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O V E R H E I D S O P D R A C H T E N :  E E N  E N O R M E  O P P O R T U N I T E I T  V O O R  ( B R U S S E L S E )  K M O ’ S  

I N  H E T  K A D E R  V A N  D E  R E L A N C E  

 

Overheidsopdrachten kunnen in het relanceplan een belangrijke rol spelen in de wederopbouw van 

de economie en de ondersteuning van Brusselse KMO’s. Het KMO-plan van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (2016-2025) (“Small Business Act”)1 besteedt aandacht aan het toegankelijk 

maken van overheidsopdrachten voor KMO’s, maar het Brussels Regeerakkoord en de algemene 

beleidsverklaring doen dat jammer genoeg niet. Dat is nochtans wel nodig want zowel het 

deelnemingspercentage (58%) van KMO’s aan overheidsopdrachten als het gunningspercentage 

(34%) van overheidsopdrachten aan KMO’s ligt in België beduidend lager dan in de rest van de EU.2 

De economische en maatschappelijke impact van overheidsopdrachten voor KMO’s is nochtans 

aanzienlijk: jaarlijks besteden overheidsinstanties in de EU gemiddeld 14 % van het bbp aan 

overheidsopdrachten.3  

Deze nota wenst suggesties weer te geven om overheidsopdrachten toegankelijk te maken voor 

KMO’s en refereert daarbij ook aan de reeds genomen initiatieven. 

1. Breng in kaart hoeveel overheidsgeld wordt besteed aan overheidsopdrachten en naar welk 

type ondernemingen dat gaat  

Vooreerst merken we op dat vandaag geen gegevens beschikbaar zijn over hoeveel overheidsgeld 

wordt besteed aan overheidsopdrachten4 en naar welk type ondernemingen dat gaat. Ook over 

de volgende aspecten zijn geen gegevens beschikbaar: het totaalbedrag voor jaarlijkse gunningen, 

het aantal overheidsopdrachten dat KMO’s binnenhalen, het deelnemingspercentage van KMO’s 

aan overheidsopdrachten, de drempels die KMO’s ondervinden bij de deelname aan 

overheidsopdrachten… Het is echter noodzakelijk dat dat in kaart gebracht wordt om een beleid 

uit te stippelen dat afgestemd is op de noden van KMO’s en de problemen die KMO’s ondervinden 

bij het deelnemen aan overheidsopdrachten. Cijfergegevens zijn ook nodig om na te gaan of de 

 
1 Hierna “SBA”. 
2 Wat het gunningspercentage betreft, laat België enkel Portugal en Roemenië achter zich; 
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm; 
Die cijfers geven echter énkel het beeld weer over het deelnemingspercentage van KMO’s aan overheidsopdrachten en 
het gunningspercentage aan KMO’s van die opdrachten voor opdrachten die de Europese bekendmakingsdrempel 
overschrijden en die daarom gepubliceerd zijn in de Tenders Electronic Database (“TED”). Over overheidsopdrachten 
onder die drempel zijn echter geen gelijkaardige cijfers bekend (zie infra punt 1). Het deelnemings-en gunningspercentage 
worden tot slot berekend in termen van een percentage van de ondernemingen, en niet in een percentage van totale 
euro’s aan overheidsopdrachten. 
3 Europese Commissie, Thematische factsheet Europees Semester overheidsopdrachten, d.d. 22 november 2017, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-
procurement_nl.pdf .  
4 UNIZO juicht in die zin toe dat op 19 januari 2021 een bericht in het Belgisch Staatsblad verscheen dat aanbestedende 
overheden ten laatste op 15 maart 2021 de totale waarde van alle overheidsopdrachten onder de Europese 
bekendmakingsdrempels die ze in 2018, 2019 en 2020 hebben gegund, moeten meedelen aan de FOD Kanselarij van de 
Eerste Minister. 

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-procurement_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-procurement_nl.pdf
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doelstellingen uiteengezet in de SBA ter bevordering van de toegang van KMO’s tot 

overheidsopdrachten zullen bereikt worden.5  

 

Ongeacht welke definitie van KMO er gehanteerd wordt in het kader van de monitoring6, wenst 

UNIZO erop te wijzen dat er specifieke aandacht dient te zijn voor de zelfstandigen en micro-

ondernemingen (tot 10 werknemers). Een onderneming met max. 10 werknemers, kan niet 

gelijkgesteld worden met een onderneming met max. 50 werknemers (kleine onderneming) of met 

nog een grotere onderneming. Bij die laatste ondernemingen kan er bijvoorbeeld een jurist of 

andere expert in dienst zijn die adviseert omtrent overheidsopdrachten, de administratie hiervan 

op zich neemt,… Bij zelfstandigen en micro-ondernemingen zal deze expertise doorgaans 

ontbreken. Daarom raadt UNIZO aan om de doelgroepen apart te monitoren. Door de monitoring 

op te delen, kunnen de problemen/noden die eigen zijn aan elke doelgroep specifiek in kaart 

gebracht worden.  

Een andere reden om specifiek aandacht te hebben voor (Belgische) zelfstandigen en 

ondernemingen met maximum 10 werknemers, is het feit dat overheidsopdrachten de 

relancemaatregel bij uitstek zijn én die doelgroep het meest getroffen is door de coronacrisis. Dat 

blijkt duidelijk uit recente cijfers van de ERMG.7 Uit die cijfers blijkt ook dat hoe groter de 

onderneming is, hoe minder de onderneming in kwestie getroffen blijkt te zijn door de coronacrisis. 

 

2. Vergroot het bewustzijn bij aanbestedende overheden 

De bij UNIZO aangesloten sectoren gaven aan dat de praktijk inzake overheidsopdrachten bijzonder 

problematisch is (eerder dan de overheidsopdrachtenwetgeving op zich), wegens een gebrek aan 

bewustzijn bij veel aanbesteders van de moeilijkheden die KMO’s ondervinden in het kader van 

overheidsopdrachten.  

 

Een zeer recent praktijkvoorbeeld  kan dat illustreren: begin december 2020 plaatste Aster cv 

(opgericht door 40 sociale huisvestingsmaatschappijen) een megaorder zonnepanelen voor sociale 

huisvesting.8 De kwalitatieve selectiecriteria inzake financiële draagkracht en technische 

 
5 Een tussentijdse evaluatie stelt nochtans dat bepaalde doelstellingen uit de SBA al bereikt zijn, bv. het KMO-vriendelijker 
maken van overheidsopdrachten. Dit echter zonder een publicatie van cijfers waaruit dat ook effectief blijkt. Zie daarover 
meer onder punt 5 op p.7. 
6 De Europese definitie, die ondernemingen t.e.m. 250 werknemers omvat. Binnen de Europese kmo-definitie wordt een 
onderscheid gemaakt tussen micro- (10 werknemers), kleine – (50 werknemers) en middelgrote ondernemingen (250 
werknemers). Voor de andere criteria zie Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van 
kleine, middelgrote en micro-ondernemingen; Anderzijds is er de definitie uit het Wetboek Vennootschappen en 
Verenigingen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen kleine ondernemingen (max. 50 werknemers) en micro-
ondernemingen (max. 10 werknemers). Voor de andere criteria, zie Art. 1:24 en 1:25 van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen. 
7 Zie https://www.nbb.be/doc/ts/other/ermg/20210505-dashboard.pdf, slide 32. 
8 Het gaat om een investering van 231 miljoen EUR voor de installatie van 650.000 zonnepanelen op 58.000 gebouwen 
met sociale woningen;   https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/heisa-over-megaorder-

https://www.nbb.be/doc/ts/other/ermg/20210505-dashboard.pdf
https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/heisa-over-megaorder-zonnepanelen/10278625
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bekwaamheid zijn zodanig opgesteld dat KMO’s hier niet aan kunnen voldoen en in feite slechts 

enkele Belgische ondernemingen hiervoor in aanmerking komen.9 Geïnteresseerde kandidaten 

moeten namelijk een minimale omzet kunnen voorleggen van 35 miljoen EUR/jaar over de laatste 

drie boekjaren. Daarnaast wordt een kandidaat slechts technisch bekwaam geacht wanneer hij zes 

referentieprojecten kan opgeven, uitgevoerd de voorbije drie jaar, met een gemiddelde omzet van 

75 000 EUR/project. Bovendien is de opdracht niet opgedeeld in percelen, waardoor de opdracht 

té omvangrijk is om die als KMO te verwerken. Dat is slechts één voorbeeld dat het gebrek aan 

bewustzijn bij openbare aanbesteders aantoont. 

 

Ook de SBA erkent dit probleem door het opnemen van het vergroten van het bewustzijn van de 

aanbesteders als één van de te nemen maatregelen.10 UNIZO juicht daarom ook de maatregelen 

toe die de SBA daartoe voorstelt nl. het opstellen en verdelen onder het personeel van 

aanbestedende diensten van een Gids voor Goede Praktijken in de Overheidsopdrachten11 en een 

vormingsprogramma voor het personeel omtrent KMO-vriendelijke goede praktijken.  

 

UNIZO heeft hieromtrent echter nog enkele bijkomende suggesties:  

 

• De Gids  werd opgesteld en verdeeld onder het personeel van de instanties die opdrachten 

gunnen, zo blijkt uit het evaluatierapport van de SBA dat gepubliceerd is op 11 december 

2018.12 Het louter verspreiden van een document met goede praktijken is echter niet 

voldoende. Een goede monitoring van de toepassing van die goede praktijken moet verzekerd 

worden.  

• Het Federaal Charter ‘Toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten’13 bevat naast de 

aanbevelingen zoals het opdelen van opdrachten in percelen14, het overwegen van andere 

criteria dan enkel de laagste prijs15 en het rekening houden met KMO’s bij het opleggen van de 

vereiste van een “ecolabel” als één van de gunningscriteria16, nog andere essentiële 

aanbevelingen om de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten te bevorderen. Deze zijn bv. 

het houden van voorafgaande marktconsultaties, het rekening houden met KMO’s bij het 

bepalen van de kwalitatieve selectiecriteria,… .17 Het Federaal Charter zou verspreid kunnen 

 
zonnepanelen/10278625 . Dat voorbeeld werd ons aangeleverd bij de bij UNIZO aangesloten beroepsorganisatie 
Nelectra. 
9 Zie daarover meer infra punt 5. 
10 Zie maatregel 59, A. 
11 Te consulteren via https://www.brupartners.brussels/nl/observatory/nuttige-publicaties-en-documenten/gids-voor-
goede-praktijken-in-overheidsopdrachten/gids-voor-goede-praktijken-in-overheidsopdrachten-1/view  (hierna “Gids ”). 
12 Zie https://didiergosuin.brussels/nl/nieuws/economie/74-van-de-maatregelen-van-de-small-business-act-uitgevoerd-
op-twee-jaar-tijd (hierna “Evaluatierapport”). 
13 Te consulteren via https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-KMOs-tot  
14 Zie punt 2 van de Gids,  p. 6-7. 
15 Zie punt 7 van de Gids,  p. 33 e.v. 
16 Zie p. 37 van de Gids.. 
17 Zie daarover meer infra punt 5. 

https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/heisa-over-megaorder-zonnepanelen/10278625
https://www.brupartners.brussels/nl/observatory/nuttige-publicaties-en-documenten/gids-voor-goede-praktijken-in-overheidsopdrachten/gids-voor-goede-praktijken-in-overheidsopdrachten-1/view
https://www.brupartners.brussels/nl/observatory/nuttige-publicaties-en-documenten/gids-voor-goede-praktijken-in-overheidsopdrachten/gids-voor-goede-praktijken-in-overheidsopdrachten-1/view
https://didiergosuin.brussels/nl/nieuws/economie/74-van-de-maatregelen-van-de-small-business-act-uitgevoerd-op-twee-jaar-tijd
https://didiergosuin.brussels/nl/nieuws/economie/74-van-de-maatregelen-van-de-small-business-act-uitgevoerd-op-twee-jaar-tijd
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/charter-toegang-van-kmos-tot
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worden onder de Brusselse ambtenaren die instaan voor de aankopen, gevolgd door een 

monitoring van de toepassing van die principes in de praktijk. 

• Professionaliseer (kleine) aanbestedende diensten om de kennis van de markt bij de 

aanbesteder te vergroten. Zo ondervinden bepaalde sectoren bijvoorbeeld dat de criteria 

uiteengezet in het bestek niet afgestemd zijn op de markt. De beroepsfederaties kunnen daarin 

een belangrijke adviserende rol spelen. Richt daarbij eventueel ook een ondersteunende cel 

op voor (kleine) aanbestedende diensten, die minder vertrouwd zijn met overheidsopdrachten. 

De vorming van het personeel zoals voorgesteld in de SBA is ook een zeer goede stap.18 Het 

Observatorium voor de Prijzen binnen Brupartners kan een belangrijke rol opnemen in deze 

ondersteunende cel.  

• Zorg voor een interne verspreiding van good practices bv. door concrete kmo-vriendelijke 

aanbestedingsprocedures op te lijsten en op een interne website ter beschikking te stellen van 

andere aanbestedende diensten. Deze “goede voorbeelden” kunnen (kleinere) aanbestedende 

diensten helpen om hun bestek op te stellen. 

• Zet informatiecampagnes op omtrent het belang van het beroep doen op de lokale 

economische actoren (“winkelhieren”) door overheden, zeker in het kader van de economische 

relance. 

 

3. Verminder de administratieve lasten  

 

Administratieve lasten vormen  één van de grootste struikelblokken voor KMO’s om deel te nemen 

aan overheidsopdrachten.  

 

UNIZO doet daarom de volgende aanbevelingen met het oog op de vereenvoudiging van 

administratieve procedures: 

• Pas het only-once-principe consequent toe. 

• Promoot e-invoicing19 door als overheid kortere betalingstermijnen te garanderen en de 

aankoop van software fiscaal te stimuleren, bijvoorbeeld via een verhoogde 

investeringsaftrek. 

• Maak bij opdrachten van geringe waarde (minder dan 30 000 EUR) ook gebruik van de 

procedure van de aanvaarde factuur.20  

 
18 Uit het Evaluatierapport bleek echter dat die maatregel op de datum van publicatie van dat rapport nog niet 
gerealiseerd was. 
19 Zie ook p. 76 van de SBA. 
20 Opdrachten met een beperkte waarde kunnen aanbestedende diensten plaatsen na raadpleging van de voorwaarden 
van meerdere ondernemers, zonder dat die ondernemers offertes moeten indienen. Die procedure laat toe om de 
administratieve lasten langs de kant van de aanbesteder en van de KMO tot een minimum te beperken; Zie Art. 92 Wet 
van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (hierna “Overheidsopdrachtenwet”). Deze aanbeveling is eveneens 
opgenomen in de Gids (zie punt 13 op p. 68 e.v.). 
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• Bekijk hoe het vertrouwensbeginsel kan ingevoerd worden, waardoor de gebruiker van 

overheidsdiensten niet langer systematisch bepaalde bewijsstukken of attesten moet 

voorleggen wanneer hij een aanvraag doet. Onderzoek bijvoorbeeld hoe bepaalde 

bewijsstukken of attesten a priori geschrapt kunnen worden door deze te vervangen door 

een verklaring op eer (met behoud van de mogelijkheid van een controle a posteriori). Een 

nagenoeg exhaustieve controle a priori wordt dus vervangen door een gerichte controle a 

posteriori. Een toepassing van deze controle veronderstelt bijgevolg dat de gebruiker het 

vertrouwen waard is en dat er sancties worden voorzien voor gebruikers die het 

vertrouwen schaden.21 

 

4. Informeer, zorg voor een grotere bekendmaking en vergoed 

Naast administratieve lasten, zijn er nog andere drempels die maken dat KMO’s niet gaan 

deelnemen aan overheidsopdrachten. Zo is het inschrijven op overheidsopdrachten vaak heel 

complex, moeten KMO’s geregeld hoge kosten maken zonder dat ze de zekerheid hebben dat ze de 

opdracht in de wacht gaan slepen en zijn zij vaak ook niet op de hoogte dat bepaalde 

overheidsopdrachten zijn uitgeschreven.  

 

Om bovenstaande drempels weg te werken, beveelt UNIZO daarom ook het volgende aan:  

 

• Organiseer sensibiliserings- en informatiecampagnes voor KMO’s;  

• Voorzie in een eerlijke kostenvergoeding voor niet weerhouden ondernemers aan wie bij de 

inschrijving werd gevraagd om kosten te maken.22  

• Voorzie een grotere bekendmaking van overheidsopdrachten bv. door middel van een 

digitaal platform en zorg voor een systematische publicatie van overheidsopdrachten op dat 

platform. Te denken valt aan het Gentse “Stadsleverancier”-model of het platform 

“aanbestedingen in Limburg” zoals recent gelanceerd door UNIZO Limburg, 

werkgeversorganisatie VKW en Provincie Limburg. Het Bedrijvenregister dat het 

Observatorium voor de Prijzen aanlegde, is een mogelijk vertrekpunt 23 

 
21 Dit is een voorstel gedaan door Brupartners – Zelfstandige Ondernemers. Zie daarover meer: 
https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners-zelfstandige-ondernemers/par-
date/2018/aanbevelingen-voor-een-gunstig-ondernemingsbeleid-in-de-gemeenten-van-het-brussels-hoofdstedelijk-
gewest-2019-2025 (p.10). 
22 Zo gaf de architectensector (de bij UNIZO aangesloten beroepsorganisatie Netwerk Architecten Vlaanderen, “NAV”) 
aan dat bij het inschrijven op een overheidsopdracht, aan de kandidaten gevraagd wordt om reeds een zeer gedetailleerd 
ontwerp te maken. Vaak komt het erop neer dat meer dan 50% van het werk van de architect al zal uitgevoerd zijn, 
vooraleer de opdracht gegund wordt. De kosten om deel te nemen zijn dus enorm, zonder garantie dat de opdracht aan 
de betrokken architect gegund wordt. Er is wel voorzien in een vergoeding aan de kandidaten die de opdrachten niet 
gegund krijgen, maar die is miniem (komt neer op 3 EUR/uur). Als het bouwproject uiteindelijk niet doorgaat, krijgen ze 
vaak geen vergoeding. Architecten zijn voornamelijk kleinere ondernemingen, maar zelfs de grote architectenkantoren 
geven aan dat dit niet meer haalbaar is; Ook de Small Business Act erkent de nood aan financiering voor KMO’s bij het 
deelnemen aan overheidsopdrachten. 
23 https://www.brupartners.brussels/nl/observatory/company_directory/companies#b_start=0 

https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners-zelfstandige-ondernemers/par-date/2018/aanbevelingen-voor-een-gunstig-ondernemingsbeleid-in-de-gemeenten-van-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest-2019-2025
https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners-zelfstandige-ondernemers/par-date/2018/aanbevelingen-voor-een-gunstig-ondernemingsbeleid-in-de-gemeenten-van-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest-2019-2025
https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners-zelfstandige-ondernemers/par-date/2018/aanbevelingen-voor-een-gunstig-ondernemingsbeleid-in-de-gemeenten-van-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest-2019-2025
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• Verzeker een effectieve mededinging bij onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande 

bekendmaking: voor opdrachten met een waarde onder een bepaalde drempel24 (alsook in 

bepaalde andere gevallen) bepaalt de overheidsopdrachtenwetgeving dat die niet bekend 

moeten gemaakt worden en dat de aanbestedende overheid enkel bij de door haar gekozen 

ondernemers een offerte opvraagt. In de praktijk leidt dat er vaak toe dat steeds dezelfde 

ondernemers worden uitgenodigd, wat nefast is voor de mededinging. Hanteer daarom de 

volgende regel: nodig minstens drie ondernemers uit, waarvan telkens één ondernemer een 

“nieuwe” ondernemer moet zijn (ondernemer waarmee in het verleden nog niet 

gecontracteerd is).25 Ook hier kan Bedrijvenregister een rol spelen. 

UNIZO stelt vast dat verschillende bovenstaande aanbevelingen ook zijn opgenomen in de Small 

Business Act, en dat die op basis van het Evaluatierapport bijna allemaal als gerealiseerd worden 

beschouwd. Ook stelt het Evaluatierapport dat, met het oog op prospectie, Brusselse KMO’s die 

reeds opdrachten hebben uitgevoerd binnenkort toegang zullen hebben tot een databank met het 

oog op een grotere zichtbaarheid bij aanbestedende diensten en dat het Brussels Gewest verplicht 

heeft alle overheidsopdrachten die de waarde van 30 000 EUR overschrijden te publiceren in de 

databank e-Procurement.26  

 

➢ UNIZO gaat er vanuit dat met “databank” het Bedrijvenregister wordt bedoeld. Dat register 

is echter niet makkelijk vindbaar, en UNIZO vreest daarom dat het weinig bekend is (zowel 

door ondernemers als door aanbestedende overheden). Een grotere bekendmaking van dit 

register lijkt daarom aangewezen.  

➢ UNIZO juicht daarnaast toe dat er een verdergaande publicatieverplichting geldt van 

overheidsopdrachten die de waarde van 30 000 EUR overschrijden. Het is echter 

onduidelijk in welke mate die verplichting gerespecteerd. UNIZO raadt daarom aan om dit 

te monitoren.   

 

5. Benut de mogelijkheden die de overheidsopdrachtenwetgeving voorziet om 

overheidsopdrachten op maat van KMO’s te maken  

In het kader van de doelstelling om een KMO-vriendelijk beleid na te streven inzake 

overheidsopdrachten benadrukt UNIZO het belang van het uitschrijven van overheidsopdrachten 

op maat van KMO’s. In de praktijk merken we dat de manier waarop aanbestedende diensten de 

opdrachten uitschrijven bijzonder problematisch is. 

 

Het hierboven gegeven praktijkvoorbeeld van Aster cv biedt een goede illustratie van een opdracht 

waarin zeer zware eisen opgelegd worden inzake financiële draagkracht en technische 

 
24 Voor opdrachten voor werken, leveringen en diensten bedraagt de drempel (behoudens uitzonderingen) 139 000 EUR. 
25 Zie ook het Federaal Charter ‘Toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten’, p. 11. 
26 P. 35 van het Evaluatierapport. 
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bekwaamheid, maar die ook té omvangrijk is voor KMO’s om ze te kunnen afhandelen. Opdrachten 

op maat van KMO’s zijn echter essentieel om deelname van en gunning aan KMO’s te vergroten.  

 

UNIZO doet daarom de volgende aanbevelingen, toegelaten door de Overheidsopdrachtenwet, om 

opdrachten op maat van KMO’s te maken:  

• Onderzoek in de voorbereidingsfase of er KMO’s opereren op de markt en hou 

informatiesessies voor ondernemers of marktconsultaties waar lokale ondernemers advies 

verlenen over de producten/diensten die er op de markt bestaan.27 

• Hou rekening met KMO’s bij het bepalen van de kwalitatieve selectiecriteria bv. inzake 

economische en financiële draagkracht en technische bekwaamheid.28 Te hoge eisen maken 

namelijk dat KMO’s uit de boot vallen.29  

• Verdeel opdrachten met een grote omvang in verschillende percelen. Wanneer dat niet 

gebeurt, zal een opdracht voor een KMO vaak véél te omvangrijk zijn om ze af te handelen.  

• Beperk het aantal percelen waarop een onderneming kan inschrijven, alsook het aantal 

percelen dat aan dezelfde onderneming gegund kan worden.30 Uit de praktijk blijkt namelijk 

regelmatig dat, wanneer de opdracht is opgedeeld in verschillende percelen, alle percelen 

vervolgens aan één onderneming worden gegund. 

• Vermeld expliciet in de opdracht dat er geen verplichting is om in te schrijven op alle 

percelen, aangezien ook die praktijk KMO’s vaak afschrikt om deel te nemen.  

• Omschrijf de kwalitatieve selectie-of gunningscriteria niet zo dat slechts een beperkt aantal 

ondernemingen in aanmerking komen voor de opdracht.31 

 
27 Dat laat ook toe om de kennis van de aanbestedende dienst betreffende de markt te vergroten en de gunningscriteria 
gerichter te bepalen (zie supra punt 2). 
28 Het hierboven gegeven voorbeeld van Aster cv biedt een treffende illustratie. Er zijn uiteraard meerdere voorbeelden. 
Een vzw actief in de zorgsector schreef in december 2020 een overheidsopdracht uit voor het leveren van 
kantoorbenodigdheden. Als vereiste inzake financiële draagkracht, moet een kandidaat een omzet kunnen aantonen van 
8 miljoen EUR in de jaren 2017, 2018 en 2019. Daarnaast worden vijf referenties opgevraagd aangaande bedrijven 
waaraan kantoorbenodigdheden zijn geleverd, waarvan een kandidaat er twee moet voorleggen met een jaarlijkse omzet 
van 250 000 EUR, één van 125 000 EUR, één van 75 000 EUR en één van 50 000 EUR omzet. De ondernemingen die in 
België uitsluitend in kantoormateriaal een dergelijk grote afname kennen, zijn op twee handen te tellen. 
29 De overheidsopdrachtenwetgeving bepaalt bovendien dat de voorwaarden steeds proportioneel moeten zijn met het 
voorwerp van de opdracht (Art. 71 Overheidsopdrachtenwet). Het opleggen van zeer strenge certificeringseisen voor 
opdrachten met een “beperkt belang” zoals bv. het leveren van kantoormateriaal is dus onevenredig en leidt ertoe dat 
slechts zeer weinig KMO’s hiervoor in aanmerking komen. Zie bijvoorbeeld de recent uitgeschreven overheidsopdracht 
van een aanbestedende dienst op federaal niveau, die voor de levering van kantoormateriaal vereist dat, inzake 
technische vakbekwaamheid, kandidaten een ISO9001-certificaat (kwaliteitsmanagement systemen) moeten voorleggen. 
30 Die mogelijkheden worden expliciet geboden door Art. 58 Overheidsopdrachtenwet. 
31 Dat was bijvoorbeeld wel het geval bij de selectie-en gunningscriteria in het hierboven gegeven voorbeeld van Aster 
cv.  
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• Gun de opdracht niet (voornamelijk) op basis van de (laagste) prijs, maar hou ook rekening 

met andere gunningscriteria (bv. ‘service na verkoop’, ‘nabijheid’ of ‘transportkosten’).32 Let 

daarbij wel op dat de administratieve lasten niet onevenredig toenemen.33  

• Respecteer de wettelijke en contractuele betaaltermijnen34;  

• Geef feedback op ingediende offertes en organiseer een efficiënte klachtenbehandeling 

waardoor ondernemers de mogelijkheid hebben om een geschil of vraag voor te leggen voor 

bemiddeling of niet-bindend advies. 

 

UNIZO merkt op dat de SBA als maatregel voorstelt om overheidsopdrachten KMO-vriendelijker te 

maken o.a. door deze op te delen in percelen en door de belangen van KMO’s in het achterhoofd 

te houden bij het opstellen van de kwalitatieve selectiecriteria. Het Evaluatierapport stelt dat dit 

“gerealiseerd” is, maar enkel door te verwijzen naar de Gids die overgemaakt is aan de 

verschillende aanbestedende diensten. Er kan echter slechts gesproken worden van een realisatie 

indien die principes daadwerkelijk toegepast worden in de praktijk. UNIZO dringt dan ook aan op 

een monitoring van de toepassing van die principes.35 

 
Ga de impact op kmo’s na bij opname van ethische, sociale en milieuclausules 

 

Uit de SBA, de Gids en de Strategie GO4Brussels 203036 blijkt dat het Brussels Gewest belangstelling 

hecht aan milieuvriendelijk en sociale overheidsopdrachten, o.a. door het opnemen van sociale en 

milieuclausules.37 Uiteraard juicht UNIZO die doelstellingen toe. Er moet echter voor gewaakt 

worden dat er geen al te dure verplichtingen worden opgelegd aan ondernemingen om aan te 

tonen dat zij aan die clausules voldoen bv. indien zij hun milieuvriendelijkheid enkel kunnen 

bewijzen aan de hand van dure ISO-certificaten. UNIZO is dan ook bezorgd dat zulke clausules de 

toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten net gaan bemoeilijken. Minstens moet nagegaan 

worden of de manier waarop deelnemers kunnen bewijzen dat zij voldoen aan die clausules niet 

onevenredig zwaar is en moeten zij de kans krijgen om dat ook op andere manieren aan te tonen. 

 

Twee redenen waarom zulke clausules de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten zullen 

bemoeilijken: 

 

 
32 Ook de Gids besteed hier veel aandacht aan. Het is echter onduidelijk in welke mate die goede praktijken ook 
daadwerkelijk toegepast worden. 
33 Let wel dat niet alle sectoren voorstander zijn van de vraag om te gunnen op basis van andere criteria dan de laagste 
prijs. Zo wil de bouwsector (de bij UNIZO aangesloten beroepsorganisatie Bouwunie) dat voor “off-the-shelf” producten 
(zgn. gestandaardiseerde oplossingen) enkel gegund wordt op basis van de laagste prijs, om bijkomende administratieve 
lasten te vermijden.  
34 Uit cijfers van Graydon blijkt dat in het derde kwartaal van 2020, de Vlaamse, Brusselse, Waalse en Federale overheid 
maar liefst bijna 70% van de facturen laattijdig betalen. 15% van de facturen blijven zelfs tot meer dan 90 dagen na de 
vervaldatum onbetaald liggen. 
35 Dat gaat hand in hand met het verzamelen van cijfergegevens. Zie supra punt 1. 
36 Te consulteren via https://go4.brussels/versionNL.html. 
37 Zie bijvoorbeeld punten 7.3 en 7.4 van de Gids. 

https://go4.brussels/versionNL.html
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• Zij zullen veel geld moeten investeren om aan die verplichtingen te kunnen voldoen, zonder de 

garantie dat de opdracht aan hen gegund wordt;  

• Dergelijke clausules kunnen ook een negatieve invloed hebben op de prijs waaraan ze hun 

goederen/diensten kunnen aanbieden. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn dat de 

aanbestedende diensten hun opdrachten voornamelijk zullen gunnen op basis van de prijs. 

 

Verschillende sectoren gaven echter aan dat dit vandaag wel het geval is: de overheid legt 

bijzonder zware wettelijke verplichtingen op bv. inzake milieu, voedselveiligheid,…, maar bij het 

gunnen van overheidsopdrachten is prijs het belangrijkste criterium.38 De opdracht wordt dan 

geregeld toegewezen aan multinationals die vaak sterk inzetten op het aspect van de laagste 

prijs, maar niet voldoen aan al die wettelijke verplichtingen. Daardoor worden die wettelijke 

verplichtingen uiteindelijk een lege doos, maar is er ook geen sprake van een gelijk speelveld 

tussen multinationals en KMO’s.39 UNIZO vreest ook dat die clausules de administratieve lasten 

zullen doen toenemen, terwijl de administratieve rompslomp die komt kijken bij 

overheidsopdrachten één van de belangrijkste struikelblokken is voor KMO’s om deel te 

nemen.  

Belang toepassing principes in raamovereenkomsten 
 
UNIZO krijgt ook steeds vaker meldingen van de nadelige gevolgen van het gebruik van de techniek 

van raamovereenkomsten. Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen één of meer 

aanbesteders en één of meer ondernemers die voor een bepaalde periode de voorwaarden (bv. 

prijzen, hoeveelheden) vastlegt inzake de te plaatsen opdrachten. Aan die raamovereenkomst 

kunnen andere aanbesteders zich dan aansluiten, zonder dat zij dus zelf nog opdrachten moeten 

uitschrijven. Wanneer de raamovereenkomst gesloten wordt met slechts één ondernemer en een 

groot aantal aanbesteders zich hierbij aansluiten is er dus een groot risico op monopolie vorming. 

Voor bepaalde opdrachten zal er namelijk gedurende een bepaalde periode één leverancier komen 

voor de hele overheid. Het wordt enerzijds dringend tijd dat deze techniek tegen het licht 

gehouden wordt.  

 

Anderzijds is het des te belangrijk dat bovenstaande aanbevelingen worden toegepast in 

raamovereenkomsten, zodat kmo’s hieraan kunnen deelnemen. Daarnaast moet een 

raamovereenkomst op zijn minst gesloten worden met verschillende ondernemingen. De 

verschillende deelopdrachten kunnen dan best direct worden toegewezen, via een bepaalde 

beurtrol of via het systeem van regionale gebondenheid, zonder ze opnieuw in mededinging te 

stellen door middel van de mini-competitie. De nadelen van de mini-competitie (kostenverhogend 

 
38 Dat voorbeeld werd ons aangereikt door de bij UNIZO aangesloten beroepsorganisaties Fenavian (Federatie van de 
vleeswarenproducenten) en Brema (sectorfederatie van de bereide maaltijden). 
39 Zoals hierboven gezegd zijn wel niet alle sectoren voorstander van de vraag om te gunnen op basis van andere criteria 
dan de laagste prijs (zie voetnoot 33). 
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aspect, administratieve lasten) wegen namelijk niet op t.o.v. de eventuele voordelen (het 

binnenhalen van de opdracht). 

 

6. Leg een streefcijfer op inzake gunningsgraad aan KMO’s 

 

Het opleggen van een ambitieus streefcijfer inzake de gunningsgraad van overheidsopdrachten 

aan  van KMO’s, hetwelk jaarlijks wordt afgetoetst aan de realiteit en wordt gerapporteerd, is 

volgens UNIZO noodzakelijk om te weten hoe het met de deelname van KMO’s aan 

overheidsopdrachten gesteld is en hoeveel werk er nog voor de boeg is (of juist niet).  

 

Daarbij kan gekeken worden naar het streefcijfer dat vooropgesteld wordt door de EU. Het 

aankoopbeleid van een EU-lidstaat wordt aangemerkt als “goed” (door middel van een “groene 

score”) indien het aantal gunningen aan KMO’s de drempel van 60% overschrijdt.40 Dat percentage 

komt in de buurt van de toegevoegde waarde gecreëerd door kmo’s in België (63,3%), hetgeen 

volgens UNIZO als uitgangspunt genomen moet worden om het streefcijfer te bepalen.41    

 

In dit kader benadrukt UNIZO het principe van de rechtstreekse toegang/participatie, d.w.z. dat de 

kmo zélf moet kunnen meedingen en rechtstreeks intekenen. Er is dus geen sprake van effectieve 

participatie wanneer deelname door KMO’s enkel mogelijk is via het oprichten van een consortium 

of uitvoering in onderaanneming. Zo wordt, bijvoorbeeld bij een deelname in onderaanneming, de 

kmo weliswaar betrokken in de opdracht, maar zal de economische waarde van de opdracht 

beperkt toekomen aan de KMO zelf. Dat geldt des te meer naargelang de graad van 

onderaanneming waarin de KMO betrokken is.42 Enkel rechtstreekse gunningen kunnen daarom 

volgens UNIZO aangemerkt worden als zijnde een gunning aan een KMO. 

 

7. Zorg voor eerlijke concurrentie tussen KMO’s en vzw’s met activiteiten gelijk aan private 

ondernemingen 

Zo is het een gebruik dat bepaalde vzw’s worden opgericht door een gemeente of een andere 

publieke structuur met het oog op dienstverlening aan de eigen organisatie (bvb. in het domein van 

informatica, wasserijdiensten, bereide maaltijden, eventorganisatie, e.a.). Op die manier worden 

er dus geen opdrachten meer uitgeschreven, met een verlies van klanten voor kmo’s tot gevolg.43  

 
40 Het aankoopbeleid van een EU-lidstaat wordt aangemerkt als “slecht” (door middel van een “rode score”) indien het 
aantal gunningen aan kmo’s minder bedraagt dan 45%.   
41 Zie de tabel op p. 2 van de “2019 SBA Fact Sheet Belgium”, te consulteren via https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-
strategy/performance-review_en 
42 Bijvoorbeeld indien de kmo niet de “eerste” onderaannemer, maar een onderaannemer van de onderaannemer is etc. 
43 Leden geven hierbij een vzw in de sector van de bereide maaltijden als voorbeeld. Gemeentebesturen kunnen zich 
daarbij aansluiten, en krijgen in ruil daarvoor een zitje in de raad van bestuur. Verschillende OCMW’s, ziekenhuizen en 
scholen van die gemeente sluiten zich hier vervolgens bij aan. Normaalgezien zou dus, voor het leveren van bereide 
maaltijden, een opdracht worden uitgeschreven en beroep worden gedaan op de private markt. Door het oprichten van 

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/performance-review_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/performance-review_en
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Daarboven komt nog dat sommige van die vzw’s zich – gesubsidieerd en zonder gescheiden 

boekhouding - gaan begeven op de private markt, en deelnemen aan aanbestedingsprocedures 

voor opdrachten waarvoor zij initieel niet zijn opgericht.44 Dat gaat te ver. Van eerlijke concurrentie 

is op die manier allerminst sprake. 

 
die vzw, wordt er dus geen opdracht meer uitgeschreven en naarmate er meer gemeentebesturen zich aansluiten, leidt 
dat tot een groot verlies aan klanten voor kmo’s. 
44 Het kan gaan om vzw’s, opgericht door een gemeente of een andere publieke structuur, die in eerste instantie gericht 
zijn op dienstverlening aan de eigen organisatie, maar die zich ook op de private markt begeven om deze diensten aan te 
bieden. Gezien zij ook een publieke opdracht vervullen, is het niet altijd mogelijk om een strikt onderscheid te maken 
tussen de middelen die ze inzetten voor deze publieke opdracht en de middelen voor de opdrachten die daarbuiten 
vallen. Dat kan leiden tot een vermenging van deze middelen en dus tot oneerlijke concurrentie.   


