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In deze reeks artikelen wordt een selectie van de rechtspraak met betrekking tot 
overheidsopdrachten en concessies besproken die verschenen is op de website van  
de Raad van State in de maand februari, zowel de Nederlandstalige als  
de Franstalige arresten.  
Ook de conclusies en de arresten van het Hof van Justitie met betrekking tot 
overheidsopdrachten passeren de revue.   
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Rechtspraak XIIe kamer Raad van State (Nederlandstalig) 
RvS 14 januari 2021, nr. 249.491, BV Andre Audenaert (UDN) (klik hier) 
Selectiecriteria – Verantwoordelijkheid kandidaat 
Bij selectiecriteria is het zo dat er een zekere verantwoordelijkheid ligt bij de kandidaat om te 
bewijzen dat hij weldegelijk aan de selectiecriteria voldoet. In deze zaak, met betrekking tot 
een selectiecriterium omtrent het materieel, werd dat volgens de aanbestedende overheid, 
het Vlaams Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer door de kandidaat/verzoekende partij niet 
aangetoond. 
 
Deze procedure kadert in een opdracht die tot doel heeft het inhuren van botsers met 
bestuurder voor verschillende interventies op de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Deze 
botsers kunnen onder meer gebruikt worden voor de signalering en beveiliging van (mobiele) 
werf- of incidentzones, het signaleren en beveiligen van ongevallen of calamiteiten. Het 
volgende selectiecriterium werd dan ook opgenomen in het bestek: 
 

“Art. 68 Technische bekwaamheid 
De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan met de volgende documenten: 
1. Inzet materieel: de botsers 
De aanbestedende overheid eist dat de inschrijver op datum van inschrijving minstens 
4 conforme botsers in eigendom heeft. Indien de inschrijver voor meer dan één perceel 
inschrijft, dient hij op datum van inschrijving minimaal 4 conforme botsers + 2 conforme 
botsers per bijkomend ingeschreven perceel in eigendom te hebben. Indien er dus bij 
voorbeeld ingeschreven wordt voor 2 percelen, dient de inschrijver bij inschrijving 6 
conforme botsers in eigendom te hebben. 
Bij aanvang van de opdracht dient de inschrijver minimaal 9 conforme botsers per 
toegewezen perceel ter beschikking te hebben. Hiervan moeten er één (1) maand na 
sluiting, per toegewezen perceel minimaal 4 in volle eigendom zijn. 
De botsers voldoen aan de bepalingen van deel II – Technische gedeelte. 
Bij zijn inschrijving voegt de inschrijver daartoe volgende documenten toe:  
• voor de botsers in eigendom bij de inschrijving: per botser een fiche opgemaakt 
conform het sjabloon in bijlage A, alsook het eigendomsbewijs;  
• voor de botsers die in eigendom moeten zijn één maand na de sluiting van de 
opdracht, die nog niet in eigendom zijn bij de inschrijving: een ondertekende 
(voorwaardelijke) koopintentie waarbij wordt aangegeven welke botsers zullen worden 
aangekocht, met de gegevens van deze botsers conform het sjabloon in bijlage A, 
alsook een bankgarantie voor deze aankoop; 
• voor de botsers waarvoor beroep gedaan zal worden op derden: de (voorwaardelijke) 
huurovereenkomst van deze botsers, met de gegevens van de botsers conform het 
sjabloon in bijlage A [...];” 

 
Er werden minimaal vier botsers in volle eigendom gevraagd. De kandidaat/verzoekende partij 
had niet voldoende botsers in eigendom, doch wél meerdere in huur. Verzoekende partij werd 
dan ook niet geselecteerd omwille van die reden. Verzoekende partij richtte zich dan ook tot 
de Raad van State middels een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 
 

http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=249491&l=nl


De wettigheid van de besteksbepaling werd niet in vraag getrokken. Een enig middel werd 
ontwikkeld op basis van de schending van de zorgvuldigheidsplicht samen gelezen met de 
motiveringsverplichting inzake bestuurshandelingen. 
 
De Raad van State wijst daarbij op het volgende: 
 

“8.  De verzoekende partij werd niet geselecteerd door de verwerende partij wegens 
het niet voldoen aan het voormelde vereiste aangaande de ―inzet materieel: de 
botsers. 
 

Het is in de eerste plaats een taak van de inschrijver om zijn kandidatuur met de 
nodige zorgvuldigheid op te stellen en de gevraagde documenten die de geschiktheid 
van het aangeboden materieel bewijzen, bij te voegen.  

 
De verzoekende partij blijkt op het eerste gezicht echter bij haar offerte, voor de 

door haar opgegeven lijst van 10 botsers, onder meer nagelaten te hebben om de 
gevraagde keuringsattesten, attesten van conformiteitskeuring en eigendomsbewijzen 
toe te voegen.  

Ook na een vraag tot verduidelijking vanwege de verwerende partij, waarbij de 
ontbrekende documenten met betrekking tot de in de offerte opgegeven lijst van 
botsers werden opgevraagd, blijkt de verzoekende partij op het eerste gezicht slechts 
voor 2 van de 10 initieel bij de offerte opgegeven botsers (botsers met nrs. 8 en 9) en 
voor 2 vervangende exemplaren (botsers met nr. 11 en 12) een bewijs van eigendom te 
hebben ingediend.  

 
Aldus mocht de verwerende partij op het eerste gezicht reeds oordelen dat de 

verzoekende partij in gebreke is gebleven aan te tonen dat zij op datum van inschrijving 
minimaal 6 conforme botsers in eigendom had en om die reden niet voldeed aan de 
gestelde selectie-eisen.” 

 
 (eigen onderlijning) 
 
De vordering werd aldus verworpen. 
 
  



RvS 19 januari 2021, nr. 249.518, NV Evodis (UDN) (klik hier) 
Selectiecriteria – Financiële en economische draagkracht – Omzet – Voorwerp van de 
opdracht  
 
Bij selectiecriteria met betrekking tot financiële en economische draagkracht kan er met 
toepassing van artikel 67, §1, 2° van het KB Plaatsing 2017 gevraagd worden naar een 
verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de 
bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie 
beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de 
ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers 
beschikbaar zijn. 
 
In artikel 67, §3, eerste lid van het KB Plaatsing 2017 wordt er het volgende opgenomen met 
betrekking tot de omzet: 
 

“§3. Wat de in paragraaf 1, tweede lid, 2°, bedoelde verklaring van de totale omzet 
betreft, kan de aanbestedende overheid eisen dat de ondernemers een 
minimumjaaromzet realiseren, met name in het domein waarop de opdracht 
betrekking heeft.” 
(eigen onderlijning) 

 
De vraag die in het voorliggende arrest mede aan de orde was, of het “domein waarop de 
opdracht betrekking heeft” ook gelijk moet worden gesteld met het voorwerp van de 
opdracht.  
 
Het betrof een opdracht in de speciale sectoren, met als voorwerp de levering van microtubes 
en hulpstukken, in de markt geplaatst door de CVBA Fluvius System Operator. De opdracht 
werd als raamovereenkomst in de markt geplaatst middels een openbare procedure. 
 
Onder selectiecriteria werd er in het bestek het volgende opgenomen: 
 

“2.1.10.2 Selectiecriteria 
Om de economische en financiële draagkracht van de inschrijvers te waarborgen, 
wordt aan de inschrijvers het volgende gevraagd: 
• De inschrijver dient een verklaring voor te leggen (eventueel gestaafd met een 

jaarrekening) waaruit kan worden afgeleid dat de minimale jaaromzet in de 
laatste 3 boekjaren van het bedrijf, met name in het domein van deze opdracht, 
minimaal 1.500.000 € bedraagt.” 

 
In het kader van het onderzoek van de offertes worden er bij de selectiecriteria “geen 
kandidaturen uitgesloten”.  
 
De verzoekende partij voert de schending aan van: “de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 
1991 „betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen‟ (hierna: 
formelemotiveringswet), van het materieelmotiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel 
en het redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur, van artikel 147, 
§ 1, van de wet van 17 juni 2016 „inzake overheidsopdrachten‟ (hierna: wet 

http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=249518&l=nl


overheidsopdrachten 2016), van artikel 151, § 2, juncto artikel 71, tweede lid, van diezelfde 
wet, van artikel 70 van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 „plaatsing overheidsopdrachten 
in de speciale sectoren‟ (hierna: koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren) juncto artikel 
67, § 3, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 „plaatsing overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren‟ (hierna: koninklijk besluit plaatsing klassieke sectoren), van artikel 2.1.10.2 
van het bestek “FLU19L074/4900002116 Microtubes”, van het beginsel patere legem quam 
ipse fecisti, en van “het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel, zoals tevens vervat in artikel 
4” van de wet overheidsopdrachten 2016.” 
 
De belangrijkste kritieken van de verzoekende partij waren terug te vinden in een tweede 
middelonderdeel waarbij de verzoekende partij betoogt dat wanneer er in het bestek niet 
wordt bepaald wat er verstaan moet worden onder “het domein van de opdracht”, dit 
gelijkgesteld moet worden met het voorwerp ervan. Volgens verzoekende partij diende 
verwerende partij dan ook na te gaan of de inschrijvers beschikten over een minimale 
jaaromzet van 1.500.000 euro in de afgelopen drie boekjaren voor de aankoop en levering van 
microtubes en hulpstukken. 
 
De Raad van State oordeelde als volgt: 
 

“10.2.2. Te dezen dienden de inschrijvers om hun economische en financiële 
draagkracht aan te tonen volgens het bestek “een verklaring voor te leggen (eventueel 
gestaafd met een jaarrekening) waaruit kan worden afgeleid dat de minimale 
jaaromzet in de laatste 3 boekjaren van het bedrijf, met name in het domein van deze 
opdracht, minimaal 1.500.000 € bedraagt”. 
 
 Uit de stukken van het administratief dossier en de nota blijkt dat verwerende 
partij de verwijzing in het voormelde selectievereiste naar “het domein van deze 
opdracht” niet heeft geïnterpreteerd als gelijk te stellen met het voorwerp van de 
opdracht. Zij heeft daarentegen er voor geopteerd om een selectiecriterium op te 
nemen met een minimale omzet binnen het “domein” van de opdracht, en niet binnen 
het “voorwerp” van de opdracht, dit met het oog op een ruimere mededinging. 
 
 Artikel 67, §3, van het koninklijk besluit plaatsing klassieke sectoren juncto 
artikel 70 van het koninklijk besluit plaatsing speciale sectoren, bepaalt uitdrukkelijk 
dat, wat de in paragraaf 1, tweede lid, 2°, in het voormelde artikel 67 bedoelde 
verklaring van de totale omzet betreft, de aanbestedende overheid mag eisen “dat de 
ondernemers een minimumjaaromzet realiseren, met name in het domein waarop de 
opdracht betrekking heeft”, zoals zij te dezen lijkt te hebben gedaan. 
 
 De interpretatie van de verwerende partij dat het domein van de opdracht 
waarnaar wordt verwezen het glasvezelmateriaal is, hetgeen aldus ruimer blijkt te zijn 
dan enkel en alleen het voorwerp van de opdracht, dat betrekking heeft op de aankoop 
en levering van microtubes en hulpstukken, lijkt op het eerste gezicht niet 
onrechtmatig. 
 
 Volgens de letterlijke bewoordingen van de betrokken besteksbepaling wordt 
verwezen naar “het domein” van de opdracht. Aangenomen lijkt dan ook te kunnen 



worden dat de verwerende partij in haar bestek vroeg om een minimale jaaromzet van 
1.500.000 euro binnen het domein van de opdracht, zijnde glasvezelmateriaal, en niet 
binnen het voorwerp van de opdracht, zijnde microtubes. 
 
 Deze interpretatie lijkt op het eerste gezicht overigens ook bevestiging te vinden 
in de in de aankondiging vermelde CPV-code Hoofdcategorie “32560000 
Glasvezelmateriaal”. 
 
 Ook blijkt het “domein van deze opdracht” op het eerste gezicht duidelijk uit 
bijlage 8 bij het bijzonder bestek – Technisch Lastenboek, waarin verwezen wordt naar 
de aanleg van glasvezelnetten. 
 
 De ruimere interpretatie die de verwerende partij aldus geeft aan de betrokken 
besteksbepaling, lijkt op het eerste gezicht ook meer tegemoet te komen aan het 
vereiste van proportionaliteit van de gestelde selectievereisten zoals omschreven in 
artikel 71 van de wet overheidsopdrachten 2016, evenals overeen te stemmen met het 
doel van de regelgever zoals ook uiteengezet in het verslag aan de Koning bij het 
voormelde artikel 67 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren (BS 9 mei 2017, bladzijden 55370 tot 55371). 
 
 Hierbij mag ook worden opgemerkt dat de verzoekende partij bij het indienen 
van haar offerte ter staving van haar economische en financiële draagkracht haar 
jaarrekening met vermelding van haar totale omzetcijfers heeft bijgevoegd. Haar 
interpretatie dat de besteksbepaling diende te worden begrepen in de zin dat 
omzetcijfers inzake de aankoop en levering van microtubes en hulpstukken dienden te 
worden voorgelegd, lijkt aldus evenmin bevestiging te vinden in haar eigen offerte. 
 
 Het tweede middelonderdeel is niet ernstig.” 
  

De vordering werd aldus verworpen. 
 
  



RvS 19 januari 2021, nr. 249.527, BV Technisch handels- en adviesbureau 
Vandentempel (UDN) (klik hier) 
Substantiële onregelmatigheid – “Moeten” - Minimale vereiste  
 
Een aanbestedende overheid is door het gebruik van het woord “moeten” er mogelijk toe 
gehouden om die bepaalde vereiste te begrijpen als een minimale vereiste, waarbij het niet-
voldoen eraan leidt tot de substantiële onregelmatigheid. Deze kwestie lag voor in het 
vermelde arrest. 
 
Het betrof een opdracht uitgeschreven door de CVBA Fluvius System Operator voor de 
aanschaf van kabelmeetwagens. Het betreft een opdracht in de speciale sectoren. De 
opdracht werd geplaatst middels een onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep 
tot mededinging. 
 
Wat de regelmatigheid van de offertes betreft, worden er twee niet-substantiële 
onregelmatigheden vastgesteld in de offerte van de nv Seba Service, namelijk met betreking 
tot de VLF 0.1Hz-testapparatuur en tot het mantelfoutopspoortoestel. Er wordt besloten dat 
deze niet-substantiële onregelmatigheden, noch op zichzelf, noch gecombineerd, de 
nietigheid van de offerte van deze inschrijver tot gevolg hebben. De offerte wordt regelmatig 
verklaard. Uiteindelijk werd ook deze offerte gekozen. 
 
De verzoekende partij verzet zich tegen de gunningsbeslissing en meent dat de offerte 
onterecht regelmatig werd verklaard. De verzoekende partij voert de schending aan van 
artikel 4 en artikel 81 juncto artikel 153 van de wet van 17 juni 2016 “inzake 
overheidsopdrachten”, van artikel 74 van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 “plaatsing 
overheidsopdrachten in de speciale sectoren” (hierna: koninklijk besluit plaatsing speciale 
sectoren). Hiernaast voert zij ook de schending aan van “het gelijkheids-, niet-discriminatie, 
transparantie- en proportionaliteitsbeginsel”. 
 
De Raad oordeelde als volgt: 
 

“10.2. (…) 
 Het is in de eerste plaats aan de aanbestedende overheid om te beslissen of een 
afwijking van het bestek een afwijking inhoudt van vereisten die als substantieel 
moeten worden aangemerkt. De Raad van State mag nagaan of de beoordeling door 
de aanbestedende overheid steunt op in rechte en in feite aanvaardbare motieven die 
voortvloeien uit een zorgvuldig onderzoek en of daarbij de grenzen van een redelijke 
beoordeling niet zijn overschreden. 
 
10.3. Wat de onregelmatigheid inzake de VLF-generator betreft, wordt in de 
bestreden beslissing als volgt overwogen: 
 

“9.3.1 Bestek – vereiste 5.7 VLF 0.1 Hz-testapparatuur 
Dit toestel heeft als doel de kwaliteit van de aangelegde MS-kunststofkabels (XLPE) en 
bijhorende accessoires te kunnen beproeven. De meetwagen moet voorzien zijn van een 
testapparaat met HS en met een lage frequentie van 0,1 Hz. 
De VLF moet aan de volgende eisen voldoen: 
• De VLF moet vast ingebouwd zijn; 

http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=249527&l=nl


• De maximale uitgangsspanning van de VLF moet minstens 36,8kV (RMS) en 52kV (PEAK = 
2,5 keer U0 volgens NBN620) kunnen zijn bij een frequentie van 0.1Hz (sinusvormig); 

• De capacitieve belasing van de VLF moet minimaal 3µF zijn; 
• De VLF-testspanning moet gedurende 1 uur aangelegd kunnen worde; 
• Het toestel moet voorzien zijn van een Voltmeter en een Ampèremeter en een 

tijdsaanduiding die de tijd van de meting aangeeft. 
Aangeboden oplossing Seba Service 
Seba Service bidet een VLF Sinus 62 kV (TDM 62-TD) aan, aangevuldmet een tweede 
testeenheid VLF CF (Cosinus Rectangle) 54 kV/5µF die bij de gevraagde spanning kan gaan tot 
een capacitieve belasting van 5µF, wat ruim voldoet aan de gevraagde 3µF. Om de vereiste 
capaciteit te halen wordt een toestel aangeboden dat niet met de sinusvorm werkt, maar wel 
met een Cosinus Rectangle. 
Onderzoek en evaluatie van onregelmatigheid: 
De bestekbepaling waarvan wordt afgeweken, betreft geen minimale eis. 
Het kan wetenschappelijk onderbouwd worden dat de Cosinus Rectangle-golf beter is dan (of 
minstens evenwaardig is aan) de sinusgolf voor wat VLF betreft. Deze vaststelling werd gedaan 
op basis van lezing van wetenschappelijk onderbouwde studies zoals IEEE400.2-2004 
(document toegevoegd aan dit gunningsverslag). 
In NBN620 wordt niet specifiek aangegeven dat een sinus vereist is bij het uitvoeren van VLF-
testen. De VLF Cosinus Rectangle-testeenheid kan de gevraagde capacitieve belasting van min 
3µF garanderen. De gevraagde uitgangsspanning kan met de aangeboden toestellen geleverd 
worden. 
De door Seba Service aangeboden oplossing wat betrreft de aangeboden VLF apparatuur is 
m.a.w. (minstens) gelijkwaardig aan hetgeen in het bestek wordt vooropggesteld. 
De geboden oplossing leidt niet tot een discriminerend voordeel voor Seba Service (gezien de 
oplossing voldoet aan de vereisten van de aanbesteder). 
Zij heeft geen vervalsing van de concurrentie tot gevolg. De aanbesteder is bovendien in de 
mogelijkheid om de geboden oplossing te beoordelen en te vergelijken met de andere oplossing 
op basis van de gekozen gunningscriteria. 
Gezien het detail van de offerte en de meegeleverde technische documentatie bestaat er bij de 
aanesteder geen twijfel over de verbintenis die Seba Service aangaat om de opdracht onder de 
gestelde voorwaarden uit te voeren. 
Conclusie betreffende de VLF 0.1Hz-testapparatuur: Deze niet-substantiële onregelmatigheid 
dient op zich niet te leiden tot de nietigheid van de geboden offerte.” 

 
10.4. De kernvraag lijkt of de verwerende partij de besteksvereiste inzake de golfvorm 
van de elektrische spanning bij de VLF-generator, namelijk sinusvorm, als niet-
essentieel mocht aanmerken en een VLF-generator met een rechthoekige (“Cosinus 
Rectangle”) spanning mocht aanvaarden en kwalificeren als een niet-substantiële 
onregelmatigheid. 
 
 Het antwoord is op het eerste gezicht negatief en dit om volgende redenen. 
 
 De vereiste inzake de golfvorm is in het bestek als volgt vermeld: 

 
“De VLF moet aan de volgende eisen voldoen: 
- […] 
- De maximale uitgangsspanning van de VLF moet minstens 36,8kV (RMS) en 52kV (PEAK = 

2,5 keer U0 volgens NBN620) kunnen zijn bij een frequentie van 0.1Hz (sinusvormig). 
[…]” 

 
 Het gebruik van het werkwoord “moeten” mag hier worden geacht in beginsel 
een dwingende verplichting op te leggen aan de inschrijvers. Het lijkt niet om een louter 
indicatieve opsomming te gaan. Het verweer van de verwerende partij dat er in het 



bestek een duidelijk onderscheid is opgenomen tussen minimale vereisten en andere 
voorwaarden, lijkt onjuist; dergelijk onderscheid lijkt op het eerste gezichtn iet uit de 
relevante besteksbepalingen af te leiden.” 

 
Het middel werd ernstig bevonden, ook gelet op een schending van het gelijkheidsbeginsel. 
Zoals hierboven blijkt, lijkt het zo te zijn dat de aanbestedende overheid haar uitdrukkelijke 
besteksvereisten aan de kant heeft geschoven, wat een schending lijkt in te houden van het 
gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel. 
 
De Raad van State beveelt dan ook de schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden 
beslissing. 

 
  



RvS 20 januari 2021, nr. 249.530, NV Aqualex (UDN) (klik hier) 
Substantiële onregelmatigheid - Minimale vereiste 
Wanneer een aanbestedende overheid in het bestek zelf vermeld dat er bepaalde vereisten 
minimaal zijn, dan wel gebruik maakt van het woord “minimaal”, dan kan zij niet zomaar 
oplossingen aanvaarden die daarvan afwijken. 
 
Het betrof een overheidsopdracht met als voorwerp een “raamovereenkomst voor het huren 
en onderhouden van waterkoelers voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant”, uitgeschreven door de Provincie Vlaams-Brabant middels een vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
 
De opdracht was opgedeeld in percelen, waterkoelers op leidingwater en waterkoelers op 
flessenwater. Het arrest heeft betrekking op het perceel waterkoelers op leidingwater. 
 
In het technische gedeelte werd er – onder meer – het volgende opgenomen: 
 

“Beschrijving waterfilter voor waterkoeler op leidingwater: 
De waterkoeler dient voorzien te zijn van een filtersysteem om onzuiverheden en 
ongewenste smaken, gueren en verontreinigingen uit het water te filteren. 
De (actieve) koolstoffilter zorgt minimaal voor: 
• filtering van onzuiverheden/sediment vanaf 0,5 micron, d.w.z. dat alle deeltjes 

groter dan 0,5 micron worden opgevangen door de filter. Ook deeltjes geoxideerd 
ijzer, algen, cysten, schimmels en de meerderheid van levende/zwevende 
organismen worden tegengehouden; 

• verminderen/verwijderen van chloorsmaak en -geur; 
• voorkomen van kalkafzetting.” 

 
Uiteindelijk dienden vijf ondernemingen een offerte in voor perceel 1. 
 
Uit het deputatiebesluit van 3 december 2020 wordt er het volgende vermeld onder punt 6.2 
“Onderzoek van de regelmatigheid”:  
 

“Alle offertes beantwoorden aan de eisen, voorwaarden en criteria vermeld in de 
aankondiging van de opdracht en de opdrachtdocumenten met inachtneming, indien 
van toepassing van de varianten of opties. Er werden geen onregelmatigheden 
vastgesteld. De offertes zijn regelmatig.” 

 
De opdracht werd gegund aan een andere partij dan verzoekende partij, waarbij zij volgende 
argumentatie ontwikkelde op basis van een middel dat geënt was op onder meer een 
schending van de formele motiveringsplicht, de materiële motiveringsplicht, het 
gelijkheidsbeginsel , het legaliteitsbeginsel en artikel 76 van het KB Plaatsing. Dit omwille van 
het feit dat de deputatie geoordeeld had dat alle offertes regelmatig waren, “terwijl 
verzoekende partij meent dat – voor de door de begunstigde partij geboden prijs van 72.928 
euro – het onmogelijk is om een technisch conforme offerte in te dienen die (i) een ‘direct chill’-
koeltechnologie aanbiedt en (ii) een koolstoffilter heeft die onzuivere deeltjes tot 0,5 micron 
filtert”. Verzoekende partij was dus van oordeel dat de offerte van de begunstigde diende te 
worden afgewezen wegens substantieel onregelmatig.  

http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=249530&l=nl


De Raad van State oordeelde als volgt 
 

“10. Dit besluitvormingsproces komt prima facie niet rechtmatig over. Anders dan de 
verwerende partij in haar nota betoogt, lijkt de libellering van de besteksvereiste, dat 
de koolstoffilter “minimaal” – het woord is in het bestek benadrukt door een 
onderstreping - zorgt voor filtering van onzuiverheden/sediment vanaf 0,5 micron, de 
interpretatie te ondersteunen van de verzoekende partij dat het gaat om een minimale 
vereiste. 
 

In die gegeven omstandigheden mocht dan van de aanbestedende overheid 
worden verwacht dat zij in haar besluitvorming bijzondere aandacht zou hebben 
besteed aan deze technische besteksvereiste en op zijn minst zelfs ook in de bestreden 
beslissing een afdoende verklaring zou hebben gegeven waarom deze prima facie 
substantiële vereiste zich niet heeft verzet tegen het in aanmerking nemen van de 
betrokken offertes of heeft genoopt tot regularisatie ervan. Aldus schiet de 
besluitvorming alvast tekort aan de formelemotiveringsverplichting, aangezien in de 
bestreden beslissing in de motivering enkel wordt gewag gemaakt van : “Er werden 
geen onregelmatigheden vastgesteld. De offertes zijn regelmatig”. Door niet aan te 
nemen dat de vereiste ook substantieel was, lijkt ook de materiëlemotvieringsplicht 
geschonden.”” 

 
De Raad vervolgt verder: 
 

“13.  Deze vaststellingen volstaan om de schorsing van de tenuitvoerlegging van de 
bestreden gunningsbeslissing te bevelen. De verwerende partij lijkt immers te dezen 
hebben gehandeld met miskenning van het voormelde artikel 76 en bij de toepassing 
daarvan zich ook niet op zorgvuldige wijze van haar onderzoeksverplichting te hebben 
gekweten. Zij is bij dat onderzoek over prima facie substantiële vereisten van het bestek 
heengegaan wat heeft geresulteerd in een gunningsbeslissing die niet op deugdelijke 
motieven lijkt te steunen, evenmin afdoende formeel is gemotiveerd en tevens tot een 
ongelijke behandeling van de inschrijvers lijkt te leiden.” 

 
De Raad van State beveelt dan ook de schorsing van tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid van de gunningsbeslissing.1 
 
  

 
1 In de marge kan ook worden meegegeven dat de impliciete beslissing tot niet-gunning niet werd geschorst: 
“Wat de impliciete weigeringsbeslissing betreft, toont de verzoekende partij in de huidige stand van de procedure 
evenwel niet aan dat het enig middel, in de mate dat het ernstig is bevonden, ook tot de uitzonderlijke vaststelling 
moet leiden dat de verwerende partij geen andere keuze meer had dan de opdracht aan haar te gunnen. Dat 
onderdeel van de vordering wordt verworpen.” 



RvS 21 januari 2021, nr. 249.540, BV Aebi Schmidt Nederland (UDN) (klik hier) 
Mededingingsprocedure met onderhandeling - Gelijkheidsbeginsel 
Wanneer na een (eerste) ronde BAFO’s (best and final offers) blijkt dat het niet mogelijk was 
om de verschillende definitieve offertes volwaardig te vergelijken en er in de ingediende 
offertes onregelmatigheden terug te vinden waren, dan kan de aanbestedende overheid in 
principe niet gunnen. Vraag is of het dan mogelijk is om een bijkomende mededingingsronde 
te organiseren, dan wel dat zij verplicht wordt om alle offertes onregelmatig te verklaren en 
te weren. 
 
Deze situatie deed zich voor in het kader van een overheidsopdracht voor leveringen met als 
voorwerp “9 sneeuwvegers voor vliegvelden en het afsluiten van een open meerjarige 
overeenkomst voor de technische assistentie” die door Defensie in de markt werd geplaatst 
middels een mededingingsprocedure met onderhandeling. 
 
De opdracht werd uiteindelijk gegund na een tweede BAFO. De verzoekende partij, aan wie 
de opdracht niet gegund werd, stelde daartegen een vordering bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid in, waarbij er onder meer werd benadrukt: “dat een aanbestedende overheid 
de inschrijvers op de hoogte moet brengen van haar intentie om de onderhandelingen te 
sluiten – dit gebeurt door aan te kondigen dat de inschrijvers een definitieve offerte of BAFO 
moeten indienen – en dat nadien de aanbestedende overheid de inschrijvers niet meer mag 
verzoeken om verbeterde offertes in te dienen, noch mag onderhandelen met de inschrijvers 
over de ingediende definitieve offertes.” 
De Raad van State beoordeelde en wees vooreerst op de ruime mogelijkheden waarover de 
aanbestedende overheid beschikt om met de inschrijvers te onderhandelen en om de 
procedure in te richten en te doorlopen. Voorts vervolgde de Raad: 
 

“16. In het tweede onderdeel bekritiseert de verzoekende partij het gegeven dat 
opdracht werd gegund op grond van een tweede BAFO. 
 
17. Artikel 38, §5, van de wet overheidsopdrachten 2016 bepaalt dat, met het oog 
op de verbetering van hun inhoud, de aanbestedende overheid onderhandelt met de 
inschrijvers over de initiële offertes en over alle volgende offertes die door hen werden 
ingediend, met uitzondering van de definitieve offertes in de zin van artikel 38, §8, van 
die wet. Volgens de laatstvermelde paragraaf stelt, indien de aanbestedende overheid 
voornemens is de onderhandelingen te sluiten, zij de resterende inschrijvers daarvan in 
kennis en stelt zij een gemeenschappelijke termijn vast voor de indiening van nieuwe of 
aangepaste offertes. De aanbestedende overheid controleert of de definitieve offertes 
voldoen aan de minimumeisen en of zij overeenstemmen met artikel 66, §1, van de wet, 
beoordeelt de definitieve offertes aan de hand van de gunningscriteria en gunt de 
opdracht krachtens de artikelen 79 tot 84. 
 
18. Tijdens een informatievergadering heeft de verwerende partij meegedeeld dat de 
initiële offertes dienden te worden bezorgd vóór 31 augustus 2020 om 10.00 uur. 
Hierna, in de periode tussen 31 augustus 2020 en eind september, zouden die offertes 
wordne beoordeeld waarna er onderhandelingen zouden volgen en er uiteindelijk 
BAFO’s zouden moeten worden ingediend. Er wordt in de presentatie verduidelijkt: “No 
more questions / clarifications after deadline BAFO”. 

http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=249540&l=nl


Het bestek beperkt zich tot een melding dat de offertes ten laatste op 31 
augustus 2020 om 10.00 uur moeten zijn ingediend, zonder specifieke datum van 
indiening van een BAFO. Er wordt wel bepaald: “De inschrijver blijft door zijn BAFO, 
zoals eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid, verbonden tot 28 februari 
2021”. 
 
19. De verwerende partij licht in de nota toe dat, na het indienen van de BAFO‟s, zij 
vaststelde dat het “niet mogelijk was om de verschillende definitieve offertes 
volwaardig te vergelijken” en oordeelde “dat de gunningscriteria niet zomaar 
losgelaten konden worden op de ingediende offertes (BAFO 1) door de 
onregelmatigheden die in alle offertes te vinden waren”. Zij stelt dat zij slechts “twee 
opties had: ofwel een bijkomende mededingingsronde organiseren, ofwel alle offertes 
onregelmatig verklaren en weren”. 
 

Met de verwerende partij dient op het eerste gezicht te worden vastgesteld dat 
de rechtmatigheid van het vragen van een tweede BAFO tegen deze achtergrond 
beoordeeld dient te worden. 
 
20. De verzoekende partij heeft zelf gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een 
tweede BAFO in te dienen, waardoor zij geenszins haar belang bij de grief dat dergelijke 
mogelijkheid werd geboden, aannemelijk maakt. Indien de verwerende partij de 
procedure van in het begin had hernomen, had zij uiteindelijk ook een nieuwe – tweede 
– BAFO moeten indienen. 
 

De vrije mededinging lijkt alvast niet in het gedrang te zijn gebracht. Er mag 
worden overwogen dat de vermeende schending van de voornoemde bepalingen prima 
facie geen invloed heeft kunnen uitoefenen op de draagwijdte van de bestreden 
beslissing noch dat de verzoekende partij een waarborg werd ontnomen waardoor zij 
overeenkomstig artikel 14, § 1, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van State, het vereiste belang bij het middel lijkt te ontberen. 

 
De verzoekende partij betwist niet de vaststelling in het gunningsverslag dat 

ook in haar “BAFO 1 […] een ander uurtarief gehanteerd werd in het preventieve 
onderhoudsplan dan voor het bedrag van post 2.a van Bijlage A, Aanhangsel 2” en dat 
zij “[n]a het vaststellen van deze fout [...] besloten [heeft] om alle uurtarieven in bijlage 
A, aanhangsel 2 te verbeteren met de BAFO 2. 

 
21. Ondanks de informatie die aan de inschrijvers werd verleend gedurende de 
presentatie van 17 augustus 2020, lijkt de verzoekende partij voorts niet aan te tonen 
dat de verwerende partij door na de voormelde vaststelling te hebben beslist om een 
tweede BAFO te vragen, het bestek zou hebben geschonden. De verzoekende partij lijkt 
hierbij ook voorbij te gaan aan de bestekspassage luidens dewelke de aanbestedende 
overheid de procedure “te allen tijde” kan “herbeginnen, desnoods op een andere 
wijze”. Het door haar geschonden geachte artikel 38, § 8, van de wet 
overheidsopdrachten 2016 spreekt zich ook niet uit over de situatie waarbij de 
aanbestedende overheid bij de controle van de regelmatigheid van de definitieve 
offertes vaststelt dat ze alle onregelmatigheden bevatten en zij dus niet “de definitieve 



offertes aan de hand van de gunningscriteria” kan beoordelen en de opdracht gunnen, 
zoals die bepaling voorschrijft. 

 
De verzoekende partij was weliswaar verrast over de mogelijkheid om na de 

oorspronkelijke BAFO een wijziging van de prijs in te dienen (“surpris par la possibilité 
de soumettre un changement de prix après le BAFO d’origine”), maar tevens verheugd 
(“ravi”) met de haar geboden kans waarvoor zij de verwerende partij uitdrukkelijk 
dankt en waarvan zij ook heeft gebruikgemaakt, waardoor er evenmin sprake kan zijn 
van een schending van het vertrouwensbeginsel. Belangrijk om hierbij op te merken is 
dat met het optreden van de verwerende partij geen verstoring van het gelijk speelveld, 
zoals dat in het overheidsopdrachtenrecht door het gelijkheidsbeginsel wordt 
verzekerd, voorhanden is.” 

 
(eigen onderlijning) 

 
De Raad van State bevondt het middel aldus niet ernstig en de vordering werd verworpen. 
  



Niet besproken arresten 
Rechtspraak XIIe kamer Raad van State (Nederlandstalig) 

- RvS 13 januari 2021, nr. 249.480, NV Electro Geukens (UDN) – Intrekking van de 
bestreden beslissing – vordering verworpen; 

- RvS 14 januari 2021, nr. 249.482, NV Grand Casino de Dinant (UDN) – Concessie – 
Kansspelwet – Feitelijke discussies over invullen DVB en concessieovereenkomst – 
vordering verworpen; 

- RvS 14 januari 2021, nr. 249.491, BV Andre Audenaert (UDN) – Discussie omtrent de 
interpretatie van het bestek – vordering verworpen; 

- RvS 18 januari 2021, nr. 249.506, CV Modero Gerechtsdeurwaarders West-Vlaanderen 
en NV Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen (UDN) – Intrekking van de 
bestreden beslissing – vordering verworpen; 

- RvS 18 januari 2021, nr. 249.507, NV Reynders (UDN) – Intrekking van de bestreden 
beslissing – vordering verworpen; 

- RvS 20 januari 2021, nr. 249.531, NV Renovatiebouw Van Broeckhoven (UDN) – 
Intrekking van de bestreden beslissing – vordering verworpen; 

- RvS 22 januari 2021, nr. 249.554, NV Graphus (UDN) – Interpretatie van het 
gunningsverslag ten opzichte van het bestek – vordering verworpen; 

- RvS 22 januari 2021, nr. 249.557, BV Johfra Cleaning (UDN) – Kritiek op toegekende 
punten voor haar offerte zonder kritieken aan te brengen op de verdere toekenning 
van de punten aan onder meer de inschrijver aan wie de opdracht gegund werd – 
gebrek aan belang – vordering verworpen; 

- RvS 22 januari 2021, nr. 249.558, BV Johfra Cleaning (UDN) – Kritiek op toegekende 
punten voor haar offerte zonder kritieken aan te brengen op de verdere toekenning 
van de punten aan onder meer de inschrijver aan wie de opdracht gegund werd – 
gebrek aan belang – vordering verworpen; 
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