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juli 2020 

Overheidsopdrachten 

✓ Opvallend is dat ondanks een goede Belgische score op vlak van 

gunningscriteria en de opsplitsing van opdrachten in percelen,  dit niet 

resulteert in een groter aandeel gegunde opdrachten voor kmo’s. In ons land 

winnen kmo’s (34 %) nog steeds beduidend véél minder 

overheidsaanbestedingen dan in de rest van de EU (streefminimum 45 %). Op 

dat vlak heeft in 2019 geen fundamentele kentering ten opzichte van 2018 (32 

%) plaatsgevonden. Dat België enkel Portugal en Roemenië achter zich laat, is 

veelzeggend.  

✓ In vergelijking met onze buurlanden nemen Belgische kmo’s minder vaak deel 

aan openbare aanbestedingen. De participatiegraad (deelnemingspercentage 

van 58 %) benadert wel steeds meer het Europese minimum (60 %). 

✓ De Belgische aanbesteder is in 31 % van zijn overheidsopdrachten te onduidelijk 

of was niet duidelijk wat de voorwaarden van de opdracht waren.   

✓ In België duurt het gemiddeld 90 dagen om een gunningsbeslissing te maken. 

Daarmee blijft België mooi onder de 120 dagen wat door de Europese 

Commissie als veel te traag aangeduid wordt, maar doen de Belgische 

aanbestedende diensten er in vergelijking met de buurlanden langer over om 

opdrachten te gunnen.  

✓ Internationaal is de toegang tot aanbestedingen in derde landen 

problematisch: België is een van de landen te zijn die het meest te maken krijgt 

met discriminatoire regels bij openbare aanbestedingen in niet – EU landen 

INLEIDING 

Jaarlijks besteden overheidsinstanties in de EU tussen de 3,4 % en de 14 % van het bbp aan 

overheidsopdrachten.1 De economische en maatschappelijke impact voor kmo’s is dus enorm. Onder 

Europese invloed werd de wet op de overheidsopdrachten grondig hervormd, onder meer met de 

bedoeling om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) meer toegang te geven tot 

overheidsopdrachten. In dit KMO-cijfer wordt nagegaan of, ondanks de ruimere mogelijkheden die de 

wetgeving biedt, en de voornemens van regeringen en lokale aanbestedende overheden, kmo’s 

werkelijk de kansen krijgen die ze verdienen.  

 
1 Afhankelijk van publicatie en de Europese definitie. European Commission, Public Procurement Indicators 2015, 
2016,  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20679/attachments/1/translations/en/renditions/native 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20679/attachments/1/translations/en/renditions/native
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Deze cijfers zijn gebaseerd op data van de  “Tenders Electronic Daily (TED) database”. Dit betekent dat 

het gaat om opdrachten met bedragen boven de Europese publicatie drempel. Voor opdrachten met 

een hogere waarde zijn overheden verplicht om de aanbesteding bekend te maken via Tenders 

Electronic Daily (TED), het EU portaal voor openbare aanbestedingen. Onder “overheid” worden alle 

overheden verstaan. De indicatoren op landenniveau geven natuurlijk slechts een hoge mate van 

indicatie van aanbestedingen in de EU.  Kmo’s in dit KMO-cijfer volgen de Europese KMO-definitie. 

CIJFERS 

1. Een toename van het aantal gegunde opdrachten met slechts één inschrijver2  

In België groeit het aandeel gegunde opdrachten met slechts één inschrijver de afgelopen jaren sterk. 

In 2015 en 2016 bedroeg dit aantal nog 14 %. In 2017 klom dit op naar 19 %. In 2018 was dit zelfs 23 

% van de gegunde opdrachten. In 2019 steeg dit aantal verder naar 24 %.  

Dit cijfer weerspiegelt verschillende aspecten van overheidsopdrachten, waaronder bureaucratie en 

concurrentie. Het gaat om opdrachten waar slechts één inschrijver (met een offerte) voor intekende. 

Meer inschrijvers betekent dat aanbestedende overheden meer opties hebben en dus meer waar voor 

hun geld kunnen krijgen.  

 

België scoort met haar 24 % in 2019 dus boven de drempel van 20 % wat neerkomt op een slecht score. 

In Belgische openbare aanbestedingen zal in 24 % van de gevallen gekozen worden om opdrachten te 

gunnen met slechts één inschrijver. Deze toename tussen 2015 en 2019 betekent een verdere daling 

van het gegarandeerde concurrentieniveau.  

  

 
2 European Commission, Single Market Scoreboard – Public Procurement, 
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procuremen 
t/index_en.htm 

https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do?lang=nl
https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do?lang=nl
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procuremen%20t/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procuremen%20t/index_en.htm
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2. Gunningscriteria  

Onderstaande grafiek meet het aandeel gegunde procedures uitsluitend op basis van de goedkoopste 

prijs. De grafiek laat zien of openbare aanbesteders beslissen op basis van de prijs alleen, of ze ook 

rekening houden met andere criteria zoals kwaliteit.  

 

Op basis van de cijfers kan worden vastgesteld dat België een goede score behaalt, wat erop wijst dat 

slechts in een kleine minderheid van de gevallen gekozen wordt voor een inschrijver louter en alleen 

op basis van de goedkoopste prijs.  

3. Kmo’s winnen minder aanbestedingen3 : geen kentering in 2019 

De afgelopen jaren groeide in België het aandeel binnengehaalde overheidsopdrachten door kmo’s 

weliswaar van 21 % in 2017, 32 % in 2018, naar 34 % in 2019. Hoewel de groeiende trend van de 

afgelopen jaren zich gestaag verderzet, blijft ons land nog ver achter het streefminimum van 45 % (een 

score onder de 45 % betekent dat dit aantal als onbevredigend wordt aanzien). Om een goede score 

te behalen zou in België 60 % van de overheidsopdrachten toegewezen moeten worden aan kmo’s. 

Vergelijken we het Belgische cijfer met de ons omringende buurlanden, dan behaalden zij in 2019 

volgende resultaten:  

- Frankrijk: 44 %; 

- Duitsland: 50 %; 

- Verenigd Koninkrijk: 51 %; 

- Luxemburg 61 %; 

- Nederland 66 %.  

 
3 European Commission, Single Market Scoreboard – Public Procurement, 
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procuremen 
t/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procuremen%20t/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procuremen%20t/index_en.htm
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In ons land winnen kmo’s nog steeds beduidend véél minder overheidsaanbestedingen dan in de rest 

van de EU. Op dat vlak heeft in 2019 geen fundamentele kentering plaatsgevonden. België klimt wel 

voor Portugal op de Europese ladder, maar bevindt zich nog steeds helemaal onderaan. Dat enkel 

Roemenië en Portugal het dus nóg slechter doen is veelzeggend. De Europese Commissie geeft als 

verklaring voor een lage score dat dit mogelijks komt door bureaucratische rompslomp of 

vooroordelen van aanbesteders tegenover kleinere bedrijven.  

4. Beperkte deelname aan overheidsopdrachten  

Ten gevolge van o.a. de hoge administratieve lasten overheden nemen kmo’s minder vaak deel aan 

overheidsopdrachten. Met 58 % blijft België onder het vooropgestelde minimum minimorum van 60 

%. Om een goede score te halen zou zelfs 80 % van de kmo’s moeten deelnemen.  

 

In België stijgt het deelnemingspercentage weliswaar van 30 % in 2017, naar 54 % in 2018, en naar 58 

% in 2019 maar dit blijft onder de minimale 60 % die Europa vooropstelt. Onze buurlanden Frankrijk 

(69 % in 2019), Nederland (75 % in 2019), Duitsland (72 % in 2019) , Luxemburg (90 % in 2019) en VK 

(65 % in 2019) ontvangen veel meer aanbiedingen door kmo’s wat erop wijst dat in deze landen kmo’s 

vaker deelnemen aan openbare aanbestedingen.  
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Lage percentages duiden op belemmeringen die kleine bedrijven verhinderen om deel te nemen aan 

openbare aanbestedingsprocedures (bijvoorbeeld: bureaucratische rompslomp, openbare 

aanbesteders die bevooroordeeld zijn tegen kleinere bedrijven of een lage capaciteit bij kleinere 

bedrijven om te concurreren).  

5. Verdeling in percelen  

Contractgrootte wordt dikwijls als een probleem ervaren door ondernemers. Ondanks het gegeven 

dat een kmo over de competenties beschikt om bepaalde diensten, leveringen of werken te realiseren 

zal de opdracht véél te omvangrijk zijn om dit als kmo te verwerken.  

Dit kan opgelost worden door opdrachten te verdelen in percelen. Uit Europese cijfers blijkt dat België 

zoals voorbije jaren ‘gemiddeld’ blijft scoren op vlak van verdeling in percelen. (Minder dan 25 % is 

slecht, tussen 25 % en 40 % is gemiddeld en boven de 40 % is goed. België haalt in 2019 een score van 

34 %).  

 

 

Wanneer een opdracht wordt onderverdeeld in percelen worden deze apart gegund, in principe met 

het oog op een gescheiden uitvoering. In de aankondiging van een opdracht vermeldt de aanbesteder 

of er offertes mogen worden ingediend voor één, voor meerdere of voor alle percelen.4 

Ondanks deze wettelijke mogelijkheid, levert dit nog niet het gewenste resultaat op. Opdrachten 

worden dan wel regelmatig opgedeeld in vele percelen, maar al te vaak gunnen de aanbesteders 

vervolgens al deze percelen aan één en dezelfde speler waardoor kmo’s uiteindelijk toch uit de boot 

vallen.  

 

Kmo’s moeten uiteindelijk ook vaak intekenen voor alle percelen én aan dezelfde prijs, waardoor 

het prijscriterium ook hier opnieuw speelt. Dit heeft tot gevolg dat één grote(re) speler zowat alle 

overheidsopdrachten binnen haalt op basis van voorwaarden die niet afgestemd zijn op de noden en 

economisch niet realistisch zijn voor kmo’s (bijvoorbeeld: terugname van producten tot 365 dagen na 

 
4 Art. 58, §1, vierde lid Wet Overheidsopdrachten.  
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levering). Identieke prijzen voor alle percelen doet ook het voordeel als lokale speler teniet: een kmo 

is niet toegestaan verschillende offertes op te maken waardoor hij bijvoorbeeld iets goedkoper kan 

zijn voor een perceel in zijn regio of sneller kan terugnemen of wisselen.  

6. Opdrachten worden steeds minder duidelijk  

In volgende tabel wordt het aandeel van gegunde opdrachten weergegeven waarvoor een oproep 

heeft plaatsgevonden, maar het niet duidelijk was wat de naam van de oproep was of wat de 

voorwaarden waren. Indien dit percentage meer dan 3 % bedraagt, wordt dit als onbevredigend 

gezien, minder dan 3 % is wenselijk. Deze score weerspiegelt of openbare aanbesteders al dan niet 

voldoende informatie verstrekken over hun inkoopactiviteiten. Onvoldoende informatie verstrekken 

is in strijd met EU-wetgeving.  

België scoorde in 2019 31 %. Bovendien kent België sinds 2015 een groei - van 24 % naar 31 % - terwijl 

het streefdoel onder de 3% bedraagt. Van de 31 landen waarvan gegevens beschikbaar zijn, situeert 

België zich op de 27e plaats. Portugal, Roemenië, VK en Litouwen doen het nog slechter.  

 

7. Beslissingssnelheid : zeker voldoende maar trager dan de buurlanden  

Deze grafiek meet de gemiddelde duur van besluitvorming, wat wil zeggen de tijd tussen de uiterste 

datum voor het ontvangen van aanbiedingen en de datum waarop de overheidsopdracht wordt 

gegund. Om de vergelijkbaarheid te waarborgen, werden alleen openbare procedures in aanmerking 

genomen die bovendien geen raamovereenkomsten bevatten. 

Zeer lange procedures zijn slecht, omdat ze duur zijn en onzekerheid veroorzaken voor bedrijven. Met 

een gemiddelde beslissingsduur van 90 dagen blijft België mooi onder de 120 dagen wat door de 

Europese Commissie als veel te traag aangeduid wordt. Desalniettemin doen we er in vergelijking met 

onze buurlanden telkens langer over om een gunningsbeslissing te maken. Zo zit Duitsland aan een 

gemiddelde van 54 dagen in 2019, Frankrijk 85 dagen, Luxemburg 75 dagen, en Nederland telt 

gemiddeld een beslissingsperiode van 74 dagen.  
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8. Aankopen in het buitenland door Belgische aanbestedende overheden: geen nieuwe cijfers 

voorhanden   

In België zijn kmo’s lokaal verankerd. Uit een factsheet van de Europese Commissie uit 2015 bleek dat 

jaarlijks zo’n 42 % van de overheidsaankopen direct of indirect5 wegvloeien naar het buitenland.6 Een 

andere studie van de Europese Commissie uit 2017 bevestigde deze trend. 7 In kleine landen zoals 

België wordt globaal genomen meer gecontracteerd met buitenlandse spelers dan in grote landen.8 

De verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat in kleine landen minder ondernemingen 

zijn en dat buitenlandse bedrijven vaak onmiddellijk meedingen (‘direct cross-border’) met 

overheidsopdrachten, in plaats van dit op een indirecte manier te bewerkstelligen zoals in grote landen 

het geval is.  

• Helaas zijn er geen nieuwe studies voorhanden die de situatie uit 2019 realistisch weergeven. 

Om deze reden gaat deze nota er niet dieper op in.  

 

 
5 Bij grensoverschrijdende aanbestedingen maakt men een onderscheid tussen directe en indirecte aankopen. 
Direct betekent dat de geselecteerde inschrijver niet in hetzelfde land is gevestigd als de aanbestedende dienst 
en niet in binnenlandse handen is. Van indirect aankopen is maar sprake wanneer de geselecteerde inschrijver 
in hetzelfde land is gevestigd als de aanbestedende dienst, maar een dochteronderneming van een buitenlandse 
onderneming is. 
6Europese Commissie, Thematische factsheet Europees semester overheidsopdrachten, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-
procurement_nl.pdf 
7 Europese Commissie (2017), Measurement of impact of cross-border penetration in public 

procurement: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5c148423-

39e211e7-a08e-01aa75ed71a1 

8 Europese Commissie (2017), Measurement of impact of cross-border penetration in public 

procurement: table 15, 16, 17 en 18: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/5c148423-39e211e7-a08e-01aa75ed71a1 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5c148423-39e211e7-a08e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5c148423-39e211e7-a08e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5c148423-39e211e7-a08e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5c148423-39e211e7-a08e-01aa75ed71a1
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9. Nood aan wederzijdse opening van de internationale aanbestedingsmarkten 

De Europese markt voor openbare aanbestedingen is open en hanteert transparante regels, ook voor 

biedingen uit derde landen. Helaas is het niet zo dat ook Europese bedrijven in dezelfde mate toegang 

hebben tot openbare aanbestedingen buiten de EU. 

Internationaal heeft de EU het GPA, global procurement agreement van de Wereldhandelsorganisatie 

(WHO) ondertekend. De GPA zorgt voor een gedeeltelijke toegang tot de aanbestedingsmarkten. 

Helaas hebben niet alle leden van de WHO het akkoord ondertekend, waaronder o.m. een aantal van 

de grootste markten voor openbare aanbestedingen ter wereld als China, India en Rusland, …  

Bilateraal kan de EU markten voor openbare aanbestedingen openen via haar handelsakkoorden. O.m. 

in de vrijhandelsakkoorden met Canada, Mexico, Singapore zijn afspraken gemaakt over de 

wederzijdse toegang tot openbare aanbestedingen.  

Op onderstaande figuur is duidelijk dat Europese bedrijven niet kunnen intekenen op tenders in heel 

wat landen, ondanks de EU handelsakkoorden en de GPA. Volgens cijfers van de Wereldbank is de 

internationale markt van de openbare aanbestedingen goed voor ongeveer 12% van het globale BBP, 

wat overeen komt met een bedrag van € 11 biljoen9. Volgens de Europese Commissie hebben Europese 

bedrijven geen toegang tot de helft van die markt10.  

 

 
9 https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/how-large-public-procurement 
10 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157728.pdf 

https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/how-large-public-procurement
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/march/tradoc_157728.pdf
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Bovendien blijkt België een van de landen te zijn die het meest te maken krijgt met discriminatoire 

regels bij openbare aanbestedingen in niet – EU landen. 

 

Openbare aanbestedingen maken een significant bedrag uit van het overheidsbudget en is een handig 

instrument voor de overheid om de nationale economie te ondersteunen. Maar ze mogen niet in de 

protectionistische val trappen om nationale bedrijven te bevoordelen ten opzicht van buitenlandse 

bedrijven puur omdat ze een binnenlands bedrijf zijn. Een open competitieve aanbestedingsmarkt 

neemt bovendien niet weg dat binnenlandse bedrijven troeven zoals nabijheid en snelheid kunnen 

uitspelen bij een tender. 

De wederkerige toegang tot openbare aanbestedingen is van essentieel belang voor Europese 

bedrijven. Het laat hen  onder andere toe om te groeien, jobs te creëren en competitief te zijn op 

mondiaal vlak. Bovendien blijkt dat het openen van de aanbestedingsmarkt voor BBP groei kan zorgen, 

terwijl gesloten aanbestedingsmarkten net het omgekeerde effect hebben11. Zeker in de nasleep van 

de COVID-19 crisis is het belangrijk dat de EU hier een pleitbezorger van blijft. 

 

 

 

 

 
11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/march/tradoc_155456.pdf 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/march/tradoc_155456.pdf
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CONCLUSIE  

• In België wordt steeds vaker beroep gedaan op openbare aanbestedingen zonder concurrentie 

(met slechts één inschrijver). Dit cijfer groeide van 14 % in 2015 naar 23 % in 2018, tot 24 % in 

2019. Dit wijst op een dalende concurrentie op vlak van inschrijvers bij aanbestedingen.  

• Opvallend is dat ondanks een goede Belgische score op vlak van gunningscriteria en de 

opsplitsing van opdrachten in percelen,  dit niet resulteert in een groter aandeel gegunde 

opdrachten voor kmo’s. In ons land winnen kmo’s (34 %) nog steeds beduidend véél minder 

overheidsaanbestedingen dan in de rest van de EU (streefminimum 45 %). Op dat vlak heeft 

in 2019 geen fundamentele kentering ten opzichte van 2018 (32 %) plaatsgevonden. Dat België 

enkel Portugal en Roemenië achter zich laat, is veelzeggend.  

• In vergelijking met onze buurlanden nemen Belgische kmo’s ook minder vaak deel aan 

openbare aanbestedingen. De participatiegraad (deelnemingspercentage 58 %) benadert wel 

steeds meer het Europese minimum (60 %). Dit lagere cijfer t.o.v. de buurlanden duidt op meer 

belemmeringen die kleine bedrijven verhinderen om deel te nemen, zoals administratieve 

rompslomp of bevooroordeelde aanbesteders.  

• De Belgische aanbesteder is in 31 % van zijn opdrachten (te) onduidelijk, terwijl het Europees 

streefdoel onder de 3 % bedraagt. Van de 31 landen waarvan gegevens beschikbaar zijn, 

situeert België zich op de 27e plaats. Portugal, Roemenië, VK en Litouwen doen het op vlak van 

onduidelijkheid in de opdrachtdocumenten nog slechter.  

• In België duurt het gemiddeld 90 dagen om een gunningsbeslissing te maken. Daarmee blijft 

België mooi onder de 120 dagen wat door de Europese Commissie als veel te traag aangeduid 

wordt, maar doen de Belgische aanbestedende diensten er in vergelijking met de buurlanden 

langer over om opdrachten te gunnen. 

• Internationaal is de toegang tot openbare aanbestedingen in derde landen nog een groot 

probleem. Op basis van het principe van wederkerigheid moet de EU ambitieus zijn om 

aanbestedingsmarkten te openen voor Europese bedrijven. 
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BELEIDSAANBEVELINGEN 

In UNIZO’s laatste ZO-magazine van juni 2020 gaf Geert Noels het belang van de overheid als klant in 

coronatijden aan: “De overheid is de meest stabiele factor op dit moment. Ze staat in voor de helft van 

het bbp en kan niet bankroet gaan. Overheden betalen traag en dikwijls ook slecht (een te lage prijs), 

maar zijn op dit moment bakens van stabiliteit. Overheden beseffen ook, meer dan een jaar geleden, 

dat ze lokale bedrijven moeten helpen”.  

UNIZO hamert zelf al geruime tijd op het belang van een strategisch overheidsopdrachtenbeleid dat 

bewust lokaal verankerde marktspelers alle kansen biedt. Men mag echter niet vergeten dat 

overheidsopdrachten tot zo’n 14 % van het bbp vertegenwoordigen.12 De economische en 

maatschappelijke impact van overheidsopdrachten voor kmo’s is dus aanzienlijk.  

Eén van de lessen die getrokken kunnen worden uit de nasleep van de financiële crisis in 2008 was dat 

overheidsopdrachten een doeltreffend strategisch middel zijn voor de binnenlandse economie. 

Ondanks de getroffen bezuinigingsmaatregelen, namen de overheidsuitgaven fel toe. Nationale 

regeringen hadden als doel om binnenlandse economieën te stimuleren aan de hand van 

overheidsinvesteringen. In de lidstaten van de Europese Unie is de publieke sector de grootste 

consument. Het totaal van de overheidscontracten in de EU-lidstaten stelde 15,3 % van het BBP van 

de EU in 2016 voor.13 Deze cijfers en statistieken geven duidelijk het belang weer van 

markttoegankelijkheid voor kmo’s.  

Een goede besteding van dit overheidsgeld bij wijze van overheidsopdrachten heeft evidente 

voordelen voor zowel ondernemers als overheden:  

• Voor ondernemers levert dit enorme kansen op om hun bedrijf te laten groeien; 

• Overheden willen een product van goede kwaliteit voor een eerlijke prijs. Ze willen 

belastinggeld verstandig en beter (aan-)besteden.  

Overheidsopdrachten kunnen in het postcorona-relanceplan een belangrijke rol spelen in de 

wederopbouw van onze economie en de ondersteuning van onze kmo’s. Een actieplan ‘Beter 

Aanbesteden’ moet het beleidsaspect in verband met strategische overheidsopdrachten hoger op de 

politieke agenda plaatsen.  De aanbestedingsdiensten zullen daarbij meer lef moeten vertonen als het 

gaat om het opkomen van de belangen van kmo’s. Onze kmo’s moeten de kans geboden worden om 

met gelijke wapens te kunnen meedingen en overheidsopdrachten worden een reëel strategisch 

 
12 European Commission, Public Procurement Indicators 2015, 2016,  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20679/attachments/1/translations/en/renditions/native 

13  In de periode van 2002 tot 2016 steeg het percentage van overheidsuitgaven voor openbare aanbestedingen 
van 13,7 % van het BBP in 2002 tot 15,3 % van het BBP in 2016: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Government_expenditure_by_function_%E2%80%
93_COFOG.  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20679/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Government_expenditure_by_function_%E2%80%93_COFOG
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Government_expenditure_by_function_%E2%80%93_COFOG
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element van onze Belgische, Vlaamse en lokale economie en industrie. Om deze redenen denkt UNIZO 

concreet aan volgende beleidsaanbevelingen:  

1) Richt een Belgische publiek toegankelijke databank voor overheidsopdrachten op. Om dit 

mogelijk te maken zal o.a. een koppeling tussen het e-Procurement-platform en de 

Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). De Europese Commissie tikte de lidstaten eerder 

al op de vingers over de onbeschikbaarheid van duidelijke cijfergegevens.14 Het is opvallend 

dat ook onze Belgische overheden niet in staat om een precies cijfer weer te geven van hoe 

veel overheidsgeld wordt besteed en waar het naar toe gaat. De beschikbaarheid van betere 

en meer toegankelijke data in overheidsopdrachten bieden  nochtans mogelijkheden om een 

betere analyses te maken voor een behoefte gestuurde beleidsvorming en 

waarschuwingssystemen om corruptie te signaleren en tegen te gaan binnen het 

aanbestedingsproces. Daarnaast schept het een kader voor toekomstige strategische 

beleidsbeslissingen. Dit zal het vertrouwen van bedrijven in de administraties doen toenemen 

en hun bereidheid om deel te nemen aan het openbare aanbestedingsproces enkel maar 

vergroten. Een grondige monitoring onderzoekt daarbij o.a. het totaalbedrag voor jaarlijkse 

gunningen, en gaat telkens ook na hoe veel overheidsopdrachten kmo’s binnen halen, hoe 

veel van het overheidsbudget naar buitenlandse ondernemingen gaat, het concurrentiekracht 

van Belgische kmo’s, de administratieve lasten en overige deelnamebelemmeringen, etc. In 

het monitoringscomité verdienen ook de sociale partners hun plaats. 

 

2) Verhoog het deelnemingspercentage van kmo’s en breng deze in overeenstemming met een 

participatieniveau dat vergelijkbaar is met onze buurlanden. Om voldoende zicht te hebben 

op de participatiegraad van kmo’s aan overheidsopdrachten, lijkt het UNIZO aangewezen om 

op federaal, Vlaams en lokaal niveau deze participatiegraad in kaart te brengen en zodoende 

de regelgeving bij te sturen (zie punt 1). Daarnaast kan gedacht worden aan het wegwerken 

van bestaande drempels, het organiseren van sensibiliseringscampagnes en te voorzien in een 

Tenderkostenvergoeding voor niet weerhouden ondernemers aan wie bij de initiële 

inschrijving werd gevraagd om kosten te maken (bv. voor berekeningen, maquettes, 

presentaties, studies, etc.).  

 

3) Leg als overheid zichzelf een concrete “aanbestedingsnorm” op: een te bereiken 

streefpercentage wat het totaal aantal aanbestedingen betreft die aan Belgische kmo’s 

worden toegewezen. Dit cijfer wordt jaarlijks afgetoetst aan de realiteit en gerapporteerd.  

 

4) Nodig zo veel mogelijk regionale overheden en lokale aanbestedende diensten uit om goede 

praktijken uit het Federaal Charter ‘Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten’ over te 

 
14 European Commission, Communication from the commission to the European parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Making Public Procurement Work 
in and for Europe, COM (2017) 572 final, Strasbourg, 3/10/2017, p. 10.  
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nemen en te bekrachtigen.15 Daarnaast dringt UNIZO aan bij de Vlaamse regering om ten 

laatste tegen 2021 een grondige evaluatie op te maken van het Vlaams Plan 

Overheidsopdrachten en om de conclusies, aanbevelingen en cijfergegevens publiek te delen.  

 

5) Professionaliseer (kleine) aanbestedende diensten: Een professionele overheid = tijdig 

betalende overheid. De overheid moet structurele maatregelen nemen om zelf het goede 

voorbeeld te tonen. Vestig bij het professionaliseren van aanbestedende diensten eveneens 

de aandacht op niet-klassieke en kleinere aanbestedende diensten (bv. lokale kerkfabrieken, 

musea, kinderopvang of scholen) die minder vertrouwd zijn met de wetgeving op de 

overheidsopdrachten. Richt een ondersteunende cel op voor kleine aanbestedende diensten, 

evenals een coördinatiepunt voor het structureel organiseren van voorafgaande 

marktconsultaties.  

 

6) Vereenvoudig de administratieve procedures en zorg voor een betere publieke en digitale 

dienstverlening: pas het only-once-principe toe, versterk E-facturatie door een fiscale 

stimulans voor ondernemers met het oog op een verdere uitbreiding van e-invoicing en 

vereenvoudig de vereisten op vlak van elektronische handtekening zodat een foutieve 

handtekening niet automatisch leidt tot de nietigheid of uitsluiting van de ondernemer. Geef 

de inschrijvende ondernemer daarbij de mogelijkheid om elke niet naleving van vormvereisten 

te regulariseren, ongeacht plaatsingsprocedure.  

 

7) Introduceer het Gentse “Stadsleverancier”-model in alle steden en gemeenten, een website 

waarop ondernemers zich kunnen registreren om in aanmerking te komen voor opdrachten 

die onder de ‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking’ vallen. 

Ondernemers kunnen er zich gemakkelijk aanmelden aan de hand van hun elektronische 

identiteitskaart en duiden aan welke overheidsopdrachten ze geïnteresseerd zijn. Het op 

continue basis verzamelen van geïnteresseerde kmo’s biedt ze ook effectief de kans om zich 

aan te melden voor een opdracht wanneer deze uitgeschreven wordt.  

 

8) Maak opdrachten op maat van kmo’s: er is nood aan een beter flankerend beleid bij de wet 

overheidsopdrachten. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de gemaakte keuzes en de 

eisen en voorwaarden die de aanbestedende overheid stelt, in redelijke verhouding dienen te 

staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht. Denk daarbij in het bijzonder 

aan de haalbaarheid van de vereisten door kmo’s, de gunningscriteria en de verdeling in 

verschillende percelen. Bewust beroep doen op lokale kmo’s betekent dan dat de 

aanbestedende overheid volgende goede principes hanteert:  

▪ In de voorbereidingsfase wordt onderzocht of er kmo’s opereren op de markt en via 

marktconsultaties geven lokale ondernemers advies over de producten die er op de 

markt bestaan.  

 
15 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Charter-kmo-aanbestedingen.pdf.  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Charter-kmo-aanbestedingen.pdf
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▪ Een ondernemer haalt veel meer uit een gesprek dan uit informatie op papier. 

Informatiesessies bij het begin van elke opdracht verduidelijken de behoeften van de 

aanbesteder en laten potentiële deelnemers toe om zich beter in staat te stellen 

offertes in te dienen die beantwoorden aan deze behoeften.  

▪ Opdrachten met een grote omvang worden verdeeld in verschillende percelen. De 

aanbestedende overheid kan het indienen van offertes beperkten per inschrijver en 

het aantal percelen dat aan één speler wordt gegund wordt beperkt. Een inschrijver 

kan toch nooit de beste zijn in alle percelen.   

▪ Opdrachtnemers sluiten opdrachten met meerdere deelnemers zodat de totaliteit van 

de opdracht wordt verdeeld over verschillende marktspelers.  

▪ Indien de waarde van de opdracht lager is dan 30.000 € hoeft men zelfs helemaal geen 

aanbesteding uit te schrijven, maar kan gewerkt worden met de procedure van 

aanvaarde factuur.  

▪ De gunningscriteria beperken zich niet tot de laagste prijs, maar de beste prijs-

kwaliteitsverhouding bepaalt uiteindelijk wie de opdracht wint. Een groen 

stadsbestuur kan bijvoorbeeld gebruik maken van het criterium ‘duurzaamheid’ bij de 

beoordeling van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Voor anderen weegt ‘service na 

verkoop’, ‘nabijheid’ of ‘levenscycluskosten’ dan weer zwaarder door.  

▪ Uitgebreide feedback op ingediende offertes zijn voor een ondernemer met relatief 

weinig aanbesteding ervaring erg waardevol en kan het verschil maken tussen 

voortzetten met deelnemen of opgeven.  

9) Organiseer een snelle en efficiënte klachtenbehandeling waardoor ondernemers de 

mogelijkheid hebben om een geschil of vraag over een aanbesteding voor te leggen voor 

bemiddeling of niet-bindend advies. Een goede klachtenregeling houdt de organisatie scherp 

en creëert een laagdrempelige vorm van toezicht. Hierdoor kunnen aanbestedende diensten 

leren op welke manier zij tot systemische feedback op ingediende offerten kunnen komen wat 

op haar beurt erg waardevol kan zijn voor een onderneming met weinig 

aanbestedingservaring. De bundeling jaarlijkse klachten zal het mogelijk maken om bij een 

evaluatie vast te stellen welke bijkomende regulerende stappen best ondernomen worden.  

10) Wederzijdse toegang tot aanbestedingsmarkten moet deel uitmaken van de 

handelsakkoorden van de Europese Unie, naar het voorbeeld van CETA. In het KMO 

hoofdstuk van de handelsakkoorden die de EU afsluit moet aandacht zijn voor transparantie 

en beschikbaarheid van informatie over aanbestedingen voor kleine- en middelgrote 

bedrijven. 

 

11) De EU moet blijven streven naar een breder gedragen GPA waar ook nieuwe landen tot 

toetreden.  Daarbij moet de focus gelegd worden op de grootste aanbestedingsmarkten 

waar de EU momenteel geen handelsakkoord mee heeft. 
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12) Het Europese voorstel voor een international procurement instrument (IPI)16 moet op een 

gebalanceerde manier ingevoerd worden, om wederzijdse toegang af te dwingen in derde 

landen, zonder de administratieve lasten voor bedrijven te hoog te maken en zonder de 

Europese aanbestedingsmarkten zonder meer te sluiten voor bedrijven uit een bepaald land. 

 

****** 

 

 
16 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154187.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154187.pdf

