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Newsflash
Nieuwe wet op de
overheidsopdrachten – wat
verandert?
Op 12 mei 2016 werd de nieuwe wet op de overheidsopdrachten in de Kamer
goedgekeurd. In onze newsflash dd. 13 mei jl. werden reeds enkele krachtlijnen van de
nieuwe wet aangehaald. Graag belichten we thans enkele concrete wijzigingen.


De nieuwe wet omvat een hele set definities, dewelke bovendien niet alle
overeenstemmen met deze zoals opgenomen in de wet van 15 juni 2006. Men dient
er dus voor te waken dat bepaalde begrippen in de nieuwe wet een afwijkende
betekenis kunnen hebben van deze onder de wet van 2006. Daarnaast is de
terminologie voor de aanduiding van bepaalde procedures gewijzigd, zo gebruikt
men nu ‘openbare procedure’ voor wat voorheen de ‘open procedure was’ en ‘nietopenbare procedure’ voor de ‘beperkte procedure’.



De structuur van het wetgevend kader is enigszins gewijzigd, in die zin dat de
goedgekeurde wet heel wat bepalingen bevat die voorheen in het K.B. plaatsing
werden geregeld. Zo gaat de wet dieper in op
- de aankondiging van de opdracht en bekendmakingstermijnen
- de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden en het gebruik van de
impliciete verklaring op erewoord
- de selectiecriteria en de gunningscriteria en wijze van vaststellen daarvan

- de voorbehouden opdrachten voor bepaalde diensten


Er wordt tegemoet gekomen aan de nood van aanbestedende overheden om te
kunnen onderhandelen tijdens een aankooptraject. Om dit te bereiken wordt het
toepassingsgebied van de mededingsprocedure met onderhandeling (voorheen
onderhandelingsprocedure) gevoelig uitgebreid door deze onder meer toe te laten
voor opdrachten waarbij er niet kan worden voorzien in de behoeften van de
aanbestedende overheid zonder aanpassing van onmiddellijk beschikbare
oplossingen. De motiveringsverplichting voor het gebruik van deze procedure blijft
wel overeind.



Daarnaast wordt het innovatiepartnerschap geïntroduceerd met het oog op de
ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of werken en de daaropvolgende
aankoop van de daaruit resulterende leveringen, diensten of werken, mits deze
voldoen aan de prestatieniveaus die tussen de aanbestedende overheid en de
deelnemers zijn afgesproken en onder de afgesproken maximumkosten blijven.



De toepassing van de in house-doctrine wordt expliciet opgenomen in de wet, met
daaraan gekoppeld de cumulatieve voorwaarden dewelke vervuld moeten zijn om
hiervan toepassing te kunnen maken. Dit beoogt rechtsonzekerheid omtrent de
toepassing ervan te verminderen. Daarnaast wordt expliciet voorzien in de
mogelijkheid tot ‘opwaartse’ en ‘zijdelingse’ in house.



Naast de opdrachten die voorheen reeds specifiek uitgesloten werden, introduceert
de nieuwe wet enkele nieuwe categorieën van opdrachten die expliciet uitgesloten
worden, zoals het waarmerken en voor echt verklaren van documenten door een
notaris enerzijds en de juridische diensten bestaande in de vertegenwoordiging in
rechte voor een rechter of overheidsinstantie of in een arbitrage- of
bemiddelingsprocedure of de voorbereiding daarvan anderzijds;



De voorheen gekende categorie ‘IIB-diensten’ wordt niet als dusdanig hernomen,
maar in de plaats daarvan komt een nieuwe groep van diensten afzonderlijk
opgenomen in bijlage III bij de wet. Het betreft bepaalde financiële, sociale diensten
en (andere dan de uitgesloten) juridische diensten waarvoor een soepeler
plaatsingsregime vastgelegd wordt. Dit soepeler regime laat onder meer het vrij
gebruik van de verschillende procedures toe, in bepaalde gevallen ook wanneer niet
aan de strikte toepassingsvoorwaarden ervan voldaan wordt, of zelfs het
organiseren van een eigen sui generis procedure;



De drempel voor opdrachten met beperkte waarde, dewelke gesloten kunnen
worden via aanvaarde factuur wordt opgetrokken van 8.500,00 EUR naar 30.000,00
EUR excl. btw.
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