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DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING  

 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
 

Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van 
de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan 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 
Definitieve goedkeuring   

 
 

1. SITUERING 
 
De delegatie van beslissingsbevoegdheden wordt momenteel geregeld 
- voor de leden van de Vlaamse Regering: in hoofdstuk 2 van het BVR van 25 juli 2014 tot 

bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering (hierna 
bevoegdheidsbesluit te noemen); 

- voor de leidend ambtenaren: in het BVR van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie 
aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen 
(hierna administratief delegatiebesluit te noemen). 

 
Een actualisering van deze besluiten dringt zicht op om verschillende redenen: 
1° De nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving, die in werking zal treden op 30 juni 2017, heeft 

tot gevolg dat de bestaande delegatieregeling niet meer helemaal aansluit bij de federale 
voorschriften voor plaatsing van overheidsopdrachten; 

2° Er ontbreekt een delegatieregeling voor precommercieel aankopen van onderzoeksdiensten 
3° Er moet gespecificeerd worden dat de delegatie  aan leidend ambtenaren voor het voeren 

van rechtsgedingen niet geldt voor rechtsgedingen voor internationale hoven. 
 
 
1. De nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving 
 
Het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 werd gepubliceerd 
in het BS van 9 mei 2017. Dit KB regelt de inwerkingtreding op 30 juni 2017 van de wet 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016, die tot doel heeft de nieuwe richtlijn 2014/24/EU om te 
zetten in Belgisch recht in de klassieke sectoren en van het KB Plaatsing zelf. 
De wet en het KB bevatten vrij ingrijpende hervormingen aan de regeling voor plaatsing van 
overheidsopdrachten, onder meer op het vlak van elektronische communicatiemiddelen, 
procedures, terminologie, enzovoort.  Het KB voorziet ook in bepalingen voor de opdrachten van 
beperkte waarden en voor bepaalde opdrachten tot aanstelling van advocaten. 
De plaatsings- en uitvoeringsregels voor de concessieovereenkomsten zullen voortaan in een 
afzonderlijk koninklijk besluit opgenomen worden, ter uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake 
de concessieovereenkomsten. 
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2. Delegatie voor precommercieel aankopen van onderzoeksdiensten 
 
Het precommercieel aankopen van onderzoeksdiensten biedt aan overheidsdiensten de 
mogelijkheid om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen voor hun operationele of 
strategische noden waarbij ze zowel de kosten als de opbrengsten delen met de leveranciers.   
 
Dit is een nieuw instrument om innovatie bij (en door) de overheid te stimuleren. De Europese 
Commissie heeft de procedurele basiselementen vastgelegd in de mededeling van 14 december 
2007.  Artikel 33 van de Kaderregeling voor staatssteun vormt het juridisch kader van dit 
instrument.  Precommercieel aankopen van onderzoeksdiensten valt buiten het 
toepassingsgebied van de wetgeving op de overheidsopdrachten (art. 22 wet van 17 juni 2016 
inzake overheidsopdrachten). 
 
Het concept precommercieel aankopen (PCP) wordt in de Vlaamse regelgeving nog nergens 
vermeld.  Dit heeft tot gevolg dat alle beslissingen inzake het toekennen van middelen bij 
precommercieel innovatief aankopen op het niveau van de Vlaamse Regering moeten genomen 
worden. Voor de periode van het IWT-actieplan Innovatief Aanbesteden ‘2008-2013’ werd door 
de Vlaamse regering een ad hoc delegatie tot 1 miljoen euro toegekend aan de betrokken 
minister, mits positief advies van inspectie van financiën. 
 
Het gebrek aan een helder structureel juridisch kader heeft in de periode ‘2008-2013’ vaak 
geleid tot belangrijke vertragingen in de besluitvorming van de projecten.   Het vernieuwde 
Europese en federale kader brengt nu aanzienlijke verbeteringen. Dit dient doorvertaald te 
worden in de Vlaamse regelgevende kaders.     
 
De Vlaamse regering keurde op 28/10 de visienota ‘Innovatieve overheidsopdrachten’ goed (VR 
20162810.Doc.1185) De integratie van het instrument ‘precommercieel aankopen’  in de Vlaamse 
regelgeving is één van de ondersteunende acties van het programma (geplande actie nr. 18)..   
 
3. Verfijning administratieve delegatieregeling voor het voeren van rechtsgedingen 
 
Artikel 16, §1, 2°, van het administratieve delegatiebesluit verleent de leidend ambtenaren delegatie 
om “rechtsgedingen te voeren, als eiser, verweerder of tussenkomende partij, voor de hoven en 
rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Rekenhof, met uitzondering van de 
rechtsgedingen voor het Grondwettelijk Hof”. 
Deze bepaling kan zo gelezen worden dat de delegatie zich ook uitstrekt tot internationale hoven, 
wat niet de bedoeling is. Dus wordt de bepaling geherformuleerd 

 
2. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 
 
Wijzigingen van het bevoegdheidsbesluit  
 
Artikel 1 wijzigt artikel 6, 14°, bevoegdheidsbesluit: 
 
Aangezien in artikel 8, §5, een afzonderlijke delegatieregeling ingevoegd wordt voor concessies en 
voor het sluiten van dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen die betrekking hebben 
op concessies, wordt het voorbehoud in artikel 6, 14°, uitgebreid tot die bepaling. 
 
Artikel 2 wijzigt artikel 8 bevoegdheidsbesluit:  
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Paragraaf 1 
* In paragraaf 1, eerste lid, worden prijsvragen toegevoegd omdat ze in de nieuwe wet van 17 juni 
2016 vermeld worden naast overheidsopdrachten en raamovereenkomsten. 
 
De formulering wordt aangepast om de relatie met het zesde lid (derde lid in de nieuwe tekst) 
duidelijker te maken: de leden van de VR hebben een begrensde delegatie voor het nemen van de 
gunningsbeslissing en een onbegrensde delegatie voor het nemen van de andere beslissingen in het 
kader van de plaatsing van overheidsopdrachten, prijsvragen en raamovereenkomsten.  
 
In de tabel wordt de terminologie van de gunningsprocedures aangepast aan de nieuwe 
overheidsopdrachtenwet. 
 
* Paragraaf 1, derde lid, van de bestaande tekst worden verplaatst naar een nieuwe paragraaf 5 
omwille van de leesbaarheid van de tekst. 
Paragraaf 1, vierde en vijfde lid, van de bestaande tekst worden weggelaten: 
“ontwerpenwedstrijden” worden in de nieuwe overheidsopdrachtenwet “prijsvragen” genoemd en 
die worden in het eerste lid geregeld. 
 
*  In paragraaf 1, zesde lid van de bestaande tekst (die derde lid wordt) worden de formulering en 
de verwijzingen worden aangepast aan de nieuwe overheidsopdrachtenwet 
 
Het bestaande punt 4° dat de delegatie regelde voor de gunningsbeslissing in geval van uitvoering 
door een derde na het wegnemen van ambtshalve maatregelen) wordt weggelaten: ofwel is er geen 
spoed en geldt de gewone delegatieregeling, ofwel is er sprake van dwingende spoed en is punt 3° 
van toepassing. Een afzonderlijke delegatiebepaling heeft geen meerwaarde. 
 
* Er wordt een nieuw (vierde) lid toegevoegd: de delegatie voor overheidsopdrachten “met 
aanvaarde factuur” (≤ 30.000 euro) wordt afzonderlijk vermeld omdat die in de nieuwe 
overheidsopdrachten niet meer onder OPZB vallen. Wat deze opdrachten betreft, hebben leden VR 
dezelfde delegatie als de leidend ambtenaren. 
 
Paragraaf 2 
* Het tweede lid van de bestaande tekst wordt weggelaten omdat de bepaling overbodig is: er kan 
sowieso niets beslist worden buiten het wettelijk kader, met of zonder delegatie: de 
overheidsopdrachtenwetgeving is altijd verbindend.  
 
Paragraaf 5 
* De bepalingen van §1, derde lid, van de bestaande tekst wordt in een nieuwe paragraaf 5 
opgenomen.  
 
* Er wordt een nieuwe delegatiebepaling voor concessies voor diensten ingeschreven: de 
grensbedragen komen overeen met die van overheidsopdrachten gegund bij openbare of niet-
openbare procedure.  
 
* Er wordt ook een afzonderlijke delegatieregeling ingeschreven voor dadingen, minnelijke 
schikkingen en schulderkenningen die betrekking hebben op concessies. De grensbedragen komen 
overeen met de bedragen van §4: respectievelijk 2.000.0000 voor werken en 500.000 voor diensten. 
 
Naar analogie met §2 wordt onbegrensde delegatie verleend voor alle andere 
(uitvoerings)beslissingen 
 
Paragraaf 6 
Er wordt een nieuwe delegatieregeling ingeschreven voor precommercieel aankopen van 
onderzoeksdiensten.   
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Precommercieel aankopen van onderzoeksdiensten valt buiten het toepassingsgebied van de 
wetgeving op de overheidsopdrachten zie artikel 32 overheidsopdrachtenwet 17/6/2016: 
“Opdrachten voor diensten van onderzoek en ontwikkeling vallen niet onder de toepassing van de 
bepalingen van deze wet. De wet is daarentegen wel toepasselijk op de opdrachten voor diensten 
van onderzoek en ontwikkeling die onder de CPV-codes 73000000-2 tot 73120000-9, 73300000-5, 
73420000-2 en 73430000-5 vallen, mits aan de beide volgende voorwaarden is voldaan : 
  1° de baten komen uitsluitend toe aan de aanbestedende overheid voor gebruik ervan in de 
uitoefening van haar eigen werkzaamheden; en 
  2° de verleende dienst wordt volledig door de aanbestedende overheid betaald.) 
en dus tot nu toe ook buiten de delegatieregelingen, wat geleid heeft tot belangrijke 
vertragingen in de besluitvorming van de projecten. Nu het Europese en federale kader 
vernieuwd en verbeterd is, is een afzonderlijke delegatieregeling aangewezen.  
 
De leden van de VR hebben delegatie voor het plaatsen van opdrachten O&O tot een bedrag dat 
overeenkomt met het grensbedrag voor overheidsopdrachten van diensten gegund bij 
mededingingsprocedures met onderhandeling (vroeger “OPMB”). 
 
Voor alle andere beslissingen hebben ze delegatie zonder financiële begrenzing. 
 
Overzicht van de aanpassingen (in rood): 
 
 
Bestaande tekst 

 
Voorgestelde tekst  

Artikel 8 
 
§ 1. Inzake de plaatsing van overheidsopdrachten en 
raamovereenkomsten voor werken, leveringen en 
diensten hebben de leden van de Vlaamse Regering, 
ieder wat hem of haar betreft, delegatie voor het 
plaatsen van opdrachten waarvan het goed te 
keuren offertebedrag de hierna vermelde bedragen 
niet overschrijdt: 
 
 
Aanbesteding of offerteaanvraag: 
Werken: 20.000.000 
Leveringen:10.000.000 
Diensten: 5.000.000 
 
 
 
 
(vereenvoudigde) onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking of concurrentiedialoog: 
Werken: 10.000.000 
Leveringen: 5.000.000 
Diensten: 2.500.000 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking: 
 
Werken 2.000.000 
Leveringen:1.000.000 
Diensten: 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. 

Artikel 8. 
 
§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: 
 
 
Openbare of niet-openbare procedure: 
Werken: 20.000.000 
Leveringen:10.000.000 
Diensten: 5.000.000 
Mededingingsprocedure met onderhandeling, 
(vereenvoudigde) onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande oproep tot mededinging, 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking, concurrentiegerichte 
dialoog en innovatiepartnerschap: 
Werken: 10.000.000 
Leveringen: 5.000.000 
Diensten: 2.500.000 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande oproep tot mededinging Werken 
2.000.000 
Leveringen:1.000.000 
Diensten: 500.000 
 
De delegatie geldt ook voor investeringssubsidies als 
het bedrag van de opdracht of de raming ervan de 
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Voor concessies voor openbare werken geldt de 
delegatie tot en met een bedrag van 20.000.000 
euro. 
 
Voor ontwerpenwedstrijden, met inbegrip van de 
plaatsing van de erop volgende dienstenopdracht bij 
onderhandelingsprocedure met toepassing van 
artikel 26, § 1, 4°, of artikel 66, § 2, 5°, van de wet van 
15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, 
geldt de delegatie tot en met een bedrag van 
5.000.000 euro. 
 
Voor werkenwedstrijden geldt de delegatie tot en 
met een bedrag van 20.000.000 euro. 
 
De delegatie geldt, ongeacht het bedrag, voor: 
1° de keuze van de gunningsprocedure, de 
goedkeuring van het bestek en de andere 
opdrachtdocumenten; 
2° de selectie van de deelnemers aan beperkte 
procedures en onderhandelingsprocedures, 
concurrentiedialoog, dynamisch aankoopsysteem, 
lijst van geselecteerden en kwalificatiesysteem; 
3° het gunnen van een opdracht bij 
onderhandelingsprocedure in de gevallen van 
dringende noodzakelijkheid, vermeld in artikel 26, § 1, 
1°, c), of artikel 66, § 1, 1°, a), van de wet van 15 juni 
2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten; 
4° het gunnen van een opdracht aan een of meer 
derden, voor rekening van een in gebreke gebleven 
aannemer tegen wie ambtshalve wordt opgetreden; 
5° de opdracht tot niet-plaatsing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2. Inzake de uitvoering van overheidsopdrachten 
hebben de leden van de Vlaamse Regering, ieder wat 
hem of haar betreft, delegatie voor het nemen van 
alle beslissingen ongeacht de financiële weerslag. 
 
Die delegatie geldt alleen binnen het wettelijke kader 
en binnen het voorwerp van de opdracht. 
 
§ 3. De leden van de Vlaamse Regering hebben, ieder 
wat hem of haar betreft, delegatie om opdrachten te 
plaatsen in het kader van een raamovereenkomst, 
binnen het voorwerp en de bepalingen ervan. 
 
§ 4. In afwijking van artikel 6, 14°, hebben de leden 
van de Vlaamse Regering delegatie voor het sluiten 
van dadingen, minnelijke schikkingen en 

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 voortvloeiend uit onvoorzienbare 
gebeurtenissen, 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. Inzake de uitvoering van overheidsopdrachten 
hebben de leden van de Vlaamse Regering, ieder wat 
hem of haar betreft, delegatie voor het nemen van 
alle beslissingen ongeacht de financiële weerslag. 
 
 
 
 
§ 3. De leden van de Vlaamse Regering hebben, ieder 
wat hem of haar betreft, delegatie om opdrachten te 
plaatsen in het kader van een raamovereenkomst, 
binnen het voorwerp en de bepalingen ervan. 
 
§ 4. In afwijking van artikel 6, 14°, hebben de leden 
van de Vlaamse Regering delegatie voor het sluiten 
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schulderkenningen die betrekking hebben op 
overheidsopdrachten, als het bedrag van de uitgaven 
die eruit voortvloeien de hierna vermelde bedragen 
niet overschrijdt: 
1° 2.500.000 euro voor werken; 
2° 625.000 euro voor leveringen; 
3° 150.000 euro voor diensten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van dadingen, minnelijke schikkingen en 
schulderkenningen die betrekking hebben op 
overheidsopdrachten, als het bedrag van de uitgaven 
die eruit voortvloeien de hierna vermelde bedragen 
niet overschrijdt: 
1° 2.500.000 euro voor werken; 
2° 625.000 euro voor leveringen; 
3° 150.000 euro voor diensten. 
 
§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° m.b.t. concessies voor werken: 20.000.000 euro 
2° m.b.t. 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: 
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 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 doorheen de 
verschillende fasen en de beslissing tot stopzetting 
van het proces ongeacht het bedrag. 

 
 
Artikel 3 wijzigt artikel 12, §2, bevoegdheidsbesluit:  
 
Het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) werd met 
ingang van 1 januari 2016 opgeheven. Het mechanisme van het Fonds werd vervangen door een 



 

Pagina 7 van 11 

provisie: zie artikel 91 van het decreet 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van 
de begroting 2016 waarbij de Vlaamse Regering gemachtigd wordt om jaarlijks de op het einde van 
het begrotingsjaar de beschikbare vastleggingskredieten op de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap, beperkt tot de som van de niet-gebruikte vereffeningskredieten, te herverdelen over 
de programma’s heen naar de provisie investeringsmiddelen. Deze provisie kan voor 
investeringsgerelateerde uitgaven en schuldafbouw worden aangewend. 
 
De bestaande delegatie aan de begrotingsminister wordt geherformuleerd in functie van dit nieuwe 
mechanisme. 
 
Wijzigingen van het administratief delegatiebesluit  
 
Artikel 4 wijzigt artikel 13 administratief delegatiebesluit 
 
* In het eerste lid, inleidende zin worden prijsvragen toegevoegd omdat ze in de nieuwe wet 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 vermeld worden naast overheidsopdrachten en 
raamovereenkomsten.  
 
In de tabel wordt de terminologie van de gunningsprocedures aangepast aan de nieuwe 
overheidsopdrachtenwet. 
 
* Het tweede lid wordt aangepast a.v.: 
a) Voor de beslissing tot niet-plaatsing wordt het geraamde bedrag van de opdracht in aanmerking 
genomen en niet het goed te keuren offertebedrag, aangezien er per definitie geen offerte 
goedgekeurd wordt en aangezien de bedragen van de eventuele ingediende offertes niet altijd 
representatief zijn in deze situatie. 
b) Het begrip “voorbereidende beslissingen” wordt verduidelijkt door enkele beslissingen op te 
sommen die als “voorbereidend” moeten beschouwd worden, en waarvoor er dus delegatie is (naar 
analogie met art. 8, §1, 6° lid, van de delegatieregeling ministers waarin geëxpliciteerd wordt voor 
welke beslissingen de delegatie geldt. De opsomming is niet limitatief. 
 
* Het derde en vierde lid van de bestaande tekst worden hier weggelaten:  
- concessies worden in het nieuwe artikel 15/1 geregeld; 
- “ontwerpenwedstrijden” worden in de nieuwe overheidsopdrachtenwet “prijsvragen” genoemd en 
worden in het eerste lid geregeld. 
 
* Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd: de delegatie voor overheidsopdrachten “met aanvaarde 
factuur” (≤ 30.000 euro) wordt afzonderlijk vermeld omdat die in de nieuwe overheidsopdrachten 
niet meer onder OPZB vallen. Wat deze opdrachten betreft, hebben leidend ambtenaren dezelfde 
delegatie als de leden VR. 
 
Overzicht van de aanpassingen (in rood): 
 
 
Bestaande tekst 

 
Voorgestelde tekst  

 
Het hoofd van het departement of agentschap heeft 
delegatie om overheidsopdrachten en 
raamovereenkomsten te plaatsen tot een bedrag dat 
de bedragen, vermeld in de volgende tabel, niet 
overschrijdt: 
Aanbesteding en offerteaanvraag: 
Werken: 13.000.000 
Leveringen: 8.000.000 
Diensten: 2.400.000 

 
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: 
Werken: 13.000.000 
Leveringen: 8.000.000 
Diensten: 2.400.000 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1026250&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1026250&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
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(vereenvoudigde) onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking of concurrentiedialoog: 
 
 
 
 
Werken: 6.500.000 
Leveringen: 4.000.000 
Diensten: 1.200.000 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking: 
 
Werken 1.300.000 
Leveringen: 800.000 
Diensten: 240.000 
 
Voor de toepassing van het eerste lid hebben de 
grensbedragen betrekking op: 
1° het goed te keuren offertebedrag als het gaat om 
de beslissing tot gunning, plaatsing of niet-plaatsing; 
2° de geraamde waarde van de opdracht voor alle 
voorbereidende beslissingen. 
 
 
 
 
Voor concessies voor openbare werken geldt de 
delegatie tot en met een bedrag van 13.000.000 euro. 
 
Voor ontwerpenwedstrijden, met inbegrip van de 
plaatsing van de erop volgende dienstenopdracht bij 
onderhandelingsprocedure met toepassing van 
artikel 26, § 1, 4°, of artikel 66, § 2, 5°, van de wet 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, 
geldt de delegatie tot en met een bedrag van 
2.400.000 euro. 
Voor werkenwedstrijden geldt de delegatie tot en 
met een bedrag van 13.000.000 euro. 
 

Mededingingsprocedure met onderhandeling, 
(vereenvoudigde) onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande oproep tot mededinging, 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking, concurrentiegerichte 
dialoog en innovatiepartnerschap: 
Werken: 6.500.000 
Leveringen: 4.000.000 
Diensten: 1.200.000 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande oproep tot mededinging: 
Werken 1.300.000 
Leveringen: 800.000 
Diensten: 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 
daarnaast 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. 
 

 
Artikel 5 wijzigt artikel 14 administratief delegatiebesluit 
 
De delegatieregeling voor de uitvoering van overheidsopdrachten wordt aangepast omdat de 
bestaande regeling het onlogische effect had dat in sommige gevallen de minister moest 
geraadpleegd worden voor de uitvoering van opdrachten waarvan hij niet zelf de 
gunningsbeslissing had genomen. 
 
Nu wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 situaties: als de gunningsbeslissing voor de  opdracht 
binnen de delegatie van de leidend ambtenaar valt, heeft hij ook onbegrensde delegatie voor de 
uitvoering ervan; als de minister of de regering de gunningsbeslissing moet nemen, is de delegatie 
aan de leidend ambtenaar voor het nemen van uitvoeringsbeslissingen beperkt tot 15% van het 
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oorspronkelijke opdrachtbedrag. De grenzen in de delegatieregeling moeten uiteraard samen 
gelezen worden met de grenzen die de overheidsopdrachtenregelgeving zelf oplegt. 
 
 
Artikel 6 voegt een artikel 15/1 en 15/2 in, in het administratief delegatiebesluit 
 
* artikel 15/1 bevat een delegatieregeling voor het plaatsen van concessies naar analogie met de 
regeling voor de leden van de Vlaamse Regering: de grensbedragen komen overeen met de 
grensbedragen voor overheidsopdrachten gegund met openbare of niet-openbare procedure, voor 
respectievelijk werken en diensten. 
 
De delegatie voor uitvoeringsbeslissingen is analoog met die voor overheidsopdrachten (zie art. 14) 
 

* artikel 15/2 bevat een delegatieregeling voor het precommercieel aankopen van 
onderzoeksdiensten (zie toelichting bij artikel 2) 
  
De leidend ambtenaren hebben delegatie voor alle beslissingen inzake O&O tot een bedrag dat 
overeenkomt met het grensbedrag voor overheidsopdrachten van diensten gegund bij 
mededingingsprocedures met onderhandeling (vroeger “OPMB”). 
 
Artikel 7 wijzigt artikel 16, §1, administratief delegatiebesluit 
 
* in punt 2°, eerste lid, wordt het voeren van rechtsgedingen voor de internationale hoven 
uitgezonderd uit de delegatie: voor die gedingen is politieke besluitvorming voorgeschreven in 
sommige gevallen (IMC voor “gemengde” geschillen) maar ook in de andere gevallen aangewezen  
Internationale hoven zijn rechtsprekende organen opgericht bij verdrag of bij “volkenrechtelijke 
besluiten”. Bijv. het Internationaal Gerechtshof (VN), Benelux Gerechtshof, Europees Hof voor de 
rechten van de mens (Raad van Europa), Hof van Justitie (Europese Unie), … 
 
* In punt 3°, tweede lid wordt, naar analogie met de regeling voor de leden van de VR, de ruimere 
delegatie voor dadingen e.d. mbt overheidsopdrachten uitgebreid tot concessies 
 
Artikel 8  regelt de inwerkingtreding  
 
Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2017, datum waarop de nieuwe regelgeving 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren in werking treedt. 
 
Artikel 3 evenwel, krijgt terugwerkende kracht tot de datum waarop het Financieringsfonds voor 
Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) werd opgeheven, nl. 1 januari 2016. 
In de praktijk werd de bestaande bepaling al sinds 1 januari 2016 geïnterpreteerd in die zin dat de 
minister, bevoegd voor de begroting, delegatie had  om de saldi die voor de berekening van het 
bedrag van de herverdeling naar de provisie voor investeringsgerelateerde uitgaven en 
schuldafbouw,  in aanmerking komen, te beperken, alsook om de kredieten vast te stellen die 
herverdeeld kunnen worden naar deze provisie. 
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3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 

 
Het voorliggend ontwerp van besluit strekt er uitsluitend toe de generieke delegatieregelingen van 
de leden van de Vlaamse Regering en van de hoofden van departementen en IVA’s aan te passen. 
Het heeft op zich geen financiële weerslag. 
 
De Inspectie van Financiën verleende gunstig advies op 9 juni 2017.  
 
Met toepassing van artikel 6 § 5 van het BVR van 19 januari 2001 houdende regeling van de 
begrotingscontrole en –opmaak is voor dit dossier het gemotiveerd akkoord van de Vlaamse 
minister, bevoegd voor de begroting, niet vereist. 

 

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN 
 
Het voorstel heeft geen weerslag op de gemeenten, de OCMW’s, de intercommunales of de 
provincies voor wat betreft hun personeel, de werkingsuitgaven, de investeringen en schulden of de 
ontvangsten.  
 

 
5. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE 

PERSONEELSBUDGETTEN 
 
Het voorliggend ontwerp van besluit strekt er uitsluitend toe de generieke delegatieregeling van de 
leden van de Vlaamse Regering en van de hoofden van departementen en IVA’s aan te passen. 
 
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand of de 
personeelsbudgetten. 
 
 

6. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING 
 
Het voorliggende ontwerp van besluit werd aangepast aan het wetgevingstechnisch en taalkundig 
advies nr. 2017/181  gegeven op 2 juni 2017. 
 
Het voorliggende ontwerp van besluit betreft uitsluitend de interne organisatie van de Vlaamse 
administratie  (autoregulering), en valt dus buiten het toepassingsgebied van de 
reguleringsimpactanalyse. 
 
Besluiten die uitsluitend delegatieregelingen bevatten, hebben volgens de Raad van State geen 
reglementair karakter in de zin van artikel 3, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State, zodat de Raad zich onbevoegd verklaart om erover te adviseren (zie o.a. advies 42.540/AV 
van 8 oktober 2007). 
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7. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het bijgaande ontwerp van besluit van de 
Vlaamse Regering tot aanpassing van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan 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 minister-president van de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 
 

Geert BOURGEOIS 
 
 


