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Newsflash
Wet betreffende
concessieovereenkomsten
goedgekeurd in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
Omzetting van richtlijn 2014/23/EU
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 26 mei 2016 de nieuwe wet
betreffende de concessieovereenkomsten goedgekeurd. Deze wet zet de Europese
richtlijn 2014/23/EU om in het Belgisch recht.
De nieuwe wet heeft betrekking op concessies, ongeacht of het concessies voor werken,
dan wel diensten betreft, dan wel gemengde concessies met zowel werken als diensten.
Een aantal type concessieovereenkomsten zijn wel uitgesloten van het
toepassingsgebied van de wet (in het bijzonder betreft het een aantal specifieke
diensten of concessies in de watersector).

De wet bepaalt de algemene regels met betrekking tot de plaatsing van alle
concessieovereenkomsten. De aanbesteder mag vrij de procedure kiezen om de
concessie te gunnen, binnen de algemene regels zoals bepaald bij deze wet.
Deze wet volgt snel na de goedkeuring van de nieuwe wet betreffende de
overheidsopdrachten, die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd
aangenomen op 12 mei l.l. (meer informatie hierover vindt u hier).
Op basis of een specifieke overeenkomst al dan niet een exploitatierisico bevat, zal de
overeenkomst respectievelijk onder de wet betreffende de concessieovereenkomsten
vallen, dan wel onder de wet betreffende de overheidsopdrachten.
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