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Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de delegatie 

van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse 
Regering en aan de hoofden van de departementen en van de intern 

verzelfstandigde agentschappen, wat betreft de 
overheidsopdrachten en de gedingvoering 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 

87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; 

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21; 

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 7, derde lid, en 

artikel 10, §4, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2015; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de 

bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de 

delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de 

intern verzelfstandigde agentschappen; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juni 2017; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Hoofdstuk 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot 

bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering 

Artikel 1. In artikel 6, 14°, van besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot 

bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering wordt de zinsnede 

“met behoud van de toepassing van artikel 8, § 4” vervangen door de zinsnede “met 

behoud van de toepassing van artikel 8, §4, en §5, tweede lid”. 

Art. 2. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: 

“§1. De leden van de Vlaamse Regering hebben, ieder wat hem of haar betreft, delegatie 

om de gunningsbeslissing te nemen bij overheidsopdrachten, prijsvragen en 

raamovereenkomsten voor werken, leveringen en diensten waarvan het goed te keuren 

offertebedrag de volgende bedragen niet overschrijdt: 
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openbare of  

niet-openbare 

procedure 

mededingingsprocedure 

met onderhandeling, 

(vereenvoudigde) 

onderhandelings- 

procedure met 

voorafgaande oproep 

tot mededinging, 

vereenvoudigde 

onderhandelings-

procedure met 

voorafgaande 

bekendmaking, 

concurrentiegerichte 

dialoog en 

innovatiepartnerschap 

onderhandelings- 

procedure zonder 

voorafgaande 

bekendmaking en 

onderhandelings- 

procedure zonder 

voorafgaande oproep 

tot mededinging 

werken 20.000.000 10.000.000 2.000.000 

leveringen 10.000.000 5.000.000 1.000.000 

diensten 5.000.000 2.500.000 500.000 

De delegatie geldt ook voor investeringssubsidies als het bedrag van de opdracht 

of de raming ervan de bedragen, vermeld in het eerste lid, niet overschrijdt. 

De leden van de Vlaamse Regering hebben, ieder wat hem of haar betreft, 

ongeacht het bedrag, delegatie voor: 

1° de principiële beslissing tot uitvoering van de opdracht, de keuze van de 

gunningsprocedure en de goedkeuring van de opdrachtdocumenten; 

2° de selectiebeslissing; 

3° de gunningsbeslissing in geval van een opdracht op basis van een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking respectievelijk een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging, in geval 

van dwingende spoed die voortvloeit uit onvoorzienbare gebeurtenissen als 

vermeld in artikel 42, §1, eerste lid, 1°, b), respectievelijk artikel 124, §1, 5°, van 

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

4° de beslissing tot niet-plaatsing. 

Naast de delegaties, vermeld in het eerste tot en met derde lid, hebben de leden 

van de Vlaamse Regering, ieder wat hem of haar betreft, delegatie om 

overheidsopdrachten van beperkte waarde die tot stand komen met aanvaarde factuur 

als vermeld in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, te 

plaatsen.”; 

2° in paragraaf 2 wordt het tweede lid opgeheven; 

3° er worden een paragraaf 5 en een paragraaf 6 toegevoegd, die luiden als volgt: 

§5. De leden van de Vlaamse Regering hebben, ieder wat hem of haar betreft, delegatie

om de gunningsbeslissing bij concessies te nemen als de waarde van de concessie de

volgende bedragen niet overschrijdt:

1° voor concessies voor werken: 20.000.000 euro;

2° voor concessies voor diensten: 5.000.000 euro.

In afwijking van artikel 6, 14°, hebben de leden van de Vlaamse Regering 

delegatie om dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen te sluiten die 

betrekking hebben op concessies, als het bedrag van de uitgaven die eruit voortvloeien, 

de volgende bedragen niet overschrijdt: 
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1° 2.000.000 euro voor concessies voor werken; 

2° 500.000 euro voor concessies voor diensten. 

De delegatie geldt, ongeacht het bedrag, voor alle andere beslissingen die in het 

kader van de plaatsing of uitvoering van een concessie worden genomen. 

§6. De leden van de Vlaamse Regering hebben, ieder wat hem of haar betreft, delegatie

om de principiële beslissing te nemen tot de plaatsing van opdrachten voor diensten van

onderzoek en ontwikkeling die niet onderworpen zijn aan de bepalingen van de wet van

17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, tot en met een bedrag van 2.500.000 euro.

Voor de toepassing van het eerste lid heeft het grensbedrag betrekking op het 

geraamde bedrag van het aandeel van de opdracht dat ten laste is van de 

aanbestedende overheid.  

Naast de delegatie, vermeld in het eerste lid, hebben de leden van de Vlaamse 

Regering, ieder wat hem of haar betreft, voor de opdrachten voor diensten van 

onderzoek en ontwikkeling, delegatie om alle andere beslissingen te nemen binnen het 

verloop van de opdracht, waaronder minstens de goedkeuring van de 

opdrachtdocumenten, de beslissingen tot aanwijzing van de deelnemers in de 

verschillende fasen en de beslissing tot stopzetting van het proces, ongeacht het 

bedrag.”. 

Art. 3. In artikel 12 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt: 

“§2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, heeft delegatie om 

ter uitvoering van artikel 91 van het decreet van 18 december 2015 houdende 

bepalingen tot begeleiding van de begroting: 

1° de saldi die voor de berekening van het bedrag van de herverdeling naar de

provisie investeringsmiddelen in aanmerking komen, te beperken; 

2° de kredieten vast te stellen die herverdeeld kunnen worden naar de provisie, 

vermeld in punt 1°.”. 

Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 

tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de 

departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen 

Art. 4. Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot 

regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de 

departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen wordt vervangen door 

wat volgt: 

“Art. 13. Het hoofd van het departement of agentschap heeft delegatie om 

overheidsopdrachten, prijsvragen en raamovereenkomsten te plaatsen tot een bedrag 

dat de bedragen, vermeld in de volgende tabel, niet overschrijdt: 

openbare of  

niet-openbare 

procedure 

mededingingsprocedure 

met onderhandeling, 

(vereenvoudigde) 

onderhandelings- 

procedure met 

voorafgaande oproep 

tot mededinging, 

vereenvoudigde 

onderhandelings-

procedure met 

voorafgaande 

onderhandelings- 

procedure zonder 

voorafgaande 

bekendmaking en 

onderhandelings- 

procedure zonder 

voorafgaande oproep 

tot mededinging 
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bekendmaking, 

concurrentiegerichte 

dialoog en 

innovatiepartnerschap 

werken 13.000.000 6.500.000 1.300.000 

leveringen  8.000.000 4.000.000 800.000 

diensten 2.400.000 1.200.000 240.000 

 

Voor de toepassing van het eerste lid hebben de grensbedragen betrekking op: 

1° de geraamde waarde van de opdracht voor:  

a) alle voorbereidende beslissingen, waaronder minstens de principiële 

beslissing tot uitvoering van de opdracht, de keuze van de 

gunningsprocedure, de goedkeuring van de opdrachtdocumenten en de 

selectiebeslissing; 

b) de beslissing tot niet-plaatsing; 

2° het goed te keuren offertebedrag voor de gunningsbeslissing. 

 

Het hoofd van het departement of agentschap heeft naast de delegatie, vermeld 

in het eerste lid, delegatie om overheidsopdrachten van beperkte waarde die tot stand 

komen met aanvaarde factuur als vermeld in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 

inzake overheidsopdrachten, te plaatsen.”. 

 

Art. 5. Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 

 

“Art. 14. Als het hoofd van het departement of agentschap voor een bepaalde 

overheidsopdracht, prijsvraag of raamovereenkomst delegatie heeft om de 

gunningsbeslissing te nemen, heeft die ook delegatie om de beslissingen te nemen over 

de uitvoering van die overheidsopdracht, prijsvraag of raamovereenkomst, ongeacht de 

financiële weerslag ervan. 

 

Als het hoofd van het departement of agentschap voor een bepaalde 

overheidsopdracht, prijsvraag of raamovereenkomst geen delegatie heeft om de 

gunningsbeslissing te nemen, heeft die toch delegatie om de beslissingen te nemen over 

de uitvoering van de overheidsopdracht, prijsvraag of raamovereenkomst binnen het 

wettelijke kader en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15% van het 

oorspronkelijke opdrachtbedrag.”. 

 

Art. 6. Aan hoofdstuk 4 van hetzelfde besluit worden een artikel 15/1 en 15/2 

toegevoegd, die luiden als volgt: 

 

“Art. 15/1. Het hoofd van het departement of agentschap heeft delegatie om alle 

beslissingen te nemen in het kader van de plaatsing van een concessie als de waarde van 

de concessie de volgende bedragen niet overschrijdt: 

1° voor concessies voor werken: 13.000.000 euro; 

2° voor concessies voor diensten: 2.400.000 euro. 

 

Als het hoofd van het departement of agentschap voor een bepaalde concessie 

delegatie heeft om de gunningsbeslissing te nemen, heeft hij ook delegatie om de 

beslissingen te nemen over de uitvoering van die concessie, ongeacht de financiële 

weerslag ervan. 

 

Als het hoofd van het departement of agentschap voor een bepaalde concessie 

geen delegatie heeft om de gunningsbeslissing te nemen, heeft hij toch delegatie om de 

beslissingen te nemen over de uitvoering van de concessie binnen het wettelijke kader 

en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15% van de waarde van de 

concessie. 
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Art. 15/2. Het hoofd van het departement of agentschap heeft delegatie om opdrachten 

voor diensten van onderzoek en ontwikkeling te plaatsen die niet onderworpen zijn aan 

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, tot en met een bedrag van 

1.200.000 euro.  

 

Voor de toepassing van het eerste lid heeft het grensbedrag betrekking op het 

geraamde bedrag van het aandeel van de opdracht dat ten laste is van de 

aanbestedende overheid.  

 

De delegatie, vermeld in het eerste lid, geldt voor alle beslissingen binnen het 

verloop van de opdracht, waaronder minstens de principiële beslissing om een dergelijke 

opdracht te plaatsen, de goedkeuring van de opdrachtdocumenten, de beslissingen tot 

aanwijzing van de deelnemers in de verschillende fasen en de beslissing tot stopzetting 

van het proces.”. 

 

Art. 7. In artikel 16, §1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° in punt 2° worden de woorden “met uitzondering van de rechtsgedingen voor het 

Grondwettelijk Hof” vervangen door de woorden “met uitzondering van de 

rechtsgedingen voor het Grondwettelijk Hof en de internationale hoven”; 

 

2° in punt 3° wordt de zinsnede “Voor dadingen, minnelijke schikkingen en 

schulderkenningen die betrekking hebben op overheidsopdrachten,” vervangen door de 

zinsnede “Voor dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen die betrekking 

hebben op overheidsopdrachten of concessies,”. 

 

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen 

 

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2017.  

 

Artikel 3 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016. 

 

Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, is belast met 

de uitvoering van dit besluit. 

 

 

Brussel,  

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 




