832 (p. 98)
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Zoekregister: voorwerp van opdracht

Concessie voor diensten – Exclusieve uitbating 
van een kansspelinrichting klasse I of casino op het 
grondgebied van de stad Oostende: 248.100 (p. 212)

Concessie voor diensten – Exclusieve uitbating 
van een kansspelinrichting klasse I of casino op het 
grondgebied van de stad Oostende: 249.207 (p. 208)

Diensten - Advies samenwerking tussen 
Opdrachtnemer voor Deelprojecten Rechteroever, 
Scheldetunnel en VTTI Oosterweelverbinding: 
248.312 (p. 151)

Diensten - Antwerpen - Noorderlaan - eerste fase 
bodemsanering: fysicochemische reiniging met 
PFAS beladen gronden: 249.332 (p. 215)

Diensten - Raamovereenkomst voor transport en 
verwerking van B-hout: 249.180 (p. 203)

Diensten – Aankoop en implementatie van 
planningssoftware: 248.081 (p. 116)

Diensten – aanstellen van een gerechtsdeurwaarder 
voor de inning van onbetaalde parkeerretributies: 
247.073 (p. 50)

Diensten – aanstelling van een Externe Dienst 
Preventie en Bescherming op het Werk:  
248.127 (p. 123)

Diensten – de huur van Dark Fiber en DWDM 
(Dense Wavelength Division Multiplexing):  
246.926 (p. 39) 

Diensten – Het aanbieden van een breed gamma 
van telecommunicatiediensten bestaande 
uit spraaktelefonie (vast en mobiel) en 
marketingnummers, datacommunicatie (vast, 
mobiel en inclusief “Machine to Machine” of 
“Internet of things”) en virtuele telefooncentrales 
(Cloud PBX): 249.215 (p. 211)

Diensten – het takelen en afvoeren van voertuigen 
op de autosnelwegen A1, A11, A12, A13, A14, A21, 
R1, R2 in de provincie Antwerpen: 248.216 (p. 145)

Diensten – huis aan huis inzameling van textiel-
afval : 246.569 (p. 15)

Diensten – Inzameling van huishoudelijk afval in 
verschillende kleuren zakken volgens het Optimo-
systeem: 248.195 (p. 143)

Diensten – leveren van mobiele spraak- en 
datadiensten: 248.083 (p. 119)

Diensten – Ondersteuning bij de uitvoering van 
auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van 
auditopdrachten: 247.510 (p. 84)

Diensten – Ondersteuning bij de uitvoering van 
auditopdrachten of zelfstandig uitvoeren van 
auditopdrachten: 247.511 (p. 86)

Diensten – ontwerpstudie in het kader van de 
realisatie van de fietssnelweg F24 Leuven-Tienen: 
248.159 (p. 133)

Diensten – ophalen en verwerken van harde 
plastics: 246.602 (p. 22)

Diensten – Ophaling aan huis van rest- en gft-afval 
in diftarcontainers: 247.932 (p. 101)

Diensten – opmaken en implementeren van een 
actieplan detailhandelsvisie en het uitvoeren van 
centrummanagement: 247.438 (p. 75) 

Diensten – plaatsen en exploiteren van 
informatiedragers op het openbaar domein:  
247.137 (p.55)

Diensten – Project F.A.S.T., incidentafhandeling op 
de autosnelwegen in Provincie Oost-Vlaanderen, op 
autosnelweg A10 (E40), A14 (E17), A11 (E34) en R4. 
Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal 
Toegelaten Massa (MTM ≤3,5 ton): 248.872 (p. 55)

Diensten – raamovereenkomst – onderhoud van de 
hardware: 246.940 (p. 40)

Diensten – Raamovereenkomst staalname asbest, 
asbestinventaris en sloopopvolgingsplan inclusief 
advies hergebruik: 249.218 (p. 213)

Diensten – Raamovereenkomst voor 
auditopdrachten en raadgevende opdrachten voor 
de Interne Audit van Infrabel: 247.451 (p. 80)
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Diensten – raamovereenkomst voor consultancy 
van integriteitbeleid: 247.662 (p. 91)

Diensten – Raamovereenkomst voor het aanstellen 
van twee dienstverleners voor het externe 
debiteurenbeheer: 246.873 (p. 35)

Diensten – Ruimen van pluimvee en andere in 
gevangenschap levende vogels: 246.665 (p. 25)

Diensten – Schoonmaak gebouwen politiezone 
Minos voor een termijn van 60 maanden:  
248.649 (p. 165)
 
Diensten – Schoonmaak politiegebouwen voor een 
periode van 01/10/20 t.e.m. 30/09/21: 248.787 (p. 173)

Diensten – Schoonmaak van gebouwen van de 
FOD Mobiliteit en Vervoer in Gent:  
248.183 (p. 140)

Diensten – Studieopdracht lokaal dienstencentrum 
[LDC] en kinderdagverblijf Wilgenhofsite:  
248.055 (p. 111)

Diensten – versterking voor veiligheidsstudies 
en -opdrachten (safety & security) binnen het 
directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen 
(DG EPI), Directie Ondersteuning, Gebouwen 
en Veiligheid voor rekening van de Federale 
Overheidsdienst Justitie: 247.455 (p. 82)

Huurovereenkomst met het oog op de huisvesting 
van gerechtelijke diensten te Oudenaarde:  
248.821 (p. 176)

Leveringen - aankoop van een HRM-suite met 
volledige integratie van de loonadministratie en het 
personeelsbeheer: 248.311 (p. 148)

Leveringen - leveren en plaatsen van 
binnensignalisatie en glasfolies in Vlaanderen: 
249.384 (p. 220)

Leveringen - leveren en plaatsen van 
binnensignalisatie en glasfolies in Vlaanderen: 
249.385 (p. 222)

Leveringen – aankoop van een telescopische 
tribune voor de sporthal “De Kimpel”:  
248.160 (p. 136)

Leveringen – Aankoop van een telescopische 
tribune voor de sporthal Beveren: 248.690 (p. 166)

Leveringen - de levering van toegang tot een online 
tool voor de individuele potentieelinschatting 
bestemd voor de personeelsleden van niveau B 
en van niveau A in de klassen A1, A2, A3 van de 
Federale Overheidsdienst Financiën en andere 
openbare instellingen: 249.082 (p. 195)

Leveringen – levering van software voor de “zonale 
dispatching”: 248.080 (p. 115)

Leveringen – levering van tankwagens:  
247.072 (p. 49)

Leveringen – Levering van televisies aan de 
penitentiaire inrichtingen: 247.000 (p. 43)

Leveringen – Leveringen van multifunctionele 
autopompen voor diverse openbare diensten: 
248.836 (p. 181)

Leveringen – meerjarige overeenkomst tegen 
prijslijst betreffende de levering van zuivel, oliën  & 
vetten, bake-off-, diepvries- en aardappelproducten 
aan de cateringdiensten van Defensie :  
247.070  
(p. 45)

Leveringen – meerjarige raamovereenkomst 
betreffende de aankoop van lichte kogelwerende 
helmen: 248.157 (p. 135)

Leveringen – Onderhoudsproducten tot eind 2023: 
248.158 (p. 131)

Leveringen – Plaatsen en onderhoud van 
zonnepanelen en leveren van energie met 
burgerparticipatie: 247.105 (p. 54)

Leveringen – Raamovereenkomst voor aankoop van 
camerabewakingssystemen (CCTV-installaties) met 
onderhoudsovereenkomst: 248.193 (p. 141)

Leveringen – Raamovereenkomst voor de aankoop 
van handboeien: 246.884 (p. 37)

Leveringen – Raamovereenkomst voor de aankoop 
van twee 100% elektrische straatveegmachines: 
248.614 (p. 160)
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Leveringen – raamovereenkomst voor het leveren 
van bouwmaterialen: 248.501 (p. 158)

Leveringen – Raamovereenkomst voor 
het leveren van duurzame en standaard 
schoonmaakproducten, schoonmaakmiddelen en 
sanitaire benodigdheden: 248.824 (p. 177)

Leveringen – Raamovereenkomst voor het leveren 
van Infliximab: 249.102 (p. 199)

Leveringen – Raamovereenkomst voor het leveren 
van Infliximab: 249.204 (p. 206)

Leveringen – Raamovereenkomst voor het 
leveren, plaatsen en in dienst stellen van 
verpleegoproepsystemen (VOS) en medische 
oproepsystemen (MOS): 248.648 (p. 162)

Leveringen – Raamovereenkomst voor huur 
toestellen warme dranken en levering van 
toebehoren voor bemande dienstgebouwen 
verspreid in het Antwerpse havengebied:  
247.335 (p. 72)

Leveringen – Verwerving van 13 VSAT terminals 
voor satellietcommunicatie (SATCOM) 
ruggedized en ontplooibaar (perceel 1) en van een 
vaste SATCOM kast van type VSAT voor het 
ankerstation van Marche-en-Famenne (perceel 2), 
inbegrepen, per perceel, een onderhoudscontract 
voor de levensduur van het materiaal:  
248.765 (p. 171)

Leveringen/diensten – verwerving en 
implementatie van een geïntegreerde ICT-
oplossing in het kader van het “I-Police” project 
van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 
twee niveaus: 248.901 (p. 191)

Werken - bodemsaneringswerken ter hoogte 
van het Infrabel en NMBS terrein te Merelbeke: 
248.265 (p. 147)

Werken - raamovereenkomst voor de herziening 
van sporen en spoortoestellen, het vervangen van 
materialen en het assisteren bij onderhoud:  
248.383 (p. 153)

Werken - Restauratiedossier. Restauratie van de 
daken en goten van de Sint-Hermesbasiliek te 
Ronse (fase 3): 247.550 (p. 88)

Werken - Uitbreiding van het metronet naar 
het Noorden – Constructie Kunstwerken 
Noordstation: 248.898 (p. 188)

Werken – Aanleg van drie kunstgrasvelden: 
248.484 (p. 156)

Werken – Bocholt – Arseenfabriek: opmaak 
van BSP, begeleiding en uitvoering van de BSW: 
248.179 (p. 138)

Werken – Bodemsaneringswerken van de 
Winterbeek – deelgebied 3: Molenstede en 
Kraanrijk: 247.143 (p. 59)

Werken – Bouwen en verbouwen van douches en 
kleedruimtes: 246.773 (p. 31)

Werken – Buitengewoon onderhoud van de wegen 
2017-2018 in Borgloon: 249.000 (p. 194)

Werken – DBFM (Design-Build-Finance-
Maintain) project “Projectcluster Provincialaat der 
Broeders van Liefde – KaSORT” : 247.331 (p. 69)

Werken – heraanleg voetbalpleinen en bouw 
paardenpiste – fase 1 tot en met 3: 247.439 (p. 77)

Werken – herinrichting dorpscentrum:  
247.071 (p.47)

Werken – het herbouwen van de brug over de E40 
aan de Lombeekstraat te Affligem: 247.079 (p. 52)

Werken – het ontwerp en de bouw van een GFT-
verwerkingsinstallatie: 246.754 (p. 29)

Werken – Het vervangen van een elektrische 
installatie van een elektriciteitscabine en het 
aanleggen van de infrastructuur voor het 
vernieuwen van elektrische leidingen en het nieuw 
aanleggen van dataleidingen: 247.997 (p. 108)

Werken – Leveren, plaatsen, uitbreiden en 
vernieuwen van wegverlichting, inwendig verlichte 
signalisatie en voedingsinstallaties langs gewest- en 
autosnelwegen in Vlaanderen: 249.339 (p. 217)
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Werken – maaien van zoomwegen 2020:  
247.774 (p. 94)

Werken – Nieuwbouw van een sportgebouw: 
246.615 (p. 23)

Werken – Omgevingsaanleg Sportcomplex Herent 
– Zone 2: 248.979 (p. 192)

Werken – Onderhouds- en renovatiewerken van 
daken: 248.419 (p. 155)

Werken – Onderhoudscontract – district kanaal 
Gent – Terneuzen: 246.834 (p. 33)

Werken – Ontwerpen, bouwen en 
terbeschikkingstellen (via een huur) van een 
gebouw voor de Vlaamse Overheid in Brussel: 
247.832 (p. 98)

Werken – Ontwikkelen van een 
ontmoetingscentrum met woningbouw via 
een design & buildopdracht voor de gemeente 
Stabroek: 249.165 (p. 201)

Werken – Oproep “Constructieve Benadering 
Overheidsopdrachten” (CBO) 2019: 249.367 (p. 219)

Werken – Opsporen en ruimen van conventionele 
en toxische explosieven: 248.730 (p. 168)

Werken – Proefproject Green Public Procurement: 
structureel onderhoud ring Pittem: 248.139 (p. 126)

Werken – Project Oude Dokken, Dok Zuid 
- Realisatie van een samengesteld project 
met een onderwijscampus en collectieve 
studentenhuisvesting: 248.143 (p. 128)

Werken – Raamovereenkomst voor het 
vernieuwen en/of uitbreken van bestaande 
drinkwateraftakkingen in de distributiezones 1-10: 
248.827 (p. 180)

Werken – renovatie van de Onderwijsstraat, 
Camerlinckstraat en Smidsestraat: 246.598 (p. 20)

Werken – Renovatie van een schoolgebouw en 
omgevingsaanleg: 247.663 (p. 92)

Werken – Sloop van een aantal gebouwen en 
aanhorigheden op de site Boortmalt-Samga: 
247.276 (p. 65)

Werken – Structureel onderhoud fietspaden in 
district 315 Oostende: 247.967 (p. 105)

Werken – Uitbreiding van het metronet naar 
het Noorden – constructie Kunstwerken 
Noordstation: 247.827 (p. 97)

Werken – Uitvoeren van baggerwerk ter hoogte 
van de nieuwe kaaimuur in het Kanaaldok B2: 
247.281 (p. 67)

Werken – Vernieuwing van vloerbedekkingen 
van het synthetisch terrein van sportcomplexen: 
247.333 (p. 71)

Werken – Vervangen van de elektrische installatie 
van een elektriciteitscabine en het aanleggen 
van de infrastructuur voor het vernieuwen van 
elektrische leidingen, en het nieuw aanleggen van 
gas, water en dataleidingen: 246.558 (p. 14)



Partners van de publieke sector – contactgegevens 

AED-toestellen
Defibrion bv
Industriepark-West 75
B-9100 Sint-Niklaas
03 747 00 79
info@defibrion.be
www.defibrion.be
Zie advertentie: pagina 164

Bestelwagens
Iveco  Belgium
A.Gossetlaan 28A, bus 3
B-1702 Groot-Bijgaarden
02 467 12 11
e-mail: ACTIVE@iveco.com
www.iveco.be
Zie advertentie: pagina 104

Catering
Compass Group Belgilux
Haachtsesteenweg 1179
B-1130 Brussel
02 243 22 11
pieter.debree@compass-group.be
www.compass-group.be
Zie advertentie: pagina 28

Circulaire economie
De Bries
Waldeck Pyrmontstraat 5
NL-5652 AD Eindhoven
+31 (0)40-7802552
info@debries.eu
www.debries.eu
Zie advertentie: pagina 64

Dakwerken
EGD nv
Industrieterrein Lummen-Gestel
Toekomststraat 10d
B-3560 Lummen
011 43 38 51
info@egd-nv.be
www.egd-nv.be
Zie advertentie: pagina 90

Infrastructuurwerken
Willemen Infra nv
Booiebos 4
B-9031 Gent
+ 32  9 282 60 30
e-mail: infra@willemeninfra.be
www.willemeninfra.be
Zie advertentie: pagina 187

Koffie
OR Coffee Roasters bv
Dorpsstraat 31
B-9230  Westrem
09 336 37 36
katrien@orcoffee.be
www.orcoffee.be 
Zie advertentie: pagina 74

Machines voor tuin en park
Firma Thomas
Brusselsesteenweg, 144
B-1785 Merchtem
052 372 273
e-mail: frank@firmathomas.be 
www.firmathomas.be
Zie advertentie: pagina 205

Multifunctionele printers (MFP)
KYOCERA Document Solutions Belgium
Sint-Martinusweg 199-201
B-1930 Zaventem
0496 81 50 20
Nico.Roelants@dbe.kyocera.com
www.kyoceradocumentsolutions.be
Zie advertentie: pagina 96

Vlaggen en masten
Debaere Vlaggenmasten
Doornpark 112b
B-9120 Beveren 
+32 (0) 56 51 54 09  
info@debaere-vlaggenmasten.be
www.debaere-vlaggenmasten.be 
Zie advertentie: pagina 118

Dit boek werd mogelijk gemaakt dankzij de gewaardeerde steun van de volgende 
partners van de publieke sector:
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