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Overheidsopdrachten in
de federale administratie –
Rechtmatigheidsonderzoeken
Het Rekenhof heeft de rechtmatigheid en de wettigheid onderzocht van een selectie overheidsopdrachten die werden gegund door de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking, de Regie der Gebouwen, het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening, het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg, het Belgisch
Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, het Federaal Agentschap voor de Opvang
van Asielzoekers, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en
de Koninklijke Bibliotheek van België. Daarnaast analyseerde het Rekenhof het beheer van het
bouwproject van het nieuwe Navo-kwartier door Defensie.
Het Rekenhof selecteert zijn audits op basis van een risicoanalyse. Het hanteert criteria zoals
het maatschappelijk belang, het materialiteitsniveau en het niveau van de diverse risico’s die
inherent zijn aan de toegepaste aankoopprocedure en het beleid van de geauditeerde entiteit.
Transversale thema’s, zoals langlopende opdrachten, raamovereenkomsten of specifieke dienstenopdrachten (bv. consultancy of juridische prestaties) kunnen ook het voorwerp zijn van een
audit. Bovendien auditeert het Rekenhof de belangrijkste federale aanbesteders periodiek en cyclisch. De selectie van de in elke entiteit te auditeren dossiers houdt rekening met het voorwerp,
het bedrag en de gunningswijze van de opdrachten, opdat de geanalyseerde opdrachten en gunningsprocedures voldoende significant zouden zijn en voldoende divers qua inhoud.
Het Rekenhof stelt vast dat de onderzochte departementen en instellingen de overheidsopdrachtenregelgeving vrij goed beheersen en dat ze nauwgezet waken over de naleving ervan. Ze
hebben daarin, in vergelijking met de vorige publicaties, vooruitgang geboekt. De meeste onderzochte dossiers waren correct en gestructureerd gedocumenteerd en ontbrekende documenten
werden veelal binnen een redelijke termijn voorgelegd. Het Rekenhof stelt ook een verbetering
vast op het vlak van de voorbereiding en raming van de opdrachten, de kwaliteit van de bestekken en het gebruik van de applicatie Telemarc voor het nazicht van de uitsluitingsgronden.
Niettemin vestigt het Rekenhof de aandacht op de volgende belangrijke, vaak voorkomende
vaststellingen.
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Gunning van de opdrachten

De onderzochte departementen en instellingen zijn onderworpen aan de overheidsopdrachtenregelgeving. Dat impliceert dat zij systematisch, of zoveel mogelijk, een beroep doen op de mededinging, ook voor opdrachten van beperkte waarde (onder de 30.000 euro exclusief btw). Een
meerderheid van de onderzochte aanbestedende overheden leefde niettemin in een beperkt
aantal dossiers de verplichting tot mededinging niet na. Het Rekenhof beveelt daarom aan bij
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elke bestelling na te gaan of ze onder de overheidsopdrachtenregelgeving valt en zo nodig een
overheidsopdracht met, zo mogelijk, mededinging, te plaatsen.
Als een opdracht wettelijk niet hoeft te worden aangekondigd, zoals bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, moeten de juridische en feitelijke motieven die het
gebruik ervan rechtvaardigen, pertinent zijn en opgenomen zijn in de gemotiveerde beslissing.
Dat is in het bijzonder belangrijk als de aanbestedende overheid zich beroept op een technisch
monopolie. Bij een beperkt aantal aanbestedende overheden ontbrak deze motivering en zij
moeten daarom zorgvuldiger waken over de naleving van deze motiveringsplicht.
De aanbestedende overheid kan een opdracht maar gunnen aan de inschrijver die de economisch
meest voordelige offerte heeft ingediend voor zover deze inschrijver de toegang tot de opdracht
niet wordt ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden. Een grondig en exhaustief nazicht daarvan vermijdt dat de aanbestedende overheid een opdracht gunt aan een inschrijver die had moeten worden uitgesloten. Het Rekenhof stelt echter vast dat de aanbestedende overheden vooral
de uittreksels uit het strafregister van de firma’s, hun gemandateerden of bestuurders niet nakeken. Het benadrukt dat alle uitsluitingsgronden systematisch moeten worden nagekeken, niet
alleen die waarvan de attesten elektronisch beschikbaar zijn.
De aanbestedende overheid moet een gemotiveerde beslissing opmaken wanneer ze een opdracht gunt. Deze gemotiveerde beslissing moet onder andere de juridische en feitelijke motieven voor de beslissingen bevatten. Een aantal aanbestedende overheden maakten in een paar
dossiers geen gemotiveerde beslissing op of verduidelijkten de toegekende puntenscores niet.
Door middel van een degelijke schriftelijke motivering kan de aanbestedende overheid haar gunningsbeslissingen goed onderbouwen tegenover de belanghebbenden en de interne en externe
controleorganen. Ze bevordert ook de transparantie van de gunningsprocedure en vermijdt favoritisme bij de evaluatie van de ontvangen offertes. Het Rekenhof beveelt daarom aan om de
bepalingen over motivering nauwgezet na te leven.
Het Rekenhof herinnert er tot slot aan dat de aanbestedende overheid na het nemen van de gunningsbeslissing een aantal informatieverplichtingen heeft. Zij moet de niet-gekozen inschrijvers
en de gekozen inschrijver informeren over haar beslissing. Voor opdrachten gelijk aan of hoger
dan de Europese drempels moet ze een aankondiging van gegunde opdracht publiceren. Deze
bepalingen bevorderen de transparantie van de procedures en de besluitvorming. Ruim de helft
van de aanbestedende overheden hebben deze voorschriften niet systematisch gevolgd.
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Uitvoering van de opdrachten

Een opdrachtnemer moet een borgtocht stellen. Die waarborgt de goede en volledige uitvoering
van de opdracht. Het Rekenhof stelt vast dat zowat elke aanbestedende overheid één of meer
bepalingen over de berekening, het tijdig stellen, het opvolgen of het vrijgeven van de borgtocht
heeft miskend. Gelet op het belang van de borgtocht, beveelt het Rekenhof aan strikter over de
naleving van deze bepalingen te waken.
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De aanbestedende overheid moet de prestaties verifiëren en de facturen betalen binnen strikte
termijnen. Bij een overschrijding van de betalingstermijn heeft de opdrachtnemer recht op verwijlintresten, wat nadelig is voor de Schatkist en het imago van de aanbestedende overheid. Het
kan ook de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de opdrachtnemers negatief beïnvloeden. Het
Rekenhof stelt, net als in de voorgaande jaren, vast dat ruim de helft van de onderzochte aanbestedende overheden deze termijnen overschreden, zonder echter de reglementair verschuldigde
verwijlintresten te betalen.
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Voornaamste aanbevelingen over het beheer van de opdrachten en de
interne beheersing van de aankopen

Ook bij het beheer van de opdrachten en de interne beheersing van de aankopen stelt het
Rekenhof talrijke inspanningen en initiatieven vast. Het formuleert enkele aanbevelingen die indien nodig bijkomend kunnen worden uitgevoerd:
• de behoeften maximaal groeperen en centraliseren binnen het departement of de instelling
en waar mogelijk een beroep doen op raamovereenkomsten gesloten ingevolge het nieuwe
federale aankoopmodel of door de Regie der Gebouwen, Smals vzw of andere aanbestedende overheden;
• het verloop, het toezicht op en de coördinatie van de procedures en aankoopdossiers zo veel
mogelijk centraliseren en bij voorkeur toevertrouwen aan een gespecialiseerde (aankoop)
dienst, eventueel ondersteund door een juridische cel;
• een centraal en volledig register aanleggen van de geplaatste overheidsopdrachten,
waardoor ook aflopende meerjarige overeenkomsten tijdig en gemakkelijker kunnen worden
vernieuwd.
De antwoorden van de betrokken departementen, instellingen en ministers zijn in het verslag
verwerkt.
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1

Inzet van de controle van overheidsopdrachten

De overheidsopdrachtenwetgeving geldt voor alle overheden en voor ondernemingen die
offertes of aanvragen tot deelneming indienen. Ze is de voorbije vijftien jaar ingrijpend
gewijzigd, in het bijzonder bij de laatste grootscheepse hervorming die uitmondde in de
wetten van 17 juni 20161. De wijzigingen zijn het gevolg van de omzetting van Europese
richtlijnen2, die steeds gedetailleerder worden, en van de maatschappelijke dimensies die
daarop een invloed hebben (toegang voor kmo’s, milieudoelstellingen, maatschappelijke
doelstellingen, innovatie, professionalisering)3.
1.1
Begrip ‘overheidsopdracht’ en noodzaak van een wetgeving
Een overheidsopdracht is een overeenkomst onder bezwarende titel die betrekking heeft
op werken, leveringen of diensten. De overeenkomst wordt gesloten tussen een of meer
“aanbesteders” (bv. een federale overheidsdienst of een instelling van openbaar nut) en een
of meer ondernemers. De ondernemer (aannemer, leverancier of dienstverlener) met wie de
overeenkomst wordt gesloten, wordt de “opdrachtnemer” genoemd.
Zo’n “publieke” overeenkomst is niet hetzelfde als een private overeenkomst.
Enerzijds zijn de middelen die worden ingezet overheidsmiddelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gefinancierd door de belastingbetalers. Daaruit volgt dat de keuze van
de opdrachtnemer niet discretionair of willekeurig mag zijn. De aanbesteder is dan ook
onderworpen aan strikte regels bij het plaatsen van opdrachten. Die regels moeten garanderen dat de kandidaten (de ondernemers die aanvragen tot deelneming indienen) en de
inschrijvers (de ondernemers die offertes indienen) gelijk en zonder discriminatie worden
behandeld, dat de mededinging in acht wordt genomen en dat belangenconflicten en ander ongeoorloofd gedrag worden vermeden. De overheden moeten bovendien rekenschap
afleggen over de goede besteding van de overheidsmiddelen. De inachtneming van het mededingingsbeginsel en de doeltreffendheid waarmee het wordt toegepast, dragen dus bij tot
het belang van de Schatkist.

1
2

3

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten.
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen
van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Publicatieblad van de Europese Unie L-94,
28 maart 2014; errata in Publicatieblad van de Europese Unie L-184, 11 juli 2015; 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, Publicatieblad van
de Europese Unie L-94, 28 maart 2014; Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (Publicatieblad van de Europese Unie L-94,
28 maart 2014; errata in Publicatieblad van de Europese Unie L-114, 5 mei 2015); Richtlijn 2007/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van
de Raad met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen
van overheidsopdrachten (Publicatieblad van de Europese Unie L-335, 20 december 2007); 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, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG; Richtlijn 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen;
Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties; www.eur-lex.europa.eu.
Considerans 2 van de memorie van toelichting van Richtlijn 2014/24/EU, p. 4-5.
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Anderzijds impliceert het door de aanbesteder beoogde doel van algemeen belang dat zowel de plaatsing als de uitvoering van de overeenkomst aan specifieke regels moeten zijn
gebonden om de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren. Zo krijgt de aanbesteder exorbitante prerogatieven van het gemeen recht toegekend en kan hij de in uitvoering
zijnde opdracht unilateraal wijzigen. Die prerogatieven worden door de wetgeving omkaderd om misbruik te vermijden. Ter compensatie geniet de opdrachtnemer (de inschrijver
met wie de opdracht werd gesloten) bijvoorbeeld de mogelijkheid om een herziening van de
overeenkomst te vragen in zijn voordeel als dergelijke wijzigingen worden gevraagd of als
onvoorzienbare omstandigheden de uitvoering van de opdracht verstoren.
Gezien die specificiteiten is het noodzakelijk specifieke regels uit te werken die grotendeels
afwijken van het gemeen recht over overeenkomsten en die tot doel hebben een evenwicht
te garanderen tussen de rechten en de plichten van de betrokken partijen. Ze worden beknopt voorgesteld in punt 3 van deze inleiding.
Op basis van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat die de staatssecretaris
voor Begroting aan het Rekenhof bezorgde en die werd opgesteld door de FOD Beleid en
Ondersteuning, vertegenwoordigden de federale overheidsopdrachten (subsector S1311) in
2019 een bedrag van 4,7 miljard euro4.
1.2

Belang van overheidsopdrachtenaudits

1.2.1
Rol en publicaties van het Rekenhof
Het Rekenhof is belast met het onderzoek van de wettigheid en de regelmatigheid van de
uitgaven en de ontvangsten van de Staat5. Het moet dan ook bijzondere aandacht besteden aan de manier waarop de overheidsopdrachten worden gegund en uitgevoerd, door de
impact die die overeenkomsten hebben op de overheidsfinanciën en op de economie van
het land. Het Rekenhof controleert ook de goede besteding van de overheidsmiddelen en
gaat de naleving van drie beginselen na: zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.
De concrete aanbevelingen die het formuleert, willen een constructief antwoord bieden op
de vastgestelde tekortkomingen inzake wettigheid en ten aanzien van de naleving van die
drie beginselen.
Sinds 2017 wijdt het Rekenhof een jaarlijks auditverslag aan de overheidsopdrachten. Die
publicatie verzamelt de vaststellingen en aanbevelingen van de overheidsopdrachtenaudits die het in diverse federale entiteiten heeft uitgevoerd6. Langs die weg informeert het
Rekenhof het parlement en het publiek over de manier waarop de federale administratieve
entiteiten functioneren en identificeert het eventuele tekortkomingen om ze te verhelpen.
Aldus draagt het bij tot een kwaliteitsvoller aankoopbeheer bij de overheid. Door redelijke

4
5
6

Dat bedrag werd berekend op basis van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen. Die rekening
behoort tot de jaarrekening en klasseert de gedane uitgaven (vereffeningen) volgens de economische classificatie.
Artikel 5, § 1, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
Rekenhof, Overheidsopdrachten en interne controle bij de departementen van de algemene administratie, verslag aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2017, 38 p.; Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie, augustus 2018, 64 p.; Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie, november 2019, 99 p. De vroegere verslagen met betrekking tot overheidsopdrachten werden gepubliceerd in de jaarlijkse Boeken of individueel. Alle publicaties zijn beschikbaar op
www.rekenhof.be.
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zekerheid te verschaffen over de gelijke behandeling ten aanzien van overheidsbestellingen, versterkt het ook het vertrouwen van de burgers en van de ondernemingen ten aanzien
van de overheid.
Dit verslag vormt een samenvatting van dertien audits. Het heeft betrekking op overheidsopdrachten in de federale overheidsdiensten (3), bij Defensie (1) en in diverse federale instanties (9) zoals instellingen van openbaar nut, socialezekerheidsinstellingen en administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie. In dat kader heeft het Rekenhof
nagenoeg 400 dossiers geanalyseerd, goed voor een totaalbedrag van 127 miljoen euro exclusief btw 7.
1.2.2
Inherente risico’s van het aankoopproces
Overheidsopdrachten gaan gepaard met grote risico’s, zowel juridisch als op het vlak van
zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid.
Die risico’s doen zich voor gedurende het volledige aankoopproces. Ze kunnen verband
houden met:
•

•
•

de conceptie: slechte omschrijving van de behoefte, geen opdracht, kunstmatige splitsing8, beperking van de mededinging (bv. vendor lock-in) of keuze voor een onregelmatige procedure;
de gunning: onregelmatige gunning, abnormale prijzen, belangenconflict;
de uitvoering: niet-naleving van het principe van de betaling van verstrekte en aanvaarde
prestaties, achterstallige betalingen, meerkosten en termijnverlengingen, onregelmatige
wijzigingen, ontoereikende prestaties enz.

Naast die risico’s zijn er risico’s op het vlak van speculatie en fraude, alsook specifieke risico’s voor de aankoopcentrales (bv. afbakening van de perimeter). In een context van hoge
morele verwachtingen ten aanzien van het openbaar bestuur en toenemende mediatisering
blijken de risico’s op aantasting van de reputatie of van het imago van de overheid meer dan
ooit cruciaal.
Een overheidsopdracht die niet volgens de regels is gegund, kan ernstige nadelige gevolgen
hebben voor onterecht benadeelde inschrijvers of voor de Staat; ze kan ongeoorloofd gedrag
en sociale of fiscale dumping aanmoedigen, en aldus de goede uitvoering van de prestaties
compromitteren.
De overheid moet niet alleen de wetten in acht nemen, maar zich er ook van vergewissen
tegen de juiste prijs en binnen gestelde termijnen de goederen, diensten en werken aan te
kopen die werkelijk stroken met haar behoeften en met die van de burger.

7
8

Dat bedrag omvat niet de 862 miljoen euro van de overheidsopdrachten die Defensie plaatste in het kader van de
bouw van de nieuwe Navo-zetel.
De kunstmatige splitsing bestaat erin verschillende gelijksoortige opdrachten voor werken, leveringen of diensten
afzonderlijk te sluiten over een korte periode, terwijl aanzienlijkere verplichtingen van toepassing zouden zijn als
de ramingsregels waren gerespecteerd.
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2

Auditmethode

2.1
Selectie van te auditeren entiteiten
Het Rekenhof selecteert zijn audits op basis van een risicoanalyse. Het hanteert criteria zoals het maatschappelijk belang, het materialiteitsniveau en het niveau van de risico’s die inherent zijn aan de toegepaste aankoopprocedure en het beleid van de geauditeerde entiteit.
Transversale thema’s, zoals langlopende opdrachten, raamovereenkomsten of specifieke
dienstenopdrachten (bv. consultancy of juridische prestaties) kunnen ook het voorwerp
zijn van een audit. Bovendien probeert het Rekenhof de belangrijkste federale aanbesteders
periodiek en cyclisch te auditeren.
De in elke entiteit te auditeren dossiers worden over het algemeen geselecteerd op basis van
beschikbare lijsten van overheidsopdrachten. De selectie houdt rekening met het voorwerp,
het bedrag en de gunningswijze van opdrachten opdat de geanalyseerde opdrachten en
gunningsprocedures voldoende significant zouden zijn en voldoende divers qua inhoud.
2.2
Controle en referentiekader
De audits worden uitgevoerd overeenkomstig de vereisten van het referentiekader voor
hoge controle-instanties9.
Het normenkader dat wordt gehanteerd om te beoordelen in welke mate het aankoopproces
wordt beheerst, is het Coso-model dat de federale overheid als referentiesysteem gebruikt10.
Dat referentiesysteem voor interne beheersing beoogt drie doelstellingen:
•
•
•

de conformiteit met wetten en reglementen;
de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de verrichtingen;
de betrouwbaarheid van de financiële informatie.

Om die doelstellingen te halen, moet de entiteit vijf componenten opnemen in haar
internebeheersingsysteem:
•
•
•
•
•

9

controleomgeving, gunstig voor risicobeheersing;
risico-inschatting;
controleactiviteiten;
informatie en communicatie;
monitoring.

Internationale organisatie van hoge controle-instanties (Intosai), Kader voor professionele uitspraken,
www.intosai.org.
10 “De internecontrolesystemen worden opgevat en geëvalueerd volgens het COSO-model van het Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission. Dit model werd verduidelijkt in de hoofdlijnen van het INTOSAI
inzake normen voor interne controle binnen de overheid. De minister van Begroting kan de lijst vaststellen van de theoretische en methodologische modellen die verenigbaar zijn met het COSO-model.” (artikel 2, § 2, van het koninklijk
besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale
uitvoerende macht).
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De normen die worden gehanteerd om de regelmatigheid van de overheidsopdrachten te
beoordelen bij de uitgevoerde audits, zijn het wettelijke en reglementaire kader dat op die
opdrachten van toepassing is, te weten:
•
•
•
•

3

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (hierna “de wet van 17 juni 2016” );
het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van
18 april 2017 (hierna “het koninklijk besluit van 18 april 2017” );
het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten (hierna “het koninklijk besluit van 14 januari 2013” );
de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten (hierna “de wet van 17 juni 2013” ).

Overzicht van de regels voor overheidsopdrachten

3.1
Voorbereiding van de opdracht
Een overheidsopdracht heeft in de eerste plaats tot doel een behoefte te vervullen. Het is
belangrijk dat de aanbesteder die behoefte nauwgezet analyseert en nagaat op welke manier ze kan worden vervuld. Hij moet het bedrag van de opdracht op betrouwbare wijze
kunnen ramen, de ontvangen offertes optimaal beoordelen en zich ervan verzekeren voldoende grip te houden op de uitvoering van de opdracht.
Daartoe kunnen de voornaamste interne belanghebbenden (in het bijzonder de gebruikers)
worden geraadpleegd bij de voorbereiding van de opdracht. Hetzelfde geldt voor externe
belanghebbenden: onafhankelijke deskundigen, publieke of private instanties, of marktdeelnemers11. Die voorafgaande raadplegingen omvatten het uitwisselen van informatie
en een technische dialoog om geïnformeerd te worden over mogelijke oplossingen vanuit
technisch en financieel oogpunt of in termen van performantie, om het bestek te kunnen
opmaken. Ze kunnen dus worden aangewend voor de planning en het verloop van de plaatsingsprocedure, op voorwaarde dat ze niet leiden tot concurrentievervalsing of tot schendingen van de principes van niet-discriminatie en transparantie.
Het is van belang zich ervan te verzekeren dat de behoefte steunt op de doelstellingen
van de aanbesteder inzake overheidsopdrachten, die moeten stroken met de strategische
doelstellingen die idealiter in een strategisch plan zijn vervat. Een federale aanbesteder moet ook nagaan of de behoefte nog niet wordt gedekt door een “gemeenschappelijke” opdracht of raamovereenkomst die door een andere federale aanbesteder werd gegund en hij moet ten volle meewerken aan de uitvoering van het koninklijk besluit van

11 Artikel 51 van de wet van 17 juni 2016.
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22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader
van het federale aankoopbeleid 12 .
Als de behoefte correct omschreven is, kan door de regels voor de raming van het opdrachtbedrag toe te passen, worden nagegaan of de gekozen procedure wettelijk verantwoord is
en dat het risico op kunstmatige splitsing voldoende onder controle is.
De geraamde waarde van de opdracht moet berekend worden op basis van het door de
aanbesteder geraamde betaalbare totaalbedrag exclusief btw. Hij houdt daarbij rekening
met de looptijd en de totale waarde van de opdracht13. De raming, die wordt gemaakt bij het
opstarten van de procedure, moet realistisch zijn want ze bepaalt de regels die gedurende
het volledige verloop van de opdracht van toepassing zijn. Aan de hand ervan worden ook
de budgetten die voor de overheidsopdrachten uitgetrokken zijn, gepland en beheerd.
Om de mededinging te verzekeren en te vermijden dat een aanbesteder zich al te lang aan
een medecontractant bindt, heeft de wetgever bepaald dat de totale looptijd van opdrachten, met inbegrip van de verlengingen, over het algemeen niet meer dan vier jaar mag bedragen vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten14. Een langere looptijd blijft
echter mogelijk op voorwaarde van een relevante motivering die verband houdt met het
voorwerp van de opdracht. Er kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de kost van
de levenscyclus15 of met de afschrijvingsperiode van de goed te keuren investeringen.
Naast de wettelijke risico’s van het ontbreken van mededinging, hebben langlopende opdrachten die werden gesloten zonder bijzondere clausules om de uitvoeringsvoorwaarden
te beheersen, over het algemeen negatieve gevolgen voor de kosten, de infrastructuur en de
kwaliteit van de prestaties.
De aanbesteder moet er ook op toezien de juiste regelgeving toe te passen op basis van de
exacte kwalificatie van de aard van de opdracht (werken, leveringen of diensten).
Het bestek moet zorgvuldig opgemaakt worden en stroken met de bepalingen die van kracht
zijn op het moment dat de opdracht wordt uitgeschreven (datum van publicatie / verzending van de uitnodiging). Het bestek draagt immers bij tot de regeling van de contractuele
samenwerking met de opdrachtnemers en impliceert keuzes in termen van structurering
van de overeenkomst (verdeling in percelen, varianten enz.) die bepalend zullen zijn voor
de inhoud van de offertes en het verloop van de uitvoering. Het moet worden opgemaakt op

12 Het samenwerkingsmodel dat werd ingevoerd naar aanleiding van het koninklijk besluit van 2017 introduceert
twee types deelnemers: de actieve deelnemers (de FOD’s, POD’s en Defensie), die verplicht zijn om gebruik te maken van het samenwerkingsmodel en die kunnen worden aangewezen om een gemeenschappelijke overeenkomst
te sluiten, en de passieve deelnemers (de administratieve openbare instellingen, de OISZ, de Federale Politie en
de andere federale aanbesteders [het Rekenhof, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de Hoge Raad voor
de Justitie, Egov vzw, Smals vzw, ASTRID, Bozar enz.]), die bij een gemeenschappelijke overeenkomst kunnen
aansluiten op voorwaarde dat ze vóór de plaatsing van elke gemeenschappelijke opdracht een aansluitingsovereenkomst zijn aangegaan.
13 Artikel 7, § 1, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
14 Artikel 43, § 2, 2e lid, en artikel 57, 2e lid, van de wet van 17 juni 2016.
15 De kost van de levenscyclus (Life cycle cost) duidt op een evaluatie van alle kosten in samenhang met de levenscyclus van producten, diensten of werken, met inbegrip van externe effecten die in een nabije toekomst intern kunnen worden.
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basis van de gekozen gunningsprocedure en het moet grondig worden nagelezen om eventuele onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of fouten te vermijden. Slecht opgestelde opdrachtdocumenten plaatsen de aanbesteder in een nadelige positie (contractuele onmacht)
en creëren voor de opdrachtnemer een even nadelige juridische onzekerheid.
3.2

Plaatsing van de opdracht

3.2.1
Plaatsingsprocedure en inmededingingstelling
Elke aanbesteder moet mededinging tussen ondernemers verzekeren voor elk van zijn opdrachten.
Elke afwijking ten aanzien van dat fundamentele beginsel van overheidsopdrachten moet
een uitzondering blijven en vergt een formele en passende motivering. Volgens de gevestigde rechtspraak van het Europees Hof van Justitie is zo’n afwijking ten aanzien van de
beginselen van mededinging en transparantie alleen mogelijk in limitatief omschreven hypotheses en moet ze restrictief worden geïnterpreteerd.
De wetgeving die geldt voor de voornaamste uitgaven van de federale overheid bevat zo de
hypothese van de “enige leverancier”, wat betekent dat de overheidsopdracht om technische
of artistieke redenen of om redenen in verband met het intellectuele eigendomsrecht maar
aan één bepaalde ondernemer kan worden toevertrouwd16. De onmogelijkheid om verschillende ondernemers te raadplegen moet uiteraard uitdrukkelijk worden gemotiveerd in feite
en in rechte.
Zo veronderstelt de uitzondering van de “enige leverancier” dat moet worden aangetoond
dat de exclusiviteit objectief is, in die zin dat ze niet werd gecreëerd door de aanbesteder
zelf, bijvoorbeeld door de voorwaarden van de opdracht kunstmatig te beperken (discriminerende technische specificaties enz.).
Naast de juridische risico’s (potentiële bezwaren van andere ondernemers) kunnen bijvoorbeeld risico’s in verband met de vendor lock-in17 nadeel berokkenen aan de aanbesteder.
Een vendor lock-in leidt ertoe dat een aanbesteder minder grip heeft op zijn infrastructuur,
op de kwaliteit van de prestaties en op de gehanteerde prijzen. Men kan zich daartegen
beschermen door bv. opdrachten uit te schrijven waarvan de looptijd overeenstemt met de
verwachte levenscyclus van de infrastructuur of van het product of door al bij het uitschrijven van de initiële opdracht de voorwaarden te creëren voor een effectieve inmededingingstelling zodra de opdracht afloopt.
Het algemene beginsel van de inmededingingstelling is van toepassing, ongeacht het bedrag
van de opdracht. Voor overheidsopdrachten van beperkte waarde (minder dan 30.000 euro
exclusief btw) moeten de voorwaarden van verschillende leveranciers of dienstverleners

16 Artikel 42, § 1, 1°, d), van de wet van 17 juni 2016. Voor uitzonderingen ingevolge technische redenen en redenen
van intellectueel eigendomsrecht bepaalt dat artikel dat die alleen gelden als er geen redelijk alternatief of substituut bestaat en het ontbreken van mededinging niet het gevolg is van een kunstmatige beperking van de voorwaarden van de opdracht.
17 Bij een vendor lock-in is de klant (in dit geval de aanbesteder) dermate afhankelijk van een leverancier – veelal om
reden van intellectuele eigendom – dat hij niet van leverancier kan veranderen zonder buitensporig hoge kosten.
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altijd vooraf worden geraadpleegd18. Bovendien moet de aanbesteder het bewijs van die
raadpleging kunnen voorleggen.
De openbare procedure en de niet-openbare procedure zijn gewone procedures. Het gebruik ervan vergt geen specifieke voorwaarden. De andere procedures daarentegen (mededingingsprocedure met onderhandeling, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, innovatiepartnerschap, concurrentiegerichte dialoog, opdracht van beperkte waarde)
beantwoorden aan specifieke voorwaarden die in de regelgeving bepaald worden en moeten altijd formeel gemotiveerd worden.
3.2.2
Bekendmaking en indiening van offertes
In uitvoering van het transparantiebeginsel moet de aanbesteder aankondigingen van een
opdracht publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen en/of in het Publicatieblad van de
Europese Unie. De inhoud van die aankondigingen wordt omkaderd door de Europese wetgeving. Ze bieden ondernemers de mogelijkheid kennis te nemen van opdrachten die hen
zouden kunnen interesseren.
Nalaten een aankondiging te publiceren op Europees niveau terwijl dat wel vereist is, vormt
een ernstige tekortkoming op basis waarvan elke belanghebbende kan vragen de opdracht
“onverbindend” te verklaren19. De huidige Europese drempels in de klassieke sectoren zijn
de volgende.
Drempels voor Europese bekendmaking (in euro, exclusief btw), van kracht sinds 1 januari 2020
Aard van de opdracht
Werken
Leveringen en diensten

Bedrag

Betrokken aanbestedende overheden

5.350.000 alle
139.000 federale overheidsdiensten (FOD’s, POD’s), Defensie
en andere entiteiten die vermeld zijn in de lijst van het
koninklijk besluit van 2017(1)
214.000 Andere aanbestedende overheden

Sociale diensten en andere
specifieke diensten(2)

750.000 alle

(1)

 ijst opgenomen in bijlage 2, deel A, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoL
ren van 18 april 2017. Ze omvat de federale overheidsdiensten (FOD’s), de programmatorische overheidsdiensten
(POD’s) en Defensie, alsook de volgende entiteiten: de Regie der Gebouwen; de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; de Federale Pensioendienst; de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; het Fonds voor de Beroepsziekten; de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

(2)

Opgesomd in bijlage III van de wet (artikel 88 van de wet van 17 juni 2016).

Bron: artikel 11 van het koninklijk besluit van 18 april 2017, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit
van 20 december 2019

18 Behalve naar behoren gemotiveerde uitzondering (bv. monopoliesituatie).
19 Artikel 17 van de wet van 17 juni 2013: “Op verzoek van elke belanghebbende verklaart de verhaalinstantie de gesloten
opdracht onverbindend in elk van de volgende gevallen: […] wanneer de aanbestedende instantie een opdracht heeft
gesloten zonder voorafgaande Europese bekendmaking, terwijl het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten
of de wetgeving overheidsopdrachten dit nochtans vereisen […]”.
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Om echte mededinging en kwaliteitsvolle offertes te garanderen, is het essentieel dat belangstellende ondernemingen over duidelijke en volledige opdrachtdocumenten beschikken (waaronder het bestek) en dat ze voldoende tijd krijgen om die documenten te onderzoeken alvorens een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen.
Daarom moet de aanbesteder systematisch de wettelijke minimumtermijn in acht nemen
tussen de verzending van de aankondiging van de opdracht en de uiterste datum voor het
indienen van offertes of aanvragen tot deelneming. Die termijn moet bovendien worden
bepaald, rekening houdend met de complexiteit van de opdracht en de tijd die nodig is om
de offertes voor te bereiden.
3.2.3
Uitsluitingsgronden en selectie van kandidaten of inschrijvers
De deelname aan overheidsopdrachten wordt geregeld door bepalingen over het toegangsrecht, die uitsluitingsgronden omvatten. Het doel is te vermijden dat overheidsopdrachten
worden toevertrouwd aan personen van wie het gedrag nadelig is voor de openbare diensten of voor het algemeen belang. Daarom moet een aanbesteder, alvorens een beslissing
tot selectie of gunning te nemen, naargelang van het geval de situatie controleren van de
kandidaten die in aanmerking komen voor selectie of de situatie van de inschrijvers die als
opdrachtnemer zouden kunnen worden aangewezen.
De aanbesteder moet dus een uittreksel uit het strafregister vragen20 (of een gelijkwaardig
document dat is afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van
het land van oorsprong) om na te gaan of de desbetreffende personen zich niet in een situatie van verplichte uitsluiting bevinden21. Die verplichting geldt:
•

•

bij opdrachten die de Europese drempel halen: alleen voor kandidaten die in aanmerking komen voor selectie of alleen voor inschrijvers die als opdrachtnemer zouden kunnen worden aangewezen22;
bij opdrachten die onder de Europese drempel blijven23: voor alle kandidaten en
inschrijvers, tenzij de aanbesteder in zijn bestek uitdrukkelijk heeft voorzien in een
impliciete verklaring op erewoord24.

Een kandidaat of een inschrijver die niet voldoet aan zijn verplichtingen als het gaat over
het betalen van belastingen of van socialezekerheidsbijdragen, moet bovendien principieel
worden uitgesloten, behalve in bepaalde bijzondere omstandigheden.

20 Artikel 72, § 2, 1e lid, 1°, en 2e en 3e lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
21 Artikel 67 van de wet van 17 juni 2016.
22 Voor die opdrachten voorziet de regelgeving ambtshalve in administratieve vereenvoudiging. De kandidaten en
inschrijvers moeten geen uittreksel uit het stafregister voorleggen samen met hun aanvraag tot deelneming of
hun offerte, maar enkel het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) dat als voorlopig bewijs fungeert
ter vervanging van door overheidsinstanties afgeleverde certificaten (artikel 73 van de wet van 17 juni 2016 en artikelen 2, 11° en 38, § 1, 1e lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017).
23 Met uitzondering van de opdrachten van beperkte waarde (minder dan 30.000 euro exclusief btw) waarvoor die
verificatie niet van toepassing is (artikel 92 van de wet van 17 juni 2016).
24 De impliciete verklaring waarvan sprake in artikel 39, 1e lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 geldt inderdaad alleen voor documenten of certificaten in verband met situaties die tot uitsluiting leiden, waartoe de aanbestedende overheid via databanken kosteloos toegang heeft (wat niet zo is voor het uittreksel uit het strafregister).

24

Na de uitsluitingsgronden te hebben gecontroleerd, verifieert de aanbesteder of de inschrijver bekwaam is om de toekomstige opdracht uit te voeren. Daartoe hanteert hij selectiecriteria voor de economische en financiële draagkracht, de technische bekwaamheid en de
beroepsbekwaamheid25. Die criteria, en de bewijsmiddelen, moeten worden vermeld in de
aankondiging van de opdracht of in de andere opdrachtdocumenten26. Alle voorwaarden
moeten verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht27
en moeten verbonden zijn aan een gepast niveau28. Geen minimale bekwaamheidsdrempel
bepalen, zou de overheid een onvoorwaardelijke keuzevrijheid laten en zou nadelig kunnen
zijn voor de mededinging. Onwetendheid over de regelgeving inzake kwalitatieve selectie
kan leiden tot mededinging met ondernemingen die ten onrechte werden geselecteerd,
waardoor ondernemingen die wel over de vereiste bekwaamheid beschikken minder kans
maken om de opdracht binnen te halen29. Wanneer louter is vermeld dat de inschrijver
“voldoende” bekwaam moet zijn en de “nodige” ervaring moet hebben, kan de inschrijver
niet beoordelen of hij beantwoordt aan het door de aanbesteder verwachte bekwaamheidsniveau30.
Artikel 73 van de wet van 17 juni 2016 wil de administratieve last verlichten voor deelnemers aan een overheidsopdracht, want zij moeten een hele reeks certificaten en andere
documenten voorleggen in verband met de uitsluitingsgronden en de selectiecriteria. De
administratieve vereenvoudiging bestaat erin dat voor opdrachten die de Europese drempel halen verplicht het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) moet worden
gebruikt. Het UEA is een standaardformulier waarbij een deelnemer aan een overheidsopdracht officieel verklaart zich niet in één van de situaties te bevinden die tot uitsluiting
leidt, te beantwoorden aan de selectiecriteria in de opdrachtdocumenten en in voorkomend
geval de regels en criteria te respecteren over de beperking van het aantal kandidaten31-32.
3.2.3
Verificatie van de prijzen en regelmatigheid van de offertes
De aanbesteder moet de prijzen op de ingediende offertes verifiëren, d.w.z. controleren of
ze gegrond zijn en of de samenstellende factoren van de prijzen correct zijn. Het is immers
van primordiaal belang na te gaan of de geboden prijs:
•

•

25
26
27
28
29
30

het mogelijk maakt de verplichtingen uit te voeren die uit het bestek voortvloeien, zowel
vanuit het oogpunt van de technische kwaliteit als wat de naleving van de termijnen
betreft;
elke speculatie uitsluit die ingaat tegen de belangen van de aanbestedende overheid
(slechte uitvoering) en van de gemeenschap (dumping of fraude).

Artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
Artikel 65, 1e lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
Artikel 71, 2e lid, laatste zin, van de wet van 17 juni 2016.
Artikel 65, 2e lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
Raad van State, arrest nr. 226.574 van 27 februari 2014, www.raadvst-consetat.be.
Raad van State, arrest nr. 159.657 van 7 juni 2006; Raad van State, arrest nr. 230.692 van 30 maart 2015,
www.raadvst-consetat.be.
31 Bij niet-openbare procedures, bij mededingingsprocedures met onderhandeling, bij concurrentiegerichte dialogen
en bij innovatiepartnerschappen kan de aanbestedende overheid het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten die zij tot indiening van een offerte of tot een dialoog zal uitnodigen, beperken op voorwaarde
dat een minimumaantal gekwalificeerde kandidaten voorhanden is. Die mogelijkheid om het aantal kandidaten te
beperken is vervat in artikel 79 van de wet van 17 juni 2016.
32 Artikel 73, § 1, 1e lid, van de wet van 17 juni 2016.
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Wanneer er grote prijsverschillen zijn tussen de offertes, moet uit de gemotiveerde beslissing of minstens uit het administratieve dossier naar voren komen dat de aanbesteder de
prijzen wel degelijk heeft geverifieerd33 en dat de eventueel gevraagde verantwoordingen
aanvaardbaar zijn.
Bij alle procedures geldt dat de aanbesteder moet nagaan of de ingediende offertes regelmatig zijn, alvorens ze te beoordelen en te vergelijken34.
Het begrip “regelmatigheid van de offerte” houdt in dat de offerte “conform” moet zijn,
m.a.w. dat ze moet beantwoorden aan de vereisten, voorwaarden en criteria in de aankondiging van de opdracht of in de andere opdrachtdocumenten, maar ook dat ze de voorschriften van de overheidsopdrachtenwetgeving en andere wetgevingen moet naleven (arbeidsrecht, sociaal recht, milieurecht)35.
De wetgeving maakt een onderscheid tussen substantiële en niet-substantiële onregelmatigheden en de gevolgen van dat onderscheid in termen van nietigheid van de offerte of,
integendeel, mogelijkheden tot regularisatie.
Een offerte is substantieel onregelmatig wanneer ze van aard is de inschrijver een discriminerend voordeel te bieden, tot concurrentievervalsing te leiden, de beoordeling van de offerte van de inschrijver of de vergelijking ervan met de andere offertes te verhinderen, of de
verbintenis van de inschrijver om de opdracht onder de gestelde voorwaarden uit te voeren
onbestaande, onvolledig of onzeker te maken. De regelgeving somt een aantal onregelmatigheden op die als substantieel moeten worden beschouwd, waaronder de niet-naleving
van de minimale vereisten en van vereisten die in de opdrachtdocumenten als substantieel
zijn gekwalificeerd36.
Alle verificaties met betrekking tot de regelmatigheid moeten worden opgenomen in het
administratief dossier en, naargelang van het geval, in de gunningsbeslissing.
3.2.4
Beoordeling van de offertes
De aanbesteder geniet weliswaar veel vrijheid bij het definiëren van de methode waarmee
hij de offertes zal beoordelen en vergelijken, maar is verplicht erop toe te zien dat het beginsel van de gelijke behandeling van de inschrijvers in acht wordt genomen, evenals het transparantiebeginsel en de regels die hij zichzelf heeft opgelegd in de opdrachtdocumenten37.
De beoordelingsmethode moet gedefinieerd zijn vóór de offertes binnenkomen38, om elk
risico op favoritisme te vermijden, en de aanbesteder moet de gunningscriteria op dezelfde

33 Raad van State, arrest nr. 238.961 van 21 augustus 2017; arrest nr. 241.409 van 7 mei 2018; arrest nr. 241.714 van
5 juni 2018, www.raadvst-consetat.be.
34 Er bestaan uitzonderingen: artikel 66, § 2, 1e lid, van de wet van 17 juni 2016 en artikel 75 van het koninklijk besluit
van 18 april 2017.
35 Verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit van 18 april 2017, commentaar bij artikel 76.
36 Koninklijk besluit van 18 april 2017.
37 Op grond van het adagium patere legem quam ipse fecisti, wat wil zeggen dat de overheid gebonden is door haar
eigen beslissingen en daar a priori niet mag van afwijken.
38 Raad van State, arrest nr. 239.937 van 23 oktober 2017; Europees Hof van Justitie, arrest van 14 juli 2016 in de zaak
C‑6/15 met betrekking tot TNS Dimarso NV, punt 31, www.curia.europa.eu.
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manier blijven interpreteren gedurende de hele procedure39. De criteria worden verondersteld samen te hangen met het voorwerp van de opdracht en garanderen de mogelijkheid
van echte mededinging. Het bepalen van de criteria en de beoordelingsmethode zullen ook
een impact hebben op de kwaliteit van de keuze van de offertes door de aanbesteder.
Wanneer de procedures onderhandelingen omvatten, moet bijzondere aandacht worden
besteed aan het goede verloop daarvan (wat de naleving van het gelijkheidsbeginsel en de
mogelijkheden tot regularisatie betreft) en aan het resultaat ervan (in termen van zuinigheid en verbetering van de offertes).
3.2.5
Machtigingen en bevoegdheden
De keuze van de plaatsingsprocedure, de keuze van de inhoud van de opdrachtdocumenten
en de keuze van de opdrachtnemer maken het voorwerp uit van gemotiveerde beslissingen
die moeten worden genomen door de bevoegde overheid, in voorkomend geval op grond
van een geldige machtiging.
De dossiers worden ook voorgelegd aan controle-instanties. Zo is het advies van de Inspectie
van Financiën vereist voor het uitschrijven en gunnen van een overheidsopdracht 40.
Er moet dus worden geverifieerd of de dossiers de geplande controles effectief hebben doorlopen en of rekening werd gehouden met de adviezen.
3.3
Informatie en communicatie
De wetgeving41 legt de aanbesteder verplichtingen op inzake communicatie met de inschrijvers, om de transparantie van de procedures en de uitoefening van mogelijkheden tot beroep te garanderen.
Zo moet de aanbesteder, zodra hij de gemotiveerde gunningsbeslissing heeft genomen, die
beslissing meedelen aan de gekozen inschrijver en aan elke inschrijver van wie de offerte
niet werd gekozen, en moet hij de andere inschrijvers informeren over de redenen van onregelmatigheid of niet-selectie, door hen de uittreksels van de beslissing te bezorgen.
Bij opdrachten waarvan de geraamde waarde de drempel voor Europese bekendmaking
bereikt, moeten de aanbesteders bovendien een termijn van vijftien dagen laten verstrijken
tussen het moment waarop de gunningsbeslissing wordt meegedeeld aan de betrokken inschrijvers en het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten42. Die termijn biedt elke
geweerde ondernemer de mogelijkheid tijdig bij de bevoegde rechtsmacht 43 een beroep bij
uiterst dringende noodzakelijkheid in te dienen tegen de gunningsbeslissing. Via een dergelijk beroep kan de ondernemer niet alleen een schadevergoeding vragen, maar ook een
nieuwe kans krijgen om de opdracht binnen te halen.

39 Europees Hof van Justitie, arrest van 18 oktober 2001 in de zaak C-19/00 met betrekking tot SIAC Construction,
punt 43, www.curia.europa.eu.
40 Artikel 15, §  1, 3°, van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole.
41 Wet van 17 juni 2013.
42 Artikel 11 van de wet van 17 juni 2013.
43 Dat is de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de aanbesteder een administratieve overheid is;
anders is het een gewone rechter.
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Voor diezelfde opdrachten moet de aanbesteder een aankondiging van gegunde opdracht
laten publiceren, ook voor opdrachten die worden geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Binnen uiterlijk dertig dagen na het sluiten van
de overeenkomst wordt die aankondiging bezorgd aan het Bulletin der Aanbestedingen en
aan het Publicatieblad van de Europese Unie44.
3.4

Uitvoering van de opdracht

3.4.1
Borgtocht
Behalve in geval van uitzondering moet de opdrachtnemer een borgtocht stellen binnen
dertig dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten45. De borgtocht is vastgelegd op 5  % van het initiële bedrag van de opdracht exclusief btw46 en garandeert de naleving van de verplichtingen van de opdrachtnemer tot de opdracht volledig is uitgevoerd.
De aanbesteder kan de opdrachtnemer op verschillende manieren dwingen de borgtocht te
stellen, bijvoorbeeld door de borgtocht ambtshalve te stellen door middel van afhoudingen
op de verschuldigde bedragen47.
3.4.2
Wijziging van de opdracht
Aan een opdracht in uitvoering mogen geen substantiële wijzigingen worden aangebracht,
op straffe van de verplichting om een nieuwe plaatsingsprocedure te moeten uitschrijven.
Dergelijke wijzigingen hebben immers een invloed op de beginselen van mededinging en
gelijke behandeling (de uitgevoerde opdracht is niet meer exact de opdracht waarvoor mededinging werd georganiseerd) alsook dat van het forfait.
Een wijziging mag toch worden aangebracht zonder nieuwe plaatsingsprocedure als de documenten van de initiële opdracht een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausule omvatten48, alsook in de volgende gevallen49:
•
•
•
•

•
•

aanvullende werken, leveringen of diensten;
onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aanbesteder;
vervanging van de opdrachtnemer;
indien de wijziging onder de drempel voor Europese bekendmaking blijft en minder dan
10  % van de initiële waarde bedraagt bij opdrachten voor diensten en leveringen en minder dan 15  % van de initiële waarde bedraagt bij opdrachten voor werken (de zogeheten
regel "de minimis");
een niet-wezenlijke wijziging;
een prijsherziening;
wijziging van de heffingen in België die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag;
gunstige of ongunstige onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer;
feiten van de aanbesteder en van de opdrachtnemer;
vergoeding voor schorsingen op bevel van de aanbesteder en incidenten bij de uitvoering.

44
45
46
47
48
49

Artikel 62 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 17 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
Artikelen 25, §  1, en 27, §  1, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikelen 3 en 25, §  2, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
Artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 38 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 38/1 tot 38/12 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

•
•
•
•
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De aanbesteders moeten in hun opdrachtdocumenten bepaalde herzieningsclausules opnemen met betrekking tot de laatste vijf elementen uit de voorgaande opsomming50. Doen ze
dat niet, dan is het basisstelsel uit de regelgeving van rechtswege van toepassing. Het is dan
ook in het belang van de aanbesteders dat ze zelf de voorwaarden voor dergelijke wijzigingen aan hun opdrachten vastleggen.
Andere, facultatieve clausules bieden ook de mogelijkheid een betere uitvoering van de
opdracht te garanderen en te vermijden dat een nieuwe plaatsingsprocedure moet worden
uitgeschreven. Het gaat onder meer om clausules over de wijziging van het personeel dat
voor de uitvoering van de opdracht wordt ingezet of de vervanging van de opdrachtnemer51.
3.4.3
Levering en oplevering
Betalingen mogen alleen worden gedaan voor “verstrekte en aanvaarde prestaties”52. De
prestaties mogen dus pas worden betaald wanneer een vertegenwoordiger van de aanbesteder heeft vastgesteld, in voorkomend geval in een proces-verbaal van voorlopige oplevering,
dat ze beantwoorden aan de voorschriften van de opdrachtdocumenten53.
De oplevering van de opdracht houdt in dat de aanbesteder vaststelt dat de door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk uitgevoerde werken, leveringen of diensten overeenstemmen met de regels van goed vakmanschap en met de bepalingen en de voorwaarden
van de opdracht54. Ze biedt de mogelijkheid significante verschillen te vermijden tussen de
offerte en de werkelijk uitgevoerde diensten, wat aan de aanbesteder garandeert dat het
resultaat zal overeenstemmen met de behoefte die in de overeenkomst werd geformuleerd
en wat dienstig is voor het beginsel van de gelijke behandeling. Ze moet dus met zorg worden uitgevoerd, want niet-opgetekende niet-conformiteiten en zichtbare gebreken kunnen
naderhand niet meer aan de kaak worden gesteld, wat een beletsel kan vormen voor de
optimale inlossing van de behoeften van de aanbesteder.
De beslissing tot oplevering is cruciaal voor alle partijen, want ze start de termijn voor de
gehele of gedeeltelijke vrijgave van de borgtocht55 en ze heeft gevolgen op het vlak van garanties en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemers.
De garantieperiode van de leveringen of werken begint immers te lopen vanaf de voorlopige
oplevering. De termijn is vastgelegd in de opdrachtdocumenten en als er geen termijn is
vermeld, beloopt de garantieperiode één jaar56. Bij opdrachten voor werken geldt de door

50
51
52
53
54
55

Artikel 38/7 tot 38/12 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 38/3 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 12 van de wet van 17 juni 2016.
Artikelen 150 en 156 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 2, 15°, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Als de documenten van een opdracht voor werken voorzien in een oplevering in twee fases (voorlopige oplevering
en definitieve oplevering), moet de helft van de borgtocht worden vrijgegeven binnen vijftien dagen na elke oplevering. Wanneer in slechts één oplevering is voorzien, wordt de borgtocht in zijn geheel vrijgegeven binnen vijftien
dagen na de oplevering. De opdrachtnemer hoeft de vrijgave van de borgtocht niet te vragen: het verzoek om over
te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht. Als de aanbesteder de borgtocht niet
binnen de vooropgestelde termijnen vrijgeeft, is hij een intrest wegens laattijdige betaling verschuldigd, overeenkomstig artikel 69 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
56 Artikelen 92, 134 en 140 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
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het Burgerlijk Wetboek bepaalde tienjarige aansprakelijkheid eveneens vanaf het moment
van de voorlopige oplevering57.
Van iedere beschadiging of buitendienststelling moet een proces-verbaal worden opgemaakt dat de leidend ambtenaar moet dateren en ondertekenen58. De opdrachtnemer moet
op zijn kosten en binnen de opgelegde termijn de producten vervangen die gebreken vertonen die geen gebruik toelaten dat in overeenstemming is met de voorwaarden van de
opdracht in de loop van de garantieperiode. De vervanging gebeurt overeenkomstig de oorspronkelijke voorschriften59.
Bij opdrachten voor werken moet de opdrachtnemer al de nodige werken en herstellingen
uitvoeren om het bouwwerk in goede staat of in goede werking te houden tot de definitieve
oplevering60. Na de voorlopige oplevering is de aannemer echter niet aansprakelijk voor de
schade waarvan de schuld niet bij hem ligt. Door de voorlopige oplevering beschikt de aanbesteder over het volledige bouwwerk61.
De definitieve oplevering geeft de volledige beëindiging van de opdracht aan.
3.4.4
Facturen en laattijdige betalingen
De facturen moeten in overeenstemming kunnen worden gebracht met de voorwaarden
van de opdracht (prestaties, prijzen enz.).
De aanbesteder beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering voor betaling van de werken, de leveringsdatum
van de goederen en de einddatum van de diensten, zoals vermeld in de opdrachtdocumenten. Die termijn kan in principe niet worden verlengd62. Vervolgens vindt de betaling plaats
binnen dertig dagen vanaf de einddatum van de verificatie, op voorwaarde dat de aanbesteder over de factuur beschikt63.
Laattijdige betalingen zijn nadelig voor de financiële gezondheid van de opdrachtnemers.
Ze zijn ook nadelig voor de aanbesteders, want zij zijn in dat geval van rechtswege intresten
voor betalingsachterstand verschuldigd64 en krijgen eventueel te maken met vertragingen
of onderbrekingen van de prestaties.
3.4.5
Problemen met de uitvoering
De aanbesteder moet gebreken in de uitvoering vaststellen en snel de passende maatregelen nemen om ze te verhelpen. Wanneer de opdrachtnemer bijvoorbeeld tijdens de uitvoering de termijnen niet in acht neemt, vervalst dat de beginselen van de mededinging

57
58
59
60
61
62

Artikel 84, § 2, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 65, § 2, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 65, § 3, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 84 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 91 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 verbiedt de verlenging van de verificatietermijn, tenzij de opdrachtdocumenten het uitdrukkelijk toestaan en de afwijking objectief is gerechtvaardigd op grond van de bijzondere aard of
eigenschappen van de opdracht en, op straffe van nietigheid, uitdrukkelijk is gemotiveerd in het bestek.
63 Artikelen 95, 120, 127, 156 en 160 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
64 Artikel 69 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
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en de gelijke behandeling van de inschrijvers die werden gebruikt bij de plaatsing van de
opdracht. Vertragingsboetes zijn van toepassing zodra de uitvoeringstermijn verstrijkt65.
Dergelijke vertragingen kunnen immers nadeel berokkenen aan de aanbesteders in het kader van hun opdrachten.
Bij de uitvoering van een overheidsopdracht kan enige soepelheid weliswaar noodzakelijk
zijn, maar die moet passen in het kader van de regelgeving en de contractuele bepalingen.

65 Artikelen 46 en 154 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
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FOD Sociale Zekerheid –
selectie van
overheidsopdrachten
geplaatst in 2017 en 2018
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die de FOD Sociale
Zekerheid (hierna de FOD) in 2017 en 2018 plaatste. Hierbij ging het na of de FOD de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde.
Het evalueerde tijdens dit onderzoek niet de interne beheersing op het aankoopproces,
omdat dit aspect al tijdens twee eerdere audits van het Rekenhof (in 2013 en 201766) aan bod
kwam en geen betekenisvolle tekortkomingen of leemtes opleverde.
Het Rekenhof selecteerde 36 dossiers voor een totaalbedrag van 2,4 miljoen euro67 uit een
totaal van 250 opdrachten voor een bedrag van afgerond 5,1 miljoen euro68.
De overheidsopdrachten geplaatst tijdens de begrotingsjaren 2017 en 2018 gaan vooral over
consultancy (voor in totaal 1.800.000 euro) en informaticaondersteuning (1.100.000 euro).
Daarnaast doet de FOD voor ca. 580.000 euro een beroep op kadercontracten bij de FOD
BOSA, het FOR-CMS en andere overheidsdiensten. De overige verbintenissen gingen onder
meer over juridische dienstverlening, reiniging van de kantoren, levering van drukwerk,
vertalingen, opleidingen en aankopen van klein (informatica)materiaal.
De selectie van het Rekenhof bestond vooral uit diensten voor consultancy (voor in totaal 1.600.000 euro), juridisch advies (340.000 euro) en informaticaondersteuning
(100.000 euro). De geselecteerde overheidsopdrachten van leveringen betroffen in hoofdzaak aankopen van informaticamaterieel (104.000 euro).
Het onderzoek werd uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2019 aan de hand van de dossierstukken die de FOD bezorgde, de digitaal beschikbare informatie en de antwoorden op
de bijkomende vragen die het Rekenhof heeft gesteld.
Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 14 augustus 2019 naar de waarnemend voorzitter van
het directiecomité van de FOD, die op 7 november 2019 antwoordde. Zijn antwoord werd
66 Rekenhof, “Interne controle op aankopen bij de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie”, 170e Boek van het Rekenhof, volume I - Commentaar, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, oktober 2013, p. 273 – 280; Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, 65 p., www.rekenhof.be.
67 Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen inclusief btw.
68 Er werd enkel rekening gehouden met de opdrachten hoger dan 3.000 euro inclusief btw.
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verwerkt in een verslag dat op 18 december 2019 naar de toezichthoudende minister werd
gezonden. Deze brief bleef onbeantwoord.

2

Vaststellingen

2.1
Volledigheid van de dossiers
Het merendeel van de (elektronische) gunningsdossiers die de FOD bezorgde, was goed
gestructureerd en nagenoeg volledig. De FOD kon de ontbrekende documenten vlot aanleveren. Een aantal dossiers bleef echter, zelfs na het opvragen van bijkomende documenten, onvolledig. Zo kon de overeenstemming tussen de facturen en de offerte niet worden
nagegaan in vijf dossiers (voor een totaalbedrag van 43.000 euro) door het ontbreken van
de offertes. Ten slotte kon in twee dossiers (in totaal voor 273.000 euro) geen bewijs van
borgstelling worden voorgelegd en in één dossier (63.000 euro) ontbrak het proces-verbaal
van oplevering van de levering.
2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1

Plaatsing

Overheidsopdachten van beperkte waarde
Bij zes dossiers voor juridisch advies, aankopen van klein materiaal of buitenlandse dienstreizen (voor in totaal 55.000 euro) waarvan vier dossiers toegewezen door een beleidscel,
kon de FOD niet aantonen dat een minimale mededinging werd georganiseerd, zoals voorgeschreven door de Overheidsopdrachtenwet.
Uitsluitingsgronden
Het is positief dat de FOD Sociale Zekerheid systematisch de attesten die in Telemarc beschikbaar zijn, gebruikt om een aantal uitsluitingsgronden te onderzoeken, en deze attesten bewaart in het papieren of elektronisch dossier.
Bij vier consultancyopdrachten (voor in totaal 355.000 euro) liet de FOD echter na de noodzakelijke uittreksels uit het strafregister op te vragen, om te kunnen nagaan of de opdrachtnemer niet van de opdracht moest worden uitgesloten wegens een veroordeling voor in de
wet bepaalde misdrijven.
Regelmatigheid
Hoewel de FOD de administratieve en technische regelmatigheid van de offertes wel degelijk systematisch onderzocht, waren in negen dossiers (voor in totaal 716.000 euro) de
eruit voortvloeiende bevindingen maar summier uiteengezet in het gunningsverslag of de
gemotiveerde gunningsbeslissing. Dankzij een degelijke schriftelijke motivering kan de
FOD zijn gunningsbeslissingen goed onderbouwen voor de belanghebbenden en de interne
beheersing en de externe controle.
Aankondiging van de gegunde opdracht
In één dossier (voor vier jaar, geraamd op 445.000 euro) dat de Europese drempels overschreed, publiceerde de FOD geen aankondiging van gegunde opdracht in het Bulletin der
Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie. Die tekortkoming schaadt de
transparantie van de gunningsprocedure.
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2.2.2

Uitvoering

Borgstelling
In één dossier van 114.000 euro stelde de opdrachtnemer de borgtocht niet binnen 30 dagen, maar met een vertraging van ruim acht maanden. Bovendien waren de motieven voor
de vrijgave van de borgtocht onduidelijk omdat het gedeelte dat in een eerste fase werd
vrijgegeven (75 %), niet in verhouding stond tot de effectief geleverde prestaties en zelfs
strijdig was met het bijzonder bestek, dat een vrijgave van de borgtocht in twee schijven
van 50 % bepaalde.

3

Conclusies en aanbevelingen

De FOD Sociale Zekerheid beheerst de overheidsopdrachtenregelgeving goed en waakt
nauwgezet over de naleving ervan. De meeste dossiers waren correct gedocumenteerd. Het
Rekenhof stelde een beperkt aantal tekortkomingen vast en beveelt daarom het volgende
aan om het beheer en de gunning van de overheidsopdrachten verder te optimaliseren:
•

•

•

•

•

4

De FOD moet een volledig (elektronisch) exemplaar van alle dossiers bewaren en richtlijnen uitvaardigen die, ook voor de opdrachten van beperkte waarde, bepalen welke
documenten minimaal moeten worden bewaard in een administratief dossier.
De beleidscellen moeten ertoe worden aangezet om, ook voor opdrachten van beperkte
waarde, steeds een minimale mededinging te organiseren. Het rechtstreeks en zonder
enige vorm van mededinging toewijzen van een overheidsopdracht miskent immers de
basisbeginselen uit de overheidsopdrachtenregelgeving, zoals de gelijkheid en de transparantie. Dergelijke opdrachten kunnen door de burgerlijke rechtbanken bovendien
nietig worden verklaard.
De FOD moet vóór de gunning van de opdracht de noodzakelijke uittreksels uit het
strafregister opvragen bij de inschrijver die als opdrachtnemer wordt gekozen om te
kunnen nagaan of die niet moet worden uitgesloten van de overheidsopdrachtenprocedure en te vermijden dat de FOD een opdracht gunt aan een opdrachtnemer die niet
voldoet aan de uitsluitingsgronden.
De FOD moet de bevindingen van het administratief en technisch regelmatigheidsonderzoek van de offertes omstandiger motiveren en de aankondiging van een gegunde
opdracht voor overheidsopdrachten met een geraamde waarde gelijk aan of hoger dan
de drempels voor Europese bekendmaking publiceren binnen de opgelegde termijn, om
op die manier de transparantie te bevorderen.
Tot slot moet de FOD erover waken dat de borgtocht tijdig is gesteld en overeenkomstig
het bijzonder bestek en de reglementering wordt vrijgegeven. De borgtocht geldt immers
als waarborg voor de goede en volledige uitvoering van de opdracht.

Antwoorden van de administratie en de minister

De voorzitter van de FOD deelde mee kennis te hebben genomen van de vaststellingen en
aanbevelingen van het onderzoek, maar wees erop dat voor zes bekritiseerde overheidsopdrachten de beleidscel het dossier beheerde. De toezichthoudende minister heeft niet
geantwoord.
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FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking –
selectie van
overheidsopdrachten
geplaatst in 2018 en 2019
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (hierna de
FOD) in 2018 en 2019 plaatste. Hierbij ging het na of de FOD de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde. Het Rekenhof analyseerde
ook de interne beheersing van de aankopen van de FOD.
Het Rekenhof selecteerde 50 dossiers, voor afgerond 10,7 miljoen euro, uit 400 kredietvastleggingen voor in totaal zowat 35 miljoen euro inclusief btw69.
De kredietvastleggingen betroffen voornamelijk kadercontracten bij de FOD BOSA, FORCMS, Smals vzw, Egov vzw en de Regie der Gebouwen (12,4 miljoen euro), werken aan
de diplomatieke posten in het buitenland (8,6 miljoen euro), werkingskosten en consultancy IT (5,1 miljoen euro), leveringen van (IT-)materiaal (3,2 miljoen euro), sensibiliseringsacties in het kader van ontwikkelingssamenwerking (1,3 miljoen euro) en consultancy
(1,2 miljoen euro). Het saldo (3,4 miljoen euro) omvat hoofdzakelijk overheidsopdrachten
van diensten zoals opleidingen, vertalingen, internationale verzendingen, kosten van verhuizing van diensten, organisatie van evenementen en juridische, boekhoudkundige en
architecturale dienstverlening.
De geselecteerde dossiers gingen hoofdzakelijk over opdrachten van werken (5,3 miljoen euro), IT-onderhoud en -consultancy (1,3 miljoen euro), leveringen van (IT-) materiaal
(1,3 miljoen euro euro), consultancy (1 miljoen euro) en diverse opdrachten van diensten
(1,8 miljoen euro)70.

69 Alleen de kredietvastleggingen van 10.000 euro of hoger inclusief btw zijn hierin begrepen. Alle vermelde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
70 Zes dossiers bleken achteraf niet door de FOD geplaatst. Deze opdrachten werden enkel onderzocht op vlak van de
uitvoering.
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Het onderzoek werd uitgevoerd in het tweede en derde kwartaal van 2020 aan de hand van
de dossierstukken die de FOD bezorgde, de digitaal beschikbare informatie in Fedcom en
de antwoorden op de bijkomende vragen die het Rekenhof heeft gesteld.
Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 21 oktober 2020 naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD en naar de minister van Buitenlandse Zaken. De administratie antwoordde op 13 januari 202171. De brief aan de minister bleef onbeantwoord.

2

Vaststellingen

2.1
Interne beheersing van de aankoopprocessen
De aankopen bij de FOD worden decentraal beheerd: elke directie plaatst haar opdrachten
naargelang van haar behoeften. De FOD beschikt niet over een centrale aankoopdienst,
maar wel over een cel Overheidsopdrachten die bijstand verleent en advies verstrekt over
de regelgeving, maar niet verantwoordelijk is voor de plaatsing van de overheidsopdrachten
van de FOD.
De directies Gebouwen en ICT beschikken over eigen experten die verantwoordelijk zijn
voor de plaatsing van de overheidsopdrachten van hun directies.
Binnen de directie Begroting en Beheercontrole verifieert een dienst alle kredietvastleggingen en een groot deel72 van de vereffeningen van de FOD. Die dienst maakt jaarlijks ook een
aankoopplanning op. Voor de belangrijke aankopen van het departement gaat de dienst na
of een kadercontract loopt binnen het nieuwe federaal aankoopmodel.
De FOD gaf echter aan na te denken over een verdere centralisering van de kennis over
overheidsopdrachten en de oprichting van een centrale aankoopdienst.
De dossiers worden sinds een aantal jaren hoofdzakelijk in Fedcom gearchiveerd, al bewaart elke dienst ook een papieren versie van zijn aankoopdossiers. De FOD wacht op de
ingebruikname van het elektronisch platform BeCEPS, waarmee de FOD BOSA de workflow van de aankopen wil digitaliseren.
De FOD beschikt over een deontologische code en een actueel delegatiebesluit, maar op
de vragen naar procedures om belangenconflicten en corruptie te voorkomen en naar de
integratie van het principe van de functiescheiding in het aankoopproces, ontving het
Rekenhof geen antwoord.

71 Brief van de Stafdirecteur Budget en Beheercontrole.
72 Alle vereffeningen hoger dan 31.000 euro, aangevuld met een steekproef van kleinere facturen.
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2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1

Plaatsing

Mededinging
In twee dossiers voor de aankoop van materiaal en de leasing van een voertuig (voor in
totaal 67.000 euro) liet de FOD na een overheidsopdracht te plaatsen: in het eerste dossier
beriep hij zich op de noodzakelijke compatibiliteit met eerder aangekochte materiaal, in het
tweede dossier kon hij niet bewijzen dat een minimale mededinging werd georganiseerd,
zoals voorgeschreven door de Overheidsopdrachtenwet. De FOD kon voor dit dossier o.m.
geen offertes of gemotiveerde beslissing voorleggen.
In een dienstenopdracht van beperkte waarde (voor 30.855 euro) kon de FOD niet aantonen dat hij meerdere ondernemers raadpleegde. In een andere dienstenopdracht van
beperkte waarde (voor 23.004,13 euro) was niet duidelijk waarom de goedkoopste offerte
niet werd gekozen of waarom over de offertes niet werd onderhandeld, gelet op de grote
prijsverschillen.
Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
In vijf dossiers (voor in totaal 4.534.000 euro) beriep de FOD zich op een jaarlijkse begrotingsbepaling die toestaat om opdrachten voor werken in het buitenland te plaatsen bij onderhandelingsprocedure op voorwaarde dat de FOD de opdracht voldoende bekendmaakt
om een afdoende concurrentie mogelijk te maken. Die (sinds vele jaren identiek opgenomen) bepaling is volgens het Rekenhof echter, in het licht van de inmiddels gewijzigde
overheidsopdrachtenregelgeving 2016 die het aantal onderhandelingsprocedures uitbreidt,
niet langer precies genoeg om met zekerheid te kunnen besluiten dat ook de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking geoorloofd is in de beoogde gevallen,
of alleen de mededingingsprocedure met onderhandeling of de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
In één opdracht van 516.000 euro maakte de FOD gebruik van artikel 26, § 1, 2°, a), van de
Overheidsopdrachtenwet 2006 (“aanvullende werken”) om de opdracht zonder enige mededinging te plaatsen bij één welbepaalde opdrachtnemer, terwijl de dossierstukken niet
aantoonden dat aan de toepassingsvoorwaarden van deze uitzonderingsgrond was voldaan.
De FOD plaatste de opdracht aldus onterecht zonder enige mededinging.
Uitsluitingsgronden
Bij dertien opdrachten (voor in totaal 3.470.000 euro) kon de FOD niet aantonen de uitsluitingsgronden volledig te hebben geverifieerd, waardoor de opdrachtnemer van de opdracht eventueel had moeten worden uitgesloten wegens een veroordeling voor bepaalde
misdrijven of omdat hij niet voldeed aan de verplichtingen inzake belastingen of sociale
zekerheidsbijdragen.
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Kwalitatieve selectie
Bij vier overheidsopdrachten voor de evaluatie van projecten van ontwikkelingssamenwerking (voor in totaal 841.000 euro) verbond de FOD in de opdrachtdocumenten geen gepast
niveau aan kwalitatieve selectiecriteria zoals de financiële draagkracht en de specifieke
omzet, waardoor ze onwettig waren en tot een schorsing of vernietiging van de gunningsbeslissing konden leiden.
Motivering
Bij twee opdrachten (voor in totaal 562.000 euro) maakte de FOD geen gemotiveerde beslissing op conform de Rechtsbeschermingswet.
In één dossier van 31.000 euro waren de toegekende puntenscores voor twee gunningscriteria niet in het gunningsverslag verduidelijkt.
Aankondiging van de gegunde opdracht
In één dossier van diensten van 196.000 euro publiceerde de FOD geen aankondiging van
gegunde opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese
Unie. Deze tekortkoming schaadt de transparantie van de gevolgde gunningsprocedure.
2.2.2

Uitvoering

Borgstelling
In twee dossiers (voor in totaal 714.000 euro) stelde de opdrachtnemer de borgtocht niet of
niet binnen 30 dagen.
Verificatie en betaling van de facturen
In zeven dossiers (voor in totaal van 1.982.000 euro) overschreed de FOD de verificatie(acht facturen) en/of betalingstermijnen (zeven facturen) uit het KB Uitvoering, zonder de
van rechtswege verschuldigde verwijlintresten te betalen.
In één dossier van 2.041.000 euro verlengde de FOD de betalingstermijn tot 60 dagen, zonder deze verlenging uitdrukkelijk te motiveren in het bestek, waardoor ze als nietig moet
worden beschouwd.
In één dossier van 176.000 euro miskende de FOD het principe van de verstrekte en aanvaarde diensten, aangezien de factuur werd betaald voordat de prestaties werden opgeleverd.
In vier dossiers (voor in totaal 672.000 euro) kon het Rekenhof de overeenstemming tussen de offertes en de facturen niet nagaan, omdat de gegevens daarvoor ontbraken op de
facturen.
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3

Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek toont aan dat de FOD de overheidsopdrachtenregelgeving behoorlijk beheerst. Niettemin beveelt het Rekenhof het volgende aan om het beheer en de gunning van
de overheidsopdrachten verder te optimaliseren:
•

•

•

•

•

•

•
•

Het Rekenhof ondersteunt de oprichting van een centrale aankoopdienst die de kennis
over overheidsopdrachten bundelt. Deze dienst kan onder meer:
• de overheidsopdrachten beheren, eventueel boven bepaalde drempelbedragen of
met een operationeel belang voor de FOD;
• modeldocumenten opmaken voor alle diensten van de FOD;
• een gestructureerd gecentraliseerd (elektronisch) klassement uitwerken voor de
overheidsopdrachtendossiers;
• de kennis over de overheidsopdrachtenregelgeving centraliseren;
• advies verlenen over overheidsopdrachten.
De FOD moet, ook voor opdrachten van beperkte waarde, altijd een minimale mededinging organiseren. Het rechtstreeks en zonder enige vorm van mededinging toewijzen
van een overheidsopdracht miskent immers de basisbeginselen van de overheidsopdrachtenregelgeving, zoals de gelijkheid en de transparantie.
De FOD moet vóór de gunning van de opdracht de verplichte uitsluitingsgronden nagaan om te verifiëren of de gekozen inschrijver niet moet worden uitgesloten van de
overheidsopdrachtenprocedure en om te vermijden dat de FOD een opdracht gunt aan
een opdrachtnemer die niet voldoet aan de uitsluitingsgronden.
De FOD moet elk kwalitatief selectiecriterium verbinden aan een gepast niveau, of, als
dat niet mogelijk is, een tweede criterium van dezelfde aard bepalen dat gepaard gaat
met een minimaal niveau.
De FOD moet een gemotiveerde beslissing opmaken in de gevallen bepaald in de Rechtsbeschermingswet, met de juridische en feitelijke motieven van de gunningsbeslissing
en, in voorkomend geval, de motieven voor de toegekende puntenscores.
Hij moet binnen de termijn ook een aankondiging van gegunde opdracht publiceren
voor overheidsopdrachten met een geraamde waarde gelijk aan of hoger dan de drempels voor Europese bekendmaking, om op die manier de transparantie te bevorderen.
De FOD moet erover waken dat de borgtocht tijdig is gesteld. Die geldt immers als waarborg voor de goede en volledige uitvoering van de opdracht.
Tot slot moet de FOD het principe van de betaling voor verstrekte en aanvaarde prestaties
naleven, ervoor zorgen dat aan de hand van de facturen de overeenstemming met de
offerte kan worden gecontroleerd, de verificatie- en betalingstermijnen respecteren en
in voorkomend geval de van rechtswege verschuldigde verwijlintresten betalen.
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4

Antwoord van de administratie

De FOD vertaalde de aanbevelingen van het Rekenhof inmiddels in instructies voor de interne toezichtdienst bij de directie Begroting en Beheercontrole en wees het Rekenhof op
twee recente ontwikkelingen:
•

•

In het recentste bestuursplan van de directie Begroting en Beheercontrole werd een
project ‘verbetering van de voorbereiding, gunning en uitvoering van de overheidsopdrachten’ opgenomen. Hiertoe vergaderen specialisten overheidsopdrachten van de verschillende directies-generaal tweemaandelijks. Zij werken aan verbeterpunten zoals de
opmaak van modeldocumenten, de opvolging van de uitvoering van de opdrachten of de
centrale archivering van de dossiers.
De FOD heeft de (federale) Commissie voor de Overheidsopdrachten verzocht een
oplossing te zoeken voor de problematiek van de gunning en de uitvoering van de
overheidsopdrachten in het buitenland, waardoor deze juridische onzekerheid op
termijn zou worden opgeheven.
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FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu –
selectie van
overheidsopdrachten
geplaatst in 2018 en 2019
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (hierna de FOD) in 2018 en
het eerste semester 2019 plaatste. Hierbij ging het na of de FOD de overheidsopdrachten
rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde. Het evalueerde ook
in welke mate de FOD aan de aanbevelingen van het vorige onderzoeksverslag uit 2017 is
tegemoetgekomen73.
Het Rekenhof selecteerde 53 dossiers, voor een totaalbedrag van 7,8 miljoen euro74, uit een
totaal van 580 opdrachten voor een bedrag van afgerond 24,8 miljoen euro75.
De overheidsopdrachten geplaatst tijdens de begrotingsjaren 2018 en 2019 gaan vooral over
kadercontracten bij de FOD BOSA, FOR-CMS, Smals vzw en de FOD Economie (4,3 miljoen euro), overeenkomsten van medische samenwerking met de ziekenhuizen (3 miljoen euro), studie- en consultancyopdrachten (10,4 miljoen euro), informaticaondersteuning (1,4 miljoen euro), leveringen (1,6 miljoen euro) en andere overheidsopdrachten van
diensten zoals opleidingen, vertalingen, drukwerk, buitenlandse zendingen, organisatie
van evenementen en juridische en boekhoudkundige dienstverlening (1,6 miljoen euro).
De geselecteerde dossiers gingen hoofdzakelijk over studie- en consultancyopdrachten
(voor in totaal 5,6 miljoen euro), IT-onderhoud en -consultancy (905.000 euro) en leveringen van (IT-)materiaal (920.000 euro).

73 Rekenhof, Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie, verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, 65 p., www.rekenhof.be.
74 Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen inclusief btw.
75 Er werd alleen rekening gehouden met de opdrachten hoger dan 5.000 euro inclusief btw.
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Het onderzoek werd uitgevoerd in het eerste semester van 2020 aan de hand van de dossierstukken die de FOD bezorgde, de digitaal beschikbare informatie en de antwoorden op
de bijkomende vragen die het Rekenhof heeft gesteld.
Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 30 september 2020 naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD en naar de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. De
voorzitter antwoordde op 30 november 2020. De brief aan de minister bleef onbeantwoord.

2

Vaststellingen

2.1
Interne beheersing van de aankoopprocessen
Het Rekenhof onderzocht in 2017 de overheidsopdrachten die de FOD plaatste in 2016. Het
is nagegaan of de toen geformuleerde aanbevelingen over de interne beheersing zijn opgevolgd. Het Rekenhof stelde vast dat de FOD in belangrijke mate aan deze aanbevelingen is
tegemoetgekomen of ze verder aan het invoeren is.
De FOD deelde mee een verbeteringstraject van de uitgavenprocessen te hebben opgestart,
met onder meer de opmaak van een jaarlijkse aankoopplanning. De FOD ontwikkelde ook
bijkomende eigen templates en gebruikt de documenten die de dienst Public Procurement
van de FOD BOSA beschikbaar stelt op zijn website. Tegelijk poogt hij zijn processen te
uniformeren en analyseert hij of de aankoopprocessen kunnen worden gecentraliseerd.
Deze projecten hangen echter nauw samen twee andere lopende projecten, namelijk de
realisatie van een gemeenschappelijke aankoopdienst met het RIZIV en het FAGG en het
project BeCEPS, waarmee de FOD BOSA de workflow van de aankopen wil digitaliseren.
Daardoor zijn een aantal andere aanbevelingen, zoals de automatisering en digitalisering
van de aankoopdossiers, de opmaak van procedures en instructies en het opstellen van een
deontologische code, tijdelijk onderbroken tot BeCEPS voltooid is en de gemeenschappelijke aankoopdienst functioneel is.
2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1

Plaatsing van de opdrachten

Mededinging
In drie dossiers voor de aankoop van materiaal en tickets voor een buitenlandse dienstreis
of het verstrekken van diensten voor IT-onderhoud (voor in totaal 310.00 euro) deed de FOD
geen beroep op de mededinging of kon hij niet bewijzen dat een minimale mededinging
werd georganiseerd, zoals voorgeschreven door de Overheidsopdrachtenwet.
Informatieverplichting
In drie dossiers (voor in totaal 150.000 euro) bracht de FOD de niet-gekozen inschrijvers
niet op de hoogte, verstuurde hij de kennisgeving van de opdracht laattijdig of kon hij de
kennisgevingen niet voorleggen.
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In zes dossiers (voor in totaal 1 miljoen euro) kon de FOD alleen ongedateerde en/of nietondertekende kennisgevingen of selectie- of gunningsbeslissingen voorleggen. De datum
van kennisgeving bepaalt echter de termijn waarbinnen bijkomende toelichting bij de gunningsbeslissing kan worden gevraagd, de borgtocht moet worden gesteld of de gegunde
opdracht moet worden aangekondigd.
Aankondiging van de gegunde opdracht
In vier dossiers (voor in totaal 740.000 euro) die de Europese drempels overschreden, publiceerde de FOD geen aankondiging van gegunde opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen
en het Publicatieblad van de Europese Unie, kon hij daarvan het bewijs niet voorleggen of
gebeurde de aankondiging laattijdig. Die tekortkomingen schaden de transparantie van de
gunningsprocedures.
2.2.2

Uitvoering

Borgstelling
In vier dossiers (voor in totaal van 613.000 euro) stelde de opdrachtnemer de borgtocht niet
binnen 30 dagen. In twee dossiers (voor in totaal 323.000 euro) kon de FOD het bewijs van
de borgtocht niet voorleggen.
Verificatie en betaling van de facturen
In vijf dossiers (voor in totaal 4.334.000 euro) overschreed de FOD de verificatie- (negen
facturen) en/of betalingstermijnen (twee facturen) opgelegd in het KB Uitvoering , zonder
de van rechtswege verschuldigde verwijlintresten te betalen.
In twee bijzondere bestekken (voor in totaal 3.872.000 euro) verlengde de FOD de verificatietermijn tot 60 of 90 dagen, zonder deze verlengingen uitdrukkelijk te motiveren in het
bestek, waardoor ze als nietig moeten worden beschouwd.

3

Conclusies en aanbevelingen

De FOD Volksgezondheid heeft een aantal aanbevelingen uit 2017 verder uitgewerkt, zoals de opmaak van een jaarlijkse aankoopplanning, die weliswaar nog niet ter goedkeuring aan de toezichthoudend minister is voorgelegd, en van bijkomende eigen templates,
naast de documenten die beschikbaar worden gesteld op de website van de dienst Public
Procurement bij de FOD BOSA.
De FOD heeft een aantal initiatieven momenteel echter noodgedwongen onderbroken wegens andere interne en externe projecten. Deze initiatieven worden later opnieuw opgenomen en afgestemd op de nieuwe organisatie en de beschikbare informaticatools.
De FOD beheerst de overheidsopdrachtenregelgeving vrij goed en waakt nauwgezet over
de naleving ervan. Hij heeft daarin, in vergelijking met het vorige onderzoek, vooruitgang
geboekt (32 van de 53 dossiers gaven immers geen aanleiding tot opmerkingen). De meeste
dossiers waren correct gedocumenteerd. Het Rekenhof stelde nog een beperkt aantal tekortkomingen vast en beveelt daarom het volgende aan om het beheer en de gunning van
de overheidsopdrachten verder te optimaliseren:
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•

•

•

•

4

De FOD moet, ook voor opdrachten van beperkte waarde, altijd een minimale mededinging organiseren. Het rechtstreeks en zonder enige mededinging toewijzen van een
overheidsopdracht miskent immers de basisbeginselen van de overheidsopdrachtenregelgeving, zoals de gelijkheid en de transparantie. Burgerlijke rechtbanken kunnen dergelijke opdrachten bovendien nietig verklaren.
De FOD moet de regelgeving over de informatieverplichtingen zorgvuldiger naleven en
de aankondiging van gegunde opdracht voor overheidsopdrachten met een geraamde
waarde gelijk aan of hoger dan de drempels voor Europese bekendmaking publiceren
binnen de opgelegde termijn, om op die manier de transparantie van de gunningsprocedures te bevorderen.
De FOD moet erover waken dat de borgtocht tijdig wordt gesteld en correct is berekend.
De borgtocht geldt immers als waarborg voor de goede en volledige uitvoering van de
opdracht.
Tot slot moet de FOD de verificatie- en betalingstermijnen respecteren en in voorkomend
geval de van rechtswege verschuldigde verwijlintresten betalen.

Antwoorden van de administratie en de minister

De voorzitter van de FOD deelde mee kennis te hebben genomen van de vaststellingen
en aanbevelingen van het onderzoek. Zijn opmerking bij het rechtmatigheidsonderzoek is
verwerkt in het artikel. Hij benadrukt dat het bedoeling blijft in alle uitgavendossiers de
rechtmatigheid en documentatievereisten te controleren en wijst erop dat de FOD bij de
bevoegde diensten de voorschriften over de mededinging, de borgtocht en de verificatie
van de facturen in herinnering zal brengen. Via de aankoopplanningstool zullen in de toekomst ook de informatieverplichtingen kunnen worden opgevolgd en zal kunnen worden
nagegaan of de gegunde opdrachten tijdig werden gepubliceerd.
De toezichthoudende minister heeft niet geantwoord.
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Bouw van de nieuwe
Navo-zetel – Verslag bij
het einde van de werf –
samenvatting
In 2004 belastte de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo) België ermee in haar
naam het bouwproject van haar nieuwe permanente zetel in Brussel te beheren. Het
Rekenhof heeft al twee auditverslagen over dit project gepubliceerd, in oktober 200876
en december 201477. In februari 2021 heeft het het rapport bij het einde van de werf gepubliceerd, dat werd opgesteld na de definitieve hoofdoplevering en op basis van zo goed als
definitieve gegevens78.
Dit artikel vat het verslag van 2021 samen.

1

Verdeling van de taken en kosten tussen de Navo en Defensie

Op 8 december 2004 ondertekenden België en de Navo een Memorandum of Understanding.
Dat memorandum legt de verantwoordelijkheden van de Belgische Staat ten opzichte van
de Navo en de wederzijdse verbintenissen vast, verdeelt de taken en bepaalt de werkmethoden en de financieringsprocedures.
Hoewel België van de Navo een vergoeding van 3 % (22,9 miljoen euro) van de werkelijke
kosten van de werken krijgt, heeft het netto 2,4 miljoen euro kosten gedragen om het project
te beheren79. Die kosten dienden vooral voor de financiering van een Project Management
Team (PMT) dat bij Defensie echter werd opgericht om de studies en werken te leiden. De
berekening houdt echter geen rekening met de politieke en economische winsten van de
inplanting van de Navo-zetel in Brussel. De kosten liggen ook lager dan die welke België
had moeten dragen als het had geopteerd voor een vergoeding van 5 %80. In die optie bleven
de kosten voor de architectuur- en bouwkundeopdrachten (architecturale studies, toezicht,

76 Rekenhof, 165e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2008,
p. 587 e.v., www.rekenhof.be.
77 Rekenhof, Bouw van de nieuwe Navo-zetel - tussentijds verslag, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2014, 31p., www.rekenhof.be.
78 Rekenhof, Bouw van de nieuwe Navo-zetel – verslag bij het einde van de werf, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, februari 2021, 74p., www.rekenhof.be.
79 Dat bedrag mag niet worden verward met de Belgische bijdrage in de bouwkosten, namelijk 3,8 % van het totaalbedrag van het project of ongeveer 45,6 miljoen euro.
80 Dit is het gebruikelijke percentage dat wordt toegekend aan het gastland in het kader van de projecten voor het
NATO Safety Investment Program.
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consultants) immers ten laste van België, waardoor België 93,3 miljoen euro extra had moeten financieren81.
De overheidsopdrachten die Defensie plaatste, hebben vooral betrekking op de architecturale studies en de technische prestaties, de afbraak van het oude kwartier Koning
Albert I, het optrekken van de hoofdgebouwen en de gemeenschappelijke infrastructuur,
de audiovisuele uitrusting en het elektronische beveiligingssysteem. Gelet op de omvang
van de werken kon het PMT zich via ondersteunende opdrachten ook omringen met externe bureaus (permanent toezicht op de werken, stabiliteitscontrole, kostencontrole,
documentenbeheer)82.
De Navo heeft de volgende opdracht voor haar rekening genomen: de beveiliging van de
werf, de aansluitingen op de externe nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit), het actief
informaticanetwerk (Active Network Infrastructure of ANWI), de meubilering, de inrichting van vier nationale delegaties door de betrokken landen (Canada, Verenigde Staten,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk), de transitie en verhuizing. Het Rekenhof was niet
bevoegd om de opdrachten die de Navo geplaatst heeft, te auditeren.

2

Voortgang van de werken en extra kosten voor de hoofdopdracht
voor de bouw

Defensie gunde de hoofdopdracht voor de bouw op 25 juni 2010 aan BAM Alliance voor
458 miljoen euro. Naast het optrekken van drie gebouwen (Navo-zetel, personeelscentrum
en technisch gebouw) en van de gemeenschappelijke infrastructuur en de aanleg van de
omgeving, omvat die opdracht ook het passief informaticanetwerk (PNWI)83 en de inrichtingswerken van 24 van de 28 delegaties84.
De uitvoering werd echter verstoord door verschillende omstandigheden (weersomstandigheden, architecturale wijzigingen enz.). Dat leidde ertoe dat Defensie en de aannemer
verschillende overeenkomsten hebben gesloten die voorzien in termijnverlengingen, schadevergoedingen, voorschotten en nieuwe prijsberekeningsmethodes. De hoofdopdracht
heeft daardoor 20 maanden vertraging opgelopen ten opzichte van de initiële planning en
heeft 44 % meer gekost dan het bedrag van de offerte (zie punt 4). De overeenkomsten die
werden ondertekend in 2014, hadden een heel hoog prijskaartje. Ze hebben het PMT echter
op een kritisch moment van de voortgang van de onderneming in staat gesteld via onderhandeling een oplossing te vinden zonder dat de werf werd vertraagd omdat de aannemer
niet zou voortwerken.

81 Het totaalbedrag van de architectuur- en bouwkundeopdrachten bedroeg eind januari 2020 immers voorlopig
108.562.323 euro. De 2 % extra die België zou hebben ontvangen op het bedrag van de werken (met inbegrip van
het Electronic Security System en Audiovisual Infrastructure) vertegenwoordigt echter 15.244.287 euro.
82 Er werden ook andere, kleinere opdrachten gesloten voor minder dan 800.000 euro (geotechnische studies, milieu-impactstudies, legal consultancy, site/plant laboratory tests, topografie, gespecialiseerde consultants, mock
up-test weerstand tegen ontploffing.
83 Het passief informaticanetwerk (Passive Network Infrastructure of PNWI) omvat de kabels, kabelvoeringen en leidingen van het actief netwerk.
84 Buiten Montenegro, dat op 5 juni 2017 lid is geworden van de Navo.
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Die extra kosten en vertragingen kunnen door meerdere redenen worden verklaard.
Sommige waren onvoorzienbaar en onvermijdbaar (uitzonderlijke weersomstandigheden,
onvoorzienbare ongemakken enz.). Andere waren voorzienbaar en zouden de initiële kosten hebben doen stijgen als ze van bij het begin in de opdracht waren opgenomen (uitzonderlijke veiligheidsvereisten, extra werken door wijzigingen die de Navo beval, anomalieën
en tegenstrijdigheden in de opdrachtdocumenten enz.). Ook de verstoringen door de laattijdige indienststelling van het actief IT-netwerk (ANWI) door de Navo hebben de termijnen verlengd en tot extra kosten geleid. Ze hebben in het bijzonder de uitvoering van het
passief informaticanetwerk (PNWI) door BAM Alliance belemmerd. Het einde van de werf
werd dus ernstig verstoord, terwijl het gebouw vanuit architecturaal oogpunt was voltooid.
Bepaalde redenen kunnen ook gedeeltelijk worden toegeschreven aan de algemene aannemer: thesaurieproblemen, beheer en omkadering van de onderaannemers, de heel strikte
veiligheidsmaatregelen, laattijdige afwerking van de toeleveringsplanning, problemen met
studies, onvoldoende personeel, looptijd van de opleveringsverrichtingen, problemen tijdens de uitvoering van bepaalde prestaties.
De wijzigingen in de opdracht, die al dan niet zijn opgenomen in de vergoedingsovereenkomsten, werden geformaliseerd in verrekeningen85. Daarvan heeft het Rekenhof een selectie onderzocht. Bij de minst belangrijke is het niet altijd mogelijk alle feitelijke elementen
te begrijpen die aan de oorsprong ervan liggen. De verrekeningen van grotere bedragen
gaan vergezeld van veel beter onderbouwde verantwoordingsstukken. Heel wat verrekeningen zijn het gevolg van hiaten, fouten of onnauwkeurigheden in de opdrachtdocumenten. Hoewel de onvoorzienbaarheid van bepaalde wijzigingen kan worden betwist, stelt het
Rekenhof vast dat het PMT een ernstige prijscontrole heeft toegepast.
Tot slot is het systeem van de opleveringen (controle van de conformiteit met de regels van
de kunst en met de opdrachtvoorwaarden) heel ingewikkeld en werd het gewijzigd tijdens
de uitvoering van de opdracht.

3

Voortgang van de werken en bevestigde extra kosten voor de
andere opdrachten

De meeste ondersteunende opdrachten of opdrachten die rechtstreeks samenhangen met
de verwezenlijking van het gebouw moesten worden verlengd als gevolg van de verlengingen van de hoofdopdracht voor de bouw. Door die verlengingen moesten immers ook de
ondersteunende opdrachten worden voortgezet, tot de volledige definitieve oplevering van
de hoofdopdracht op 17 september 2020 (een definitieve hoofdoplevering was al toegekend
op 30 november 2018). Dat is bijvoorbeeld het geval voor de prestaties inzake architectuur
en bouwkunde, het toezicht op de conformiteit en de kwaliteit van de uitvoering van de
werken, de kostencontrole of het geïnformatiseerd platform voor documentenbeheer.

85 Een verrekening is een document dat de aanbestedende overheid opstelt en waarmee de samenvattende opmeting van een opdracht voor werken (of de inventaris van een opdracht voor leveringen of diensten) kan worden
aangepast door de werkelijke hoeveelheden vast te leggen in geval van een opdracht of een post tegen prijslijst,
of de nieuwe hoeveelheden die voortvloeien uit de wijzigingen in de opdracht, en de overeengekomen of herziene
prijzen die eruit voortvloeien.
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De laattijdige terbeschikkingstelling van de lokalen en van het actief IT-netwerk (ANWI)
hebben eveneens de uitvoering vertraagd van de opdrachten voor de aankoop en installatie
van de audiovisuele uitrusting en van het elektronische beveiligingssysteem.
Tot slot hebben ook de wijzigingen en extra werken het volume aan ondersteunende prestaties en dus de looptijd en de kosten van die opdrachten doen oplopen. Voor die opdrachten
liggen de extra kosten in totaal 60 % boven de bedragen uit de offertes (zie volgend punt).

4

Extra kosten en vertragingen

Vertragingen zijn niet ongebruikelijk bij de uitvoering van grote werken, maar ze hebben
een negatieve invloed, in het bijzonder op de kosten. Het project heeft in totaal 20 maanden
vertraging opgelopen ten opzichte van de initiële planning. Die vertraging ligt hoofdzakelijk bij de hoofdopdracht voor de bouw. De andere opdrachten hebben globaal de planning
van de hoofdopdracht gevolgd.
Ondanks de extra kosten van 44 % van de hoofdopdracht voor de bouw in vergelijking
met de initiële offerte, blijft het eindbedrag (657 miljoen euro zonder prijsherzieningen)
onder het budget dat de Navo in 2009 machtigde (679 miljoen euro, zonder herzieningen
en onvoorziene uitgaven die op 5 % werden bepaald).
Grafiek 1 – Vergelijking tussen het gemachtigde budget, het bedrag van de offerte en het eindbedrag
van de hoofdopdracht voor de bouw van de Navo-zetel (in euro)
Ondanks aanzienlijke meerkosten ten opzichte van het initiële bedrag,
blijft het eindbedrag van de hoofdopdracht voor de bouw onder het budget
gemachtigd door de Navo.
Budget gemachtigd door NAVO in
2009 (zonder herzieningen en
onvoorziene uitgaven)

678.666.080
-21.152.478

Initieel bedrag van de opdracht
(offerte)

Eindbedrag van de opdracht
(zonder herzieningen)

457.614.765
+199.898.837

657.513.602

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van het PMT
Voor de andere opdrachten (zonder de afbraak) had de Navo in 2009 een budget van
165 miljoen euro gemachtigd (met inbegrip van herzieningen en onvoorziene uitgaven).
Ondanks de 61 miljoen euro extra kosten (+ 60 %) beloopt het eindbedrag van het geheel
van die opdrachten 163 miljoen euro, met inbegrip van de herzieningen en onvoorziene
uitgaven.
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Grafiek 2 – Vergelijking tussen het gemachtigde budget, het bedrag van de offertes en het eindbedrag
van de andere opdrachten (in euro)
Ondanks grote extra kosten ten opzichte van de offertes, blijft het
eindbedrag van de andere opdrachten (herzieningen en onvoorziene
omstandigheden inbegrepen) onder het gemachtigde budget.
Budget gemachtigd door de
NAVO in 2009 (herzieningen en
onvoorzienen omstandigheden
inbegrepen)

164.891.912

-1.610.744

Bedrag van de offertes

101.892.128

Bedrag betaald op 31/12/2019
(herzieningen en onvoorziene
omstandigheden inbegrepen)

+61.389.040

163.281.168

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van het PMT
Het initiële bedrag (zonder prijsherzieningen) van het geheel van de opdrachten (bedragen van de offertes) was 569 miljoen euro. Het eindbedrag is 826 miljoen euro (+45,2 %),
zonder prijsherzieningen. De totale extra kosten van 257 miljoen euro vloeien hoofdzakelijk
voort uit de bedragen in de vergoedingsovereenkomsten die met de hoofdaannemer werden
gesloten en uit de gevolgen van de termijnverlengingen die aan de hoofdaannemer werden
toegekend. Het PMT is bovendien van oordeel dat de wijzigingen noodzakelijk waren en
onlosmakelijk samenhingen met de kenmerken van de initiële opdracht, op het gevaar af
de uitvoering van die opdracht op onaanvaardbare wijze te verstoren.
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Grafiek 3 – Vergelijking van het bedrag van de offertes en het eindbedrag van de prestaties voor alle
door België beheerde opdrachten (in euro)

Initieel bedrag van de
opdrachten (zonder
prijsherzieningen)

568.777.613
+45,2 %

Eindbedrag van de
opdrachten (zonder
prijsherzieningen)

826.486.345

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van het PMT
Ondanks belangrijke extra kosten voor alle opdrachten die België beheerde, blijft het eindbedrag ervan onder de budgetten die de Navo in 2009 had gemachtigd86.
Omdat Defensie de opdrachten in naam van de Navo heeft gegund, zijn ze niet onderworpen aan de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie87 die de essentiële wijzigingen in een opdracht in de loop van de uitvoering ervan strikt omkadert. Het
Rekenhof onderstreept niettemin dat, zelfs al is die rechtspraak niet van toepassing, dergelijke wijzigingen een negatieve invloed hebben op de principes van mededinging en gelijke
behandeling en ook op het principe van de forfaitaire prijzen, aangezien de uitgevoerde
opdracht niet meer de opdracht is die aan mededinging werd onderworpen.

5

Omstandigheden die vertragingen en extra kosten in de hand
hebben gewerkt

5.1
Veelheid aan actoren
De vele actoren die actief waren bij de verwezenlijking van de bouw en de interactie tussen
de opdrachten die ze elk beheerden, hebben blijkbaar ook vertragingen en extra kosten in
de hand gewerkt. Ondanks een Memorandum of Understanding waarmee de belangen van
de stakeholders konden worden gerespecteerd, bevond het PMT zich op het kruispunt van
uiteenlopende belangen.

86 In tegenstelling tot het budget van de hoofdopdracht van de bouw dat het basisbedrag onderscheidt van de onvoorziene omstandigheden en de herzieningen, omvat het budget van de bijkomende en ondersteunende opdrachten wel de kosten voor die onvoorziene omstandigheden en herzieningen. In de grafiek kan dus niet het
totale budget worden aangegeven dat de Navo voor al die opdrachten heeft gemachtigd.
87 Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest C-454/06 van 19 juni 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH,
www.curia.europa.eu. Volgens deze rechtspraak is het verboden essentiële wijzigingen in de opdracht aan te brengen tijdens de uitvoering. Als de wijzigingen tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht aanzienlijk afwijken
van de initiële opdracht, zijn ze in principe een nieuwe opdracht waarvoor de aanbestedende overheid een nieuwe
gunningsprocedure moet opstarten.
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Het PMT moest enerzijds de dwingende vragen van de Navo beheren en doorgeven (talrijke
wijzigingen gevraagd door de Navo of de naties, uiterst strikte veiligheidseisen en kritieke
vertragingen van de ANWI-opdracht) die leidden tot vertragingen bij de hoofdopdracht
van de bouw. Omdat Defensie (en in het bijzonder het PMT als leidende dienst) optrad in
naam en voor rekening van de Navo, genoot zij niet dezelfde autonomie om op te treden en
beslissingen te nemen als een “gewone aanbestedende overheid”.
Anderzijds moest het PMT de uitvoering beheren van een opdracht met een uitzonderlijke
omvang door een algemene onderneming die had gekozen voor een strikte lezing van het
bestek in haar voordeel.
5.2
Gekozen procedure en opdrachtdocumenten
De dienstverlener die belast was met de prijscontrole, merkte twee belangrijke elementen
op die de vertragingen en extra kosten in de hand hebben gewerkt:
•

•

de heel lage bedragen van de ontvangen offertes voor de hoofdopdracht, die in de hand
werden gewerkt doordat alleen het prijscriterium werd gebruikt, op grond waarvan
meer had moeten worden geanticipeerd op de houding van de opdrachtnemer in de
uitvoeringsfase, om de rendabiliteit van de werf te verzekeren;
de kwaliteitsproblemen die in de opdrachtdocumenten werden vastgesteld.

Wat het uitsluitend hanteren van het prijscriterium betreft, had het PMT geen andere keuze, omdat de Navo de procedure (International Competitive Bidding) had opgelegd.
Het PMT is van oordeel dat de kwaliteitsproblemen (anomalieën en contradicties in de
plannen en het bestek) onvermijdelijk zijn in een dermate ingewikkelde en omvangrijke
opdracht.

6

Conclusies en aanbevelingen

6.1
Conclusies
Defensie heeft de financiële risico’s die het project voor de Belgische Staat impliceerde, voldoende onder controle gehouden.
Zowel op de datum van de effectieve overdracht (27 maart 2017) als ten tijde van de officiële
plechtigheid (25 mei 2017) was het gebouw, dat nagenoeg afgewerkt was vanuit architecturaal oogpunt, slechts gedeeltelijk functioneel.
De extra kosten voor alle door Defensie beheerde opdrachten bedragen 257 miljoen euro
(zonder prijsherzieningen), d.i. 45 % meer dan het bedrag van de goedgekeurde offertes.
Voor de bouwopdracht bedragen ze ongeveer 199 miljoen euro, d.i. 44 % meer dan het bedrag van de initiële offerte.
Het project heeft in totaal 20 maanden vertraging opgelopen. Die vertraging stemt overeen
met de volledige voorlopige oplevering van de hoofdopdracht van de bouw, op 9 maart 2017.
De volledige definitieve oplevering had plaats op 17 september 2020.

54

Er zijn verschillende redenen voor die extra kosten en vertragingen. Sommige waren onvoorzienbaar en onvermijdelijk (voornamelijk de slechte weersomstandigheden en de onvoorziene ongemakken), andere waren voorzienbaar en zouden de initiële kosten hebben
doen stijgen als ze van bij het begin in de opdracht waren opgenomen (bv. de extra veiligheidsuitgaven en extra werken).
Daarnaast hebben de talrijke wijzigingen die werden bevolen (vaak om politieke redenen
of wegens de evolutie van de behoeften door de omvang en de looptijd van de werf) en de
verstoringen in samenhang met de laattijdige indienststelling van het actief IT-netwerk
(ANWI), de termijnen verlengd en tot extra kosten geleid.
Ondanks de aanzienlijke extra kosten in vergelijking met het initiële bedrag van de bouwopdracht blijft het uiteindelijke bedrag ervan (657 miljoen euro, zonder prijsherzieningen)
onder het budget dat de Navo in 2009 had gemachtigd (679 miljoen euro, zonder herzieningen en zonder onvoorziene kosten die op 5 % werden bepaald). Tijdens de uitvoering van de
opdracht heeft Defensie daarenboven een effectieve prijscontrole toegepast.
6.2
Aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt Defensie aan om bij het uitwerken van documenten voor projecten
die heel complex en heel omvangrijk zijn, voor zover mogelijk:
•

•
•

•

niet alleen rekening te houden met de prijs maar ook met andere criteria of voorwaarden
(bijvoorbeeld criteria die samenhangen met de kwaliteit van de opvolging of garanties
op de beschikbaarheid van resources). Defensie kon die criteria niet toepassen voor het
onderzochte project door de procedure die de Navo opgelegd had. Deze aanbeveling
geldt niettemin algemeen voor alle toekomstige grote projecten van Defensie of van
andere aanbestedende overheden;
de opdrachtdocumenten grondig en zorgvuldig voor te bereiden om ervoor te zorgen
dat men de uitvoering van de opdracht voldoende onder controle heeft;
in de opdrachtdocumenten duidelijke, nauwkeurige en eenduidige herzieningsclausules
te vermelden om substantiële wijzigingen aan opdrachten in de loop van de uitvoering
te omkaderen;
in voorkomend geval:
• te zorgen voor een mechanisme om de projectauteurs te responsabiliseren (bijvoorbeeld een bonus-malus op basis van het aantal in aanmerking komende verrekeningen voor vergetelheden of tekortkomingen van het studiebureau);
• te overwegen de formule van Design & Build te hanteren. Die bestaat erin een
groepering van economische operatoren een opdracht toe te vertrouwen die zowel
het architecturale ontwerp als de uitvoering van de werken omvat. Daardoor kan
het risico van een onaangepast ontwerp worden overgedragen van de aanbestedende
overheid naar de groepering van operatoren en kan de werffase worden vereenvoudigd.
De formule kan niettemin nadelen inhouden en vergt bijgevolg een toereikende
omkadering; zo kan een architect-adviseur van de aanbestedende overheid de
uitvoering van het werk en de opleveringsverrichtingen mee controleren, om zo de
aanbestedende overheid te beschermen en haar een sterkere positie te verlenen88.

88 Philippe Flamme & Olivier Bastin, Overheidsopdrachten architectuur. Vademecum, Brussel, 2014, p. 94 e.v.,
http://urbanisme.irisnet.be.
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In zijn antwoord van 9 oktober 2020 op het ontwerpverslag van het Rekenhof, is de minister
van Landsverdediging van oordeel dat de conclusies positief zijn voor het projectmanagement en dat de aanbevelingen overeenstemmen met de oplossing die wordt toegepast voor
de huidige grote projecten bij Defensie.
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Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening –
aankoopprocedure en selectie
van overheidsopdrachten
1

Voorwerp van de audit

1.1
Reikwijdte en methode
Het Rekenhof heeft het aankoopproces en de overheidsopdrachten van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA) onderzocht. Het wilde enerzijds de kwaliteit van de interne beheersing van het aankoopproces evalueren en anderzijds de wettigheid van een selectie van
opdrachten toetsen aan de basisprincipes voor overheidsopdrachten. Daaruit moet blijken
of het aankoopbeheer kwalitatief is en de gelijke behandeling tussen inschrijvers wordt
nageleefd.
Om na te gaan in welke mate het aankoopproces wordt beheerst, voerde het Rekenhof gesprekken met de aankoopverantwoordelijken en met de juridische dienst, onderzocht het
documenten en dossierstukken.
Het vervolledigde zijn onderzoek van het aankoopproces vervolgens met de analyse van
overheidsopdrachten en facturen. Het selecteerde daarvoor:
•
•

•

tien overheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro exclusief btw die de RVA gunde in
2018 en 2019 voor een totaal gegund bedrag van 13,3 miljoen euro exclusief btw;
zes overheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro exclusief btw die in uitvoering waren in september 2019, voor een vastgelegd totaalbedrag van 6,2 miljoen euro exclusief
btw, waaronder opdrachten die werden geselecteerd omdat ze al zo lang liepen;
drie overheidsopdrachten van minder dan 30.000 exclusief btw die de RVA in
2018 uitvoerde voor een vastgelegd totaalbedrag van 81.700 euro exclusief btw.

Het onderzoek werd uitgevoerd tijdens het laatste kwartaal van 2019. Op 18 augustus 2020 heeft het Rekenhof een ontwerpverslag naar de bevoegde minister en de administratie gestuurd. Hun antwoord van 18 september 2020 werd in het eindverslag verwerkt.
Het Rekenhof had bij zijn laatste audit89 van de overheidsopdrachten van de RVA tekortkomingen vastgesteld in de regels voor de raming van bedragen, de mededeling van gunningsbeslissingen aan inschrijvers en de publicatie van aankondigingen van gegunde opdracht. Voor verschillende opdrachten voor aanneming van IT-diensten had het eveneens
vastgesteld dat opdrachtdocumenten ontbraken en dat onvoldoende werd gemotiveerd

89 RVA - Controle van de rekeningen 2012.
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waarom gebruik werd gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
op basis van technische exclusiviteit. Tot slot had het Rekenhof bij de controle van de rekeningen vastgesteld dat een langlopende opdracht niet adequaat was gemotiveerd.
1.2
Budgettair belang van de opdrachten
De werkings- en investeringsuitgaven van de RVA in 2016, 2017 en 2018 bedragen nagenoeg
50 miljoen euro inclusief btw90 per jaar (zonder de personeelsuitgaven). De totale beheeruitgaven (inclusief personeelskosten) bedragen 237 miljoen euro inclusief btw per jaar voor
die drie jaren.
De opdrachten van de RVA betreffen hoofdzakelijk dienstprestaties en leveringen van benodigdheden allerhande. De grootste uitgaven hebben betrekking op IT-consultancy en
IT-onderhoud alsook op de renovatie van het hoofdgebouw in Brussel in 2018. Het gecumuleerde gunningsbedrag91 van de opdrachten beloopt in 2018 14,3 miljoen euro exclusief
btw voor de directie ICT en 7,2 miljoen euro exclusief btw voor de directie Werken &
Materieel. De opdracht voor de renovatie van het hoofdgebouw bedraagt 2,7 miljoen euro
exclusief btw.

2

Vaststellingen

2.1

Interne beheersing van de aankoopprocessen

2.1.1

Controle-omgeving

Organisatie van de aankopen
Er is geen gecentraliseerde aankoopdienst. Elke directie van de RVA is bevoegd voor haar
eigen aankopen. Binnen de algemene directie Support zijn hoofdzakelijk twee directies bij
de aankopen betrokken, namelijk de directie ICT en de directie Werken & Materieel. De
andere diensten doen weinig aankopen en hun opdrachten hebben over het algemeen een
beperkte waarde. De aankopen gebeuren dus gedecentraliseerd. De juridische dienst en de
algemene directie waarvan de eenheden afhangen, zorgen voor de coördinatie tussen de
aankoopeenheden.
Bij het onderzoek van de geselecteerde opdrachten heeft het Rekenhof verschillende manieren van beheer en opvolging van de opdrachten vastgesteld naargelang van de directie
die de aankoop doet. De directie Werken en Materieel toont dat ze de overheidsopdrachtenwetgeving globaal onder de knie heeft en volgt de dossiers individueel op. In de dossiers van
de directie ICT werden daarentegen verschillende significante tekortkomingen vastgesteld
bij de naleving van het gebruik van een overheidsopdrachtenprocedure, de mededinging en
de opvolging van de uitvoering. Die directie heeft echter al maatregelen genomen om komaf te maken met de vastgestelde onwettelijkheden. De RVA verstrekt ook opleidingen over
overheidsopdrachten die de medewerkers die instaan voor de aankopen, moeten volgen.

90 Dat bedrag bevat mogelijk uitgaven die niet zijn onderworpen aan de overheidsopdrachtenwetgeving.
91 Lijst bezorgd door de RVA van opdrachten van meer dan 20.000 euro exclusief btw die in 2018 gegund en lopende
waren.
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Beschikbaarheid en beheer van de gegevens
Er is geen eengemaakte database voor alle opdrachten van de RVA die in uitvoering zijn.
Naargelang van de directie en/of de fase in de plaatsing en de uitvoering van de opdracht
gebeuren het beheer en de archivering van de opdrachtgegevens via verschillende ITsystemen. Omdat voor de voorbereiding en de gunning van de opdracht verschillende informaticasystemen worden gebruikt waartussen geen automatische link bestaat, kan het
volledige proces van de overheidsopdrachten dus niet worden beheerd en opgevolgd. Na de
gunning worden alle bestelbons daarentegen geïntegreerd in het programma voor boekhoudkundig beheer, met het oog op de goedkeuring ervan.
Volgens de RVA is het gebruik van verschillende programma’s te wijten aan de verschillende opdrachten die de twee voornaamste aankoopdirecties vervullen. Hij heeft echter
overheidsopdrachtenprocedures gelanceerd, enerzijds voor de aankoop van een computerprogramma van het type Document Management System92 waarmee de vorderingen van de
overheidsopdrachten zullen kunnen worden opgevolgd en de bestaande modeldocumenten zullen kunnen worden gecentraliseerd, en anderzijds voor een nieuw modulair instrument om het huidige boekhoudbeheerprogramma te vervangen. Dat nieuwe instrument
zal het mogelijk maken te beschikken over modules voor het beheer van de bestelbons, de
contracten en de begroting, onder meer in het kader van de meerjarenplanning, en links te
creëren met bestaande externe programma’s.
2.1.2
Aankoopprocedures
De aankoopprocedures zijn geformaliseerd. Voor elke aankoopdirectie zijn de aankoopprocessen beschreven in een schema.
Controlemaatregelen
Het Rekenhof stelt goede praktijken vast bij de uitwerking van modeldocumenten voor het
aankoopproces. De twee voornaamste directies die aankopen doen, beschikken aldus over
een reeks modeldocumenten voor het plaatsen van hun opdrachten: vragen om advies, bestek, evaluatieverslag, gemotiveerde gunningsbeslissing, informatie- en notificatiebrieven.
Het lanceren van de procedure wordt ook in detail beschreven in een document. De juridische dienst verduidelijkt echter dat dat document maar weinig wordt gebruikt. Het
Rekenhof beveelt aan dat document systematisch voor alle opdrachten te gebruiken, zodat deze beter zouden kunnen worden opgevolgd en gecontroleerd. De RVA sluit zich aan
bij die aanbeveling en geeft aan maatregelen te hebben genomen om de directeurs-generaal te sensibiliseren om dat document te gebruiken. Hij benadrukt ook dat een werkgroep werd opgericht om de terbeschikkingstelling van modeldocumenten te herzien en
te centraliseren.
Op 15 december 2016 heeft de RVA een samenwerkingsprotocol gesloten met de regeringscommissaris voor de Begroting en zijn vervanger93. Enkel de opdrachten voor een bedrag
gelijk aan of lager dan de drempelwaarden die zijn vastgelegd voor de tussenkomst van de

92 Elektronisch documentenbeheer.
93 Overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 14 november 2001 tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van
sociale zekerheid.
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Inspectie van Financiën94 vallen niet onder de controle van de commissaris. Hij behoudt
bovendien een evocatierecht voor opdrachten met een lagere waarde, op voorwaarde dat
hij dat motiveert.
De juridische dienst komt tussen in verschillende fasen van het aankoopproces, naargelang
van het geraamde bedrag van de opdracht. Buiten de opdrachten van zeer beperkte waarde,
dekt de controle door de juridische dienst alle gegunde opdrachten.
In de dossiers die het Rekenhof onderzocht, werden de regels in verband met de controle
door de regeringscommissaris voor de Begroting en de juridische dienst in acht genomen.
Officieel platform e-Catalogue
Het Rekenhof stelt vast dat de RVA eerder interne programma’s95 gebruikt in plaats van
het officiële e-Catalogue-platform om bestellingen te plaatsen op basis van de opdrachten
van de FOR-CMS-aankoopcentrale. Zo worden de bestellingen van de RVA niet meegeteld bij de opvolging van de gezamenlijke opdrachten. Dit druist in tegen de strategische
doelstellingen van het federale beleid voor gecentraliseerde aankopen. Bovendien strookt
die werkwijze niet met de verbintenis die de RVA is aangegaan in artikel 122 van de eerste
aanpassing van zijn vijfde bestuursovereenkomst.
Het gebruik van verschillende platformen zorgt er bovendien voor dat gegevens herhaaldelijk moeten worden ingevoerd, wat kan leiden tot fouten, en dat wijzigingen in de eCatalogue nauwgezet moeten worden opgevolgd (prijsherzieningen, wijzigingen in de loop
van de uitvoering enz.). Om die risico’s te beheersen zijn extra controlemaatregelen nodig.
Om die risico’s en nadelen te ondervangen, verklaart de RVA dat hij maatregelen neemt om
zijn aankoopdiensten te sensibiliseren voor het gebruik van het officiële platform als het
dossier het toelaat. Hij analyseert bovendien de mogelijkheden om links te creëren tussen
het officiële platform en de nieuwe beheerapplicatie.
Delegatieregeling
De delegatieregels werden nageleefd voor de geselecteerde opdrachten. Het Rekenhof stelt
echter vast dat de RVA erop moet toezien dat de bevoegdheden die aan de directeurs-generaal worden gedelegeerd voor de plaatsing van opdrachten, worden verduidelijkt. Deze
zijn immers heel ruim geformuleerd. De RVA geeft aan dat hij een analyse zal uitvoeren
om de risico’s te beperken en de directeurs-generaal te herinneren aan de grenzen van de
subdelegatie.
2.1.3
Opvolging van het aankoopbeleid
In de vijfde bestuursovereenkomst van de RVA zijn strategische doelstellingen geformuleerd voor het aankoopbeheer en de plaatsing van opdrachten96. De begroting en de uitgaven kunnen worden opgevolgd via indicatoren.

94 Artikel 15 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole.
95 Planon voor de directie Werken & Materieel en Lotus Notes voor de directie ICT.
96 Bestuursovereenkomst 2016-2018 en bijakte 2019-2020 goedgekeurd door de ministerraad op 5 april 2019.
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Het Rekenhof stelt echter vast dat meer nauwkeurige indicatoren nodig zijn om te meten in
welke mate de specifieke doelstellingen voor aankopen worden gehaald, onder meer het inschakelen van aankoopcentrales. De RVA is het eens met die aanbeveling en gaat na welke
maatregelen moeten worden ingevoerd. Hij merkt echter op dat de aankoopdirecties en de
juridische dienst al in een vroegere fase controles uitvoeren om na te gaan of er een contract
bestaat dat door een aankoopcentrale werd gesloten. Voor informaticaopdrachten van meer
dan 8.500 euro exclusief btw voert het ICT-Monitoringcomité een extra verificatie uit om de
IT-samenhang van software en investeringen te waarborgen. De RVA neemt bovendien deel
aan de vergaderingen van het IT-synergieprogramma G-Cloud binnen de federale Staat. Als
waarnemer voor de OISZ in het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) is de RVA ook
op de hoogte van de gemeenschappelijke overeenkomsten die beschikbaar zijn via dat netwerk. In het kader van zijn verbintenissen in samenhang met de synergieën tussen OISZ97,
treedt de RVA ook op als aankoopcentrale ten behoeve van de andere OISZ voor een reeks
overheidsopdrachten voor leveringen en diensten.
Met uitzondering van de vastgoedinvesteringen waarvoor een meerjarenplan wordt opgesteld, plannen de twee voornaamste aankoopdirecties de aankopen enkel voor een jaar,
zelfs al wordt een meerjarenbegrotingsraming opgesteld. Het Rekenhof beveelt de RVA aan
één meerjarenplan op te stellen met alle geplande aankopen om een rechtstreeks alomvattend beeld van de geplande aankopen te waarborgen. De RVA geeft aan dat hij die aanbeveling zal onderzoeken. In verband met de projecten van de directie ICT benadrukt hij ook
de oprichting van een nieuwe directie PMO (Project Management Office), bestaande uit de
verschillende projectleiders. Deze directie zal voor elk project begrotingsanalyses uitvoeren en de meerjarenplanning vervolledigen.
2.1.4
Evaluatie van de risico’s
In 2012 heeft een externe consultant een analyse uitgevoerd van de risico’s die zijn verbonden aan het aankoopproces. Enkele van de vastgestelde risico’s zijn: opsplitsen van aankopen, misbruik van uitzonderlijke plaatsingsprocedures en tekortkomingen bij de verificatie
van prestaties en bij de controle van de facturen.
Naar aanleiding van die analyse heeft de RVA een actieplan uitgewerkt met onder meer
de volgende maatregelen: de opstelling door de financiële diensten van een verslag in het
programma voor boekhoudkundig beheer om het risico op opsplitsing te beperken en de
terbeschikkingstelling van tools om de prestaties en de facturen op te volgen.
De directie Interne Audit van de RVA heeft dat actieplan in 2014 en 2016 opgevolgd, en
daaruit bleek dat de maatregelen om tegemoet te komen aan de aanbevelingen allemaal
werden gerealiseerd. Uit het onderzoek door het Rekenhof van een selectie dossiers blijkt
ook dat de aankoopdirecties de uitvoering van de opdrachten opvolgen. In het algemeen
verifiëren ze de leveringen en diensten en de facturen voordat ze die doorsturen naar de
financiële diensten.
Voor een opdracht inzake IT-consultancy merkte het Rekenhof echter enkele tekortkomingen op. Voorts is er geen gestructureerde noch systematische rapportering over de gegevens

97 Artikel 122 van de bestuursovereenkomst.
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per bestelling en per leverancier. Wel zijn er andere rapporteringen (budgettaire rapportering en rapportering over het beheer van de aankoopprocedures).
Deze risicoanalyse zal opnieuw moeten worden geactualiseerd. De RVA stelt dat hij die
actualisering zal uitvoeren. Er zal bovendien een opvolgingstool worden uitgewerkt om de
aanbevelingen te kunnen uitvoeren.
2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1
Voorbereiding van de opdrachten
In het algemeen formaliseren de aankoopdirecties de voorbereiding van de overheidsopdrachtprocedures.
Opdrachten gesloten op basis van technische exclusiviteit
Uit het onderzoek van de plaatsing en de uitvoering van de geselecteerde opdrachten voor
IT-diensten blijken tekortkomingen (zie punt 2.2.2 en punt 2.2.3). Zo werden vier opdrachten gesloten en herhaaldelijk verlengd op basis van technische exclusiviteit, waardoor een
afhankelijkheid ten opzichte van die dienstverlener ontstaat (vendor lock-in). Er worden
jaarlijks ettelijke miljoenen euro aan die firma betaald, bijvoorbeeld 6,4 miljoen euro in
2018. Die situatie van afhankelijkheid ten aanzien van een leverancier wegens de technische
specificaties en de intellectuele eigendom impliceert dat de RVA niet van leverancier kan
veranderen zonder te worden blootgesteld aan buitensporige kosten.
De RVA heeft echter al verschillende maatregelen genomen om uit die informaticaomgeving te geraken, onder meer door twee studies uit te voeren in 2015 en 2017. Na deze laatste
studie werd in het kader van het strategisch project Marilin een inhousecontract met Smals
gesloten voor prestaties voor de migratie naar een gemeenschappelijke, open en beveiligde
IT-omgeving. Dat project wordt eerstdaags gefinaliseerd. De RVA legt overigens uit dat dat
mainframe in 1985 werd gekozen voor een relatieve standaardomgeving waarbij compatibiliteitsproblemen tussen IT-systemen nog niet aan de orde waren. De RVA benadrukt
tot slot dat hij over de contracten heeft onderhandeld om de beste prijzen te verkrijgen en
prestaties en materieel die aangepast zijn aan zijn behoeften, en om de looptijd van de vernieuwingen te beperken.
Als er mogelijk sprake is van een technische exclusiviteit, bepaalt de wetgeving dat het
aangewezen is na te gaan of er een alternatieve of redelijke vervangende oplossing is en of
het ontbreken van mededinging niet het gevolg is van een kunstmatige beperking van de
opdrachtvoorwaarden98. Om na te gaan dat er geen andere economische operatoren zijn die
de prestaties kunnen uitvoeren en zich in te dekken tegen risico’s op bezwaarschriften (onder meer de onverbindendverklaring99), kan de aanbestedende overheid een aankondiging
van vrijwillige transparantie ex ante bekendmaken alvorens de opdracht te sluiten. De RVA
wijst erop dat hij die mogelijkheid tot publicatie ex ante zal onderzoeken in het kader van

98 Artikel 42, § 1, 1°, d), van de wet van 17 juni 2016.
99 Sanctiemechanisme voor de schending van sommige bepalingen van het communautair recht om de mededinging
te herstellen en nieuwe commerciële perspectieven te creëren voor ondernemingen die onrechtmatig niet de mogelijkheid kregen om aan de procedure deel te nemen. Artikel 17 e.v. van de wet van 17 juni 2013 betreffende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten.

RVA / 63

een nieuwe procedure. Hij zal bovendien de aankoopdiensten sensibiliseren voor de uitzonderlijke aard van de technische specificiteit. In het document voor het lanceren van de
procedure zal een specifiek veld worden opgenomen om die analyse beter te formaliseren.
De RVA moet ook anticiperen op de vervaldag van de overeenkomsten en de gevolgen
daarvan, onder meer de kennisoverdracht en de toegang tot de software, door specifieke
bepalingen in zijn opdrachtdocumenten vast te leggen (bijvoorbeeld het bezorgen van de
broncodes). Het beheer van de collectieve kennis blijft essentieel om de goede continuïteit
van zijn diensten en de verwezenlijking van zijn opdrachten te verzekeren. De RVA wijst
erop dat hij dergelijke clausules al heeft gebruikt voor zijn opdrachten. Hij zal voortaan
systematisch analyseren hoe ze in de opdrachtdocumenten kunnen worden geïntegreerd.
Raming van het totaalbedrag van een opdracht
In het algemeen leeft de RVA de regels van publicatie en raming van de bedragen na. Voor
vier geselecteerde opdrachten voor consultancy- en verzekeringsdiensten voor IT-materieel
heeft hij echter niet formeel het geraamde totaalbedrag van de opdracht vermeld dat rekening houdt met de totale looptijd en de volledige geplande prestaties.
De RVA wijst erop dat de aankoopdirecties eraan zullen worden herinnerd om dat aspect
beter te formaliseren. Hij benadrukt echter dat het budget ter sprake komt van bij de lancering van de opdracht en dat het wordt vermeld in de nota aan het beheercomité, voor de opdrachten die aan zijn goedkeuring worden voorgelegd. Er zal worden overwogen algemeen
gebruik te maken van een document voor de lancering van een procedure, waarin onder
meer de raming van het bedrag wordt vermeld.
Eén van de vier opdrachten voor IT-verzekeringen had op grond van zijn totaalbedrag moeten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin
der Aanbestedingen100. Er kan alleen van die regel worden afgeweken door te motiveren
waarom voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werd gekozen.
2.2.2

Plaatsing van de opdrachten

Plaatsingsprocedure en inmededingingstelling
In het algemeen waakt de RVA erover zijn procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten toe te passen en te documenteren. De internebeheersingsprocedures worden
toegepast en in principe wordt er mededinging georganiseerd.
Wat echter zijn uitgaven voor postdiensten betreft (1,5 miljoen euro inclusief btw betaald
aan bpost in 2018), heeft de RVA geen overheidsopdrachtenprocedure noch inmededingingstelling georganiseerd, hoewel dat bij wet verplicht is. Hij heeft rechtstreeks een

100 Artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 18 april 2017. Voor opdrachten die onder de oude wetgeving vallen,
gaat het om artikel 29, § 1, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. De drempel voor Europese bekendmaking bedraagt momenteel 139.000 euro zonder btw bij opdrachten voor leveringen en diensten die onderworpen zijn aan
de wet van 17 juni 2016 en die worden geplaatst door een aanbestedende overheid die is opgenomen in de lijst met
bepaalde federale openbare aanbesteders. Zie artikel 11, 3°, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 en bijlage
2, deel A.
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overeenkomst gesloten met de dienstverlener. De RVA merkt hierbij echter op dat werd
onderhandeld over de voorwaarden van de overeenkomsten.
De RVA heeft bovendien geen overheidsopdrachtenprocedure noch inmededingingstelling
georganiseerd voor twee opdrachten inzake IT-consultancy (voor 3,6 miljoen euro exclusief
btw en minstens 1,8 miljoen euro exclusief btw) en voor een opdracht voor verzekeringsdiensten van 595.000 euro exclusief btw. Het Rekenhof merkt bovendien op dat die overeenkomsten nog steeds lopen en een abnormaal lange looptijd hebben (van 14 tot 32 jaar).
Wanneer een aanbestedende overheid gebruik maakt van een onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking is zij niet vrijgesteld van de verplichting om indien
mogelijk te zorgen voor mededinging 101. In de twee onderzochte opdrachten, die werden
geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met één
enkele firma op basis van technische exclusiviteit, is het ontbreken van een andere redelijke
oplossing niet voldoende terug te vinden.
De RVA stelt echter dat hij al maatregelen heeft genomen om de onwettig gesloten overeenkomst voor prestaties inzake IT-consultancy te beëindigen en een nieuwe procedure te
lanceren met een beroep op mededinging. Zoals aangegeven in het voorgaande punt, loopt
er ook een project voor de migratie van het mainframe, in samenwerking met Smals. Tot
slot wijst de RVA erop dat hij met een denkoefening is gestart om te zorgen voor mededinging voor de prestaties inzake informaticaverzekeringen. Voor andere verzekeringen wordt
al mededinging georganiseerd.
Nazicht van de afwezigheid van uitsluitingsgronden
In het algemeen gaat de RVA na of er geen uitsluitingsgronden zijn. In de meeste gevallen
wordt dat nazicht vermeld in het verslag over de evaluatie van de offertes of in de gemotiveerde gunningsbeslissing.
Voor acht onderzochte opdrachten, voornamelijk voor IT-diensten, heeft het Rekenhof echter vastgesteld dat er geen bewijs is dat de verplichte uitsluitingsgronden ten aanzien van
de betrokken inschrijvers werden geverifieerd. Voor opdrachten die de Europese drempelbedragen niet bereiken102, beveelt het Rekenhof aan te werken met een impliciete verklaring
op erewoord die wordt uitgebreid tot die uitsluitingsgevallen103 in het bestek. Via die werkwijze kan de controle worden beperkt tot de selecteerbare kandidaten of tot de inschrijver
die eventueel als opdrachtnemer kan worden aangewezen.
De RVA moet erop letten dat systematisch een uittreksel uit het strafregister 104 wordt gevraagd (of een gelijkwaardig document dat wordt uitgereikt door een gerechtelijke of
101 Artikel 42, § 1, van de wet van 17 juni 2016.
102 Met uitzondering van overheidsopdrachten van beperkte waarde (minder dan 30.000 euro exclusief btw) waarvoor
de verificatie niet van toepassing is (artikel 92 van de wet van 17 juni 2016).
103 In principe geldt de impliciete verklaring die wordt beoogd in artikel 39, § 1, 1ste lid, van het koninklijk besluit van
18 april 2017 enkel voor de documenten of certificaten in verband met uitsluitingsgevallen die kosteloos toegankelijk zijn voor de aanbestedende overheid via de officiële databanken, wat niet het geval is voor het uittreksel uit
het strafregister. Artikel 39, § 1, 3e lid, van het bovenvermelde besluit voorziet echter in de mogelijkheid om in de
opdrachtdocumenten een clausule op te nemen die bepaalt dat die impliciete verklaring op erewoord ook betrekking heeft op die gevallen.
104 Artikel 72, § 2, 1e lid, 1°, en 2e en 3e lid van het koninklijk besluit van 18 april 2017. Voor opdrachten die onder de
oude wetgeving vallen, gaat het om artikel 61, § 3, 1e lid, 1°, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
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bestuurlijke instantie van het land van oorsprong) om te verifiëren of de betrokken personen zich niet in één van de door de wetgeving bepaalde gevallen van verplichte uitsluiting 105
bevinden, en dat daarvan het bewijs wordt bewaard.
Voor acht opdrachten voor IT-diensten konden bovendien geen bewijzen worden voorgelegd dat de toestand op het vlak van sociale bijdragen en de fiscale toestand werden geverifieerd. Een kandidaat of inschrijver die niet voldoet aan de verplichtingen op dat vlak moet
in principe worden uitgesloten, behalve in bepaalde specifieke omstandigheden.
De RVA sluit zich aan bij die aanbevelingen. Hij zal de aankoopdiensten eraan herinneren
de toestand van de betrokken kandidaten en inschrijvers systematisch te verifiëren en er
de bewijzen van te bewaren. Hij zal ook de clausules van de bestekken in dat verband eenvormig maken.
Onderhandeling over de offertes bij een onderhandelingsprocedure
De RVA onderhandelt niet over alle offertes die worden ingediend voor zijn onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking, met uitzondering van enkele procedures die met één enkele firma werden gevoerd. Die onderhandelingsmogelijkheid (die
verplicht is voor mededingingsprocedures met bekendmaking 106) is echter één van de voornaamste voordelen van een onderhandelingsprocedure omdat ze de mogelijkheid biedt besparingen te realiseren.
Het Rekenhof beveelt de RVA bijgevolg aan uit principe te onderhandelen over de ingediende offertes, op zijn minst over de prijs, in het kader van zijn onderhandelingsprocedures
zonder voorafgaande bekendmaking.
De RVA stemt in met die aanbeveling. Hij wijst erop al maatregelen te hebben genomen
om het principiële gebruik ervan te veralgemenen. Zo zal die mogelijkheid systematisch
worden overwogen voor alle opdrachten die via onderhandelingsprocedure moeten worden
geplaatst.
2.2.3
Uitvoering van de opdrachten
De aankoopdirecties volgen de uitvoering van hun opdrachten op. In het algemeen verifiëren ze de leveringen en diensten en de facturen voordat ze die doorsturen naar de financiële
diensten.
Het Rekenhof heeft echter enkele tekortkomingen vastgesteld bij een opdracht voor de
terbeschikkingstelling van een consultant, voor een onbepaalde duur, waarvoor de uitgevoerde betalingen van 2006 tot 2019 1.825.000 euro bedragen.
Zo was geen goedgekeurde prestatiestaat bij de facturen gevoegd, in tegenstelling tot wat
de tussen de RVA en de dienstverlener gesloten overeenkomst eist. Deze opdracht onderging in de loop van de uitvoering ook verschillende wijzigingen: wijziging van de tarifering

105 Artikel 67 van de wet van 17 juni 2016. Voor opdrachten die onder de oude wetgeving vallen, gaat het om artikel
20 van de wet van 15 juni 2006 en om artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
106 Behalve indien de aanbestedende overheid zich in de opdrachtdocumenten uitdrukkelijk de mogelijkheid heeft
voorbehouden om niet te onderhandelen. Artikel 38, § 4, van de wet van 17 juni 2016.
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(maandtarief vervangen door uurtarief), verandering van opdrachtnemer (de opdracht
werd in de loop van de uitvoering overgenomen door een nieuwe firma) en een indexering
waarin aanvankelijk niet was voorzien). Die wijzigingen kunnen als substantieel worden
aangemerkt en kunnen bijgevolg een nieuwe plaatsingsprocedure vereisen107.
De RVA verduidelijkt echter dat er een rapportering over de prestaties van de consultants
bestaat (opvolging van de prikverrichtingen, plannings- en evaluatiegesprek) en dat er ondertussen maatregelen werden genomen. De directie ICT moet voortaan de prestatiestaten
goedkeuren, die vervolgens bij de facturen worden gevoegd. De RVA legt ook uit dat de
indexeringen er gekomen zijn na onderhandelingen met de dienstverlener, en dat in een
maximale indexering is voorzien.
Om zelf de voorwaarden vast te leggen voor die wijzigingen in zijn opdrachten en om te
vermijden dat een nieuwe plaatsingsprocedure nodig is, beveelt het Rekenhof de RVA aan
te overwegen om voor al zijn opdrachten herzieningsclausules op te nemen (herziening van
de prijzen, vervanging van de opdrachtnemer, wijziging van het personeel dat was aangewezen voor de uitvoering van de opdracht, aanpassingen die noodzakelijk zijn geworden
door technische moeilijkheden die tijdens het gebruik of het onderhoud aan het licht zijn
gekomen …). De RVA antwoordt dat hij die aanbeveling zal onderzoeken om de clausules op
te nemen in de modellen van bestekken.

3

Conclusies en aanbevelingen

3.1
Interne beheersing van de aankoopprocessen
Het Rekenhof stelt vast dat de RVA over tools beschikt om het aankoopproces te beheren en
te controleren, en dat de controlemaatregelen worden toegepast. De interne beheersing van
het aankoopproces is globaal goed georganiseerd en geformaliseerd. Uit het onderzoek van
de dossiers bleek bovendien dat de internebeheersingsmaatregelen in de meeste gevallen
werden toegepast.
Het Rekenhof stelde goede praktijken vast wat betreft de uitwerking van tools voor het beheer van de opdrachten, het gebruik van modeldocumenten en het ter beschikking stellen
van handleidingen en instructies. De aankopers worden uitgenodigd om interne en externe
opleidingen over overheidsopdrachten te volgen. De controles door de regeringscommissaris voor de Begroting en de juridische dienst dekken de gegunde overheidsopdrachten
voldoende af.
De gedecentraliseerde structuur van de organisatie brengt echter nadelen met zich mee voor
het beheer en de opvolging van de overheidsopdrachten, alsook voor de beschikbaarheid
en de kwaliteit van de gegevens. Het niveau van het beheer en van de opvolging is afhankelijk van elke aankopende directie. De RVA beschikt momenteel niet over een eengemaakte
database van al zijn opdrachten in uitvoering. De RVA heeft echter een overheidsopdracht

107 Artikel 38/6 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013. Een wijziging mag slechts in twee specifieke gevallen
zonder nieuwe plaatsingsprocedure worden aangebracht: wanneer de wijziging in de oorspronkelijke opdrachtdocumenten was opgenomen in een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausule, of in de limitatief in het besluit beoogde gevallen (artikel 38/1 tot 38/12). De wijzigingen mogen in geen geval verandering
brengen in de algemene aard van de opdracht.
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gelanceerd om een beheerprogramma aan te kopen waarmee de voortgang van de overheidsopdrachten kan worden opgevolgd en waarmee alle bestaande modeldocumenten
kunnen worden gecentraliseerd.
Om het aankoopproces beter te beheersen en te zorgen voor een grotere regelmatigheid
van zijn opdrachten beveelt het Rekenhof de RVA onder meer het volgende aan:
•

•

•

•
•

een geautomatiseerd, gecentraliseerd en volledig systeem uitwerken waarin alle geplaatste opdrachten (inclusief deze van minder dan 3.000 euro exclusief btw) worden
gegroepeerd en er de kerninformatie over de plaatsingsprocedure in opnemen;
bij voorkeur de officiële toepassing e-Catalogue gebruiken om bestellingen op basis van
opdrachten van de aankoopcentrale FOR-CMS te plaatsen, zodat de bestellingen van de
RVA samen met die van de andere aankopers worden geboekt; zo niet, de controlemaatregelen versterken om ervoor te zorgen dat de bestellingen overeenstemmen met de
voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomsten, en de gedane bestellingen
doorgeven aan de FOD BOSA;
indicatoren uitwerken die nauwkeurig genoeg zijn om te meten in welke mate de specifieke doelstellingen voor aankopen worden gehaald, die indicatoren opvolgen en erover
rapporteren;
een meerjarenplan opstellen dat alle geplande aankopen vermeldt;
de risicoanalyse actualiseren.

3.2
Naleving van de overheidsopdrachtenwetgeving
Het Rekenhof stelt vast dat de RVA erop toeziet dat zijn procedures voor plaatsing van
overheidsopdrachten, ook die van beperkte waarde (minder dan 30.000 euro exclusief btw)
worden toegepast en gedocumenteerd, om de wettelijke en reglementaire bepalingen zo
goed mogelijk na te leven.
Ondanks de internebeheersingsmaatregelen heeft het Rekenhof tekortkomingen vastgesteld bij de mededinging, de formele raming van het totaalbedrag en de verificatie van
het ontbreken van uitsluitingsgronden voor bepaalde recurrente uitgaven evenals voor bepaalde onderzochte opdrachten.
Een fenomeen van vendor lock-in, in het kader van de informaticadiensten met betrekking
tot het mainframe, impliceert daarnaast juridische risico’s en leidt ertoe dat de RVA minder
vat heeft op de infrastructuur, op de kwaliteit van de producten en de diensten en op de
kosten ervan.
De RVA heeft echter al verschillende maatregelen genomen om uit die omgeving te geraken
en om te zorgen dat de regelgeving systematisch op al zijn opdrachten wordt toegepast. Zo
heeft hij beslist om bepaalde consultancycontracten te beëindigen en heeft hij een nieuwe
procedure gelanceerd met een beroep op mededinging. Er loopt ook een project in samenwerking met Smals om het mainframe te migreren. Tot slot wijst de RVA erop dat hij met
een denkoefening is gestart om te zorgen voor mededinging voor de prestaties inzake informaticaverzekeringen.
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Om zijn opdrachten beter te beheren, beveelt het Rekenhof de RVA onder meer het volgende aan:
•

•

•

•
•

•

nagaan, als er mogelijk sprake is van technische exclusiviteit, of er geen andere redelijke
oplossing is en of het ontbreken van mededinging niet het gevolg is van een kunstmatige beperking van de opdrachtvoorwaarden; dat behoorlijk motiveren in de opdrachtdocumenten en een aankondiging van vrijwillige transparantie ex ante bekendmaken
alvorens de opdracht te sluiten, om na te gaan of er geen andere economische operatoren zijn die de prestaties kunnen uitvoeren en om zich in te dekken tegen risico’s op
beroepsprocedures (onder meer de onverbindendverklaring);
bij de voorbereiding van de opdracht anticiperen op de vervaldag van de overeenkomsten en op de gevolgen daarvan, onder meer de kennisoverdracht en de toegang tot de
software, door specifieke bepalingen in de opdrachtdocumenten op te nemen;
voor elke uitgave nagaan of ze aan de overheidsopdrachtenregelgeving onderworpen is
en een overheidsopdrachtenprocedure gebruiken voor alle onderworpen werken, leveringen en diensten;
opdrachten lanceren waarvan de looptijd overeenstemt met de verwachte levenscyclus
van de infrastructuur of van het product;
systematisch een uittreksel uit het strafregister vragen aan de kandidaten en inschrijvers (of een gelijkwaardig document dat wordt uitgereikt door een gerechtelijke of bestuurlijke instantie van het land van oorsprong) om te verifiëren of de betrokken personen zich niet in een van de wettelijk omschreven situaties van verplichte uitsluiting
bevinden; de fiscale toestand en de toestand inzake socialezekerheidsbijdragen van de
inschrijvers verifiëren en daarvan het bewijs bewaren;
voor al zijn opdrachten overwegen herzieningsclausules op te nemen om de voorwaarden
voor de wijzigingen in opdrachten vast te leggen en om te vermijden dat een nieuwe
plaatsingsprocedure moet worden opgestart.

Het Rekenhof stelt vast dat, zowel wat de interne beheersing betreft als wat de toepassing
van de regelgeving betreft, de RVA al maatregelen heeft genomen en verder nadenkt om het
proces van het beheer van de overheidsopdrachten te optimaliseren.
Over het algemeen sluit de RVA zich aan bij de vaststellingen en aanbevelingen en verklaart
hij de nodige acties te zullen ondernemen.

4

Antwoord van de administratie en van de minister

Er werd een gedetailleerd technisch verslag aan de bevoegde minister en aan de RVA bezorgd om de aanbevelingen gemakkelijker te kunnen realiseren. Deze samenvatting werd
ook aan de gesprekspartners voorgelegd om te peilen naar hun reacties. De RVA en de
bevoegde minister hebben geantwoord op 18 september 2020. Hun antwoorden werden
verwerkt in deze samenvatting en in het gedetailleerde technische verslag.
De RVA wees op een reeks maatregelen die al werden uitgevoerd of nog moeten worden uitgevoerd om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het Rekenhof. De minister heeft
aangegeven erover te waken dat deze effectief worden uitgevoerd. In 2021 zal een opvolging
van de aanbevelingen en van de uitgevoerde acties worden georganiseerd.
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Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering –
selectie van
overheidsopdrachten
geplaatst in 2016 en 2017
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (hierna het RIZIV) in 2016 en 2017 plaatste. Hierbij
ging het na of de instelling de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde. Het analyseerde ook de interne beheersing van de aankopen
van het RIZIV.
Het Rekenhof selecteerde 24 dossiers108 voor een totaalbedrag van 6 miljoen euro exclusief
btw 109 uit 60 opdrachten voor afgerond 7 miljoen euro110.
De lijst met overheidsopdrachten die het RIZIV bezorgde, bevat een raamovereenkomst
voor het verstrekken van medische adviezen (4.776.000 euro) en verder opdrachten
voor leveringen van (IT-)materiaal (703.000 euro), bestellingen op kadercontracten bij
Smals vzw, de (voormalige) Rijksdienst voor Pensioenen of andere overheidsdiensten
(608.000 euro), consultancy (507.000 euro) en terbeschikkingstelling van personeel
(193.000 euro). De overige opdrachten (238.000 euro) betreffen voornamelijk werken, ITonderhoud en verhuizingen.
De geselecteerde dossiers zijn de voormelde raamovereenkomst voor het verstrekken van
medische adviezen (4.776.000 euro) en verder dossiers van leveringen van (IT-)materiaal
(420.000 euro), diensten van consultancy (340.000 euro) en terbeschikkingstelling van
personeel (160.000 euro) en een raamovereenkomst voor juridische dienstverlening (zonder bedrag).

108 Twee (van de oorspronkelijk 25) dossiers bleken achteraf niet door het RIZIV zelf geplaatst, maar wel door Smals
vzw en de ADBA Belnet. Deze werden niet verder onderzocht. Eén dossier voor juridische dienstverlening in zeven
percelen werd tijdens het onderzoek aan de selectie toegevoegd.
109 Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
110 De overzichtslijst bevatte alleen de opdrachten met een bedrag hoger dan 5.000 euro. Voor de raamovereenkomst voor juridische dienstverlening was geen opdrachtbedrag bekend, omdat dit wordt bepaald door het aantal
rechtszaken.
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Het onderzoek werd uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2018 en het eerste semester van
2019 aan de hand van de dossierstukken die het RIZIV bezorgde, de digitaal beschikbare
informatie en de antwoorden op de bijkomende vragen die het Rekenhof heeft gesteld (zie
ook punt 2.2.1)
Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 27 november 2019 naar de administrateur-generaal van het RIZIV, met een kopie ter informatie aan de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid en van Asiel en Migratie. De administrateur-generaal van het RIZIV antwoordde op 13 januari 2020. De brief aan de minister bleef onbeantwoord.

2

Vaststellingen

2.1
Interne beheersing van de aankoopprocessen
Het aankoopproces binnen het RIZIV is decentraal georganiseerd binnen de ondersteunende en de operationele diensten. De aankopers van elke dienst maken op basis van de
behoeften opgenomen in de verschillende budgetten een planning op.
Het RIZIV streeft naar een meerjarenplan van behoeften en aankopen volgens de richtlijnen van het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde
overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid. Als een nieuwe overheidsopdracht voor leveringen of diensten wordt opgestart, onderzoekt het RIZIV of aan
deze behoefte kan worden voldaan door gebruik te maken van een centrale aankoopdienst
of via een occasionele gezamenlijke opdracht.
Op dit moment biedt de dienst Aankoop binnen de directie Facility Management ondersteuning aan de aankopende diensten op vlak van overheidsopdrachten. Er zijn geen uniforme
regels of interne procedures voor de aankopende diensten met betrekking tot de rollen,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken actoren. Het RIZIV is echter
begonnen met de oprichting van een cel Overheidsopdrachten binnen de dienst Aankoop.
Op die manier wil het het aankoopproces professionaliseren en centraliseren binnen de ondersteunende diensten en de operationele diensten beter ondersteunen bij hun aankopen.
De aankopende dienst controleert de uitvoering en volgt ze op, met ondersteuning van de
dienst Aankoop.
Het RIZIV beschikt niet over een deontologische code voor overheidsopdrachten. De betrokken medewerkers volgen momenteel de waarden en principes uit de Overheidsopdrachtenwet
2016. In het kader van de voormelde professionalisering en centralisatie van overheidsopdrachten, wil het RIZIV echter in de nabije toekomst een specifieke deontologische code
opstellen.
Het beschikt evenmin over procedures om corruptie en belangenconflicten te bestrijden. De aankopers volgen wel de richtlijnen van de omzendbrief van 5 mei 2014 van de
FOD Kanselarij van de Eerste Minister: “Overheidsopdrachten - Belangenconflicten –
Draaideurmechanisme”.
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2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1
Volledigheid van de overzichtslijst en de dossiers
Het Rekenhof was niet zeker of de overzichtslijst van overheidsopdrachten die het RIZIV
bezorgd had, volledig was. Op een vraag om bijkomende informatie kon het RIZIV maar
gedeeltelijk antwoorden. Om redenen van interne organisatie bleek het uiteindelijk niet
mogelijk om een volledig overzicht te bezorgen.
Het Rekenhof ondervond bovendien moeilijkheden om volledige, overzichtelijke en goed
gestructureerde aankoopdossiers te verkrijgen. Na drie verzoeken van het Rekenhof antwoordde het RIZIV op 30 januari 2019 uiteindelijk dat het geen bijkomende documenten
kon verstrekken. Het Rekenhof kon zich aldus geen volledig beeld vormen van essentiële
stappen in de plaatsingsprocedure (zoals het beroep op de mededinging, de opmaak van
opdrachtdocumenten, offertes, een gemotiveerde beslissing, informatiebrieven en bestelbrieven), omdat alle 24 dossiers onvolledig waren. Dat heeft het onderzoek ook aanzienlijk
bemoeilijkt en vertraagd.
2.2.2
Vaststellingen van het dossieronderzoek
Als aanbestedende overheid actief in de klassieke sectoren is het RIZIV onderworpen aan
de overheidsopdrachtenregelgeving. Het moet een overheidsopdracht plaatsen voor elke
overeenkomst onder bezwarende titel die het sluit met een of meer ondernemers en die
betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen
van diensten, op een aantal specifieke uitsluitingen na.
Voor dertien dossiers van de diensten ICT en Facility (voor in totaal 632.000 euro) kon het
Rekenhof uit de bezorgde dossierstukken (zie ook punt hierboven) niet afleiden dat de bestelling gebeurde na het plaatsen van een overheidsopdracht die conform de overheidsopdrachtenregelgeving was verlopen. Het RIZIV beperkte zich bijvoorbeeld vaak tot informele prijsvragen zonder een bijzonder bestek op te maken en tot herhaaldelijke verlengingen
van de oorspronkelijke overeenkomsten, waarbij niet duidelijk was of deze verlengingen in
overeenstemming waren met de oorspronkelijke overeenkomsten of de overheidsopdrachtenregelgeving. Het RIZIV vermeldde ook merknamen bij de prijsaanvraag die de mededinging beperkten of het sloot overeenkomsten zonder mededinging wegens hoogdringendheid of wegens technische specificiteit, buiten de overheidsopdrachtenregelgeving om.
Voor zeven bestellingen van voormelde diensten (voor een totaal bedrag van 210.000 euro)
plaatste het RIZIV wel een overheidsopdracht, maar het Rekenhof kon, door de voormelde onvolledigheid van de dossiers, geen volledig rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren. Zo
ontbraken offertes, attesten inzake de uitsluitingsgronden, gemotiveerde beslissingen, informatiebrieven, facturen of processen-verbaal van oplevering. In twee dossiers wijzigde
het RIZIV de weging van de gunningscriteria en motiveerde het de puntenscores slechts
gedeeltelijk of onvoldoende.
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3

Aanbevelingen

Het Rekenhof ondervond veel moeilijkheden om volledige, overzichtelijke en goed gestructureerde aankoopdossiers te verkrijgen. De bezorgde dossiers en documenten gaven een
fragmentarisch en onvolledig beeld van de gevoerde plaatsingsprocedure.
Daarom beveelt het Rekenhof het RIZIV het volgende aan om het beheer en de opvolging
van de overheidsopdrachten te verbeteren:
•

•

•

•

4

ten spoedigste een volledig register aanleggen van alle geplaatste overheidsopdrachten
en bestellingen, met vermelding van een uniek dossiernummer, ten behoeve van zowel
de interne opvolging als de externe controle;
voor elke bestelling onderworpen aan de overheidsopdrachtenregelgeving een overheidsopdracht plaatsen. Als de overheidsopdrachtenregelgeving dat toestaat, kan een
beroep gedaan worden op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, bijvoorbeeld wanneer mededinging ontbreekt om technische redenen. De juridische en feitelijke motieven die die procedure rechtvaardigen of mogelijk maken, moet
het RIZIV opnemen in de gemotiveerde gunningsbeslissing;
de overeenkomsten die onterecht buiten de overheidsopdrachtenregelgeving om werden gesloten, in kaart brengen, waar mogelijk opzeggen en in mededinging stellen conform de overheidsopdrachtenregelgeving;
het (sub-)delegatiebesluit afwerken en door het beheerscomité laten goedkeuren en een
deontologische code opstellen voor de aankopers.

Antwoord van de administratie

De administrateur-generaal van het RIZIV antwoordde op 13 januari 2020 dat concrete acties werden opgestart om de aankopen meer te centraliseren bij de dienst Aankoop. Die
dienst heeft bij de operationele diensten referentiepersonen laten aanwijzen die de nodige
info zullen verstrekken om tot een volledig register van de overheidsopdrachten te komen.
Zij zullen ook bijdragen tot de opmaak van een meerjarige behoefteplanning. De dienst
Aankoop moet ook een volledige inventaris van de bestelbonnen opmaken, die unieke
nummers zullen dragen.
De referentiepersonen kregen bovendien interne instructies om goed gestructureerde en
volledige aankoopdossiers te bewaren. De dienst Aankoop zal de aankoopprocessen in
kaart brengen en eenvormige procedures opstellen.
Tot slot kondigde de administrateur-generaal een deontologische code aan, net als een
expliciete verwijzing naar de voormelde omzendbrief van 5 mei 2014 in de opdracht
documenten.
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Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering –
selectie van
overheidsopdrachten
geplaatst tussen 2016 en
2018
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die de Hulpkas voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (hierna de HZIV) tussen 2016 en 2018 plaatste. Hierbij
ging het na of de instelling de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde. Het evalueerde ook de interne beheersing van de aankopen
van de HZIV.
Het Rekenhof selecteerde 30 dossiers111 voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro exclusief
btw 112 uit een overzichtslijst die de HZIV bezorgde met in totaal 80 opdrachten voor een
bedrag van 2,5 miljoen euro.
De overzichtslijst bevatte een aanzienlijk aantal bestellingen (voor in totaal ca.
1.150.000 euro) op kadercontracten bij Smals vzw (consultancy IT), FOR-CMS (meubilair en
informaticamateriaal) of de Regie der Gebouwen (verwarming en elektriciteit)113. De overige
opdrachten gingen hoofdzakelijk over (renovatie)werken aan de gebouwen (530.000 euro),
diensten van architectuur, schoonmaak van de gebouwen, informaticadiensten en drukwerk (460.000 euro). De leveringen betroffen vooral softwarelicenties en informaticamateriaal (337.000 euro).
De selectie van het Rekenhof bestond voornamelijk uit overheidsopdrachten van werken
(480.000 euro), de aanschaf van licenties en informaticamateriaal (350.000 euro), diensten
voor schoonmaak van de kantoren (200.000 euro), onderhoud van licenties (75.000 euro) en
prestaties van architecten (58.000 euro).

111 Zeven van deze dertig dossiers bleken niettemin gegund door andere entiteiten zoals Smals vzw en werden alleen
gecontroleerd op vlak van de uitvoering.
112 Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen exclusief btw.
113 Deze opdrachten werden alleen gecontroleerd op vlak van uitvoering.
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Het onderzoek werd uitgevoerd in het derde kwartaal van 2019 aan de hand van de dossierstukken die de HZIV bezorgde, de digitaal beschikbare informatie en de antwoorden op de
bijkomende vragen die het Rekenhof heeft gesteld.
Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 29 januari 2020 naar de administrateur-generaal van de
HZIV, met een kopie ter informatie aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
en van Asiel en Migratie. De administrateur-generaal van de HZIV verstrekte een antwoord
op 26 februari 2020. De toezichthoudende minister heeft niet geantwoord.

2

Vaststellingen

2.1
Interne beheersing van de aankoopprocessen
De HZIV heeft de maatregelen voor een degelijke interne beheersing van de aankopen veelal voldoende uitgewerkt.
De instelling beschikt over een logistieke dienst die de meeste aankopen coördineert en
ook de aankopen via de raamcontracten van de FOD BOSA en Smals opvolgt. Elke dienst
maakt zelf de technische specificaties op. Als de vereiste knowhow daartoe niet aanwezig
is, doet de HZIV een beroep op externe dienstverleners.
Binnen de logistieke dienst volgt één persoon de overheidsopdrachtenwetgeving op en organiseert de opdrachten. Voor specifieke vragen of problemen wendt hij zich tot de FOD
BOSA of de juridische dienst van de HZIV.
Alvorens een aankoopprocedure op te starten, gaat de HZIV systematisch na of het product
niet beschikbaar is via e-Catalogue. De instelling gebruikt in belangrijke mate bestaande
kadercontracten en publiceert zijn opdrachten op het platform e-Procurement.
De logistieke dienst volgt de risico’s rond de aankoopcyclus op en ziet er ook op toe dat
opdrachten niet opgesplitst worden. Deze dienst adviseert het management van de HZIV.
De HZIV beschikt niet over een geïnformatiseerd systeem om de aankoopprocedures op te
volgen. De boekhouding bewaart de facturen en de logistieke dienst de gunningsdossiers.
Alle bestelbonnen en facturen worden wel geregistreerd.
De overheidsopdrachten worden steeds door twee tot drie personen opgevolgd en aankopen vanaf 5.000 euro inclusief btw vergen de goedkeuring van de administrateur-generaal.
Elke aankoop moet worden gemotiveerd en de logistieke dienst verifieert of de behoefte
gerechtvaardigd is.
Het principe van functiescheiding tussen de aankoopdienst en de financiële dienst is voldoende in het aankoopproces geïntegreerd. Voor de goedkeuring van de facturen en de
betaling geldt het “vierogenprincipe”.
De HZIV beschikt over een interne auditdienst, die ook bevoegd is voor overheidsopdrachten, een huishoudelijk reglement met de bevoegdheidsdelegaties en een deontologische code.
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2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1
Voorbereiding van de opdracht
De HZIV bereidde één dossier onvoldoende voor: de kostprijs voor het verstrekken van architectuurprestaties werd initieel geraamd op 60.000 euro inclusief btw, maar aanvullende
diensten verhoogden de uiteindelijke kostprijs tot 185.702 euro inclusief btw. Hoewel het
architectenbureau in zijn offerte al duidelijk een uitbreiding van de architectuurdiensten
suggereerde met diensten die niet waren opgenomen in het bijzonder bestek, besloot de
HZIV de opdracht toch te gunnen. Gelet op de verschillende voorbehouden geformuleerd
in de offerte van het architectenbureau, had de HZIV het bestek moeten herwerken en de
opdracht vervolgens opnieuw in mededinging stellen.
In twee dossiers (voor in totaal 254.000 euro) werd verwezen naar overheidsopdrachtenregelgeving die niet meer van toepassing was114.
2.2.2

Plaatsing

Principe van de mededinging
In drie kleine dossiers (voor in totaal 33.000 euro) sloot de HZIV overeenkomsten zonder
mededinging. In één daarvan, voor de aankoop van software, beriep de HZIV zich ten onrechte op een monopoliesituatie. In een ander dossier, voor architectuurprestaties, verantwoordden de praktische overwegingen (“kennis van het gebouw en de plannen”) onvoldoende
het gebrek aan mededinging. Tot slot werd één opdracht gegund zonder een geformaliseerd
beroep op de mededinging: de HZIV voerde via internet alleen een technische evaluatie uit
van de softwarepakketten die in aanmerking kwamen. De technisch beste oplossing werd
niet geselecteerd door een te hoge kostprijs. De HZIV verzocht de potentiële leveranciers
echter niet om een formele offerte in te dienen.
Twee van deze opdrachten, waaronder de laatst vermelde, overschreden bovendien de toenmalige drempel van 8.500 euro exclusief btw voor de gunning van opdrachten via een aanvaarde factuur, zodat een geformaliseerde mededinging wel degelijk vereist was.
Motivering van de gunningsbeslissing
In vier dossiers (voor in totaal 182.500 euro) was de motivering niet afdoende of kon de
gemotiveerde beslissing niet worden teruggevonden. In één dossier uit 2016 motiveerde de
HZIV onvoldoende dat de opdrachtnemer op het tijdstip van de gunning van de opdracht
de enige firma was om de opdracht uit te voeren. Een gelijkaardige overheidsopdracht werd
immers in 2018 via een kadercontract door Smals aan een concurrerende firma gegund.
In een renovatiedossier gebruikte de HZIV de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, maar verwees ze niet naar het wetsartikel waarop het gebruik van
deze procedure steunde. Tot slot kon de HZIV in twee dossiers geen gemotiveerde gunningsbeslissing voorleggen.

114 Respectievelijk de Overheidsopdrachtenwet 1993 en de Overheidsopdrachtenwet 2006.
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Goedkeuring beheerscomité
In twee opdrachten (voor in totaal 57.000 euro) vroeg de HZIV niet vooraf de goedkeuring
van het beheerscomité.
2.2.3

Uitvoering van de opdracht

Borgtocht
In één dossier van 204.000 euro werd de borg niet gesteld binnen de reglementaire termijn van 30 dagen. In twee bestellingen op een kadercontract van de Regie der Gebouwen
(voor in totaal 33.000 euro) ontbrak het bewijs van de borgstelling. De HZIV nam echter
in geen enkel dossier één van de maatregelen of sancties, bepaald in artikel 29 van het
KB Uitvoering.
Contractuele uitvoeringstermijn
In één dossier van 48.000 euro werden de werken niet binnen de termijn van de offerte
uitgevoerd en hield de HZIV de reglementaire vertragingsboete niet in.

3

Aanbevelingen

De dertig onderzochte dossiers waren goed gestructureerd. Het onderzoek toont aan dat de
HZIV de overheidsopdrachtenregelgeving beheerst en ernaar streeft die zo goed mogelijk
na te leven. Niettemin werden een beperkt aantal opmerkingen geformuleerd en beveelt
het Rekenhof het volgende aan om het beheer van de overheidsopdrachten verder te optimaliseren:
•

•

•

4

De HZIV moet overheidsopdrachten zorgvuldig voorbereiden om over een correcte raming van de kostprijs te beschikken. Ze moet altijd een beroep doen op de mededinging
bij het toewijzen van een overheidsopdracht en moet strikter waken over de naleving
van de voorschriften over de motivering van de beslissingen, de borgtocht en de vertragingsboetes bij een overschrijding van de contractuele uitvoeringstermijn.
Het aankoopproces van de HZIV vindt plaats binnen een organisatiestructuur die bijdraagt tot een doeltreffend en doelmatig beheer van de overheidsopdrachten, maar die
beschikt over beperkte personele middelen, ook voor de opvolging van de risico’s rond
de aankoopcyclus. De creatie van een gespecialiseerde cel Overheidsopdrachten kan
bijdragen tot een betere opvolging en ondersteuning van de gunningsprocedures van
de instelling.
De HZIV kan overwegen een geïnformatiseerd systeem aan te schaffen om de
aankoopprocedures op te volgen.

Antwoord van de administratie

De administrateur-generaal van de HZIV antwoordde dat de HZIV zich kan vinden in de
conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof en zal trachten ze zo goed mogelijk toe te
passen en te integreren in het aankoopproces.
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Federaal Agentschap voor de
Opvang van Asielzoekers –
selectie van
overheidsopdrachten
geplaatst in 2017 en 2018
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die het Federaal
Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (hierna Fedasil) in 2018 plaatste. Hierbij ging
het na of de instelling de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde. Het evalueerde ook in welke mate Fedasil aan de aanbevelingen
van het vorige onderzoeksverslag uit 2017 is tegemoetgekomen115.
Het Rekenhof selecteerde 39 dossiers voor een totaalbedrag van 3,3 miljoen euro exclusief
btw 116 uit een totaal van ongeveer 2.300 opdrachten, verdeeld over het hoofdbestuur (zowat
70 dossiers) en de 70 lokale opvangcentra 117.
De lijst met overheidsopdrachten die Fedasil bezorgde, bevatte, voornamelijk voor de opvangcentra, niet de bedragen van de geplaatste opdrachten. Voor sommige opdrachten uit
de lijst was de gunningsprocedure bovendien nog niet afgerond en andere opdrachten had
Fedasil uiteindelijk niet toegewezen. Daardoor kon het totaal van de opdrachten geplaatst
in 2018 niet worden bepaald. De overheidsopdrachten gaan in hoofdzaak over inrichtingsen onderhoudswerken aan de opvangcentra, onderhoud van het materiaal, aankoop van
voertuigen, meubilair, kleding en verbruiksproducten voor de bewoners, juridische diensten, vervoersdiensten en informaticamateriaal.
De 39 geselecteerde dossiers (13 van het hoofdbestuur en 26 van de opvangcentra) gaan,
wat het hoofdbestuur betreft, vooral over aankopen van verbruiksproducten (voor in totaal
973.000 euro), van (IT-)materiaal en voertuigen (585.000 euro) en van diensten voor bewaking (300.000 euro) en verzekeringen (930.000 euro). In de lokale opvangcentra betreffen
ze vooral de aankoop van kleding en materieel, (onderhouds-)werken en opleidingen van
personeel.

115 Rekenhof, Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie, Verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, 65 p., www.rekenhof.be .
116 Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen exclusief btw.
117 Deze hebben immers delegatiebevoegdheid om opdrachten van beperkte waarde (tot 30.000 euro exclusief btw)
te plaatsen.
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Het onderzoek werd uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van
2020 aan de hand van de dossierstukken die Fedasil bezorgde, de digitaal beschikbare informatie en de antwoorden op de bijkomende vragen die het Rekenhof heeft gesteld.
Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 1 april 2020 naar de algemeen directeur van Fedasil,
met een kopie ter informatie aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van
Asiel en Migratie. Beide brieven bleven onbeantwoord.

2

Vaststellingen

2.1
Interne beheersing van de aankoopprocessen
Het Rekenhof onderzocht in 2017 de overheidsopdrachten die Fedasil plaatste in 2015 en
2016. Het is nagegaan of de toen geformuleerde aanbevelingen over de interne beheersing
werden opgevolgd.
Het Rekenhof verzocht Fedasil een centraal register aan te leggen met alle opdrachten die
het plaatst en op basis daarvan mogelijkheden tot globale aankopen te identificeren en in
voorkomend geval dergelijke overeenkomsten te sluiten. Fedasil trad deze aanbeveling bij
en inventariseerde zijn opdrachten. De overzichtstabel die het aan het Rekenhof voorlegde,
bevat echter niet altijd alle informatie, zoals de opdrachtbedragen, de medecontractant(en),
de borgtocht, de looptijd enz.
Fedasil erkent ook dat vele kleine, decentraal geplaatste bestellingen kunnen worden gegroepeerd, maar het wees op de werklast die daarmee gepaard gaat. Het Rekenhof blijft
niettemin van oordeel dat dit voordeel kan opleveren bij de aankoop van meubilair, onderhoudsproducten en -materiaal, kleding, elektrische toestellen en keukenmateriaal of kleine
onderhoudswerken.
Het Rekenhof verzocht Fedasil te onderzoeken of het aankoopcentrales of kadercontracten van andere aanbestedende overheden kan gebruiken. Uit de bezorgde tabel kon het
Rekenhof afleiden dat Fedasil momenteel effectief bestellingen plaatst op kadercontracten
van Smals vzw, Defensie en de Regie der Gebouwen en deelneemt aan overeenkomsten in
het kader van het in 2017 opgerichte federaal aankoopmodel.
Fedasil beschikt inmiddels ook over een deontologische code voor het aankoopproces en
een beslissingsmatrix, zoals het Rekenhof in 2017 had gevraagd.
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2.2

Dossiers van het hoofdbestuur

2.2.1

Plaatsing van de opdrachten

Mededinging
In twee dossiers (voor in totaal 70.000 euro) wees het Rekenhof Fedasil erop dat het gelijkheidsbeginsel niet was nageleefd, omdat de mededinging op kunstmatige wijze was beperkt of georganiseerd:
•

•

In één dossier schreef Fedasil drie hotels aan voor een offerte voor een residentieel seminarie, waarbij de laagste prijs doorslaggevend was. Twee van de drie hotels behoorden
echter tot een beduidend duurder en luxueuzer marktsegment dan de gekozen inschrijver, wat zich logischerwijze weerspiegelde in de prijsoffertes.
Voor de leasing van een dienstwagen verzocht de begunstigde om één specifiek automerk
en model, wat de mededinging aanzienlijk beperkte.

Bepalingen van het bijzonder bestek
In drie dossiers (voor in totaal 1.230.000 euro) nam Fedasil verkeerde of tegenstrijdige bepalingen op in het bijzonder bestek. Eén bestek vermeldde twee verschillende gunningsprocedures. Een tweede sloot verlengingen uit maar bepaalde anderzijds dat de opdracht
eindigde op de laatste dag van het contract, eventuele verlengingen inbegrepen. Datzelfde
bestek, gegund via een open procedure, stelde terecht dat onderhandelingen uitgesloten
zijn, maar stond in een andere bepaling van het bestek onderhandelingen en de eventuele
indiening van BAFO’s toe. Een derde bestek met verschillende percelen bepaalde dat er
geen mogelijkheid tot verlenging van de opdracht was, hoewel alle overeenkomsten achteraf zijn verlengd.
Uitsluitingsgronden
In één dossier van 35.000 euro liet Fedasil na de uitsluitingsgronden bij de onderaannemer
van de gekozen firma te verifiëren.
Kwalitatieve selectiecriteria
In twee dossiers (voor in totaal van 1.154.000 euro) week Fedasil af van de bewijsmiddelen
voor de kwalitatieve selectie of van de minimumniveaus uit het bijzonder bestek en wees
het de opdrachten toe toe aan inschrijvers die niet voldeden aan de opgelegde criteria.
2.2.2 Uitvoering
Borgtocht
In vier dossiers (voor in totaal 1.372.000 euro) stelde het Rekenhof vast dat niet (tijdig)
werd voldaan aan de verplichting tot borgstelling, dat Fedasil geen bewijs van borgstelling
kon voorleggen of dat het de borgstelling verkeerd berekende. Fedasil stelde in het eerste
geval de opdrachtnemers niet in gebreke en hield hierna de borgtocht evenmin af van de
verschuldigde bedragen of ging niet over tot ambtshalve maatregelen, zoals opgelegd door
artikel 29 van het KB Uitvoering.
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Verificatie en betaling van de facturen
In negen van de dertien dossiers (voor in totaal 2.763.000 euro) overschreed Fedasil de verificatie- (39 facturen) en/of betalingstermijnen (54 facturen) van het KB Uitvoering zonder
de van rechtswege verschuldigde verwijlintresten te betalen.
2.3
Dossiers van de lokale opvangcentra
In de 26 onderzochte opdrachten van de lokale opvangcentra werd gebruikgemaakt van
een aanvaarde factuur, omdat de geraamde waarde de drempel van 30.000 euro niet overschreed. Het totaalbedrag van de opdrachten beliep zowat 164.000 euro.
Wat de plaatsing van deze opdrachten betreft, stelde het Rekenhof in drie dossiers vast dat
Fedasil geen bewijs van mededinging kon voorleggen of een laattijdig ingediende of onvolledige offerte had geselecteerd.
Wat de uitvoering betreft, overschreed Fedasil voor 28 facturen de verificatietermijn uit het
KB Uitvoering en de opdrachtdocumenten.

3

Aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat Fedasil inspanningen heeft geleverd om het aankoopproces
en de toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving te verbeteren en dat het de twee
belangrijkste organisatorische aanbevelingen uit het onderzoek uit 2017 heeft opgevolgd.
Niettemin beveelt het Rekenhof het volgende aan, om het beheer van de overheidsopdrachten verder te optimaliseren:
•

•
•

Fedasil moet voor elke bestelling het beroep op de mededinging zo correct en ruim
mogelijk organiseren, de bijzondere bestekken vóór hun publicatie of verzending zorgvuldig op onvolkomenheden nalezen en waken over de reglementaire bekendmakingsvoorschriften.
Fedasil moet nauwgezet de uitsluitingsgronden nagaan en strikt de bepalingen over de
kwalitatieve selectie naleven.
Wat de uitvoering van de opdrachten betreft, moet Fedasil de voorschriften over de
borgtocht en de verificatie- en betalingstermijnen respecteren.
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Koninklijke Bibliotheek
van België – selectie van
overheidsopdrachten
geplaatst in 2017 en 2018
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die de Koninklijke
Bibliotheek van België (hierna de KBR) in 2017 en 2018 plaatste. Hierbij ging het na of de
instelling de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste
en uitvoerde. Het evalueerde ook de interne beheersing van de aankopen van de KBR.
Het Rekenhof selecteerde 27 dossiers voor een totaalbedrag van 1,7 miljoen euro inclusief
btw 118 uit een totaal van 250 opdrachten voor een bedrag van afgerond 7,8 miljoen euro.
De lijst met overheidsopdrachten die de KBR bezorgde, bevatte veel relatief kleine uitgaven
voor de aankoop of restauratie van wetenschappelijke werken (voor een totaalbedrag van
1.500.000 euro), bestellingen op kadercontracten (2.300.000 euro) bij o.m. Smals vzw (ITdienstverlening), FOR-CMS (telefonie, informaticamaterieel, meubilair en verhuisprestaties)
en de Regie der Gebouwen (onderhoudscontracten, levering van water, gas en elektriciteit)
en voor de aankoop van abonnementen op het openbaar vervoer (523.000 euro). De overige
opdrachten betreffen voornamelijk (renovatie-) werken aan de gebouwen (1.200.000 euro),
bewaking (648.000 euro), leveringen van materiaal en meubilair (500.000 euro), diverse
consultancy (350.000 euro) en onderhoud van het gebouw en het materiaal (240.000 euro).
De selectie van opdrachten die het Rekenhof onderzocht heeft, bevat vooral overheidsopdrachten van werken (870.000 euro), leveringen van meubilair en materiaal (320.000 euro)
en diensten voor bewaking (648.000 euro), consultancy (220.000 euro) en onderhoud
(140.000 euro).
Het onderzoek werd uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2019 aan de hand van de dossierstukken die de KBR bezorgde, de digitaal beschikbare informatie en de antwoorden op
de bijkomende vragen die het Rekenhof heeft gesteld.
Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 26 februari 2020 naar de algemeen directeur van de
KBR, met een kopie ter informatie aan de minister van Wetenschapsbeleid. Beide brieven
bleven onbeantwoord.

118 Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen inclusief btw.
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2

Vaststellingen

2.1
Interne beheersing van de aankoopprocessen
De KBR beschikt niet over een centrale aankoopdienst of een gespecialiseerde cel
Overheidsopdrachten en evenmin over een geïnformatiseerd systeem om de aankoopprocedures op te volgen, over interne instructies voor het (chronologische) verloop van het
aankoopproces of over een delegatiebesluit en een deontologische code.
De KBR voerde geen risicoanalyse van de aankoopcyclus uit. Het ingevoerde principe van
functiescheiding is niet gedocumenteerd.
De instelling beschikt niet over een centraal archief voor zijn overheidsopdrachten: de facturen worden op de boekhouding bewaard en de gunningsdossiers bij de dossierverantwoordelijken.
2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1

Plaatsing

Motiveringsplicht
In vier dossiers was het beroep op de onderhandelingsprocedure of de gunning niet afdoende gemotiveerd of kon de gemotiveerde beslissing niet worden teruggevonden.
In één dossier (13.000 euro), gegund onder de Overheidsopdrachtenwet 2006, stelde de KBR
geen gemotiveerde gunningsbeslissing op. In een tweede dossier (22.000 euro) motiveerde
de KBR in het dossier wel materieel waarom geen beroep werd gedaan op de mededinging
bij de uitbreiding van de bestaande opdracht, maar liet ze na formeel te motiveren onder
welke hypothese van de Overheidsopdrachtenwet 2016 deze uitbreiding viel. In een derde
dossier (35.000 euro) verstuurde de KBR de uitnodigingen tot het indienen van een offerte
op 9 november 2016. De KBR beriep zich daarbij ten onrechte op de nieuwe regels voor de
overheidsopdrachten van beperkte waarde (bedrag van de opdracht is lager dan 30.000 euro
exclusief btw) die op 30 juni 2017 ingevoerd werden. De KBR had dus, overeenkomstig de
Overheidsopdrachtenwet 2006, moeten motiveren welke gunningsprocedure werd gevolgd
(in dit geval de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking). Ten slotte
kon in een vierde dossier (44.000 euro) een materiële, maar geen formele motivering worden teruggevonden voor het beroep op een monopolie dat de KBR inriep.
Regelmatigheid
In twee dossiers (voor in totaal 78.700 euro) was niet duidelijk of de KBR de administratieve of technische regelmatigheid van de offertes onderzocht. Het gunningsverslag bevatte
hierover geen informatie.
Toepasselijke regelgeving
In één dossier (35.000 euro) beriep de KBR zich ten onrechte op de Overheidsopdrachtenwet
2016 die van kracht werd vanaf 30 juni 2017. De opdracht viel nog onder de
Overheidsopdrachtenwet 2006, omdat de KBR de uitnodigingen tot het indienen van een
offerte verstuurde op 9 november 2016. De nieuwe regels voor overheidsopdrachten van
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beperkte waarde (bedrag van de opdracht is minder dan 30.000 euro exclusief btw) konden
dus nog niet worden toegepast.
In twee andere dossiers (voor in totaal 388.000 euro) verwees de KBR in beide gemotiveerde
gunningsbeslissingen naar artikelen van de Overheidsopdrachtenwet 2006, terwijl ze deze
opdrachten bekendmaakte in het Bulletin der Aanbestedingen op respectievelijk 31 augustus 2017 en 14 juni 2018, dus ruim na de inwerkingtreding van de Overheidsopdrachtenwet
2016 op 30 juni 2017.
Informatieverplichting
In twee dossiers (voor in totaal 79.000 euro) verzond de KBR de kennisgevingen aan de
gekozen en niet-gekozen inschrijvers niet gelijktijdig, maar met een tijdsverschil van zowat
twee weken.
2.2.2

Uitvoering

Borgtocht
In één dossier, met verschillende percelen voor een totaalbedrag van 51.700 euro, ontbraken
de bewijzen van borgstelling en in een ander dossier van 722.ooo euro bepaalde de KBR
de borgtocht verkeerdelijk op vijf procent van het opdrachtbedrag inclusief btw, terwijl de
borgtocht reglementair moet worden berekend op het opdrachtbedrag exclusief btw.
Verificatie- en betalingsverplichtingen
In één dossier van 28.000 euro exclusief btw werd op beide facturen ten onrechte ook de
btw betaald, hoewel de firma zelf op deze facturen geen btw in rekening had gebracht.
Voorlopige oplevering
Tot slot was het in één dossier van 189.000 euro onduidelijk of de KBR het voorgeschreven
proces-verbaal van voorlopige oplevering van de leveringen had opgesteld.

3

Aanbevelingen

De onderzochte dossiers waren vrij volledig en goed gestructureerd. Het onderzoek toont
aan dat de KBR ernaar streeft de overheidsopdrachtenregelgeving zo goed mogelijk na te
leven. Niettemin formuleert het Rekenhof een beperkt aantal opmerkingen om het beheer
van de overheidsopdrachten in de toekomst verder te optimaliseren.
De KBR moet strikter waken over de naleving van de voorschriften over de motiverings- en
informatieverplichting, de borgtocht en de voorlopige oplevering. Ze moet in het kader van
de transparantie van de gevolgde gunningsprocedure ook de bevindingen van het regelmatigheidsonderzoek van de offertes omstandiger uiteenzetten.
De oprichting van een cel Overheidsopdrachten binnen de KBR en een aangepast informaticasysteem zouden bijdragen tot een betere opvolging en ondersteuning van de gunningsprocedures. De KBR moet ook een risicoanalyse van de aankoopcyclus, een delegatiebesluit
en een deontologische code opmaken.
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Regie der Gebouwen –
selectie van
overheidsopdrachten
geplaatst tussen 2016 en 2019
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten van werken onderzocht die de
Regie der Gebouwen (hierna de Regie) tussen 2016 en 2019 plaatste. Hierbij ging het na of de
instelling de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste
en uitvoerde. Het besteedde ook bijzondere aandacht aan de wijzigingen die de Regie tijdens de uitvoering van de opdrachten aan het oorspronkelijk concept aanbracht.
Het Rekenhof selecteerde 50 dossiers voor een totaalbedrag van 84,3 miljoen euro inclusief btw 119 uit een totaal van ongeveer 1.965 opdrachten voor een totaalbedrag van 384 miljoen euro. De geselecteerde opdrachten waren gegund door vier operationele diensten van
de Regie en op het moment van het onderzoek waren aan deze opdrachten voor 7 miljoen euro wijzigingen aangebracht.
Het onderzoek werd uitgevoerd in de eerste drie kwartalen van 2020 aan de hand van de
dossierstukken die de Regie bezorgde, de digitaal beschikbare informatie en de antwoorden op de bijkomende vragen die het Rekenhof heeft gesteld.
Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 18 november 2020 naar de administrateur-generaal
van de Regie en aan de staatssecretaris voor Digitalisering. De administrateur-generaal
antwoordde op 8 januari 2021. De brief aan de staatssecretaris bleef onbeantwoord, maar
zijn beleidscel deelde per mail van 21 januari 2021 mee geen specifieke commentaren te
hebben.

2

Vaststellingen

2.1

Plaatsing

Mededinging
Als aanbestedende overheid actief in de klassieke sectoren is de Regie onderworpen aan
de overheidsopdrachtenregelgeving. Het moet een overheidsopdracht plaatsen voor elke
overeenkomst onder bezwarende titel die het sluit met een of meer ondernemers en die
betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen
van diensten, op een aantal specifieke uitsluitingen na.

119 Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen inclusief btw.
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In één dossier (voor 7,8 miljoen euro) wees de Regie een bijkomende opdracht laattijdig en
zonder een beroep op de mededinging toe aan de aannemer die op dat moment de oorspronkelijke opdracht uitvoerde. Ze gunde de aanvullende opdracht na de voorlopige oplevering
van het geheel van de werkzaamheden via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op basis van artikel 26, § 1, 1° f), van de Overheidsopdrachtenwet
2006 (techniciteit). De formele gunning van de aanvullende opdracht vormde in feite de
loutere bevestiging van al uitgevoerde werken.
Advies van de Inspectie van Financiën
Artikel 15, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole bepaalt dat het advies van de Inspectie van Financiën
vereist is bij de opstart en bij de gunning van een overheidsopdracht boven de reglementair
bepaalde drempels.
In veertien dossiers (voor in totaal 27,8 miljoen euro) werd de Inspectie van Financiën voor
voldongen feiten geplaatst omdat de werken of (voornamelijk) de contractuele wijzigingen
al waren uitgevoerd of het dossier hem zo laat werd voorgelegd, dat de werken niet meer
tijdig konden worden opgeleverd.
Bepalingen van het bijzonder bestek
In vijf dossiers (voor in totaal 12,6 miljoen euro) stelde het Rekenhof vast dat noodzakelijke
administratieve voorschriften over de minimumeisen voor de kwalitatieve selectie in het
bestek ontbraken of dat een zorgvuldigere voorbereiding van het bestek materiële of technische fouten, latere wijzigingen aan de opdracht of aanzienlijke aanvullende werken had
kunnen vermijden.
In één dossier van 11,5 miljoen euro sloot de Regie tijdens de uitvoering van de werken voor
zowat 5 miljoen euro aan verrekeningen af. Uit het dossier bleek dat zowel de aannemer als
de dienst die het gebouw zou bezetten, tekortkomingen of uitvoeringsmoeilijkheden in het
basisdossier had aangeduid. Het Rekenhof vroeg dan ook of een zorgvuldigere voorbereiding van het dossier het aanzienlijke aantal verrekeningen (62) niet had kunnen beperken.
Volgens de Regie kon niet meer worden nagegaan of het basisdossier moest worden aangepast doordat vragen van de bezettende dienst verkeerd waren geïnterpreteerd bij de opmaak ervan, doordat het ging om een vergetelheid van één van de partijen of doordat er een
gebrek aan coördinatie was. De Regie wees in bijkomende orde op personeelsproblemen,
het innovatieve karakter van de werken en de tijdsdruk veroorzaakt door de schadevergoeding die moest worden betaald als de Regie het gebouw niet tijdig zou verlaten. Door dat
alles bevond de Regie zich in een zwakke positie tegenover de opdrachtnemer.
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2.2

Uitvoering

Borgtocht
In acht dossiers (voor in totaal 4,9 miljoen euro) voldeed de opdrachtnemer niet aan de
verplichting tot tijdige borgstelling. Uit deze dossiers bleek dat de Regie daartegen geen
maatregel of sanctie genomen heeft zoals bepaald in artikel 29 van het KB Uitvoering (bv.
een ingebrekestelling of een maatregel van ambtswege).
Naleving van de betalingsverplichtingen
In 42 van de 50 onderzochte dossiers overschreed de Regie voor één of meer schuldvorderingen de betalingstermijn. Van de 376 schuldvorderingen, voor in totaal ongeveer 51,4 miljoen euro, werden er 207 (55 %) met vertraging betaald. Bij het afsluiten van de audit had de
Regie slechts in acht dossiers de krachtens artikel 69 van het KB Uitvoering van rechtswege
verschuldigde verwijlintresten betaald of was ze van plan dit te doen. Het bedrag aan betaalde verwijlintresten bedroeg op dat moment 425.000 euro.
Proces-verbaal van oplevering en vrijgave van de borgtocht
De overheidsopdrachtenwetgeving bepaalt dat alleen mag worden betaald voor verstrekte
en aanvaarde diensten. Prestaties mogen dus alleen worden betaald als (een vertegenwoordiger van) de aanbestedende overheid vastgesteld heeft dat ze voldoen aan de voorschriften
van het bestek. Die vaststelling moet worden opgenomen in een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering, overeenkomstig artikel 92 van het KB
Uitvoering.
Artikel 33, eerste lid, van het KB Uitvoering bepaalt daarnaast dat als de opdrachtdocumenten een oplevering in twee stadia (voorlopige en definitieve oplevering) voorschrijven, de
borgtocht voor de helft moet worden vrijgegeven binnen vijftien dagen na elke oplevering.
In het geval van één enkele oplevering, moet de borgtocht volledig worden vrijgegeven binnen vijftien dagen na de oplevering. De opdrachtnemer hoeft de vrijgave van de borgtocht
niet te vragen: de vraag tot oplevering geldt meteen ook als vraag tot vrijgave van de borgtocht.
Als de aanbesteder de borgtocht niet binnen de gestelde termijn vrijgeeft, moet hij conform
artikel 69 van het KB Uitvoering een intrest voor laattijdige betaling betalen.
In drie dossiers (voor in totaal 1 miljoen euro) kon de Regie geen proces-verbaal van voorlopige en/of definitieve oplevering voorleggen. In zestien dossiers (voor in totaal 30,1 miljoen euro) werd de (helft van de) borgtocht niet binnen de termijn na de voorlopige of
definitieve oplevering vrijgegeven of was het onduidelijk waarom hij nog niet was vrijgegeven. Het was evenmin duidelijk of de verwijlintresten opgelegd door artikel 69 van het KB
Uitvoering werden betaald.
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2.3
Wijzigingen en verrekeningen aan de opdrachten
Overheidsopdrachten voor werken bevatten meestal posten tegen prijslijst. Het is inherent
aan deze opdrachten dat de werkelijke hoeveelheden kunnen afwijken van de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in de opdrachtdocumenten.
De aanbestedende overheid kan ook wijzigingen aanbrengen aan het oorspronkelijk bestek,
maar niet onbeperkt. Het mededingings- en transparantiebeginsel en het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers geldt immers niet enkel voor de gunning, maar ook
voor de uitvoering van de opdracht. Tijdens de uitvoering mogen aan de opdracht dan ook
geen wezenlijke wijzigingen worden aangebracht. Als de wijzigingen die tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht voor werken worden aangebracht, wezenlijk verschillen
van de oorspronkelijke overeenkomst, vormen ze in principe een nieuwe overheidsopdracht
waarvoor de aanbestedende overheid een nieuwe gunningsprocedure moet uitschrijven.
Vanzelfsprekend mogen verrekeningen ook geen verdoken nieuwe (onderhandse) opdrachten zijn, omdat ze dan de principes van gelijkheid en mededinging zouden miskennen.
Het Rekenhof onderzocht op dit punt zeven van de vijftig opdrachten, omdat de aangebrachte wijzigingen in absoluut bedrag of in verhouding tot het oorspronkelijk opdrachtbedrag aanzienlijk waren.
In drie dossiers (voor in totaal 27,4 miljoen euro en 1,7 miljoen euro (of 6,2 %) aan verrekeningen) beoordeelde het Rekenhof de wijzigingen als aanvaardbaar, steunend op de onderliggende documenten en de toelichting door de Regie.
In één dossier van 11,5 miljoen euro beliepen de meerkosten zowat 5 miljoen euro (43,8 %).
Al meteen na aanvang van de werken bleken substantiële wijzigingen en bijkomende studies noodzakelijk, die resulteerden in 62 contractwijzigingen. Ondanks de toelichting door
de Regie, blijft het Rekenhof van oordeel dat een betere voorbereiding van dit dossier het
aantal verrekeningen en hun bedrag had kunnen beperken.
In een opdracht van 1,4 miljoen euro waren in totaal 45 (kleine) wijzigingen voor in totaal
59.000 euro (4,2 %). De Regie verantwoordde dit hoge aantal verrekeningen door onvoorziene omstandigheden en bijkomende vragen van de bezettende overheidsdienst.
Bij een opdracht van 2,6 miljoen euro stelde het Rekenhof veertien contractwijzigingen vast
voor in totaal 477.000 euro of 18,6 % van het opdrachtbedrag. Op de vraag van het Rekenhof
waarom voor deze wijzigingen geen afzonderlijke opdracht werd geplaatst, antwoordde de
Regie dat deze werken niet van de hoofdopdracht konden worden gescheiden en dat een
derde partij de waarborg op de hoofdopdracht in het gedrang zou kunnen brengen.
In een dossier van 510.000 euro bedroegen de wijzigingen 87.000 euro in meer of 17 % van
het oorspronkelijk bedrag. Op de vraag waarom geen afzonderlijke opdracht was geplaatst,
antwoordde de Regie dat ze effectief een nieuwe opdracht met een beroep op de mededinging had moeten plaatsen, maar dat de werken in feite al vóór de opmaak van de twee
verrekeningen door de oorspronkelijke opdrachtnemer waren uitgevoerd en dus moesten
worden betaald.
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3

Aanbevelingen

De Regie der Gebouwen bereidt zijn overheidsopdrachten vrij goed voor (raming, opmaak van de opdrachtdocumenten, aankondiging van de opdracht) en respecteert het
principe van beroep op de mededinging. Uit de evaluatie- en gunningsverslagen kon het
Rekenhof concluderen dat de Regie de regels over het gebruik van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument, de toetsing van de uitsluitingsgronden, de kwalitatieve selectie
en de toepassing van de gunningscriteria correct naleeft. Ook past ze de verplichtingen inzake de motivering van de gunningsbeslissing en informatie (bekendmaking van gegunde
opdracht en notificaties aan (de overige) inschrijvers) toe. Ze verwijst daarbij altijd naar de
op dat moment toepasselijke regelgeving.
Niettemin formuleert het Rekenhof aanbevelingen om het beheer van de overheidsopdrachten te optimaliseren. De Regie moet:
•

•

•

•

4

vooraf én op basis van volledige dossiers de adviezen van de Inspectie van Financiën, die
reglementair of door interne of externe instructies of omzendbrieven voorgeschreven
zijn, inwinnen om deze controle-instantie niet voor voldongen feiten te plaatsen;
de bijzondere bestekken administratief en technisch beter voorbereiden en ze vooraf
grondig nalezen op tegenstrijdigheden en fouten. Vóór de opmaak van het bijzonder bestek moet ze ook voldoende overleggen met de betrokken administraties om wijzigingen
en verrekeningen tijdens de uitvoering van de opdracht zoveel mogelijk te vermijden;
de voorschriften over de storting en de opvolging van de borgtocht respecteren, de betalingstermijnen strikter naleven en de van rechtswege verschuldigde verwijlintresten
systematisch betalen;
nauwkeurig de verplichtingen inzake het opstellen van de processen-verbaal van
oplevering en de bijhorende vrijgave van de borgtocht naleven en systematisch
verwijlintresten betalen als ze de borgtocht laattijdig vrijgeeft.

Antwoord van de administratie

De administrateur-generaal zegt zich bewust te zijn van de punten die het Rekenhof aangehaald heeft en sluit zich ook aan bij de aanbevelingen. Hij deelt, in een streven naar het verbeteren van zijn organisatie, mee dat volgende acties zijn gepland: alle overheidsopdrachten
van de Regie zullen vanaf eind 2021 door de Centrale Aankoopdienst worden behandeld.
Deze dienst zal niet alleen de opdrachten aankondigen en de administratieve bepalingen
van de bijzondere bestekken en de gunningsbeslissingen opmaken, maar ook juridisch advies verstrekken en richtlijnen en thematische fiches rond overheidsopdrachten opstellen
voor de operationele diensten. Daarnaast kondigt de administrateur-generaal ook aan dat
de Regie de procedures voor de opvolging en de betaling van de werken zal optimaliseren,
een boekhoudkundige toepassing in gebruik zal nemen waarmee de facturen sneller kunnen worden betaald en, tot slot, een uitgebreide vorming over de gunning en uitvoering van
overheidsopdrachten zal laten organiseren voor de personeelsleden van de operationele
diensten.
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Belgisch Instituut
voor Postdiensten en
Telecommunicatie –
selectie van
overheidsopdrachten
geplaatst in 2018 en 2019
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die het Belgisch
Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (hierna het BIPT) in 2018 en 2019 plaatste.
Hierbij ging het na of de instelling de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig
de regelgeving plaatste en uitvoerde. Het Rekenhof analyseerde ook de interne beheersing
van de aankopen van het BIPT.
Het Rekenhof selecteerde 35 dossiers120 voor een totaalbedrag van 5,8 miljoen euro inclusief
btw 121 uit een overzichtslijst die het BIPT bezorgde met in totaal 158 opdrachten voor een
bedrag van 9,2 miljoen euro.
De overzichtslijst bevatte kadercontracten bij FOR-CMS en Smals vzw (voor in totaal
2,1 miljoen euro), diensten van (IT-)consultancy (3,6 miljoen euro) en (IT-)leveringen
(2,9 miljoen euro). Het saldo (0,6 miljoen euro) betrof voornamelijk overheidsopdrachten
voor diensten zoals opleidingen, organisatie van evenementen of conferenties, drukwerk en
juridische en boekhoudkundige dienstverlening.
De geselecteerde dossiers gingen hoofdzakelijk over (IT-)consultancyopdrachten (3,4 miljoen euro) en (IT-)leveringen (2,1 miljoen euro). Het saldo (0,3 miljoen euro) was samengesteld uit opleidingen en boekhoudkundige diensten.
Het onderzoek werd uitgevoerd in het derde kwartaal van 2020 en werd verricht aan de
hand van de dossierstukken die het BIPT bezorgde, de digitaal beschikbare informatie en
de antwoorden op de bijkomende vragen die het Rekenhof heeft gesteld.

120 Twee van deze 35 dossiers bleken achteraf gegund door andere entiteiten en werden alleen gecontroleerd op vlak
van de uitvoering.
121 Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen inclusief btw.
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Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 18 november 2020 naar de voorzitter van de raad van
het BIPT en de staatssecretaris voor Digitalisering. De voorzitter van de raad antwoordde
bij brief van 15 december 2020. De brief aan de staatssecretaris bleef onbeantwoord, maar
zijn beleidscel deelde per mail van 21 januari 2021 mee geen specifieke commentaar te
hebben.

2

Vaststellingen

2.1
Interne beheersing van de aankoopprocessen
De raad van het BIPT (het hoogste bestuursorgaan) stelt om de drie jaar een strategisch
plan op. Op basis hiervan stelt het BIPT jaarlijks een werkplan op, waarin het de strategische doelstellingen vertaalt naar operationele122. Het vereiste budget voor elke doelstelling
en de geplande aankopen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Alleen die is
bevoegd om opdrachten te plaatsen.
Het aankoopproces is centraal georganiseerd. Alle aankopen gaan in de regel uit van de
aankoopdienst en worden ondertekend en gecontroleerd door een lid van de raad van het
BIPT. Informatica-uitgaven, kleine uitgaven voor technisch materiaal of voor herstellingen
aan voertuigen vormen hierop een uitzondering en gaan uit van de betrokken dienst zelf.
De aankoopdienst houdt een chronologisch, genummerd register bij van alle bestellingen.
Hij stuurt een kopie van elke bestelling aan de rekenplichtige, die nakijkt of de aankoop
gebeurde conform de interne aankoopregels en –procedures. Daarnaast beschikt het BIPT
over een juridische dienst die inhoudelijke ondersteuning verleent en een gunstig advies
moet geven over het bestek en de te volgen procedure en over de gemotiveerde gunningsbeslissing voordat die aan de Raad worden bezorgd.
Een aantal interne aankoopregels zijn vastgelegd in de Beknopte handleiding voor de rekenplichtigen. Het BIPT beschreef in een antwoord aan het Rekenhof zijn interne procedure
voor overheidsopdrachten boven de 30.000 euro exclusief btw. Die is goed en logisch opgebouwd en bevat een aantal stappen van interne beheersing en externe controle, maar werd
niet formeel vastgelegd in een interne handleiding of instructie.
Het BIPT gebruikt vaste sjablonen voor verschillende documenten in de overheidsopdrachtenprocedure en organiseert regelmatig workshops en opleidingen over de procedures en
de regelgeving.
Elk aankoopdossier staat op het elektronisch documentenbeheersysteem en bevat alle
documenten. Facturen worden gecentraliseerd bijgehouden in de boekhoudsoftware. Het
BIPT kon de documenten die het Rekenhof opvroeg, dan ook snel aanleveren.
Het BIPT beschikt nog niet over een deontologische code. Een nieuw arbeidsreglement
met onder meer het deontologisch kader en een beschrijving van de goede praktijken bij
het BIPT, wordt voorbereid. De aankoopdienst heeft bovendien een intern reglement over
integriteitsrisico’s.

122 De verplichting een strategisch driejarenplan en jaarlijkse werkplannen op te maken is vastgelegd in artikel 34 van
de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.
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Om het principe van functiescheiding na te leven en belangenvermenging te bestrijden,
worden de offertes steeds door minimum twee personen geopend en is er een scheiding
tussen het administratieve en technische nazicht van de offertes. Voormelde interne procedure voor opdrachten boven 30.000 euro bevat overigens een aantal vereiste goedkeuringen van verschillende, zowel interne als externe diensten.
Het BIPT heeft geen interne auditdienst, maar wel een dienst Interne Controle, die volgens
de COSO-normen werkt. Die formuleerde recentelijk aanbevelingen over voorgestelde verbeteringen van het aankoopproces.
2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1
Dossiers waarvoor geen overheidsopdracht werd geplaatst
Als aanbestedende overheid actief in de klassieke sectoren is het BIPT onderworpen aan
de overheidsopdrachtenregelgeving. Het moet een overheidsopdracht plaatsen voor elke
overeenkomst onder bezwarende titel die het sluit met een of meer ondernemers en die
betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen
van diensten, op een aantal specifieke uitsluitingen na.
Voor twee dossiers, voor de aankopen van een dienstwagen en servers (voor in totaal
105.000 euro), plaatste het BIPT geen overheidsopdracht conform de overheidsopdrachtenwetgeving. In het eerste dossier voerde het BIPT alleen een marktonderzoek uit naar
de voorwaarden van meerdere potentiële leveranciers en in het tweede dossier vroeg het
BIPT door het laattijdige opstarten van de aankoopprocedure alleen een offerte aan de leverancier die eerder een soortgelijke opdracht toegewezen gekregen had door een andere
aanbestedende overheid.
2.2.2 	

Plaatsing

Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
In vijf opdrachten voor leveringen of consultancy (voor in totaal 1.566.000 euro) beriep
het BIPT zich op technische redenen om de opdracht zonder enige mededinging bij één
leverancier of dienstverlener te plaatsen. Als het BIPT zich op deze uitzonderingsgrond
beroept, moet het in de gemotiveerde beslissing verantwoorden dat deze opdrachtnemer
daadwerkelijk de enige is die in staat is de opdracht uit te voeren, dat zijn producten of diensten als enige de behoefte kunnen invullen en dat op de markt geen alternatief of substituut
bestaat. Hoewel het Rekenhof, gelet op het complexe, technische karakter van de betrokken
dossiers, niet uitsluit dat deze technische redenen of uitsluitende rechten inderdaad aanwezig zouden zijn, stelt het vast dat de materiële verantwoording voor het gebruik van deze
uitzonderingsgrond in deze opdrachten niet afdoende was.
Gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument(UEA)
In één dossier van 572.000 euro, dat dus de drempel voor Europese bekendmaking overschreed, bevatte de offerte van de uiteindelijke opdrachtnemer geen UEA. Deze offerte was
daardoor substantieel onregelmatig en had door het BIPT nietig verklaard moeten worden.
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Uitsluitingsgronden
In negentien dossiers (voor in totaal 4 miljoen euro) ging het BIPT de uitsluitingsgronden
niet integraal na. Het onderzocht niet aan de hand van een uittreksel uit het strafregister
of de opdrachtnemer moest worden uitgesloten vanwege een veroordeling voor bepaalde
misdrijven.
Bovendien vermeldde de gemotiveerde beslissing van elk van deze opdrachten expliciet
dat het BIPT deze uitsluitingsgronden onderzocht had, wat dus niet strookte met de werkelijkheid.
Het BIPT gaf aan hier in de toekomst rekening mee te zullen houden en systematisch de
geactualiseerde certificaten en documenten op te vragen alvorens de opdracht te gunnen.
Kwalitatieve selectie
Bij vier overheidsopdrachten (voor in totaal 568.000 euro) verbond het BIPT in de opdrachtdocumenten geen gepast niveau aan de kwalitatieve selectiecriteria. Daardoor waren ze
onwettig en konden ze tot een schorsing of vernietiging van de gunningsbeslissing leiden.
Het Rekenhof herhaalt dat, indien het BIPT kwalitatieve selectiecriteria opneemt in de opdrachtdocumenten bij een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, het daaraan
ook een gepast te behalen niveau moet verbinden.
Formulering van de gunningscriteria
In zeven consultancy-opdrachten (voor in totaal 1.818.000 euro) bepaalde het BIPT een
of meer gunningscriteria waarmee het de ervaring van de inschrijver beoordeelt. Daarbij
steunde het BIPT vooral op de referenties van gelijkaardige opdrachten en niet zozeer op
de ervaring of kwalificaties van het personeel dat de opdracht zal uitvoeren. Het Rekenhof
wees er op dat deze werkwijze op termijn kan leiden tot het creëren van een quasi-monopolie, doordat de gekozen inschrijver steeds meer referenties verzamelt. Het BIPT nuanceert
dit risico door te wijzen op reeds bestaande beperkte concurrentie van de zeer specifieke
markt waarbinnen het BIPT opereert.
Informatieverplichtingen
In twee opdrachten (voor in totaal 1.144.000 euro) die beide de Europese drempels overschreden, informeerde het BIPT zowel de gekozen als de niet-gekozen, niet-geselecteerde
of onregelmatige inschrijvers op dezelfde dag, zonder naleving van de verplichte wachttermijn van minimaal 15 dagen om de gekozen inschrijver in te lichten.
2.2.3

Uitvoering

Borgtocht
In vijf dossiers (voor in totaal 786.000 euro) voldeed de opdrachtnemer niet aan de verplichting tot borgstelling. In een zesde dossier van 163.000 euro werd de borgtocht laattijdig
gesteld. Uit deze dossiers bleek niet dat het BIPT een maatregel of sanctie genomen heeft
zoals bepaald in artikel 29 van het KB Uitvoering.
Betaling na verstrekte en aanvaarde diensten
Een opdracht voor IT-ondersteuning van 79.000 euro werd enkele dagen na de toewijzing
integraal gefactureerd voor de volledige looptijd van vier jaar. Die factuur was niet alleen

BIPT / 95

in strijd met het principe van betaling voor verstrekte en aanvaarde prestaties, maar deed
ook afbreuk aan het bestek, dat in een periodieke betaling voorzag na uitvoering van de
onderhoudsprestaties.
Voorlopige oplevering
Bij negen dossiers (voor in totaal 1.226.000 euro) stelde het BIPT geen proces-verbaal van
oplevering op, wat in strijd is met het KB Uitvoering en zijn eigen opdrachtdocumenten.
Daardoor kon het Rekenhof niet met zekerheid vaststellen of deze opdrachten tijdig en
conform de voorwaarden van de opdracht waren uitgevoerd.
Vertragingsboetes
Het BIPT hield in twee overheidsopdrachten (voor in totaal 816.000 euro) de van rechtswege toepasselijke vertragingsboetes niet af, hoewel de opdrachten geheel of gedeeltelijk
laattijdig werden opgeleverd. In zijn antwoord bracht het BIPT evenwel valabele argumenten aan om deze boetes niet af te houden, zonder dat deze in de oorspronkelijk voorgelegde
dossiers waren gedocumenteerd.

3

Aanbevelingen

Het onderzoek van de geselecteerde overheidsopdrachten toont aan dat het BIPT de
overheidsopdrachtenregelgeving goed beheerst en zo correct mogelijk poogt na te leven.
Niettemin formuleert het Rekenhof een aantal aanbevelingen, om zo het beheer van de
overheidsopdrachten te optimaliseren. Het BIPT moet:
•
•

•

•

•

•
•

•

zijn procedure voor overheidsopdrachten boven de 30.000 euro exclusief btw vastleggen
in een interne handleiding of instructie;
voor elke bestelling die onder de overheidsopdrachtenregelgeving valt, een overheidsopdracht plaatsen en bestaande overeenkomsten die buiten de overheidsopdrachtenregelgeving om werden gesloten, in kaart brengen, zo mogelijk opzeggen en in mededinging stellen;
elk kwalitatief selectiecriterium verbinden aan een gepast niveau, of, als dat niet mogelijk is, een tweede criterium van dezelfde aard bepalen dat gepaard gaat met een minimaal niveau;
als het de organisatie, kwalificatie en ervaring van het personeel betrokken bij de uitvoering van de opdracht beoordeelt, het gunningscriterium zo formuleren dat het personeel dat daadwerkelijk bij de uitvoering is betrokken, beoordeeld wordt, en niet de
inschrijvende onderneming;
het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking om technische
redenen om een opdracht zonder mededinging te gunnen, degelijk verantwoorden in de
gemotiveerde beslissing;
systematisch en nauwgezetter de uitsluitingsgronden nagaan;
offertes ingediend zonder Uniform Europees Aanbestedingsdocument, bij opdrachten
met een geraamde waarde gelijk aan of hoger dan de drempel voor Europese bekendmaking, steeds nietig verklaren. Voor deze opdrachten moet het ook de wachttermijn voor
de sluiting van de opdracht in acht nemen;
de voorschriften over de borgtocht, de voorlopige oplevering, de vertragingsboetes en
het principe van de verstrekte en aanvaarde diensten beter respecteren.
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4

Antwoord van de administratie

Het BIPT gaf per brief van 15 december 2020 enige verduidelijking om een aantal vaststellingen in een beter perspectief te plaatsen. Deze toelichtingen werden, waar relevant, in
voorliggend artikel verwerkt.

KCE / 97

Federaal Kenniscentrum voor
de Gezondheidszorg –selectie
van overheidsopdrachten
geplaatst tussen 2016 tot 2018
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die het Federaal
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (hierna het KCE) tussen 2016 en 2018 plaatste.
Hierbij ging het na of de instelling de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig
de regelgeving plaatste en uitvoerde. Het evalueerde ook de interne beheersing van de aankopen van het KCE.
Het Rekenhof selecteerde 20 dossiers123 voor een totaalbedrag van 2,1 miljoen euro exclusief
btw 124 uit een totaal van 50 opdrachten voor afgerond 3,5 miljoen euro.
De lijst met overheidsopdrachten die het KCE bezorgde, bevatte vooral studiecontracten
(voor in totaal 1.800.000 euro), de aanschaf van software (880.000 euro) en consultancy
(520.000 euro). De selectie van opdrachten die het Rekenhof onderzocht heeft, bevat dan
ook vooral studieopdrachten (671.000 euro), consultancy (410.000 euro) en de aanschaf van
software (820.000 euro).
Het onderzoek werd uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2019 aan de hand van de dossierstukken die het KCE bezorgde, de digitaal beschikbare informatie en de antwoorden op
de bijkomende vragen die het Rekenhof heeft gesteld.
Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 18 december 2019 naar de voorzitter van de raad van
bestuur van het KCE, met een kopie ter informatie aan de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid. Beide brieven bleven onbeantwoord.

123 Twee van deze dossiers bleken gegund door andere entiteiten en werden enkel gecontroleerd op vlak van de uitvoering.
124 Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen exclusief btw.
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2

Vaststellingen

2.1
Interne beheersing van de aankoopprocessen
Het KCE beschikt over een organisatiestructuur die bijdraagt tot een doeltreffend en doelmatig beheer van de overheidsopdrachten.
De aankoopbehoeften worden gecentraliseerd. De bevoegde operationele dienst stelt de
technische specificaties op en er wordt getoetst of het bijzonder bestek, de aankoopbehoeften en de opgelegde technische specificaties overeenstemmen.
Het KCE heeft, gelet op zijn kleinschaligheid, geen afzonderlijke cel Overheidsopdrachten
opgericht. Het beheert de risico’s van de aankoopcyclus voornamelijk door de strikte opvolging van de aankoopprocedures zelf. Ondanks deze inspanningen tonen de dossiercontroles aan dat de opvolging van de uitvoering van de opdrachten verder moet worden uitgewerkt.
Het KCE gebruikt e-Procurement en e-Catalogue (voor aankopen op kadercontracten) en
maakt overheidsopdrachten bekend via e-Notification. Het gebruikt echter niet systematisch FreeMarket voor de onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking.
Het KCE beschikt over een geïnformatiseerd systeem voor het opvolgen van de aankoopprocedures (P2P). De volledigheid en beschikbaarheid van de informatie over de aankopen
wordt gegarandeerd door een uniforme archiveringsstructuur, wat bleek uit het onderzoek:
de meeste gunningsdossiers waren goed gestructureerd en nagenoeg volledig. De weinige
ontbrekende documenten waren vlot beschikbaar.
Het principe van functiescheiding is voldoende in het aankoopproces geïntegreerd door
een systeem van meervoudige handtekening in de opeenvolgende stappen van het aankoopproces. Risico’s zoals belangenvermenging, onverenigbaarheden en fraude en corruptie worden volgens het KCE afgedekt via een deontologische code, de evaluatie van de offertes door een jury en, indien vereist voor de neutraliteit, een beroep op externe experten.
Tot slot verwijst het KCE voor de delegatiebesluiten en interne richtlijnen over de gunning
en de uitvoering van de overheidsopdrachten naar het mandaat van dagelijks bestuur van
de algemene directie, maar het KCE beschikt niet over een formele (sub)delegatieregeling.
2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1

Plaatsing

Motivering van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
In vijf dossiers (voor in totaal 435.000 euro) werd het beroep op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wel formeel gemotiveerd door een verwijzing
naar het toepasselijke wetsartikel, maar het KCE motiveerde dit terechte beroep pas materieel (met inhoudelijke argumenten) nadat het Rekenhof hierover om toelichting had
verzocht.
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In vijf dossiers (voor in totaal 539.000 euro) ontbrak initieel een duidelijke formele én materiële motivering van het beroep op de onderhandelingsprocedure. Het KCE verantwoordde
dit echter nauwkeurig in vier dossiers op vraag van het Rekenhof.
Uitsluitingsgronden
Het KCE maakt, zoals wettelijk voorgeschreven, gebruik van de attesten die in Telemarc
beschikbaar zijn om een aantal uitsluitingsgronden te onderzoeken en het bewaart deze
attesten in het gunningsdossier.
Bij één opdracht voor 15.000 euro liet het KCE na de noodzakelijke uittreksels uit het strafregister op te vragen. In deze opdracht onderzocht het KCE dus onvoldoende of de uiteindelijke opdrachtnemer niet van de opdracht moest worden uitgesloten vanwege een veroordeling voor bepaalde misdrijven125.
Bij acht onderzoeksopdrachten (voor in totaal 565.000 euro) liet het KCE na een aantal
uitsluitingsgronden, zoals de naleving van de verplichtingen inzake belastingen en sociale
zekerheid, te onderzoeken bij de gekozen medecontractanten. Het KCE ziet dit als een verbeterpunt.
In drie dossiers (voor in totaal 1.089.000 euro) toonde het KCE niet aan dat de juistheid van
de impliciete verklaring op eer werd onderzocht of bevestigde het dat dit niet was gebeurd.
Regelmatigheid
In acht dossiers (voor in totaal 565.000 euro) kon niet met zekerheid worden vastgesteld dat
het KCE de administratieve en technische regelmatigheid van de offertes had onderzocht.
Het Rekenhof vond immers geen informatie over die bevindingen in het gunningsverslag of
in de gemotiveerde gunningsbeslissing.
2.2.2
Uitvoering
Borgstelling
In twee dossiers (voor in totaal 880.000 euro) werd de borgtocht, die geldt als waarborg van
de goede uitvoering van de opdracht, niet gesteld binnen 30 dagen, zoals bepaald in artikel
27, § 1, van het KB Uitvoering. Uit de dossiers bleek niet dat het KCE daarvoor een maatregel
of sanctie, bepaald in artikel 29 van het KB Uitvoering, heeft genomen.

125 Dit nazicht was voorgeschreven in het bijzonder bestek van de opdracht.
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3

Aanbevelingen

De onderzochte dossiers waren zeer volledig en goed gestructureerd. Het onderzoek toont
aan dat het KCE de overheidsopdrachtenregelgeving goed beheerst en ernaar streeft ze zo
goed mogelijk na te leven. Het Rekenhof beveelt het volgende aan om het beheer van de
overheidsopdrachten verder te optimaliseren:
•

•

•

Het KCE moet strikter waken over de naleving van de voorschriften over de motiveringsplicht en het nazicht van de uitsluitingsgronden. Het moet de bevindingen van
het administratieve en technische regelmatigheidsonderzoek van de offertes omstandig
uiteenzetten in het gunningsverslag en de gemotiveerde beslissing en erover waken dat
de borgtocht tijdig wordt gesteld.
Het aankoopproces van het KCE vindt plaats binnen een organisatiestructuur die bijdraagt tot een doeltreffend en doelmatig beheer van de overheidsopdrachten, maar het
KCE beschikt over te beperkte personele middelen, zowel voor de oprichting van een cel
Overheidsopdrachten als voor de opvolging van de risico’s van de aankoopcyclus.
Het principe van functiescheiding werd voldoende in het aankoopproces geïntegreerd,
maar het KCE moet een formelere delegatieregeling uitwerken.
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Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten –
selectie van
overheidsopdrachten
geplaatst in 2017 en 2018
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die het Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (hierna het FAGG) in 2017 en
2018 plaatste. Hierbij ging het na of de instelling de overheidsopdrachten rechtmatig en
overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde. Het evalueerde ook in welke mate het
FAGG aan de aanbevelingen van het vorige onderzoeksverslag uit 2017 is tegemoetgekomen.
Het Rekenhof selecteerde alle acht dossiers uit de overzichtslijst die het FAGG bezorgde, voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro126 (zie ook punt 2.2.1 van dit artikel). De
dossiers betreffen overheidsopdrachten van diensten inzake wetenschappelijk advies
(652.000 euro), informatica (230.000 euro), boekhouding (75.000 euro) en reiniging van de
lokalen (274.000 euro).
Het onderzoek werd uitgevoerd in het tweede semester van 2019 en werd verricht aan de
hand van de dossierstukken die het FAGG bezorgde, de digitaal beschikbare informatie en
de antwoorden op de bijkomende vragen die het Rekenhof heeft gesteld.
Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 26 februari 2020 naar de administrateur-generaal van het FAGG, met een kopie ter informatie aan de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid en van Asiel en Migratie. Beide brieven bleven onbeantwoord.

2

Vaststellingen

2.1
Interne beheersing van de aankoopprocessen
Het Rekenhof onderzocht eind 2017 de overheidsopdrachten die het FAGG plaatste in 2014,
2015 en 2016. In voorliggend onderzoek worden alleen de toen geformuleerde aanbevelingen

126 Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
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over de interne beheersing van het aankoopproces opgevolgd127.
Het Rekenhof verzocht het FAGG een centraal register aan te leggen met alle opdrachten
die het plaatst. Hoewel het FAGG een aanvang nam met een register via Sharepoint, stelde
het Rekenhof vast dat het register nog altijd ernstige leemtes vertoont. Ook herhaalt het
Rekenhof zijn verzoek om er zorgvuldiger over te waken dat de bewaarde dossiers volledig
zijn en alle nodige informatie en documenten bevatten.
Het FAGG doet inmiddels wel degelijk een beroep op de expertise van zijn divisie Budget en
Beheerscontrole en heeft een cel Overheidsopdrachten opgericht. Beide diensten kunnen
de aankoopprocedures begeleiden, inhoudelijke ondersteuning bieden en (finaal) advies of
goedkeuring verlenen.
De bestaande instructie over het chronologische verloop van de overheidsopdrachten werd
nog niet geactualiseerd.
Hoewel het FAGG intussen een gedetailleerde risicoanalyse van de aankoopcyclus heeft
uitgevoerd, verstrekte het geen toelichting bij de integratie van het principe van functiescheiding in de procedures.
Het bestaande delegatiebesluit dateert uit 2007 en was op het moment van dit onderzoek
nog niet geactualiseerd in het licht van de Overheidsopdrachtenwet 2016 en zijn uitvoeringsbesluiten.
Het FAGG beschikt nog niet over een eigen deontologische code, maar verwijst naar de
omzendbrief die geldt voor het federaal openbaar ambt 128. Op de vragen van het Rekenhof
naar een periodieke evaluatie van de integriteitsrisico’s en het oprichten van een centraal
meldpunt bij aanwijzingen van fraude of corruptie, verstrekte het FAGG geen antwoord.
2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1
Dossiers waarvoor geen overheidsopdracht werd geplaatst
Als aanbestedende overheid actief in de klassieke sectoren is het FAGG onderworpen aan
de overheidsopdrachtenregelgeving. Het moet een overheidsopdracht plaatsen voor elke
overeenkomst onder bezwarende titel die het sluit met een of meer ondernemers en die
betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen
van diensten, op een aantal specifieke uitsluitingen na.
Gelet op het beperkte aantal overheidsopdrachten dat het FAGG in zijn overzichtslijst opnam, heeft het Rekenhof op basis van de leveranciersbalans van het FAGG voor het boekjaar
2018, aan de hand van een selectie van facturen van de belangrijkste leveranciers onderzocht of het FAGG in veertien dossiers een overheidsopdracht plaatste voor elke overeenkomst die aan voormelde definitie beantwoordt.

127 Rekenhof, Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie, verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, augustus 2018, 65 p., www.rekenhof.be.
128 Omzendbrief van 21 juni 2010 van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en van de FOD Begroting en Beheercontrole: “Overheidsopdrachten. - Deontologie. - Belangenvermenging. - Verklaringen op erewoord”.
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Voor zeven van deze veertien dossiers, voor een totaal factuurbedrag van afgerond
205.000 euro inclusief btw, bezorgde het FAGG geen informatie waaruit het Rekenhof kon
afleiden dat de overheidsopdrachtenwetgeving en de basisprincipes ervan waren toegepast,
zoals de gelijke behandeling, de transparantie en de mededinging. Deze dossiers werden
door tijdsdruk echter door het Rekenhof niet verder onderzocht.
2.2.2
Volledigheid van de dossiers
Het Rekenhof stelde vast dat in alle acht onderzochte dossiers meerdere relevante documenten ontbraken. Dat bemoeilijkte het onderzoek aanzienlijk. Het FAGG deelde uiteindelijk en na herhaalde verzoeken van het Rekenhof mee geen verdere relevante documenten
te kunnen bezorgen, waarna het onderzoek werd afgerond.
De belangrijkste ontbrekende documenten waren onder meer de adviezen van de Inspectie
van Financiën, de aankondigingen van de opdrachten op Belgisch en/of Europees niveau,
de documenten in verband met de uitsluitingsgronden of het nazicht van de formele en
materiële regelmatigheid van de offertes, de kennisgevingen van gunning en van nietgunning, de ondertekende en gedateerde overeenkomsten, het bewijs van borgtocht, het
proces-verbaal van oplevering, de gedateerde bewijzen van verificatie of betaling.
2.2.3 	

Plaatsing

Publicatieverplichtingen
In vier dossiers (voor in totaal 764.000 euro) kon het FAGG het bewijs van de voorafgaande
aankondiging van de opdracht op Belgisch en/of Europees niveau of van de aankondiging
van gegunde opdracht niet voorleggen. Het FAGG bewaarde deze documenten niet in het
dossier.
Motiveringsplicht
In twee dossiers was de motivering niet afdoende. In één dossier van 40.000 euro werd
geen formele motivering teruggevonden voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. In een tweede dossier (290.000 euro) was een
formele en materiële motivering van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking aanwezig, maar de motivering voor het inroepen van de monopoliesituatie
was onvoldoende uitgewerkt. In de praktijk werden de overeenkomsten met de dienstverleners immers jaarlijks verlengd, zonder daadwerkelijk aan te tonen waarom alleen die personen de opdrachten konden uitvoeren.
Bepalingen in het bijzonder bestek
Het FAGG stelt zijn bijzondere bestekken niet altijd met de nodige zorg op. Zo mag worden
verondersteld dat het (type-)bestek wordt aangepast aan de geldende reglementering en de
gevolgde gunningsprocedure en dat de diensten het vooraf nalezen om onduidelijkheden,
tegenstrijdigheden en fouten te vermijden.
In drie dossiers (voor in totaal 485.000 euro) waren echter verkeerde of overbodige bepalingen opgenomen in het bijzonder bestek, terwijl noodzakelijke voorschriften over het hoofd
waren gezien.
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In één dossier legde het FAGG, zonder de reglementair voorgeschreven deugdelijke motivering, als kwalitatief selectiecriterium een minimumomzet op die de minimumomzet
bepaald in de overheidsopdrachtenregelgeving overschreed. Daardoor werd het correcte
verloop van de mededinging mogelijk geschaad, omdat potentiële inschrijvers deze onterecht opgelegde omzetdrempel niet haalden.
In een tweede dossier, dat de drempel voor Europese bekendmaking overschreed, vermeldde het FAGG de verplichte uitsluitingsgrond voor veroordeelde personen die lid zijn van
of vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben in het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat-inschrijver, niet in het bijzonder
bestek. Het bestek schreef evenmin voor dat de inschrijvers voor deze opdracht gebruik
dienden te maken van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
In het laatste dossier vereiste het bestek ten onrechte de voorlegging van het Uniform
Europees Aanbestedingsdocument bij de offerte, omdat deze opdracht de Europese drempel niet overschreed.
Uitsluitingsgronden en regelmatigheid
In drie dossiers (voor in totaal 490.000 euro) kon het Rekenhof niet met zekerheid vaststellen dat het FAGG de uitsluitingsgronden en de administratieve regelmatigheid van de
offertes volledig had onderzocht. In deze dossiers ontbraken immers attesten van de afwezigheid van fiscale of sociale schulden, uittreksels uit het strafregister en de handtekening
of de mandatering van de ondertekenaar(s) van de offerte.
Informatieverplichting
In vijf dossiers (voor in totaal 851.000 euro) kon het FAGG de kennisgevingen aan de gekozen of niet-gekozen inschrijvers niet voorleggen of werden die laattijdig naar de belanghebbenden verzonden omdat het FAGG pas na het nemen van de gemotiveerde beslissing het
advies van de Inspectie van Financiën had gevraagd.
2.2.4

Uitvoering

Borgtocht
Het Rekenhof stelde in vijf dossiers (voor in totaal 862.000 euro) vast dat ten onrechte geen
borg werd gevraagd, dat niet (tijdig) werd voldaan aan de verplichting tot borgstelling of
dat het FAGG geen bewijs van borgstelling kon voorleggen. Uit deze dossiers bleek evenmin
dat het FAGG een maatregel of sanctie genomen heeft zoals bepaald in artikel 29 van het
(gewijzigde) KB Uitvoering.
In drie van voormelde vijf dossiers (voor een bedrag van 465.000 euro) werd de borgtocht
bovendien verkeerd berekend, bijvoorbeeld op het opdrachtbedrag inclusief btw in plaats
van exclusief btw.
Verificatieverplichtingen en betalingstermijnen
Het FAGG registreert de data van ontvangst en goedkeuring van de facturen niet systematisch. Voor zowat 60 facturen (verdeeld over 5 dossiers voor in totaal 1.020.000 euro) was de
ontvangstdatum van de factuur niet duidelijk of ontbrak de goedkeuringsdatum, waardoor
het Rekenhof niet kon nagaan of tijdig aan de verificatieverplichtingen was voldaan. Bij
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zowat 40 facturen (verdeeld over vier van voormelde dossiers voor in totaal 657.000 euro)
kon het Rekenhof door het ontbreken van deze basisgegevens ook niet nagaan of tijdig werd
betaald.
Overeenstemming van de offerte, bestelbon en facturen
In één dossier van 274.000 euro was het verband tussen de gefactureerde bedragen en de
offerte niet duidelijk: de facturen rekenden een totaalkost aan en gingen, in tegenstelling
tot wat in het bijzonder bestek was bepaald, niet vergezeld van een gedetailleerd overzicht
van de effectief gepresteerde diensten. Het FAGG kon de gefactureerde bedragen achteraf
niet verduidelijken.

3

Aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat het FAGG inspanningen heeft geleverd om het aankoopproces
en de toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving te verbeteren. Niettemin werd
er sinds het vorige onderzoek uit 2017 te weinig vooruitgang geboekt, waardoor nog vele
tekortkomingen blijven gelden.
Daarom beveelt het Rekenhof het volgende aan, om het beheer van de overheidsopdrachten
verder te optimaliseren:
•

•

•
•

•

Het FAGG moet voor elke bestelling onderworpen aan de overheidsopdrachtenregelgeving een overheidsopdracht plaatsen. Het moet in de opdrachtdocumenten de correcte
verwijzingen naar de regelgeving opnemen en de bijzondere bestekken vóór hun publicatie of verzending zorgvuldig op onvolkomenheden nalezen.
Het FAGG moet het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
degelijker verantwoorden, de voorschriften inzake de motiveringsplicht en de informatieverplichting strikter naleven, net als de verschillende reglementaire bekendmakingsvoorschriften.
Het FAGG moet systematisch en nauwgezetter de uitsluitingsgronden en de mandatering van de ondertekenaar(s) van de offerte nagaan.
Wat de uitvoering van de opdrachten betreft, moet het FAGG de (bestek)voorschriften
over de borgtocht, de verificatie- en betalingstermijnen en de verantwoording van de
gefactureerde prestaties beter respecteren.
Het FAGG moet tot slot het delegatiebesluit zo snel mogelijk actualiseren en de integriteitsrisico’s geregeld evalueren.

Algemene conclusie en aanbevelingen

III

DEEL III

Algemene conclusie en
aanbevelingen

Algemene conclusie en aanbevelingen / 109

Het Rekenhof stelt vast dat de onderzochte departementen en instellingen de overheidsopdrachtenregelgeving vrij goed beheersen en dat ze nauwgezet waken over de naleving
ervan. Ze hebben daarin, in vergelijking met de vorige publicaties, vooruitgang geboekt. De
meeste onderzochte dossiers waren correct en gestructureerd gedocumenteerd en ontbrekende documenten werden veelal binnen een redelijke termijn voorgelegd. Het Rekenhof
stelt ook een verbetering vast op het vlak van de voorbereiding en raming van de opdrachten, de kwaliteit van de bestekken en het gebruik van de applicatie Telemarc voor het nazicht van de uitsluitingsgronden.
Niettemin vestigt het Rekenhof de aandacht op de volgende belangrijke, vaak voorkomende
vaststellingen129.

1

Gunning van de opdrachten

De onderzochte departementen en instellingen zijn onderworpen aan de overheidsopdrachtenregelgeving en moeten dus een overheidsopdracht plaatsen voor elke overeenkomst onder bezwarende titel gesloten met een of meer opdrachtnemers voor de aankoop
van goederen, diensten of werken. Dit impliceert onder meer dat zij systematisch en zo
mogelijk een beroep doen op de mededinging, ook voor opdrachten van beperkte waarde
(onder de 30.000 euro exclusief btw).
Het Rekenhof wijst erop dat overeenkomsten gesloten met miskenning van de overheidsopdrachtenregelgeving, dus zonder mededinging, het gelijkheidsbeginsel schenden. Het beroep op de mededinging leidt in het algemeen tot een betere kwaliteit en tot een neerwaartse druk op de aangeboden prijzen en dus een besparing voor de aanbestedende overheid.
Een meerderheid van de onderzochte aanbestedende overheden leefde niettemin in een beperkt aantal dossiers de verplichting tot mededinging niet na. Het Rekenhof beveelt daarom aan bij elke bestelling na te gaan of ze onder de overheidsopdrachtenregelgeving valt en
zo nodig een overheidsopdracht met, zo mogelijk, mededinging, te plaatsen.
Als een opdracht wettelijk niet hoeft te worden aangekondigd, zoals bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, moeten de juridische en feitelijke
motieven die het gebruik ervan rechtvaardigen, pertinent zijn en opgenomen zijn in de
gemotiveerde beslissing. Dat is in het bijzonder belangrijk als de aanbestedende overheid
zich beroept op een technisch monopolie. Bij een beperkt aantal aanbestedende overheden
ontbrak deze motivering en zij moeten daarom zorgvuldiger waken over de naleving van
deze motiveringsplicht.
De aanbestedende overheid kan een opdracht maar gunnen aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend voor zover deze inschrijver de toegang
tot de opdracht niet wordt ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden. Een grondig en
exhaustief nazicht daarvan vermijdt dat de aanbestedende overheid een opdracht gunt aan
een inschrijver die had moeten worden uitgesloten, waardoor zij de belangen van andere
inschrijvers eventueel schaadt. Door het indienen van hun offerte verklaren de inschrijvers
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(impliciet) op eer dat zij voldoen aan de uitsluitingsgronden. Voor de opdrachten waarvan
de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempel voor Europese bekendmaking,
moeten de inschrijvers het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan hun offerte toevoegen. De niet-naleving van deze verplichting is een substantiële onregelmatigheid en de
aanbestedende overheid heeft dan geen andere keuze dan de betrokken offerte nietig te verklaren. In het kader van de administratieve vereenvoudiging onderzoekt de aanbestedende
overheid alleen de uitsluitingsgronden voor de firma waaraan ze de opdracht zal gunnen.
Voor de meerderheid van de uitsluitingsgronden kan zij zich beroepen op elektronisch
beschikbare attesten of informatie. Het Rekenhof stelt echter vast dat de aanbestedende
overheden vooral de uittreksels uit het strafregister van de firma’s, hun gemandateerden of
bestuurders niet nakeken en benadrukt daarom dat alle uitsluitingsgronden moeten worden nagekeken, niet alleen die waarvan de attesten elektronisch beschikbaar zijn.
De aanbestedende overheid moet een gemotiveerde beslissing opmaken wanneer ze een
opdracht gunt, ongeacht de procedure130. Deze gemotiveerde beslissing moet onder andere
de juridische en feitelijke motieven voor de beslissingen bevatten, waaronder de kenmerken
en relatieve voordelen van de gekozen offerte. Een inschrijver waarvan de offerte niet werd
gekozen, moet uit die motivering kunnen afleiden waarom de gekozen offerte de voorkeur
geniet boven de zijne. Aan de puntentoekenning moeten motieven ten grondslag liggen,
die in een beschrijvende evaluatie moeten zijn opgenomen.
Een aantal aanbestedende overheden maakte in een paar dossiers geen gemotiveerde beslissing op of verduidelijkte de toegekende puntenscores niet. Door middel van een degelijke schriftelijke motivering kan de aanbestedende overheid haar gunningsbeslissingen goed
onderbouwen tegenover de belanghebbenden en de interne en externe controleorganen. Ze
bevordert ook de transparantie van de gunningsprocedure en vermijdt favoritisme bij de
evaluatie van de ontvangen offertes. Het Rekenhof beveelt daarom aan om de bepalingen
over motivering nauwgezet na te leven.
Hierbij aansluitend wijst het Rekenhof erop dat de aanbestedende overheid na het nemen
van de gunningsbeslissing ook een aantal informatieverplichtingen heeft. Zij moet de nietgekozen inschrijvers en de gekozen inschrijver informeren over haar beslissing. Voor opdrachten gelijk aan of hoger dan de Europese drempels moet ze een aankondiging van
gegunde opdracht publiceren. Deze bepalingen bevorderen de transparantie van de procedures en de besluitvorming. Ruim de helft van de aanbestedende overheden miskende
deze voorschriften, waarvan het Rekenhof aanbeveelt dat ze nauwgezet toegepast worden.
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Uitvoering van de opdrachten

Een opdrachtnemer moet een borgtocht stellen. Die waarborgt de goede en volledige uitvoering van de opdracht. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat zowat elke aanbestedende
overheid één of meer bepalingen over de berekening, het tijdig stellen, het opvolgen of het
vrijgeven van de borgtocht heeft miskend. Gelet op het belang van de borgtocht, beveelt het
Rekenhof aan strikter over de naleving van deze bepalingen te waken.

130 Zelfs voor de opdrachten van beperkte waarde.
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De aanbestedende overheid moet de prestaties verifiëren en de facturen betalen binnen
strikte termijnen. Bij een overschrijding van de betalingstermijn heeft de opdrachtnemer
recht op verwijlintresten, wat nadelig is voor de Schatkist en het imago van de aanbestedende overheid. Het kan ook de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de opdrachtnemers
negatief beïnvloeden. Het Rekenhof stelde, net als in de voorgaande jaren, vast dat ruim de
helft van de onderzochte aanbestedende overheden deze termijnen overschreden, zonder
echter de reglementair verschuldigde verwijlintresten te betalen.
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Voornaamste aanbevelingen over het beheer van de opdrachten
en de interne beheersing van de aankopen

Wat het beheer van de opdrachten en de interne beheersing van de aankopen betreft, is het
Rekenhof er zich van bewust dat de omvang, de interne organisatie, de specifieke opdrachten en het beschikbare personeel van de departementen of instellingen een bepalende rol
spelen.
Hoewel het Rekenhof ook op dit vlak talrijke inspanningen en initiatieven vaststelt, formuleert het de volgende aanbevelingen die bijkomend kunnen worden geïmplementeerd:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

de behoeften maximaal groeperen en centraliseren binnen het departement of de instelling;
waar mogelijk een beroep doen op raamovereenkomsten gesloten ingevolge het nieuwe
federale aankoopmodel of door de Regie der Gebouwen, Smals vzw of andere aanbestedende overheden;
het verloop, het toezicht op en de coördinatie van de procedures en aankoopdossiers
zoveel mogelijk centraliseren en bij voorkeur toevertrouwen aan een gespecialiseerde
(aankoop)dienst, eventueel ondersteund door een juridische cel;
een centraal en volledig register aanleggen van de geplaatste overheidsopdrachten,
waarmee ook aflopende meerjarige overeenkomsten tijdig kunnen worden vernieuwd;
het verloop van de gunningsprocedures nauwgezet (elektronisch) opvolgen;
geactualiseerde modeldocumenten opstellen en zoveel mogelijk gebruiken;
de procedures en de functiescheiding formeel vastleggen;
geregeld een risicoanalyse uitvoeren of ze herzien;
alle documenten in verband met de toewijzing en uitvoering van een opdracht zorgvuldig bewaren in een (elektronisch) archief;
een deontologische code en een (geactualiseerd) delegatiebesluit opstellen;
het personeel betrokken bij de wetgeving op de overheidsopdrachten permanent bijscholen.
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