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Overheidsopdrachten van
Defensie
Tussen 2018 en 2020 plaatste Defensie 438 overheidsopdrachten van minder dan 30.000 euro excl. btw
voor een totaalbedrag van 6,5 miljoen euro excl. btw, en 948 opdrachten van meer dan 30.000 euro excl.
btw voor een totaalbedrag van 13,3 miljard euro excl. btw.
Het Rekenhof controleerde voor een selectie van die opdrachten de conformiteit met de wettelijke
en reglementaire bepalingen en de internebeheersingsactiviteiten die Defensie had ondernomen. De
waarde van de onderzochte opdrachten van meer dan 30.000 euro excl. btw schommelt tussen 0,031 en
233 miljoen euro excl. btw.

Aankoopproces van Defensie
De Algemene Directie Material Resources is de voornaamste ordonnateur in het aankoopproces van
Defensie. Ze bestaat uit twee pijlers met een ‘gespiegelde’ identieke structuur: het beheer van het materiaal en de uitrusting enerzijds en de plaatsing van de overheidsopdrachten anderzijds. Een dergelijke
structuur is een goede praktijk omdat ze de risico’s op opsplitsing van opdrachten voor de gecentraliseerde aankopen vermindert. Het bestaan van een afdeling die - naast andere opdrachten – specifiek is
belast met de controle van de prijzen, is ook een goede praktijk die mag worden belicht.
Het Rekenhof stelde vast dat er een redelijk uitgewerkte en geformaliseerde controleomgeving is,
ook al is de kwaliteit van de gegevens over de overheidsopdrachten voor verbetering vatbaar. De door
Defensie ingestelde controleactiviteiten dragen actief bij tot de inperking van de risico’s die inherent
zijn aan de aankoopfunctie.
Bij het onderzoek van de uitvoering van de opdrachten kwamen echter verschillende zwakke punten
aan het licht. Zo kan Defensie, door de interpretatie die ze geeft aan de financiële impact van een bijvoegsel, in bepaalde gevallen ontsnappen aan de administratieve en budgettaire controle, en een bijvoegsel laten goedkeuren door een ordonnateur die daarvoor niet bevoegd is.

Opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro
Het Rekenhof heeft onregelmatigheden vastgesteld bij de toepassing van de grote beginselen waarop
een overheidsopdracht steunt, met uitzondering van het proportionaliteitsbeginsel. Voor nagenoeg de
helft van de 30 opdrachten uit de auditsteekproef werd er geen oproep tot mededinging gedaan omdat
er sprake was van monopoliesituaties, vaak in het kader van medische vereisten. Die vereisten zijn in
bepaalde gevallen wel gerechtvaardigd, maar laten volgens het Rekenhof niet toe om systematisch af
te wijken van het beginsel van mededinging. Een oplossing kan erin bestaan naar andere verdelers te
zoeken of de invulling van de behoefte op een constructieve wijze terug in vraag te stellen.
Bij sommige opdrachten waarvoor een oproep tot mededinging werd gedaan, werd het beginsel van
gelijke behandeling en niet-discriminatie niet nageleefd, onder meer doordat in de inventaris van de behoeften producten van een welbepaald merk werden geëist of omdat aan de ondernemingen verschillende antwoordtermijnen werden toegekend. Dergelijke praktijken beperken de mededinging.
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Het forfaitaire beginsel impliceert dat de prijzen worden vastgelegd vóór de gunning van de opdracht,
onder voorbehoud dat tijdens de uitvoeringsfase een prijsherziening mogelijk wordt. Dat beginsel werd
voor twee opdrachten niet nageleefd. Defensie liet bijvoorbeeld in haar opdrachtdocumenten een prijsherziening toe zonder dat deze werd omkaderd door een specifieke formule, wat strijdig is met het forfaitaire beginsel.
Het Rekenhof wijst echter ook op heel wat goede praktijken zoals de archivering of het opstellen van een
‘conformiteitstabel’ in verschillende bestekken. Dat laatste instrument verduidelijkt de verbintenissen
van de inschrijver, vergroot de rechtszekerheid en bevordert de goede uitvoering van de overeenkomst.

Opdrachten van meer dan 30.000 euro
Het Rekenhof stelde in het kader van zijn onderzoek van een selectie van opdrachten meerdere zwakke
punten vast.
Het benadrukt dat de opdrachtbedragen worden geraamd met naleving van de wettelijke bepalingen.
Het is echter van oordeel dat er een gebrek aan budgettaire en financiële transparantie ten aanzien van
de controle- en goedkeuringsinstanties ontstaat als men zich voor opdrachten op heel lange termijn
beperkt tot een raming voor de eerste vier jaren.
In de selectiefase stelde het Rekenhof vast dat er tekortkomingen waren bij de verificatie van de strafregisters en van de fiscale en sociale verplichtingen, en dat kwalitatieve selectiecriteria, die verplicht
zijn, ontbraken, wat later de goede uitvoering van de desbetreffende opdrachten in gevaar kan brengen.
Het onderzoek van de prijzen in de ingediende offertes vertoont belangrijke tekortkomingen die voor de
gunning van bepaalde opdrachten een substantiële onregelmatigheid kunnen vormen en de belangen
van Defensie tijdens de uitvoering van die opdrachten kunnen schaden. De effectieve verificatie van de
onderliggende operationele en economische gegevens van de offertes met kennelijk abnormale prijzen
vormt zowel een wettelijke verplichting als een vereiste inzake goed beheer. De verificatie mag dan wel
complex zijn, ze beoogt de technische kenmerken van het aangekochte materiaal en de gevolgen ervan
voor de prijzen zo goed mogelijk af te bakenen. Het Rekenhof beveelt aan de afdeling MRMP-G/E die
bij Defensie specifiek is belast met de prijscontrole, te versterken, gelet op de inzet en de complexiteit
van de opdrachten.
De evaluatie van de offertes op het vlak van de gunningscriteria voor kwaliteit wordt over het algemeen
omkaderd en berust op objectieve elementen. De formule die vaak wordt gebruikt voor het prijscriterium kan echter in zeldzame gevallen niet beantwoorden aan de vereiste van evaluatie van de intrinsieke waarde van elke offerte en leiden tot een kunstmatige vermindering van het gewicht van dat
gunningscriterium.
Wat de wijzigingen betreft die in de loop van de uitvoering van een opdracht zijn gebeurd, stelde het
Rekenhof vast dat de prijsherzieningregels ongunstig kunnen zijn voor Defensie. Zo kan een herziening
die de inschrijvers toelaat hun eigen formule voor te stellen, de vergelijkbaarheid van de offertes in het
gedrang brengen of ertoe leiden dat Defensie een eventuele vermindering van de kosten misloopt. Door
de prijsherzieningsformule niet toe te passen op de wisselstukken riskeert Defensie ongerechtvaardigde en onrechtmatige verhogingen. Ze moet een betere prospectie doen om zelf een evenwichtige prijsherzieningsformule vast te leggen die in overeenstemming is met de wetgeving.
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Het Rekenhof merkt overigens op dat de de minimis-regel (onder een bepaald percentage toegelaten
opdrachtwijzigingen) verkeerd wordt toegepast: de interpretatie van Defensie zou het mogelijk maken
de globale aard van een opdracht te veranderen zonder een nieuwe plaatsingsprocedure te lanceren,
wat strijdig is met de regelgeving die van toepassing is.
Voor de opdrachten van meer dan 30.000 euro stelt het Rekenhof tot slot talrijke goede praktijken vast
zoals goed gedocumenteerde procedures, een goed ingeburgerd gebruik van prospectie in de processen van Defensie en het in aanmerking nemen van de kosten van de levenscyclus bij verschillende van
haar opdrachten.

Tegensprekelijke procedure
De minister van Defensie en haar administratie hebben het ontwerpverslag van het Rekenhof ontvangen in het kader van de tegensprekelijke procedure. Ze kregen een termijn van één maand om de
juistheid van de feitelijke vaststellingen te kunnen nagaan en hun standpunt te formuleren over de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof.
Na afloop van die termijn hebben noch de minister noch haar administratie gereageerd.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof voert een controle uit van de vastleggingen van Defensie voor de plaatsing van
overheidsopdrachten.
Na analyse van de aankoopomgeving van Defensie en haar proces voor overheidsopdrachtenbeheer besloot het Rekenhof de vastleggingsdossiers voor opdrachten met een geraamd bedrag van
maximum 30.000 euro excl. btw te onderzoeken alsook de opdrachten met een geraamd bedrag
van meer dan 30.000 euro. Het gaat om opdrachten die werden geplaatst tussen 2018 en 2020.
Wat de opdrachten van maximum 30.000 euro betreft, heeft Defensie 438 opdrachten gesloten
voor een totaalbedrag van 6.541.828,00 euro excl. btw. Op het vlak van de materialiteit lijkt dat
bedrag bescheiden in het licht van de totale uitgaven van Defensie. Die opdrachten houden echter
risico’s in die verband houden met de vereenvoudigde regels die op die opdrachten van toepassing
zijn en de beperkte aandacht die bijgevolg naar die dossiers uitgaat.
Voor de opdrachten van meer dan 30.000 euro ligt het materialiteitsniveau globaal hoger dan bij
de andere overheidsdiensten van het federale bestuur. Defensie heeft 948 opdrachten gesloten
voor een totaalbedrag van 13,3 miljard euro excl. btw, waarvan 9,3 miljard 1 euro in 2018.
Het onderzoek van de dossiers van die twee categorieën van opdrachten heeft tot doel na te gaan
of een selectie van die overheidsopdrachten overeenstemt met de wettelijke en reglementaire
bepalingen, en naar aanleiding daarvan te evalueren of de internebeheersingsmaatregelen van
Defensie worden toegepast en doeltreffend zijn.
De audit is gebaseerd op gesprekken met de aankoopverantwoordelijken, een analyse van documenten en de verificatie van de dossierstukken.
Het Rekenhof benadrukt dat de diensten van Defensie gedurende de hele audit goed hebben meegewerkt en snel reageerden.

1.2

Aankoopomgeving bij Defensie

Er zijn bij Defensie heel wat ordonnateurs gemachtigd om overheidsopdrachten te plaatsen (zie punt 2.2.6). Het aankoopproces is echter hoofdzakelijk de bevoegdheid van de Divisie
Overheidsopdrachten (MRMP) van de Algemene Directie Material Resources (DGMR), die belast is met de gecentraliseerde aankopen (zie verder), en in bijkomende orde van gedecentraliseerde ordonnateurs (onder andere het 5e Element voor Medische Interventie (5EMI), het Militair

1

Dat bedrag werd hoofdzakelijk vastgelegd voor de opdrachten met betrekking tot de aankoop van de gevechtsvliegtuigen
(F-35), fregatten en pantservoertuigen.
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Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) en de Koninklijke Militaire School (KMS) voor de hier onderzochte opdrachten).
De Algemene Directie Material Resources (DGMR) bestaat uit twee pijlers, waardoor functiescheiding is gewaarborgd. De pijler Management, die instaat voor het dagelijkse beheer van het
materiaal en de uitrusting, vertaalt de operationele en technische behoeften van de interne klanten in aankoopaanvragen. De pijler Contracten (de Divisie Overheidsopdrachten MRMP) beheert
de overheidsopdrachten.
Die twee pijlers hebben dezelfde ‘gespiegelde’ structuur, die bestaat uit zes secties naargelang van
het type materieel: aeronautical, naval, land, support (medisch, kleding), infra (gebouwen) en CIS
(communication and information system).
Organisatie van de Directie Material Resources (DGMR)

DGMR

Systems Division
Aeronautical

Naval

C&I
Division

Procurement Division

INFRA

Aeronautical

Naval

INFRA

Land

Support

CIS

gespiegelde structuur
Land

Support

Management

CIS

functiescheiding

Contracten

Bron: voorstelling van de DGMR in de vergadering van 19 augustus 2020 met het Rekenhof
Het Rekenhof is van oordeel dat die gespiegelde organisatie een goede praktijk is. Ze maakt immers een structurele functiescheiding mogelijk tussen de ‘klant’ en de juridische conformiteit,
alsook een specialisatie van de beheerders en de aankopers op het niveau van onder meer de
uitrusting en de specifieke kenmerken van de desbetreffende opdrachten. Zoals Defensie benadrukte tijdens de auditwerkzaamheden kan via een dergelijke structuur worden vermeden dat die
opdrachten worden opgesplitst. Ze preciseert dat voor de overheidsopdrachten die op gecentraliseerde wijze worden geplaatst één enkele materiaalbeheerder verantwoordelijk is om de behoefte
te formuleren, en één aankoper verantwoordelijk is voor de uitvoering van de overheidsopdracht
in kwestie. Die twee diensten behandelen dus volgens Defensie alle opdrachten van eenzelfde
type leveringen of diensten en kunnen met hun respectieve hiërarchische lijnen onvrijwillige opsplitsingen opsporen 2 .

2

Mail van 11 februari 2021 verstuurd door de sectie MRMP-G (de sectie Management & Support van MRMP) van Defensie.
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1.3

Auditplanning

19 augustus 2020

Voorstelling door Defensie van haar proces voor de plaatsing
van overheidsopdrachten
Opdrachten van maximum 30.000 euro

20 oktober 2020

Ontvangst van de lijst van de overheidsopdrachten

27 oktober 2020

Verzending van een eerste selectie van dossiers en opvraging
van documenten

November 2020 - februari 2021

Auditwerkzaamheden

2 april 2021

Mededeling van de voorlopige vaststellingen

7 mei 2021

Antwoorden van Defensie

9 juli 2021

Aanvullende informatie verstrekt door Defensie

16 juli 2021

Voorstelling van de aangepaste voorlopige vaststellingen
Opdrachten van meer dan 30.000 euro

26 maart 2021

Ontvangst van de lijst van de overheidsopdrachten

April – juni 2021

Selectie van de opdrachten en onderzoek van de stukken
beschikbaar op de platformen van Defensie

Juli – sept. 2021

Auditwerkzaamheden

21 december 2021

Mededeling van de voorlopige vaststellingen

13 januari 2022

Voorstelling van de voorlopige vaststellingen
Mededeling van het voorontwerp van verslag

15 juni 2022

Verzending van het voorontwerp van verslag aan de minister
van Defensie en aan de Chef Defensie (CHOD)

14 september 2022

Goedkeuring van het eindverslag

1.4

Tegensprekelijke procedure

De minister van Defensie en haar administratie hebben in het kader van de tegensprekelijke procedure van het Rekenhof het gedetailleerde ontwerpverslag ontvangen alsook het huidige verslag
dat daar een samenvatting van is. Er werd hen een termijn van één maand toegekend om de juistheid van de feitelijke vaststellingen na te gaan en hun mening te geven over de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof.
Noch de minister noch de administratie hebben gereageerd na afloop van deze termijn. Defensie
kon echter haar standpunten toelichten tijdens de twee exitmeetings die plaatsvonden op
16 juli 2021 en 13 januari 2022. Het Rekenhof hield rekening met die standpunten bij de opmaak
van zijn verslagen.

1.5

Rapportering

Dit verslag is de samenvatting van het gedetailleerde verslag dat het Rekenhof op 14 september 2022 heeft goedgekeurd en meegedeeld aan de minister van Defensie en haar administratie.
Het concentreert zich op de belangrijkere vaststellingen en aanbevelingen in termen van wettelijkheid en/of beheer van de overheidsopdrachten.
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Hoofdstuk 2

Opdrachten van minder dan
of gelijk aan 30.000 euro
2.1

Regelgeving

De opdrachten met een geraamd bedrag van maximum 30.000 euro excl. btw worden geregeld
door specifieke bepalingen in de overheidsopdrachtenwetgeving die van toepassing is op Defensie,
namelijk de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (hierna: ‘wet van 17 juni 2016’) en de
wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (hierna: ‘wet van 13 augustus 2011’).
Voor die opdrachten kunnen een specifieke vereenvoudigde procedure (‘opdrachten van beperkte
waarde’3), een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of nog andere procedures worden gebruikt. Het is de aanbesteder evenwel niet verboden een procedure sui generis
uit te werken op basis van de geformaliseerde procedures.

2.2

Gegevens verstrekt door Defensie

2.2.1

Perimeter van het onderzoek

Voordat de eigenlijke analyse van een selectie van overheidsopdrachten van maximum 30.000 euro
aan bod komt (punt 2.3), worden in dit punt 2.2 eerst de gegevens die Defensie heeft verstrekt onderzocht. Tussen 2018 en 2020 heeft zij 438 overheidsopdrachten met een geraamd bedrag van
maximum 30.000 euro gesloten, goed voor een totaalbedrag van 6.541.828,00 euro excl. btw4 .
Deze gegevens zijn afkomstig uit Ilias, het platform voor budgetbeheer dat Defensie gebruikt.
2.2.2

Beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens

In tegenstelling tot de gegevens over overheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro die in
hoofdstuk 3 worden onderzocht, stelde het Rekenhof bij de gegevens over overheidsopdrachten
van maximum 30.000 euro enkele tekortkomingen vast.
Het Rekenhof stelde ontbrekende informatie, incoherenties en ook contradicties vast in de gegevens van de rapportering door Defensie, waaronder die over de controles van de Inspectie van
Financiën. Het gaat voornamelijk om fouten bij de invoer in het Ilias-programma. Ingevolge die

3

4

Het gaat om de opdrachten die geen 30.000 euro excl. btw vertegenwoordigen, die worden geregeld door de artikelen
92 en 162 van de wet van 17 juni 2016. Er werd daarentegen geen gelijkaardige specifieke vereenvoudigde procedure ingevoegd in de wet van 13 augustus 2011.
Volgens de lijst van alle overheidsopdrachten waarvan het geraamde bedrag lager lag dan de drempel van 30.000 euro excl.
btw, op verzoek van het Rekenhof meegedeeld door de dienst MRMP van Defensie op 7 mei 2021. Slechts 6 opdrachten van
de 438 hebben een geraamd bedrag van 30.000 euro excl. btw zoals vastgelegd in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 voor
de opdrachten van beperkte waarde.
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verschillende vaststellingen heeft Defensie de gegevens die zijn opgenomen in de lijst van opdrachten voor de periode 2018-2020 geverifieerd en gecorrigeerd.
Het Rekenhof beveelt aan te waken over de kwaliteit van de registraties in Ilias, onder meer over
de goede invoer van de tussenkomsten van de Inspectie van Financiën, ook in een periode van
lopende zaken.
2.2.3

Regelgevingen toegepast door Defensie

Voor de plaatsing van de opdrachten van maximum 30.000 euro stelt het Rekenhof vast dat, zowel wat het aantal opdrachten als het gegunde bedrag betreft, de regelgeving van de wet van
17 juni 2016 (klassieke sectoren) duidelijk vaker wordt gehanteerd dan de regelgeving van de wet
van 13 augustus 2011 (Defensie en Veiligheid).
2.2.4

Gebruikte plaatsingswijzen

Zoals uit de onderstaande tabel blijkt, zijn de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de vereenvoudigde procedure bepaald in artikel 92 van de wet van
17 juli 2016 (‘overheidsopdracht van beperkte waarde’) de meest gebruikte procedures. Gelet op de
kenmerken van die twee procedures (geen bekendmaking, beperkt formalisme, mogelijkheid om
te onderhandelen) is het frequente gebruik voor aankopen van beperkte waarde gerechtvaardigd.
Plaatsingsprocedures gebruikt voor opdrachten met een geraamd bedrag van minder dan of gelijk
aan 30.000 euro excl. btw van 2018 tot 2020, volgens aantal opdrachten
Bedrag in euro
(excl. btw)

Soort procedure
2018

Aantal
opdrachten

2.608.195,00

191

882.073,00

64

26.509,00

1

1.641.613,00

123

58.000,00

3

1.974.235,00

127

1.079.195,00

78

825.889,00

46

69.151,00

3

1.959.398,00

120

1.034.512,00

74

896.872,00

44

Aankoopcentrale

15.453,00

1

Openbare procedure

12.561,00

1

6.541.828,00

438

Overheidsopdracht van beperkte waarde
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Aankoopcentrale
2019
Overheidsopdracht van beperkte waarde
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Aankoopcentrale
2020
Overheidsopdracht van beperkte waarde
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Algemeen totaal
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Bron: Rekenhof op basis van de informatie verstrekt door Defensie (op 11/02/2021)
De lijst die werd meegedeeld door Defensie bevatte verschillende opdrachten met een dubbele
kwalificatie op procedureniveau in de verschillende documenten van het administratief dossier,
namelijk als opdracht van beperkte waarde (artikel 92 van de wet) en als onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (artikel 42 van de wet). Op juridisch vlak kunnen die
twee procedures niet gelijktijdig worden gebruikt. Elke procedure heeft namelijk haar specificiteiten. Wanneer een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt gebruikt, moeten de redenen voor verplichte uitsluiting worden geverifieerd, wat bij geen enkel van
de onderzochte dossiers is gebeurd. In de meeste gevallen werd ook niet de vereiste nageleefd om
gunningscriteria te vermelden5 .
Wat de gebruikte plaatsingswijzen betreft, beveelt het Rekenhof Defensie aan de te hanteren procedure correct te betitelen (ofwel ‘opdracht van beperkte waarde’ ofwel ‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking’).
2.2.5

Looptijd van de geplaatste opdrachten

Gerichte contracten komen vaker voor dan meerjarenopdrachten gedurende de drie onderzochte
jaren. Dat is niet abnormaal vermits die contracten moeten tegemoetkomen aan niet-recurrente
behoeften. Het Rekenhof stelt overigens vast dat het aantal gerichte contracten is gedaald tussen
2018 en 2020, een weerspiegeling van de globale vermindering van de uitgaven voor alle opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro.
Het Rekenhof stelt echter vast dat meerdere jaarlijkse contracten en meerjarencontracten met
prijslijst worden gebruikt. Dat is een praktijk die moet worden aangemoedigd omdat hiermee kan
worden geanticipeerd op behoeften op korte en middellange termijn, en omdat zo de prijzen en
toepasselijke regels voor de toekomstige behoeften worden omkaderd zonder dat Defensie verbintenissen aangaat door vaste bestellingen.
Tot slot hebben twaalf opdrachten die tussen 2018 en 2020 werden gesloten een ‘onbeperkte’ looptijd. Uit de beschrijving van die onderzochte opdrachten blijkt dat die duur gerechtvaardigd is,
vermits het gaat om de aankoop en het onderhoud van materieel gedurende de hele levenscyclus
ervan.
2.2.6

Ordonnateurs en voorwerp van de opdrachten

2.2.6.1

Ordonnateurs

De aankoopbevoegdheden bij Defensie zijn verspreid over tal van ordonnateurs zoals bepaald
in het ministerieel besluit van 31 juli 2018. De meeste opdrachten van minder dan of gelijk aan
30.000 euro worden zowel in hoeveelheid als in financiële omvang geplaatst door de Divisie
Overheidsopdrachten MRMP, die is belast met de gecentraliseerde aankopen, gevolgd door de
diensten 5EMI (5e Element voor Medische Interventie), het MHKA (Militair Hospitaal Koningin
Astrid) en de KMS (Koninklijke Militaire School).

5

De refertes van die opdrachten zijn: 20GE060, 20GE190, 20GE330, 20GE360, 20GE390, 20GE410, 20GE500, 20GE810,
19GE550, 19GE930, 18NA420, 18NA409, 19GE991, 18GE962.
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Bij de Algemene Directie Material Resources (DGMR) behandelt elke sectie een specifieke soort
materieel, wat een eigen beheerbeleid impliceert. De meeste opdrachten van minder dan of gelijk
aan 30.000 euro worden beheerd door MRMP-N, namelijk de sectie Naval. Ze wordt hoofdzakelijk
gevolgd door MRMP-S (sectie Support), MRMP-L (sectie Land), MRMP-I (sectie Infrastructuur)
en MRMP-A (sectie Aeronautical Systems).
Het Rekenhof beveelt aan het specifieke aankoopbeleid van elk van de zes secties van MRMP te
identificeren en te analyseren om de eventuele tekortkomingen en moeilijkheden meer doelgericht op te sporen.
2.2.6.2 Voorwerp en categorie van de opdrachten (aankoopfamilies)
In de lijst met opdrachten blijken enkele overheidsopdrachten qua voorwerp nauw bij elkaar aan
te leunen. Uit het onderzoek van het voorwerp van de opdrachten blijkt echter dat slechts in een
verwaarloosbaar aantal gevallen eventueel sprake zou kunnen zijn van een kunstmatige splitsing
van opdrachten. Voor de opdrachten die het Rekenhof kon koppelen aan een categorie hebben de
grootste uitgaven betrekking op medische producten, marine uitrusting (naval) en werkkledij.
2.2.7

Interne en externe controles op de opdrachten

Het Rekenhof kon vaststellen dat de controleomgeving redelijk is uitgebouwd en dat de procedures eenvormig zijn gemaakt en in schema’s zijn vertaald. De documenten waarin de te volgen
procedures in detail worden beschreven, worden ter beschikking gesteld van de aankopers. De
controleactiviteiten die Defensie heeft ingevoerd, meer bepaald de centralisering van de controles
via de sectie Administratieve en Budgettaire Controle van de sectie BFC (hierna: ‘BFC-A’)6 , dragen
actief bij tot het verminderen van de risico’s die inherent zijn aan de aankoopfunctie.
Wat de controles a posteriori betreft7, merkt het Rekenhof op dat geen enkele van de 191 opdrachten die werden geplaatst vóór de inwerkingtreding van de omzendbrief van 21 december 2018 aan
een dergelijke controle door BFC-A werd onderworpen in 2019 en 2020. Volgens Defensie is dat het
gevolg van de personeelsrotatie en het extra werk dat de inwerkingtreding van die omzendbrief
met zich meebracht. Het Rekenhof is van oordeel dat het volledig ontbreken van controle op een
gecumuleerde uitgave van 2,6 miljoen euro excl. btw een zwak punt is. Als reactie op deze vaststelling - die het Rekenhof in 2021 tijdens de audit had meegedeeld -, heeft BFC-A de in 2018-2020 8
gegunde dossiers op aselecte wijze gecontroleerd.
Het Rekenhof stelt vast dat Defensie tijdens de periode waarin de omzendbrief in verband met de
lopende zaken van toepassing was (van december 2018 tot oktober 2020)9 , de omzendbrief correct

6
7
8
9

Specifieke dienst die de dossiers die aan de Inspectie van Financiën moeten worden voorgelegd administratief en budgettair controleert.
Voor opdrachten van minder dan 30.000 euro voert de sectie BFC-A een aselecte controle a posteriori uit van de opdrachten
van jaar X en jaar X+1.
Mail van MRMP van 1 april 2022 met als onderwerp de controle a posteriori uitgevoerd in 2021 op de opdrachten van beperkte waarde geplaatst tijdens de periode buiten lopende zaken.
Gelet op de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 werden de controles a posteriori van BFC-A opgeschort
in overleg met de Inspectie van Financiën.
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toepaste. Voor slechts 4 van de 183 opdrachten tussen 5.500 euro10 en 30.000 euro voerden BFC-A
en de Inspectie van Financiën geen controle uit voordat ze boekhoudkundig werden vastgelegd.
Het Rekenhof onderstreept dat de gegevens die Defensie aanvankelijk verstrekte (en die achteraf
werden gecorrigeerd), van wisselende kwaliteit waren. In verschillende dossiers die het Rekenhof
onderzocht, waren de controleorganen immers tussengekomen terwijl in de aanvankelijk door
Defensie bezorgde lijsten het tegengestelde vermeld stond.
Het Rekenhof herhaalt in dat verband zijn aanbeveling om te waken over de kwaliteit van de registraties in Ilias, het programma voor budgetbeheer van Defensie, en meer bepaald over de goede
invoer van de tussenkomsten van de Inspectie van Financiën, ook in een periode van lopende
zaken.

2.3

Selectie van opdrachten van maximum 30.000 euro

2.3.1

Selectiemethode

In een eerste fase selecteerde het Rekenhof op aselecte wijze zeventien opdrachten in de lijst van
overheidsopdrachten van maximum 30.000 euro, waarbij het ervoor zorgde dat het om diverse
bedragen ging. Van die zeventien opdrachten hadden er tien een geraamd bedrag hoger dan de
drempel van 5.500 euro excl. btw vastgelegd door de omzendbrief. Er werd eveneens gezocht naar
een diversiteitscriterium voor de toepasselijke regelgeving 11, de uitvoeringsduur12 , het voorwerp13
en het jaar van plaatsing 14 .
In een tweede fase werden dertien andere opdrachten geselecteerd volgens de methode van
Monetary Unit Sampling (MUS) om de resultaten van de audit een stevigere basis te verlenen. Het
Rekenhof onderzocht een steekproef van 30 opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro,
voor een totaalbedrag van 511.784 euro. Ondanks het feit dat de selectie op aselecte wijze gebeurde, werden twaalf van de 30 opdrachten geplaatst door het 5e Element voor Medische Interventie
(5EMI)15 .

10 Drempelwaarde vastgelegd door de omzendbrief van 21 december 2018 in verband met de lopende zaken. Op grond van
die omzendbrief moest elke opdracht met een geraamd bedrag van 5.500 euro excl. btw of meer die tussen 21 december 2018 en 1 oktober 2020 werd geplaatst, eerst worden goedgekeurd door de Inspectie van Financiën voordat ze kon
worden vastgelegd.
11 Zo worden dertien opdrachten geregeld door de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, vier andere door de wet
van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.
12 Vier van de opdrachten hebben een looptijd van één jaar, vijf opdrachten zijn meerjarenopdrachten met een beperkte looptijd, zes andere opdrachten werden geplaatst door Defensie om tegemoet te komen aan punctuele behoeften. Twee opdrachten zijn tot slot van onbeperkte duur.
13 In de selectie zijn er onder meer zeven opdrachten die overeenstemmen met medisch materiaal en farmaceutische producten, twee met noodrooksignalen en vier niet-gecategoriseerd door het auditteam.
14 De meeste geselecteerde opdrachten dateren van 2020, drie van 2019 en twee van 2018. Deze keuze kan worden verklaard door het digitaliseringsproces van de verantwoordingsdocumenten bij MRMP en BFC-A: enkel de opdrachten van
2020 waren volledig gedigitaliseerd en beschikbaar op de platformen Procstore en Ilias. Ter informatie wordt vermeld dat
ProcStore een Sharepoint-tool van de sectie MRMP is om opdrachtdocumenten op te stellen, te delen en te archiveren. Ilias
is het programma voor budgetbeheer van de Algemene Directie Budget en Financiën van Defensie die parallel fungeert
met het FedCom-platform dat door de FOD BOSA is opgericht en wordt beheerd .
15 De opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro geplaatst door die ordonnateur vertegenwoordigen 15  % van het
totale aantal opdrachten in de lijst van Defensie, of 1.191.855,00 euro.
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2.3.2

Controlepunten

De dossiers werden onderzocht vanuit het oogpunt van de naleving van de algemene beginselen
die van toepassing zijn op overheidsopdrachten: mededinging, gelijkheid en niet-discriminatie,
transparantie, evenredigheid, forfait en nadere betalingsregels, ramingsregels en verbod om de
opdracht op te splitsen. Het Rekenhof is ook nagegaan of de controle- en goedkeuringsprocessen
werden doorgevoerd.
2.3.2.1

Mededingingsbeginsel

Voor opdrachten van beperkte waarde moeten aanbesteders de mededinging laten spelen, onder
meer door de voorwaarden van verschillende ondernemers te raadplegen. De bewijzen van een dergelijke raadpleging moeten bij het administratieve dossier worden gevoegd. Uitzonderlijkerwijze
kan worden verantwoord dat er geen oproep tot mededinging wordt gedaan, omdat er bijvoorbeeld een monopolie is.
Volledige selectie
Voor slechts vijftien van de dertig geselecteerde opdrachten werd een oproep tot mededinging
gedaan. Bovendien werd een opdracht uitgevoerd op basis van een overeenkomst gesloten via
de NATO Support and Procurement Organisation (NSPA), een organisatie die belast is met de
opdrachten die van de NAVO afhangen. Hiervoor was dus geen specifieke plaatsingsprocedure
nodig.
Voor de andere veertien opdrachten was er geen oproep tot mededinging omdat werd uitgegaan
van een monopolie van de opdrachtnemer; twee opdrachten werden gegund op basis van gegevens van vorige procedures. Dat is het geval voor opdracht 19ST193 (aankoop van representatiekledij, reistassen en rugzakken voor de nationale militaire equipe) waarbij Defensie enkel de
opdrachtnemer van de vorige opdracht heeft geraadpleegd om dezelfde uitrustingen te bekomen.
Dat is eveneens het geval voor de opdracht 20LA322 (Signal Day & Night): de aankoopdienst verantwoordde de toekenning van de opdracht aan de opdrachtnemer op basis van de plaatsingsdocumenten van een andere opdracht die twee maanden eerder werd geplaatst.
In de meeste gevallen werd het monopolie gerechtvaardigd via een ‘exclusiviteitsgetuigschrift’
opgesteld door de opdrachtnemer. Een dergelijk getuigschrift is geen bewijs van de exclusiviteit,
maar is een belangrijke aanwijzing om deze aan te tonen. Het voorleggen van dat getuigschrift is
dus een goede praktijk waarbij periodiek ook de relevantie van die getuigschriften, in voorkomend
geval op aselecte wijze, moet worden nagegaan.
Specifieke kenmerken van de opdrachten in samenhang met de gezondheidssector
Van de veertien opdrachten waarbij er geen oproep tot mededinging was, houden er tien verband
met de medische en farmaceutische sector. Voor deze laatste opdrachtencategorie 16 geeft Defensie
aan dat het moeilijk is de eisen van de overheidsopdrachtenregelgeving te verzoenen met de specifieke kenmerken van de medische sector. Naast de octrooien en exclusiviteiten inzake distributie
wijst Defensie aldus onder meer op de therapeutische vrijheid, het beginsel van evidence based

16 Naast de voor de audit uitgevoerde selectie en op basis van de door Defensie meegedeelde globale gegevens vertegenwoordigt de medische en farmaceutische sector een totaalbedrag van minstens 1.491.093,00 euro, van 2018 tot 2020, aan
opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro.
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medicine17 , de eisen inzake interoperabiliteit en de behoeften in samenhang met het gebruik en
de opleiding.
In de praktijk worden de medische noden geanalyseerd door artsen binnen de medische component: ze streven naar unanimiteit bij de keuze van het product. Aan de artsen wordt gevraagd
hun eisen zo goed mogelijk te formuleren opdat de behoefte correct wordt beschreven in de
aankoopaanvraag.
In het kader van dossier 20GE390 (aankoop van twee defibrillatoren) werd bijvoorbeeld opzettelijk hetzelfde materiaal gekocht als vroeger. Vermits het om een specifiek toestel gaat dat werd
ontworpen voor militair gebruik in het kader van een ontplooiing in operatiegebied, kunnen de
personeelsleden geen uiteenlopend materieel beheren. Hetzelfde geldt voor de aankoop van waterdichtheidslijm voor de schedel. Er bestaan alternatieve producten, maar Defensie gebruikt dat
artikel al voor operationele medische ondersteuning en beschikt over personeel dat opgeleid is
voor die techniek. De prioriteit van Defensie bestaat erin dat haar personeel één enkele techniek
beheerst om snel en veilig te kunnen optreden.
Het Rekenhof beschikt niet over de medische competenties om de aangehaalde redenen te ontkrachten of te bevestigen. Het is echter van oordeel dat de elementen die worden aangehaald om
de aankoop van identiek materiaal in de twee bovenvermelde opdrachten te rechtvaardigen, voldoende overtuigend zijn.
Wat dossier 18GE962 (levering van farmaceutische producten van nucleaire aard (CBRN)) echter
betreft, heeft Defensie slechts één onderneming geraadpleegd zonder daarvoor een verantwoording of exclusiviteitsgetuigschrift te verstrekken.
Op dezelfde manier kende Defensie de opdracht voor de aankoop van polssaturatiemeters (dossier
19GE991) toe aan de opdrachtnemer van de vorige opdracht en verwees ze daarvoor naar het feit
dat die firma de exclusiviteit had om dat product in België in te voeren en te commercialiseren en
naar de hoogdringendheid van de aankoop om een continue bevoorrading te waarborgen. Er is
hiervoor geen specifieke verantwoording in het dossier opgenomen. Uit het dossier blijkt echter
dat er zelfs binnen hetzelfde gamma goedkopere alternatieven bestaan.
Tot slot vermeldt het exclusiviteitsgetuigschrift bij dossier 20GE410 (onderhoudscontract voor een
chromatograaf) dat de fabrikant een certificering eist voor de installatie, de herstelling of het
onderhoud van die instrumenten. Die vereiste maakt een echte oproep tot mededinging echter
niet onmogelijk zoals blijkt uit het op de markt beschikbare dienstenaanbod. Defensie was van
oordeel dat het verkieslijk was die toestellen te laten onderhouden door de fabrikant om de continuïteit te waarborgen.
Het Rekenhof herinnert er tot besluit aan dat de vereiste oproep tot mededinging ook geldt voor
alle medische instrumenten, farmaceutische producten en producten voor medisch gebruik 18 . Die

17 Dat beginsel vertaalt het gewicht van de wetenschappelijke literatuur bij de selectie van de producten en methodes die
door het medisch korps moeten worden gebruikt.
18 De gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) beoogt in klasse 330 “medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging” (Verordening (EG) nr. 213/2008 van 28 november 2008) bijvoorbeeld
serums, antiserums, vaccins, hormonen, steroïden, vitamines, antibiotica, contraceptiva, farmaceutische bereidingen,
farmaceutische specialiteiten, oplossingen, reagentia, contrastproducten, producten voor klinisch gebruik enz.
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vereiste vertaalt zich onder andere door een raadpleging van de markt. Het Rekenhof verzoekt
Defensie bijgevolg zich zo vlug mogelijk in regel te stellen. De therapeutische vrijheid moet natuurlijk worden gevrijwaard, maar die vrijheid kan niet rechtvaardigen dat voor medische benodigdheden geen oproep tot mededinging wordt gedaan als dat mogelijk is19 .
Wat het mededingingsbeginsel betreft, formuleert het Rekenhof de volgende aanbeveling aan
Defensie: van bij het begin van het overlegproces vragen aan de artsen die de eisen moeten omschrijven, om prospectie te doen met de steun van de bevoegde aankoopdienst om te zien in hoeverre de sector aan de behoefte tegemoet kan komen en om in voorkomend geval het antwoord
op de behoefte in vraag te stellen; in de administratieve dossiers het bewijs van die prospectie
bewaren; als aangetoond is dat hetzelfde materiaal moet worden gebruikt, alternatieve verdelers
zoeken in plaats van enkel de vroegere leverancier te raadplegen; periodiek en in voorkomend geval op aselecte wijze nagaan of de exclusiviteitsgetuigschriften nog relevant zijn.
2.3.2.2

Beginsel van gelijke behandeling en niet-discriminatie

Aanbesteders zijn verplicht ondernemingen gelijk en zonder discriminatie te behandelen 20 . In zes
van de vijftien dossiers waarvoor een oproep tot mededinging werd gedaan, heeft Defensie dat
beginsel niet nageleefd.
Bij de oproep tot indiening van blijken van belangstelling voor opdracht 20LA320 (aankoop van
Detonating Cord Connectors voor ‘breaching’) heeft Defensie niet dezelfde antwoordtermijn opgelegd aan de verschillende ondernemingen. Deze beschikten slechts over twee werkdagen na
het ontvangen van de uitnodiging, terwijl aan de opdrachtnemer niet zo’n termijn werd opgelegd.
Uiteindelijk heeft enkel de opdrachtnemer een offerte bezorgd, meer dan vijftien dagen later.
Defensie is van oordeel dat er geen strikte regel bestaat voor het inwinnen van informatie in het
kader van een prospectie.
Als Defensie aan ondernemingen vraagt om hun belangstelling te laten blijken in het kader van de
prospectie, moeten die ondernemingen volgens het Rekenhof worden behandeld met strikte inachtneming van het beginsel van gelijke behandeling en dus eenzelfde antwoordtermijn krijgen 21 .
In verband met opdracht 19GE930 (aankoop van tandheelkundige artikelen) stelt het Rekenhof
vast dat de opdracht werd gegund aan de inschrijver die de meest volledige offerte indiende in
vergelijking met de initiële inventaris, zonder dat rekening werd gehouden met de prijzen of de
leveringstermijn. Defensie verklaart deze keuze door twee elementen: het ging om een overbruggingsaankoop om uitputting van de voorraden te vermijden; de ontbrekende artikelen werden
gekocht via de procedure van lokale aankopen.
Het Rekenhof merkt op dat het gunningsverslag geen leveringstermijn vermeldt. De twee geweerde inschrijvers deelden een veel concurrentiëlere termijn mee (twee dagen tegenover 60 bij

19 Hof van Justitie van de Europese Unie, C-328/92, arrest van 3 mei 1994 (Europese Commissie/Spanje), https://curia.europa.eu.
20 Artikel 4 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 5 van de wet van 13 augustus 2011.
21 Voor opdrachten van beperkte waarde preciseert de Raad van State dat de beginselen van gelijke behandeling en transparantie de aanbestedende overheid verplichten om, als ze onderhandelingen voert, deze met strikte inachtneming van de
‘procedurale’ gelijkheid tussen de inschrijvers te voeren. Dat impliceert onder andere dat elke inschrijver dezelfde informatie krijgt die nuttig is voor het uitwerken en verbeteren van zijn offerte, en dezelfde mogelijkheden moet krijgen om zijn
offerte verbeteren (Raad van State, arrest nr. 243.438 van 18 januari 2019, www.raadvst-consetat.be).
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de opdrachtnemer). Na een vraag van het Rekenhof legt Defensie uit dat de uitvoeringstermijn die
in de offerte van die opdrachtnemer wordt vermeld, volgens de ervaring van Defensie niet overeenstemt met de werkelijke leveringstermijn (korter dan 60 dagen).
Volgens het Rekenhof is het een gerechtvaardigd doel om de continuïteit van de bevoorrading te
verzekeren, maar dat kan worden bereikt door een betere planning van de vernieuwing van de
initiële opdracht of via een herzieningsclausule in het bestek van die initiële opdracht. Zo niet kan
bij het organiseren van een overbruggingsopdracht, bij gebrek aan een alomvattende offerte en als
er een alternatieve oplossing bestaat voor de niet-geleverde producten, niet worden aanvaard dat
essentiële elementen zoals de prijs en de leveringstermijn niet in aanmerking worden genomen.
Er mag overigens enkel rekening worden gehouden met de in de offertes voorgestelde termijn en
niet met de vermoedelijke termijn op basis van vroegere ervaring. Gelet op de plaatsingsprocedure
had Defensie tot slot via een verdeling in percelen rechtstreeks leveranciers kunnen hebben voor
elk artikel in haar inventaris, zonder nieuwe procedures te moeten lanceren.
In de dossiers 18NA420 en 19NA806 in verband met trossen en touwen werden offertes geweerd
wegens niet-conformiteiten in verband met leveringsvoorwaarden, terwijl de offerte van de opdrachtnemer zelf een niet-conformiteit bevat, namelijk uitdrukkelijk voorbehoud in verband met
zijn gestanddoeningstermijn (60 dagen terwijl in de prijsaanvraag sprake is van minimum 90 dagen). Deze offerte werd niet geweerd en de opdrachtnemer kreeg de mogelijkheid om deze op
vraag van Defensie te regulariseren. Het Rekenhof merkt op dat de niet-naleving van de eisen
van Defensie tot andere gevolgen leidt in hoofde van de inschrijvers. Bovendien kreeg slechts één
inschrijver de mogelijkheid om te onderhandelen of om de offertes te verduidelijken in plaats van
alle inschrijvers deze mogelijkheid te bieden, teneinde het beste bod te krijgen (hier het aanbod
van de geweerde concurrent).
In verschillende dossiers vermeldt het prijsaanvraagformulier onder de technische specificaties
een luik “gekende partij” en “naam fabrikant”. Defensie is van oordeel dat het om elementen gaat
die enkel ter informatie worden opgenomen. Volgens het Rekenhof zou minstens duidelijk moeten worden vermeld dat die gegevens louter informatief zijn en dat het om de fabrikant gaat van de
producten die momenteel worden gebruikt. Het huidige formulier wekt de indruk dat het om het
product gaat dat verplicht moet worden geleverd. In twee andere dossiers22 werden de gevraagde
merken uitdrukkelijk vermeld in de inventaris van de behoeften en niet bij wijze van voorbeeld.
Het Rekenhof brengt in herinnering dat het vermelden van merken de mededinging beperkt door
het discriminerende karakter ervan ten aanzien van leveranciers van materieel van een ander
merk.
Het Rekenhof formuleert de volgende aanbeveling aan Defensie in verband met het beginsel van
gelijke behandeling en niet-discriminatie: aan alle ondernemingen dezelfde termijn verlenen om
een offerte in te dienen of om belangstelling te tonen in de fase van de prospectie; geen specifieke
merken eisen of anders de absolute noodzakelijkheid ervan motiveren (als Defensie wil aangeven
welke producten ze momenteel gebruikt, moet ze het standaard-prijsaanvraagformulier wijzigen

22 Dossier 19NA812 in verband met filters voor airconditioning en dossier 18NA409 in verband met professionele wasmachines en droogkasten. In dit laatste geval werd de offerte die een alternatief merk voorstelde “niet conform met een wezenlijke
bepaling van het bestek verklaard” en werd deze dus niet geweerd op basis daarvan. De eis in verband met een merk heeft
andere ondernemingen weliswaar misschien ontmoedigd om een offerte in te dienen, maar de onderneming die desondanks een alternatief voorstelde, ondervond dus geen negatieve invloed van die eis.
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en specifiëren dat ze die gegevens louter ter informatie vermeldt); gebruikmaken van de mogelijkheid om te onderhandelen over de offertes of deze te verduidelijken met inachtneming van het
beginsel van gelijke behandeling om een voordeliger resultaat voor Defensie te bekomen; wanneer
het om uiteenlopende behoeften gaat, de opdracht in percelen verdelen volgens artikelfamilie om
na afloop van de plaatsingsprocedure voor elk artikel een leverancier te hebben.
2.3.2.3

Transparantiebeginsel

Dit beginsel houdt in hoofde van de aanbesteder in dat hij verplicht is documenten op te stellen
die de verschillende stappen van het proces voor de plaatsing en de uitvoering van de opdracht
getrouw weergeven en deze in bepaalde gevallen mee te delen aan derden.
Het Rekenhof merkt goede praktijken op zoals het archiveren van de uitnodigingsmails om een
offerte in te dienen, het opstellen van vereenvoudigde bestekken in geval van redelijk ingewikkelde opdrachten van beperkte waarde, het opstellen van gunningsverslagen, het meedelen van
een gunningsbrief aan de gekozen opdrachtnemer.
Het Rekenhof stelde niettemin vast dat het gunningsverslag soms onvolledig is (geen vermelding
van de gunningsprijs van de opdracht 23 , geen vermelding van een gunning op basis van een monopolie24, vermelding van de prijzen zonder opgave van de aangebrachte correcties25) of afwijkt
van de realiteit (als ten onrechte is vermeld dat verschillende offertes werden ingediend of dat de
prijs marktconform is26). Volgens Defensie gaat het in bepaalde gevallen om materiële fouten als
resultaat van een slechte knip- en plakverrichting. In twee dossiers27 worden offertes niet conform
verklaard zonder uitleg of op basis van een reden die a priori niet erg duidelijk is en niet kan worden geverifieerd. In de loop van de audit verstrekte Defensie hiervoor de passende uitleg en verantwoordingsstukken. Ze geeft toe dat de redenen voor de niet-conformiteit in de toekomst beter
zouden moeten worden gepreciseerd in het gunningsverslag.
Tot slot wordt behalve uitzonderlijk geen brief of mail verstuurd naar de geweerde ondernemingen
om hun de gunningsbeslissing mee te delen.
Het Rekenhof formuleert de volgende aanbeveling aan Defensie in verband met het transparantiebeginsel: de in termen van transparantie vastgestelde goede praktijken voortzetten en de redenen van niet-conformiteit beter preciseren in het gunningsverslag; de gunningsbeslissing op
eigen initiatief per mail aan de geweerde ondernemingen meedelen, ook als daartoe geen wettelijke verplichting bestaat en om te zorgen voor een betere kwaliteit van de toekomstige oproepen
tot mededinging (deze mededeling zal de werkbelasting waarschijnlijk niet gevoelig doen stijgen
aangezien het gunningsverslag reeds wordt opgesteld).
2.3.2.4 Proportionaliteitsbeginsel
Dit beginsel verplicht de aanbesteder om de essentiële bepalingen van de plaatsing en de uitvoering zoals de termijn voor het indienen van de offertes, de gunningscriteria of de technische ver-

23
24
25
26
27

Overheidsopdracht 20GE500 (aankoop van schminkproducten).
Overheidsopdracht 18LA310 (aankoop van munitie voor de FN-303 (niet-dodelijk wapen).
Overheidsopdracht 19GE930 (aankoop van tandheelkundig materiaal).
Overheidsopdracht 20LA320 (aankoop van Detonating Cord Connectors).
Overheidsopdrachten 18NA420 en 19NA806 in verband met trossen en touwen.
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eisten zo te bepalen dat ze zijn aangepast aan de specifieke kenmerken en de complexiteit van de
opdracht. Het Rekenhof heeft in verband met dit beginsel geen onregelmatigheid vastgesteld bij
de opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro.
2.3.2.5

Forfaitair beginsel

Dit beginsel28 impliceert dat de partijen op de hoogte zijn van de eenheidsprijzen of globale prijzen
in verband met de uitvoering van de opdracht vóór de gunning en de uitvoering van de opdracht,
onder voorbehoud van een mogelijke prijsherziening. De in de dossiers aanwezige facturen stemden overeen met de offertes. Defensie heeft in het algemeen het forfaitaire beginsel nageleefd bij
de plaatsing van de overheidsopdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro. In twee gevallen werd dat beginsel echter niet nageleefd.
• Dossier 19GE550 (aankoop van farmaceutische producten): een prijsherziening is door Defensie
toegelaten zonder vermelding van een formule die een potentiële prijsverhoging omkadert.
• Dossier 20GE410 (onderhoud van een vloeistofchromatograaf): terwijl het om een opdracht van
onbepaalde duur gaat, is gepland dat in 2024 een nieuwe prijsaanvraag aan de opdrachtnemer
wordt verstuurd met het oog op de verlenging van de overeenkomst. In de opdracht zit bovendien een tweede deel met ‘prijslijst’ voor het niet voorziene correctieve onderhoud. De inschrijver vermeldt prijzen, maar preciseert dat het om niet-tarifaire prijzen gaat die op het gepaste
moment in een prijsopgave van de firma zullen worden gedefinieerd. Volgens het Rekenhof
miskent dat gebrek aan omkadering het forfaitaire beginsel.
In het verlengde van het forfaitaire beginsel merkt het Rekenhof op dat in dossier 20GE390 (aankoop van twee defibrillatoren Zoll Propaq MD) de offerte vergezeld gaat van een modeldocument
van Defensie. Het gaat om een conformiteitstabel met betrekking tot de waarborgen, de installatie en het onderhoud van het materieel enz. Deze vermeldt in één kolom een reeks vereisten
van Defensie en in een andere kolom de commentaar van de inschrijver en zijn akkoord (of nietakkoord). De vorm van het document zou weliswaar vereenvoudigd kunnen worden, maar via
deze werkwijze kan de inschrijver direct over zijn verplichtingen worden geïnformeerd en kan hij
uitdrukkelijk zijn instemming met een reeks contractuele vereisten betuigen. Deze goede praktijk
verbetert de rechtszekerheid en de goede uitvoering van de overeenkomst.
Het Rekenhof formuleert voor Defensie de volgende aanbeveling in verband met het forfaitaire
beginsel: de eventuele prijsevoluties voor de meerjarenopdrachten omkaderen door de parameters
vóór de gunning van de opdracht vast te leggen; voor onderhoudscontracten in de initiële overeenkomst een omkadering van de toekomstige prestaties vragen via een percentage korting op de
catalogus voor de prestaties buiten inventaris of via een voor die prestaties gedefinieerde marge
en uurtarief.
2.3.2.6 Raming en opsplitsing van de opdracht
De raming van de opdracht bij het opstarten van de procedure bepaalt de regels die erop van toepassing zijn.
Overeenkomsten van minder dan 30.000 euro met betrekking tot gelijkaardige voorwerpen worden regelmatig opnieuw gesloten, jaarlijks (of tweejaarlijks), vaak met dezelfde opdrachtnemer.

28

Artikel 9 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 7 van de wet van 13 augustus 2011.
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Een dergelijke praktijk is niet noodzakelijk onregelmatig, voor zover de ramingsregels in acht
worden genomen. De drempel van 30.000 euro wordt immers op jaarbasis bekeken, zodat het
mogelijk is elk jaar een opdracht te lanceren voor eenzelfde behoefte. Die praktijk kan volgens
het Rekenhof daarentegen ongunstig blijken vanuit het oogpunt van beheer en doeltreffendheid.
De recurrente aard vloeit in de eerste plaats voort uit de informatie in de administratieve dossiers
(onder meer de aanvraag tot voorafgaand akkoord, als de behoefte beschreven en gemotiveerd
is), in de tweede plaats uit andere opdrachten met gelijkaardige voorwerpen en tot slot uit de intrinsieke aard van bepaalde diensten of leveringen (de aankoop van munitie is bijvoorbeeld van
nature een recurrente behoefte en onderhoudsprestaties zijn gespreid in de tijd).
In de selectie zijn achttien van de 30 opdrachten van recurrente aard (trossen en touwen, noodrooksignalen, munitie, sportkledij, onderhoud van chromatograaf, schminkproducten, waterdichtheidslijm voor de schedel, tandheelkundig materiaal, farmaceutische specialiteiten,
defibrillatoren enz.). Van die achttien hebben er tien betrekking op farmaceutisch of medisch materiaal of producten die voornamelijk bestemd zijn voor het 5e Element voor Medische Interventie
(5EMI). Defensie haalt vijf redenen aan om te verklaren waarom de medische behoeften niet werden gegroepeerd in grotere meerjarige opdrachten:
• een graduele aanpak, waarbij toestellen eerst in beperkte hoeveelheid worden getest 29;
• de schommeling van de behoefte, waarbij Defensie niet altijd jaren vooruit kan kijken om grotere bestellingen te doen;
• de beperkte opslagcapaciteit die impliceert dat volgens het just-in-time-principe moet worden
gewerkt;
• het ontbreken van een stabiel vooruitzicht op budgettair vlak om de medische overheidsopdrachten correct te plaatsen, vermits de ontoereikende enveloppe soms verplicht om te kiezen
aan welk materiaal men voorrang wil geven en ‘overbruggingsopdrachten’ te realiseren;
• het gebrek aan personeel met kennis van overheidsopdrachten bij 5EMI.
Ter vervollediging van zijn analyse onderzocht het Rekenhof de lijst van alle opdrachten van minder dan 30.000 euro. Daaruit blijkt dat het aantal leveranciers dat voor meer dan 30.000 euro
overeenkomsten heeft binnengehaald in eenzelfde jaar (31 leveranciers) geleidelijk daalt (achttien
in 2018, negen in 2019 en vier in 2020) en dat slechts twee gevallen van opsplitsing aangetoond
lijken30 . In één geval heeft de opsplitsing van de opdracht ertoe geleid dat een controleorgaan niet
werd geraadpleegd31 .

29 Voor defibrillatoren werden bijvoorbeeld operationele modules voor medische ondersteuning toegevoegd naarmate nieuwe capaciteiten werden ingevoerd. De verschillende medische apparaten werden eerst in het inzetgebied getest, wat verklaart waarom eerst een beperkte aankoop werd gedaan. Defensie is van oordeel dat tussen nu en 2026 een grootschalige
aankoop via de Divisie Overheidsopdrachten (MRMP) mogelijk zal zijn door de oprichting van vijf extra modules SORT bij
de medische component.
30 Het onderzoek door het Rekenhof kan geen aanspraak maken op volledigheid aangezien enkel de lijst van opdrachten tot
30.000 euro werd onderzocht en niet die van de opdrachten met een hoger bedrag. Bovendien werden enkel het opschrift
en de jaren van de plaatsing van de opdrachten onderzocht en niet de documenten in verband met de opdrachten, behalve
voor de selectie van 30 opdrachten waarvan de dossiers volledig werden geanalyseerd. Die opschriften blijken echter soms
beknopt en niet echt begrijpelijk te zijn.
31 Dossiers 20LA319 en 20LA322 (aankoop van Signal Day and Night).
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Bij het onderzoek van een dossier32 kon daarentegen worden vastgesteld dat de richtlijn in verband met de administratieve en budgettaire controle DGBF-SPS-ABFCTL-CXXX-001 bepaalt dat
die controle wordt uitgevoerd op basis van de waarde van de wijziging (of de gecumuleerde waarde van de wijzigingen) en niet op basis van de som van die waarde en van het initiële bedrag 33 .
Daaruit vloeit voort dat het mogelijk is het bedrag van een opdracht nagenoeg te verdubbelen en
de controle-instantie te omzeilen. Het Rekenhof is van oordeel dat een dergelijke mogelijkheid
afbreuk kan doen aan de beginselen van goed beheer, die aan de oorsprong liggen van de administratieve en budgettaire controle.
Het Rekenhof formuleert aan Defensie de volgende aanbeveling voor de raming en de opsplitsing
van overheidsopdrachten: voor recurrente behoeften voorzien in meerjarenopdrachten met vermoedelijke hoeveelheden met de mogelijkheid om elk jaar op te zeggen indien de behoefte zou
verdwijnen; onderzoeken of behoeften die binnen dezelfde aankoopfamilies vallen, in één enkele
opdracht kunnen worden gegroepeerd34; actief zoeken naar samenwerkingen met aanbesteders
met gelijkaardige behoeften, onder meer op medisch vlak, om deel te nemen aan aankoopcentrales; de richtlijn in verband met de administratieve en budgettaire controle DGBF-SPS-ABFCTLCXXX-001 aanpassen om ervoor te zorgen dat het bedrag van de wijziging maar ook het initiële
bedrag van de opdracht in aanmerking worden genomen om de drempel te bepalen vanaf welke
BFC-A en de Inspectie van Financiën tussenkomen.
2.3.2.7

Naleving van het controle- en goedkeuringsproces

Het Rekenhof merkt voor de 30 opdrachten van de selectie op dat de aankoopdiensten van Defensie
(MRMP en de gedecentraliseerde ordonnateurs) de aankoopprocedure hebben gevolgd. d.w.z. dat
ze de officiële aanvragen hebben opgesteld die nodig zijn voor de plaatsing van die opdrachten.
Voor elk van de 30 opdrachten werd die procedure gevolgd, ondanks de hoogdringendheid van
bepaalde dossiers.
Het Rekenhof stelde tot slot geen enkele onregelmatigheid vast bij de geselecteerde opdrachten
wat betreft de goedkeuring van de aanvragen en van de gunningsbeslissingen, die wel degelijk
gebeurden door de bevoegde ordonnateurs35 .

32 Dossier 19ST193 (aankoop van representatiekledij en -tassen). Die opdracht beoogt aanvullende bestellingen die werden
geplaatst op basis van de opdrachten 18ST193 en 18ST194 en onder dezelfde voorwaarden. Deze werden gesloten voor een
totaalbedrag van 29.301 euro excl. btw.
33 De bovenvermelde omzendbrief legt voor het bedrag van de wijzigingen de drempels vast op 31.000 euro voor BFC-A en op
67.000 euro voor de Inspectie van Financiën.
34 Volgens het Rekenhof bestaan er mogelijkheden om bepaalde behoeften van de categorieën ‘Farmaceutische en medische
producten’ ( 1.491.093 euro) en ’Werkkledij en accessoires’ (272.110,00 euro) te groeperen.
35 Ministerieel besluit van 31 juli 2018 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake
het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten en van concessieovereenkomsten, inzake vervreemding en inzake diverse uitgaven.
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2.4

Aanbevelingen

De onderstaande tabel vermeldt alle aanbevelingen die werden geformuleerd in hoofdstuk 2 over
het onderzoek van de opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro excl. btw.
Thema

Aanbevelingen

Gericht aan

Opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro

Kwaliteit van de
rapportering

1
Waken over de kwaliteit van de registraties in Ilias, onder
meer over de goede invoer van de tussenkomsten van de
Inspectie van Financiën, ook in een periode van lopende
zaken

Defensie

Plaatsingswijze

2
De te hanteren procedure correct betitelen (ofwel ‘opdracht
van beperkte waarde’ ofwel ‘onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking’)

Defensie

Ordonnateurs

3
Elk specifiek aankoopbeleid van de verschillende secties van
MRMP identificeren en analyseren om tekortkomingen en
moeilijkheden doelgerichter op te sporen

Defensie

4
Als aangetoond is dat hetzelfde materiaal moet worden
gebruikt, alternatieve verdelers zoeken in plaats van enkel de
vroegere leverancier te raadplegen

Defensie

5
Periodiek en zo nodig op aselecte wijze nagaan of de exclusiviteitsattesten nog relevant zijn

Defensie

6
Aan alle ondernemers dezelfde termijn verlenen om een
offerte in te dienen of om belangstelling te tonen in de fase
van de prospectie

Defensie

7
Geen specifieke merken eisen of anders de absolute noodzakelijkheid ervan motiveren (als Defensie wil aangeven welke
producten ze nu gebruikt, moet ze het standaardprijsaanvraagformulier wijzigen en specifiëren dat ze die gegevens
louter ter informatie vermeldt)

Defensie

8
Gebruikmaken van de mogelijkheid om te onderhandelen
over de offertes of ze te verduidelijken, met naleving van
het beginsel van gelijke behandeling, om een voordeliger
resultaat voor Defensie te verkrijgen

Defensie

9
Wanneer het om uiteenlopende behoeften gaat, de opdracht
in percelen verdelen volgens artikelfamilie om na afloop van
de plaatsingsprocedure voor elk artikel een leverancier te
hebben

Defensie

Mededingingsbeginsel

Beginsel van gelijke
behandeling
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Forfaitair beginsel

Raming en
opsplitsing van
opdrachten

10
De eventuele prijsevoluties bij meerjarenopdrachten omkaderen door de parameters vóór de gunning van de opdracht
vast te leggen

Defensie

11
Voor onderhoudscontracten in het initiële contract een
omkadering van de toekomstige prestaties vragen, ofwel via
een percentage korting op de catalogus voor de prestaties
buiten inventaris ofwel via een voor die prestaties gedefinieerde marge en uurtarief

Defensie

12
Voor recurrente behoeften voorzien in meerjarenopdrachten
met vermoedelijke hoeveelheden met de mogelijkheid om
elk jaar op te zeggen als de behoefte zou verdwijnen

Defensie

13
Onderzoeken of behoeften die binnen dezelfde aankoopfamilies vallen, in één enkele opdracht kunnen worden
gegroepeerd

Defensie

14
Actief zoeken naar samenwerkingen met aanbesteders met
gelijkaardige behoeften, onder meer op medisch vlak, om
deel te nemen aan aankoopcentrales

Defensie

15
De richtlijn over de administratieve en budgettaire controle
DGBF-SPS-ABFCTL-CXXX-001 aanpassen opdat niet enkel
het bedrag van de wijziging maar ook het initiële bedrag van
de opdracht in aanmerking worden genomen om de drempelwaarde te bepalen vanaf wanneer BFC-A en de Inspectie
van Financiën tussenkomen

Defensie
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Hoofdstuk 3

Opdrachten van meer dan
30.000 euro
3.1

Selectiemethode

Uit de lijst met opdrachten van meer dan 30.000 euro die Defensie plaatste in de periode van
2018 tot 2020, selecteerde het Rekenhof willekeurig twintig opdrachten op basis van de volgende
criteria: het budgettaire belang, het soort opdracht, het jaar van de gunning en de toepasselijke
regelgeving 36 .
De opdrachten die het Rekenhof al onderzocht in het kader van andere audits, alsook de vier uitzonderlijke opdrachten voor miljardenbedragen (F35-gevechtsvliegtuigen, fregatten, mijnenjagers
en pantservoertuigen Griffon en Jaguar) werden uit de selectie geweerd. Bijgevolg werd een selectie gemaakt uit de opdrachten waarvan het bedrag lag tussen 30.000 euro en 300 miljoen euro
excl. btw.
Die twintig opdrachten vertegenwoordigen een totaalbedrag van 529 miljoen euro, waarvan
407 miljoen euro werd geplaatst met toepassing van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

3.2

Voorbereiding van de opdracht

3.2.1

Identificatie van de behoefte

Alle onderzochte overheidsopdrachten werden voorbereid door de materiaalbeheerders, zoals samengevat in de aankoopaanvragen (AA). Die AA vermelden de historiek van het dossier, de expertise van de leidende dienst en de uitgevoerde prospectie. Die elementen zijn cruciaal om ervoor te
zorgen dat de opdrachtdocumenten goed worden opgesteld.
Het Rekenhof wijst op een goede praktijk die erin bestaat om voor investeringen nagenoeg systematisch naar de kost van de levenscyclus te kijken bij de benadering ervan en bij de evaluatie van
de offertes.
Bij opdracht 19CSC02 (postdiensten) eist Defensie dat de ondernemingen een door het BIPT toegekende licentie hebben37. Een inschrijver die niet zelf over een BIPT-licentie beschikte, wenste
via onderaanneming de bekwaamheid van een andere onderneming in te roepen. Daartoe voegde
hij bij zijn offerte een samenwerkingsovereenkomst en attesten betreffende de goede uitvoering.
Defensie besliste niettemin de offerte onregelmatig te verklaren omdat de inschrijver niet zelf
over de vereiste licentie beschikte. De regelgeving staat echter toe dat voor de uitvoering van
36 Het Rekenhof opteerde voor een gelijke verdeling van het aantal opdrachten tussen de klassieke sectoren en de sectoren
van defensie en veiligheid.
37 Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.
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de opdracht gebruik wordt gemaakt van de bekwaamheid van een derde. De beslissing om deze
inschrijver te weren is dus in strijd met de wet en de eis dat de inschrijver zelf over een licentie
beschikt, strookt niet met de objectieve behoefte van Defensie.
Voor opdracht 20SM140 (aankoop en levering van brandstof ten behoeve van vliegtuigen en helikopters) heeft één enkele onderneming, die reeds opdrachtnemer was van de vorige opdracht,
ingeschreven ondanks het feit dat er meerdere potentiële inschrijvers waren. Eén van die inschrijvers maakte gewag van de onmogelijkheid om tegemoet te komen aan de vereisten voor de te leveren brandstof en de gevraagde diensten.
Wat de identificatie van de behoeften betreft, formuleert het Rekenhof de volgende aanbeveling
aan Defensie: een grondige studie uitvoeren over de sector, de mogelijkheid om met percelen
te werken en de eigen behoeften om belemmeringen van de mededinging in te dijken of weg te
nemen.
3.2.2

Raming

Voor elke opdracht van de selectie werd het bedrag geraamd met naleving van de wettelijke bepalingen. Het Rekenhof is echter van oordeel dat bepaalde gebruiken weliswaar niet illegaal zijn,
maar niet voldoende transparant zijn ten aanzien van de controle- en goedkeuringsinstanties wat
betreft de werkelijke omvang van de opdrachten.
Bij meerdere opdrachten38 voorziet het bestek enerzijds in een clausule voor mogelijke verlenging
met zes tot twaalf maanden naargelang van het geval om uitputting van de voorraad te vermijden
(overgang naar de volgende overheidsopdracht). Die verlenging wordt noch in de aankoopaanvraag (AA) noch in de aanvraag tot voorafgaand akkoord (AVA) vermeld: bij de looptijd en de raming van het bedrag van de opdracht wordt geen rekening gehouden met de verlenging.
Anderzijds beperken de vast te leggen bedragen voor het onderhoud van de voertuigen die zouden
worden aangekocht in het kader van de opdrachten 19LP10139 , 18LP30240 en 20ST63841 zich in de
AVA ook tot de eerste jaren waarin de opdracht wordt uitgevoerd, terwijl de onderhoudsbehoeften
en de contracten veel langere periodes beslaan. Zo vermeldt de AVA van opdracht 19LP101 (vrachtwagens) enkel de kosten voor vier jaar, zoals door de wetgeving toegelaten 42 . Het bestek voorziet
voor beide partijen echter in de mogelijkheid om de overeenkomst voortijdig te verbreken, maar
dat blijkt moeilijk in praktijk te brengen. In de AA 43 preciseert Defensie immers dat (vertaling)
“de constructeur (en zijn onderaannemers) de enige is die de instandhouding van de voertuigen kan
garanderen, en dat er voor het merendeel van de wisselstukken sprake is van een monopoliesituatie”.
De werkelijke looptijd van de opdracht is dus veel langer (tussen 15 en 35 jaar) en de AVA zou die
situatie moeten weergeven in termen van financiële vooruitzichten.

38 20SM140, 19CSC02, 18LA3SAA, 18LA3IFS, 19ST210 en 20IS220.
39 Aankoop en onderhoud van 636 lichte vrachtwagens en 243 zware vrachtwagens.
40 Aankoop en onderhoud van 322 commando- en liaisonvoertuigen.
41 Specifieke aankoop van twee aanhangwagens met Explosion Containment Bin, gekoppeld aan een meerjarenopdracht tegen prijslijst voor de levensduur van het materiaal betreffende het onderhoud en de levering van sets, wisselstukken, accessoires en verbruiksgoederen voor Defensie.
42 Deze op de eerste vier jaren gebaseerde raming vloeit voort uit de toepassing van artikel 27, 2°, van het koninklijk besluit
van 23 januari 2012. Volgens die bepaling wordt de raming van de opdrachten voor leveringen bij een opdracht van onbepaalde duur bepaald “op grond van de geraamde maandelijkse waarde vermenigvuldigd met achtenveertig”.
43 Aankoopaanvraag nr. 9A8S1, p. 3.
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De AVA is een intern document dat een primordiale rol speelt. Na de goedkeuring door de bevoegde ordonnateur beoogt dat document de opdracht te lanceren. Volgens het Rekenhof is het
niet-vermelden in dat document van de verlengingsclausules of van de raming van de kosten en
van de redelijkerwijze voorzienbare looptijd een gebrek aan transparantie ten aanzien van de controle- en goedkeuringsinstanties zoals de Inspectie van Financiën en de ministerraad.
In twee gevallen bleken de ramingen overigens significant hoger of lager te liggen dan het
gunningsbedrag.
• Bij opdracht 19IP810 (preventieve en correctieve onderhoudswerken aan een pijplijn) ligt een
tekortkoming in de prospectie aan de oorsprong van een belangrijk verschil. Die opdracht was
aanvankelijk op 3.306.250 euro excl. btw geraamd maar werd gegund voor 5.294.998,84 euro
excl. btw, wat nagenoeg twee miljoen euro meer is. Dat verschil zou het gevolg zijn van het feit
dat sommige posten, zoals de algemene voorschriften en de aanleg van de microtunnel onder
de Maas, te laag werden geraamd in de meetstaat 44 .
• Bij opdracht 19LP101 (vrachtwagens) stelt het Rekenhof eveneens een groot verschil van nagenoeg 75 miljoen euro45 vast tussen de raming in de AVA (334 miljoen euro) en het bedrag dat
werd goedgekeurd bij de gunning (269 miljoen euro). Volgens Defensie (vertaling) “stemde de
prijs van de opdrachtnemer initieel wel degelijk overeen met het budget zoals dat was geraamd in
de fase van de AVA (verschil van 5 %). Dankzij de mededinging en de onderhandelingen hebben
bijna alle inschrijvers hun prijzen danig laten zakken. De opdrachtnemer heeft zelfs van de onderhandelingsperiode gebruik gemaakt om de diverse contracten met leveranciers te herbespreken en
zelfs met een aantal andere onderaannemers te gaan werken om competitiever te zijn”. Door een
dergelijk verschil kan men zich vragen gaan stellen over de kwaliteit van de prospectie.
In dit laatste geval is het eindbedrag lager dan de aanvankelijke raming. Dat kan a priori weliswaar
als positief worden gezien, maar roept wel vragen op over de kwaliteit van de aanvankelijke offerte
van de inschrijver of over de mogelijke risico’s op meerkosten bij de uitvoering.
Als het bedrag veel hoger komt te liggen en die situatie doet zich herhaaldelijk voor bij andere opdrachten, dan zou Defensie zich genoodzaakt kunnen zien om:
• opnieuw plaatsingsprocedures te lanceren, waardoor de gunning van een overeenkomst vertraging oploopt en de bevoorrading mogelijks wordt onderbroken;
• sommige opdrachten door gebrek aan voldoende budgettaire middelen niet te gunnen, hoewel
ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar opdrachten.
Het Rekenhof formuleert aan Defensie de volgende aanbeveling voor de raming van de opdrachten: de controle-instanties via interne administratieve documenten informeren over de bedragen
die over de volledige looptijd van de overeenkomst zullen worden vastgelegd voor onderhoud en/
of die voortvloeien uit een verlengingsclausule; om tot een realistische raming te komen voor de
te plaatsen opdrachten, enerzijds grondige prospecties uitvoeren voor de totaliteit van te gunnen
opdrachten en anderzijds diverse ondernemers raadplegen die beantwoorden aan het gezochte
profiel.

44 In het gunningsverslag van de opdracht wordt gesteld dat de prijzen aanvaardbaar zijn omdat de medewerkers op het
moment van de prospectie niet over alle informatie beschikten die werd meegedeeld aan de inschrijvers om een offerte
te kunnen indienen. Vóór ze hun offerte indienden, ontvingen de ondernemingen nog bijkomende documenten waar de
ambtenaren van Defensie geen weet van hadden in het stadium van de AVA. Zie p. 8 van het gunningsverslag van opdracht
19IP810 dat op 2 januari 2020 werd goedgekeurd door de minister van Defensie.
45 In het stadium van de AVA: 344.345.561 euro incl. btw, in het stadium van de gunning: 268.876.080 euro incl. btw. De twee
ramingen beslaan een onderhoudsperiode van vier jaar.
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3.2.3

Toepasselijke regelgeving

In tegenstelling tot de meeste federale administraties moet Defensie voor het plaatsen van haar
overheidsopdrachten, naargelang van het voorwerp ervan, ofwel de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten die worden geplaatst in de klassieke sectoren toepassen, ofwel de wet van
13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten op defensie- en veiligheidsgebied.
Bij de twintig onderzochte opdrachten heeft het Rekenhof geen enkele vergissing vastgesteld in de
keuze van de toe te passen wetgeving.
3.2.4

Opmaak van de opdrachtdocumenten

Bij de opmaak van de opdrachtdocumenten gebruiken de aankoopdiensten modeldocumenten
van de sectie Management & Support van MRMP. Dat is een goede praktijk voor de opmaak van
het administratieve gedeelte van het bestek, maar het systeem heeft ook beperkingen. Bij vijf opdrachten 46 heeft het Rekenhof bepalingen gevonden die strijdig waren met de eigenschappen van
de desbetreffende opdrachten.
Een bestek 47 voorziet bijvoorbeeld in een verlengingsclausule van één jaar terwijl het om een opdracht tegen globale prijs gaat, waarvan de aanvankelijke looptijd is vastgelegd in de offerte van
de inschrijver, wat elke verlenging dus uitsluit. Een ander bestek 48 legt een nauwkeurige prijsherzieningsformule vast terwijl een bijlage vermeldt dat de herzieningsformule door de inschrijver
moet worden voorgesteld.
Dergelijke incoherenties leiden tot risico’s op verwarring in hoofde van de partijen en mogelijks
tot geschillen, zowel in de plaatsings- als in de uitvoeringsfase.
Bij verschillende opdrachten voorziet het bestek overigens in een mogelijkheid tot vervroegde opzegging in hoofde van de twee partijen. Voor langdurige opdrachten zoals die voor vrachtwagens,
legt een dergelijke clausule een nodeloos contractueel risico bij Defensie. Als de opdrachtnemer
de overeenkomst verbreekt 49 , zou Defensie haar vloot niet meer in stand kunnen houden gezien
de monopoliesituatie van de in aanmerking genomen dienstverlener. De imperatieven inzake continuïteit van de openbare dienstverlening die Defensie verzekert en de bescherming van de essentiële belangen van de veiligheid van het land mogen echter niet afhangen van een opzegging
zonder reden vanwege de dienstverlener.
Wat de opmaak van de opdrachtdocumenten betreft, formuleert het Rekenhof de volgende aanbeveling aan Defensie: bij het gebruik van modeldocumenten erop toezien dat de bepalingen in het
bestek coherent zijn met de technische en juridische specificiteiten van de te plaatsen opdracht;
voor opdrachten die onder meer worden gekenmerkt door onderhoudsprestaties op lange termijn,
de opdrachtnemer in de opdrachtdocumenten verbieden de opdracht zonder reden op te zeggen.

46
47
48
49

Meer bepaald 20IP005, 20CSC02, 19IP810, 20IS220 en 19ST210.
Opdracht 20IS220 (afvoer en verwerking van radioactief afval).
Opdracht 19ST210 (gevechtsschoenen).
Bijvoorbeeld als er tijdens de uitvoering onenigheid zou ontstaan over de prijsverhogingen voor wisselstukken.
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3.3

Plaatsing

Het Rekenhof stelt vast dat de opdrachten over het algemeen worden omkaderd doorheen de
diverse fases van de plaatsing. Uit de diverse stukken in de administratieve dossiers leidt het
Rekenhof af dat Defensie de kandidaten/inschrijvers selecteert net zoals ze de offertes onderzoekt
in het licht van de opdrachtdocumenten, zowel in het stadium van de regelmatigheidskwestie als
bij de evaluatie ervan.
Bij sommige opdrachten stelt het Rekenhof niettemin aanzienlijke tekortkomingen vast wat de
volgende punten betreft.
3.3.1

Plaatsingsprocedure en oproep tot mededinging

Het Rekenhof stelt vast dat bij het merendeel van de geselecteerde opdrachten van meer dan
30.000 euro de plaatsingsprocedure en de oproep tot mededinging stroken met de toepasselijke
regelgeving.
3.3.2

Bekendmaking en indiening van offertes

Het Rekenhof heeft in de onderzochte opdrachten geen enkele fout vastgesteld op het niveau van
de bekendmaking van de geplaatste opdrachten.
Het Rekenhof stelt echter vast dat de inhoud van sommige opdrachtaankondigingen niet strookt
met de regelgeving. Zo werd bij vier opdrachten50 verzaakt aan de verplichting om het minimale
aantal geselecteerde kandidaten te vermelden en in voorkomend geval werd het maximale aantal
niet gerespecteerd51 . Bij opdracht 20ST638 (aanhangwagens met Explosion Containment Bin) is de
opdrachtaankondiging nagenoeg blanco, wat indruist tegen het transparantiebeginsel.
Het Rekenhof formuleert de volgende aanbeveling aan Defensie voor de bekendmaking en indiening van offertes: toezien op de kwaliteit van de aankondigingen die ze publiceert in het licht van
de vereisten die vervat zijn in de toepasselijke regelgeving, meer bepaald door de modellen aan te
passen.
3.3.3

Selectie

De selectiefase omvat twee aparte delen: het eerste betreft de controle van de uitsluitingsgronden
en het tweede de bekwaamheid van de ondernemingen om de opdracht uit te voeren.
3.3.3.1

Uitsluitingsgronden

De uitsluitingsgronden52 moeten ervoor zorgen dat geen overheidsopdrachten worden toevertrouwd aan personen van wie het gedrag de overheidsdiensten of het algemeen belang kan
schaden.

50 Het betreft de opdrachten 18LP302, 18LA3SAA, 19ST210 en 20ST638.
51 Artikel 60, § 2, 2e lid van het koninklijk besluit van 23 januari 2012.
52 Klassieke sectoren: artikelen 67 tot 70 van de wet van 17 juni 2016 en 61 tot 64 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
Sectoren defensie en veiligheid: artikel 63 en volgende van het koninklijk besluit van 23 januari 2012.
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Als men bij een kandidaat of inschrijver een ‘verplichte’ uitsluitingsgrond vaststelt, moet deze in
principe worden uitgesloten. ‘Facultatieve’ uitsluitingsgronden kunnen leiden tot de uitsluiting
van de kandidaat of de inschrijver.
Voor vijf opdrachten53 ontbreken de gronden van facultatieve uitsluiting in het bestek. Wat de
domeinen defensie en veiligheid betreft, is de toepassing van die gronden momenteel slechts
aanbevolen54 .
Volgens het Rekenhof zouden die gronden moeten worden toegepast om onder meer de staat van
faillissement van de kandidaten of inschrijvers te controleren, wat het risico op in gebreke blijven
bij de uitvoering van de opdrachten beperkt. Door die toepassing zou ook kunnen worden gecontroleerd of de onderneming geen ernstige professionele fout heeft gemaakt en of ze voldoende
betrouwbaar is om de veiligheid van de Staat niet in het gedrang te brengen. Als Defensie niet in
die redenen voorziet, zal ze die verificaties niet mogen uitvoeren en zal ze er geen gevolgen aan
kunnen verbinden.
Het Rekenhof stelt ook vast dat in de administratieve dossiers van vijf opdrachten55 een aantal verantwoordingsstukken in verband met de controle van de sociale en fiscale verplichtingen ontbreken, alsook een aantal uittreksels uit het strafregister. In twee andere dossiers 56 werd de termijn
voor de controle van de fiscale en sociale schulden niet nageleefd57. Het Rekenhof stelt bij opdracht 19ST210 (gevechtsschoenen) ook vast dat de uitsluitingsgronden niet werden gecontroleerd
in hoofde van de derden waarop drie inschrijvers een beroep deden om aan de selectiecriteria te
beantwoorden58 . Tijdens de auditwerkzaamheden preciseerde Defensie dat de situatie van derden
wel degelijk gecontroleerd wordt in de meer recente dossiers.
In het kader van de controle van kandidaten met een maatschappelijke zetel in het buitenland
merkte het Rekenhof bij een opdracht een ongegronde tolerantie bij Defensie als het gaat over
het gebruik van gewone verklaringen op erewoord door sommige buitenlandse kandidaten. Om
te weten welke bewijskrachtige middelen elke lidstaat van de Unie heeft vastgelegd om de goede

53 In samenhang met de klassieke sectoren: 19CSC02. In de sectoren defensie en veiligheid: 18LP302, 18LA3SAA, 18LA3IFS
en 20ST638.
54 In verband met die criteria preciseert het verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit van 23 januari 2012 het volgende: “De aanbestedende overheid is niet verplicht alle in paragraaf 2 [van artikel 63 van het koninklijk besluit]
vermelde uitsluitingsgronden toe te passen. Voor de in deze bepaling opgesomde gevallen is de aanbestedende overheid dus niet
verplicht de kandidaat of inschrijver van deelname aan de opdracht uit te sluiten. Niettemin houdt het beginsel van behoorlijk
bestuur in dat een aanbestedende overheid zich niet met dergelijke kandidaten of inschrijvers inlaat”. Voor de opdrachten in
de klassieke sectoren is men bezig met een wetswijziging om te verduidelijken dat wel degelijk de uitsluiting facultatief of
verplicht is en niet de redenen. De criteria zijn met andere woorden altijd van toepassing, maar de appreciatiemarge van de
aanbestedende overheid is enkel van toepassing op de beslissing tot uitsluiting of tot niet-uitsluiting.
55 Het betreft de opdrachten 19CSC02, 19LP101, 20SM140, 18SC504 en 20IS002. Meer specifiek voor opdracht 20IS002 ontbreken de volgende stukken: het uittreksel uit het strafregister van de onderneming van 9 januari 2020. Bij opdracht
20SM140 is een attest van niet-faillissement aan het dossier toegevoegd, alsook uittreksels uit het strafregister van de leden van de raad van bestuur. Bij opdracht 18CSC504: attest van niet-faillissement. Bij opdracht 19CSC02: uittreksels uit het
strafregister van de leden van de raad van bestuur. Bij opdracht 19LP101 was het uittreksel uit het strafregister aanwezig,
maar onvolledig (twee van de drie bladzijden beschikbaar).
56 Opdrachten 20IP005 (renovatie van een Finse piste) en 19ST210 (gevechtsschoenen).
57 In het kader van de reglementering betreffende de klassieke sectoren moeten de fiscale en sociale verplichtingen gecontroleerd worden binnen een termijn van twintig dagen, overeenkomstig de artikelen 62, § 2, en 63, § 2, van het koninklijk besluit van 18 april 2017. In de regelgeving aangaande opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied moeten enkel de fiscale
verplichtingen worden gecontroleerd binnen een termijn van 48 uur na het uiterste tijdstip voor het indienen van de aanvraag tot deelneming of de offerte, met toepassing van artikel 65, § 2, 4e lid, van het koninklijk besluit van 23 januari 2012.
58 Artikel § 79, 1e lid, van het koninklijk besluit van 23 januari 2012.
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naleving te controleren van de uitsluitingscriteria van ondernemingen die hun maatschappelijke
zetel op hun grondgebied hebben, moet Defensie het Europese platform e-Certis59 raadplegen.
Het Rekenhof formuleert aan Defensie de volgende aanbeveling voor de uitsluitingsgronden: de
verplichte uitsluitingsgronden strikt controleren, zowel voor kandidaten/inschrijvers als voor
derden op wie zij een beroep doen om aan de selectiecriteria te beantwoorden; facultatieve uitsluitingsgronden opnemen in al haar bestekken. Het formuleert ook een aanbeveling aan de wetgever: verduidelijken in welke gevallen de aanbestedende overheid verplicht is de facultatieve
uitsluitingsgronden te controleren.
3.3.3.2

Selectiecriteria

De aanbestedende instantie moet eveneens controleren of de inschrijver bekwaam is om de opdracht uit te voeren. Daartoe maakt hij gebruik van selectiecriteria in verband met de economische en financiële draagkracht, de technische bekwaamheid en de beroepsbekwaamheid60 .
Bij twee opdrachten61 werd geen enkel criterium voor kwalitatieve selectie vastgelegd aangezien
Defensie zich volgens de wetgeving niet verplicht achtte een dergelijk criterium vast te leggen.
Volgens Defensie moet dit niet worden vastgelegd als na de prospectie blijkt dat een sector voldoende matuur is. Door geen selectiecriteria vast te leggen, is het bovendien mogelijk zo min mogelijk ondernemingen uit te sluiten.
Volgens het Rekenhof houdt de verplichting om te controleren of de offerte afkomstig is van een
inschrijver “die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria (…)”62 het
vastleggen van dergelijke criteria in. Door dergelijke criteria niet vast te leggen, stelt Defensie de
opdracht bovendien potentieel open voor ondernemingen die, hoewel ze misschien aan de technische vereisten beantwoorden, niet in staat zijn de vele aanvragen te prefinancieren en/of technisch af te handelen. Die werkwijze verhoogt de risico’s dat de opdrachtnemer in gebreke blijft bij
het uitvoeren van de opdracht maar het is ook een gevaar voor het voortbestaan van de onderneming. De maturiteit van een sector belet malafide ondernemingen niet een offerte in te dienen,
die niet zal kunnen worden verworpen als er geen selectiecriteria zijn bepaald.
In de aankondiging van opdracht 19ST210 (gevechtsschoenen) stelt Defensie als selectiecriterium
dat certificaten CE EN ISO 20347 of EN ISO 2034563 moeten worden voorgelegd. Het gaat welis-

59 Dit platform is online toegankelijk: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage.
60 Klassieke sectoren: artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 65 en volgende van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
Sectoren defensie en veiligheid: artikel 69 en volgende van het koninklijk besluit van 23 januari 2012.
61 Opdrachten 19LS372 (onderhoud en herstelling van voertuigen) en 20SM140 (brandstof ten behoeve van vliegtuigen en
helikopters).
62 Artikel 66, § 1, 1e lid, 2°, van de wet van 17 juni 2016. De verplichting om selectiecriteria vast te leggen wordt overigens
bevestigd door de uitzondering op dat principe die vervat is in artikel 93, 2e lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017:
“Voor de opdrachten die worden geplaatst door middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
en waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking, is de aanbestedende overheid niet
gehouden specifieke selectiecriteria te bepalen en zijn de artikelen 65 tot 70 niet van toepassing. De artikelen 65 tot 70 zijn niet
van toepassing. Overeenkomstig artikel 42, § 3, eerste lid, 2°, van de wet, kunnen de opdrachtdocumenten echter afwijken van
dit lid”.
63 “De kandidaat-leverancier legt één of meerdere certifica(a)t(en) voor die door erkende officiële instituten of instanties voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld en waarin wordt verklaard dat duidelijk door referenties geïdentificeerde producten aan bepaalde
specificaties of normen beantwoorden: CE-certificaat EN ISO 20347 of EN ISO 20345 m.b.t. schoeisel uit het commerciële gamma van de kandidaat”.
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waar om twee EU-normen voor veiligheids- en werkschoenen, maar de bepaling had de mogelijkheid van andere, vergelijkbare normen open moeten laten door te vermelden “of gelijkwaardig”,
waarbij het aan de kandidaat is om het bewijs van de gelijkwaardigheid te leveren64 .
Bij opdracht 19LP101 (vrachtwagens) roept een kandidaat de bekwaamheid van een derde in om
aan de selectiecriteria te beantwoorden. In het administratieve dossier is echter geen enkele overeenkomst of verbintenis terug te vinden waarin die derde zich ertoe verbindt zijn middelen ter
beschikking te stellen. Ondanks herhaaldelijk aandringen65 moest Defensie zich tevreden stellen
met een verklaring op erewoord van de kandidaat zelf. Dat volstaat echter niet want een verklaring op erewoord van de kandidaat heeft niet dezelfde waarde als een expliciete verbintenis van
een derde66 .
Het Rekenhof formuleert aan Defensie de volgende aanbeveling voor de selectiecriteria: in overeenstemming met de regelgeving criteria voor de kwalitatieve selectie bepalen om het risico in te
dijken dat opdrachten worden gegund aan ondernemers die niet over de vereiste bekwaamheid
beschikken; erop toezien dat de verbintenis van de derde naar behoren wordt voorgelegd als dat
vereist is; toestaan dat bij de selectie certificaten worden voorgelegd die gelijkwaardig zijn met de
certificaten die in de opdrachtdocumenten zijn vermeld.
3.3.4

Prijzenonderzoek en regelmatigheid van de offertes

Deze stap in de procedure is niet enkel bedoeld om de verbintenis van de inschrijvers te controleren (hun verbintenis om de opdracht uit te voeren) maar ook om offertes uit te sluiten die berusten op abnormale prijzen67 of op prestaties, producten en/of werken die niet stroken met de
technische vereisten die de opdrachtgever heeft opgelegd in het bestek.
Het Rekenhof stelt vast dat het onderzoek van de regelmatigheid bij de meeste opdrachten correct
onderbouwd is op basis van de gunningsverslagen en de beschikbare bijlagen.
Het Rekenhof stelt niettemin grote en terugkerende tekortkomingen vast bij het onderzoek van
de regelmatigheid van de prijzen die de inschrijvers voorstellen. Een grondige prijscontrole veronderstelt de toepassing van het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van de inschrijvers, maar evenzeer
het bestrijden van concurrentievervalsing en van inbreuken tegen de wettelijke verplichtingen in
verband met de milieuwetgeving, het sociaal recht en het arbeidsrecht.
Geen identificatie van abnormale prijzen
Vermits het prijzenonderzoek verplicht is, moet het altijd ter sprake komen in de gemotiveerde
gunningsbeslissing, die het standpunt van de aanbestedende overheid moet weerspiegelen. Op
zijn minst moeten de onderbouwde verantwoordingen altijd worden opgenomen in het administratieve dossier.

64 Artikel 7, § 1, a) van het koninklijk besluit van 23 januari 2012.
65 In dat verband preciseert Defensie dat een dergelijk document werd opgevraagd bij de kandidaat. Omdat die de tijdige bezorging van het document niet kon garanderen en om te vermijden dat het selectiedossier vertraging zou oplopen, besliste
Defensie de verklaring van de kandidaat te accepteren en de situatie te regulariseren in de tweede fase van de plaatsingsprocedure, maar die regularisatie is er nooit gekomen.
66 Artikel 79 van het koninklijk besluit van 23 januari 2012.
67 Artikel 22 van het koninklijk besluit van 23 januari 2012.
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Opdracht 19LP101 (vrachtwagens) werd weliswaar administratief goed omkaderd maar van de
57 posten68 uit de inventaris zijn er tien (elk met een waarde van meer dan 100.000 euro) waarvoor geen enkele toelichting wordt verschaft in het dossier ondanks afwijkingen van 40 tot 100  %
ten opzichte van het gemiddelde69 . Het prijzenonderzoek gebeurt echter post per post. Voor acht
andere posten (elk met een waarde van meer dan 100.000 euro) is de toelichting van de gekozen
inschrijver of van Defensie niet acceptabel. Zo bedraagt de som van de gemiddelde prijzen voor
die achttien posten in de offertes 30,5 miljoen euro, terwijl de prijs van de betrokken inschrijver
slechts 13,6 miljoen euro bedraagt. Dankzij die uiterst voordelige prijzen behaalde de desbetreffende inschrijver de beste score, maar het kennelijk abnormale karakter van de prijzen voor elk
van de posten werd niet onderzocht of niet voldoende verantwoord, in tegenstelling tot wat het
gunningsverslag vermeldt70 .
Volgens Defensie is het door de geringe variatie tussen de totaalprijzen van de verschillende offertes (aanvankelijke aankoop), waarin de door het Rekenhof aangestipte posten vervat zijn, enkel
nodig de prijzen van significante posten te onderzoeken.
Het Rekenhof beaamt dat meer aandacht moet worden besteed aan de significante posten. Het
herinnert er echter aan dat de aanbestedende overheid zowel de globale prijs van de opdracht
als de prijzen van elke post afzonderlijk moet controleren. Dat de globale prijs op het eerste gezicht normaal oogt, mag voor de aanbestedende overheid geen reden zijn om te verzaken aan de
prijscontrole per post. En als wordt verwezen naar de significantie van één of meer posten, moet
bovendien vooraf in de gunningsbeslissing worden gedefinieerd wat daarmee bedoeld wordt71 .
Een reeks posten die individueel niet significant zijn, kunnen overigens wél een substantiële onregelmatigheid vormen als ze worden gecumuleerd. Tot slot kan een post van 9 miljoen euro (nietgepantserde cabines), bijvoorbeeld, moeilijk als niet-significant worden gezien. Vermits Defensie
ervoor opteert de artikelen en prestaties over diverse posten te spreiden, met een daaraan gekoppelde prijs, is het Rekenhof van oordeel dat ze elke post moet onderzoeken. Dat onderzoek moet
erin bestaan te bepalen welke posten al dan niet significant zijn en op passende wijze te verantwoorden waarom de grote prijsverschillen aanvaard worden. Dat is uiteraard een tijdrovende en
complexe klus, maar het onderzoek is noodzakelijk om de technische eigenschappen van het aangekochte materieel en de gevolgen ervan voor de prijzen zo goed mogelijk af te bakenen.
Bovendien meent Defensie dat de inschrijver zijn algemene kosten en baten naar eigen goeddunken mag toerekenen op de diverse posten.
De rechtspraak geeft soms weliswaar blijk van soepelheid bij de toepassing van die bepaling door
verschillende percentages toe te laten, maar die werkwijze moet dan wel eenvormig worden toe-

68

De opdracht werd gestructureerd in twee inventarissen: een inventaris met 57 posten betreffende de”initiële aankoop”
(bijlage A, appendix 1, van het bestek) en een andere met twintig posten betreffende “de meerjarige open overeenkomst”
(bijlage A, appendix 2, van het bestek), te weten het preventieve onderhoud, de wisselstukken en de technische bijstand.
69 Bijvoorbeeld: de gemiddelde prijs voor post 1 bedraagt 9,2 miljoen euro terwijl de offerte van de opdrachtnemer een bedrag van 4,7 miljoen euro vermeldt (-48,74 %); de gemiddelde prijs voor post 3 bedraagt 5,2 miljoen euro terwijl de offerte van de opdrachtnemer een bedrag van 2 miljoen euro vermeldt (-61,57 %); de gemiddelde prijs voor post 17 bedraagt
2,8 miljoen euro terwijl de offerte van de opdrachtnemer een bedrag van 1,4 miljoen euro vermeldt (-52,14 %).
70 “De prijsanalyse werd per post uitgevoerd voor alle posten van de inventarissen (zie Doc “Prijseval” in Bijlage K). Per post werden
het gemiddelde en de variatiecoëfficiënt berekend om de aanvaardbaarheid van de prijzen te analyseren. Uit deze analyse blijkt
dat bijna alle posten slechts een lichte variatie vertonen en aldus zeer vergelijkbare prijzen vertonen. Alleen voor de voorbereidingskits van het chassis werd een beduidende variatie opgemerkt tussen de verschillende inschrijvers. […]”.
71 De kostprijs van de post in kwestie kan uiteraard bepalend zijn bij de beoordeling, maar het strategische belang van de post
(ongeacht het bedrag ervan) kan die beoordeling ook beïnvloeden.
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gepast op alle posten72 . De aanbestedende overheid moet dus de garantie hebben dat de kosten
en baten over de verschillende posten worden gespreid in verhouding tot het belang ervan, zoals
bepaald in artikel 16 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. De rechtspraak
in kwestie laat geenszins toe dat die prijselementen naar eigen goeddunken worden gespreid.
Bij opdracht SAA20021 (munitie van klein kaliber) stelt het Rekenhof vast dat het prijzenonderzoek ontbreekt in het gunningsverslag. Bij opdracht 20ST638 (aanhangwagens met Explosion
Containment Bin) vermeldt het gunningsverslag dat de prijscontrole werd uitgevoerd door de
Divisie Overheidsopdrachten (MRMP), maar het administratieve dossier omvat geen enkel document met het resultaat van die controle. Voor beide dossiers heeft Defensie tijdens de auditwerkzaamheden toegelicht waarom de prijzen niet werden onderzocht of niet abnormaal werden
geacht. Het Rekenhof herinnert eraan dat de motivering altijd moet worden opgenomen in de akte
of op zijn minst in het administratieve dossier, want een motivering achteraf is ondoeltreffend.
Geen acceptabele verantwoordingen
In meerdere gevallen identificeerde Defensie prijzen die kennelijk abnormaal waren en vroeg ze
verantwoordingen tijdens de procedure of formuleerde ze er tijdens de auditwerkzaamheden.
In verband met opdracht 19LP101 (vrachtwagens) verstrekt de gekozen inschrijver of Defensie voor
acht posten (elk met een waarde van meer dan 100.000 euro) een uitleg die echter niet aanvaardbaar is. De opdrachtnemer heeft bijvoorbeeld een prijs van 0 euro ingediend voor een post. Zijn
verantwoording73 luidt dat hij zijn finale offerte kan optimaliseren door de kosten van die post volledig te laten vallen door de aankoopprijs aan te passen ingevolge een integrale herberekening van
de kosten. Een dergelijke verantwoording verhindert een onderzoek van de eenheidsprijzen en is
strijdig met de toepassing van artikel 16 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied74 .
De praktijk die erin bestaat de prijs van een post uit te vlakken over de diverse posten van de inventaris, wordt door de Raad van State beschouwd als een ingreep die het onmogelijk maakt de
offertes te vergelijken en die als een substantiële onregelmatigheid kan worden bestempeld75 .
Bij diezelfde opdracht zijn er ook bij het preventieve onderhoud grote verschillen: de door de gekozen inschrijver geboden prijs (14 miljoen euro) bedraagt minder dan de helft van de gemiddelde
prijs (30 miljoen euro). De weliswaar plausibele verantwoording76 lijkt te beknopt gezien het prijsverschil en het operationele belang van dat soort onderhoud voor de vloot.

72 Raad van State, arrest nr. 245.960 van 30 oktober 2019, www.raadvst-consetat.be.
73 De verantwoording van de opdrachtnemer luidde: “In onze initiële aanbieding d.d. 25_06_2020 hadden wij een prijs opgegeven van € 1067,64 voor de jaarlijkse huur van diagnose apparatuur voor zowel de LtCa als de HyCa. Wij zijn intern tot de
conclusie gekomen dat wij onze BAFO aanbieding konden optimaliseren door de kosten voor de huur volledig te laten vervallen.
De aanschafprijs is t.o.v. onze initiële offerte wel iets aangepast van € 21.086,98 naar € 21.970,84 als gevolg van een integrale
herberekening van de kosten.”
74 “De eenheidsprijzen en de globale prijzen voor iedere post van de samenvattende opmeting of van de inventaris worden opgegeven met inachtneming van de betrekkelijke waarde van die posten ten opzichte van het totale offertebedrag. Al de algemene en
financiële kosten alsmede de winst worden over de onderscheiden posten, in verhouding tot hun belangrijkheid, verdeeld”.
75 Raad van State, arrest nr. 252.543 van 23 december 2021, www.raadvst-consetat.be.
76 “De prijzen die [de betrokken inschrijver] voorlegde, zijn weliswaar veel concurrentiëler dan gemiddeld maar moeten niet als
abnormaal worden beschouwd. Het klopt dat [de betrokken inschrijver] zich onderscheidt op het niveau van de kosten en de
frequentie van vervanging van de ‘cost drivers’ maar dat valt duidelijk te verklaren door hun op steekproeven gerichte aanpak”.
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Voor opdracht 20IP005 (renovatie Finse piste) zijn de verantwoordingen die de bevraagde inschrijvers meedeelden in sommige gevallen niet becijferd en zeer algemeen, en in andere gevallen
summier en gebaseerd op de prijs van onderaannemers. Dergelijke verantwoordingen zijn strijdig
met de rechtspraak van de Raad van State, die preciseert dat verantwoordingen verstrekt door de
inschrijver acceptabel, precies, concreet en feitelijk onderbouwd moeten zijn77. Bovendien moeten
ze gebaseerd zijn op een prijsstructuur en een uurkost. Verwijzen naar de prijs van een onderaannemer volstaat niet78 .
Bij opdracht SAA20021 (munitie van klein kaliber) specifieerde Defensie dat ze niet voor elke post
een prijzenonderzoek had uitgevoerd omdat de ingediende globale prijzen vergelijkbaar waren.
Het Rekenhof herinnert eraan dat het onderzoek van de totaalprijs niet volstaat omdat abnormale
prijzen van significante posten ook een substantiële onregelmatigheid zijn.
Het gunningsverslag van opdracht 20ST638 (aanhangwagens met Explosion Containment Bin)
vermeldt dat de prijzen van de BAFO lager liggen dan het resultaat van de voorafgaande militaire
prospectie maar derhalve acceptabel, coherent en opdrachtconform zijn. Defensie heeft tijdens de
auditwerkzaamheden verklaard dat de financiële raming van het project werd opgesteld op basis
van een vergelijkbaar product dat was voorgesteld door een onderneming die uiteindelijk geen offerte indiende. Het prijsverschil is volgens Defensie waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat
een korting werd toegekend om een bijkomende referentie te bekomen over dat soort opdracht.
Een verantwoording die berust op het feit dat een prijs aanvaardbaar is omdat die lager ligt dan
was geprospecteerd, volstaat volgens het Rekenhof niet omdat één van de doelstellingen van het
prijzenonderzoek er precies in bestaat na te gaan of een prijs niet abnormaal laag is. Een korting
met de bedoeling een referentie te bekomen, is geen reden om de normaliteit van de prijs niet te
onderzoeken.
Bij opdracht 20IP805 (werken aan een Piping Manifold) vermeldt het gunningsverslag dat er geen
abnormaal lage of hoge eenheidsprijs of globale prijs is. In het administratieve dossier zit een door
een onderaannemer uitgevoerde prijsanalyse maar die lijkt summier en de geformuleerde motiveringen zijn ontoereikend. Op basis van de inventaris stelt het Rekenhof nochtans vast dat heel wat
eenheidsprijzen abnormaal lijken, zonder dat dat verantwoord wordt79 .
Volgens Defensie is het niet zo dat artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 de opdrachtgever verplicht bijkomende informatie over de prijzen op te vragen bij de betrokken inschrijver als hij meent dat de abnormale prijzen slechts een geringe impact hebben op de totaalprijs.
Volgens het Rekenhof moet in de eerste plaats het transparantiebeginsel in acht worden genomen
door het bestaan van die abnormale prijzen te vermelden in de gemotiveerde gunningsbeslissing.
Ten tweede, indien de desbetreffende posten als insignificant worden beschouwd, moet dat in het
verslag worden vermeld en gemotiveerd, wat in dit geval niet is gebeurd. Na dat alles zou Defensie
inderdaad kunnen veronderstellen dat het niet nodig is de inschrijvers te bevragen als de posten insignificant zijn. Het Rekenhof is echter van oordeel dat het beginsel van goed bestuur zo’n
bevraging vereiste: de opdracht werd immers louter op basis van de prijs gegund en het verschil

77 Raad van State, arrest nr. 229.457 van 3 december 2014; Raad van State, arrest nr. 238.183 van 12 mei 2017,
www.raadvst-consetat.be.
78 Raad van State, arrest nr. 231.392 van 1 juni 2015, www.raadvst-consetat.be.
79 De offerte van de opdrachtnemer berust op eenheidsprijzen, waaronder acht posten die een verschil van 30 tot 180  % vertonen met de gemiddelde prijzen van de drie inschrijvers.
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tussen de eerste en de tweede in de rangschikking beliep slechts 12.000 euro, terwijl diverse verschillen tussen inschrijvers dat bedrag overschreden.
Bij opdracht 19IP855 (bouw van een Security Control Center) werden de abnormale prijzen geanalyseerd en werden verantwoordingen gevraagd. Het Rekenhof stelt niettemin vast dat de opdrachtnemer voor een aantal abnormale prijzen heeft gereageerd door ze te verlagen of zonder
toelichting te handhaven, en voor andere door ze te verhogen of te verantwoorden onder verwijzing naar de prijzen van onderaannemers. Zo’n werkwijze strookt niet met de regelgeving. Naast
het feit dat prijzen niet verantwoord werden, is het essentieel eraan te herinneren dat het doel
van het prijzenonderzoek er niet in bestaat de opdrachtnemer de gelegenheid te bieden zijn prijzen aan te passen zonder enige verantwoording, maar inzicht te verwerven in de achterliggende
redenen die de ingediende prijzen objectief verklaren zodat ze in een onderhandelingsprocedure
eventueel kunnen worden aangepast als, en enkel áls dat verantwoord is.
Het Rekenhof stelt vast dat Defensie beschikt over een dienst die is gespecialiseerd in prijsexpertise80 . Het aantal personeelsleden van deze dienst werd teruggeschroefd sinds 2012 en is ontoereikend gelet op het financiële belang en de complexiteit van de overheidsopdrachten van Defensie.
De dienst komt enkel tussen op verzoek van de aankopende officier en van de Inspectie van
Financiën. Zijn tussenkomsten hangen dus niet af van het opdrachtbedrag. Bijgevolg kan het gebeuren dat heel grote opdrachten niet worden gecontroleerd en minder omvangrijke opdrachten
wel. Bovendien stromen de aanvragen toe op het einde van het begrotingsjaar, wat niet verenigbaar is met een kwaliteitsvolle controle want dat vergt nagenoeg zes weken onderzoek. Gezien de
beperkte middelen ontvingen de betrokken diensten in 2021 een briefing met een methodologie
en een overzicht van goede praktijken. In een eerste controlefase worden de prijzen gecontroleerd
onder de verantwoordelijkheid van de aankopende officier. De sectie prijsexpertise bij de aankopers heeft aanbevelingen en goede praktijken verspreid81 . In een tweede fase, wanneer de toepassing van de goede praktijken het niet mogelijk maakt met redelijke zekerheid te bepalen of de
prijzen al dan niet aanvaardbaar zijn, voert de sectie prijsexpertise een volledige prijscontrole uit.
Volgens het Rekenhof is die methodologie een goede praktijk. De nadere regels omtrent de eerste,
door de aankopende officier te realiseren verificatie zouden echter verder moeten worden uitgewerkt, geconcretiseerd en geformaliseerd in een gedetailleerde instructie82 waarvan de toepassing
periodiek zou moeten worden geverifieerd.
Tot besluit stelt het Rekenhof vast dat het prijzenonderzoek door Defensie tekortkomingen vertoont die een smet van onregelmatigheid kunnen werpen op de gunningsbeslissing van een aantal
opdrachten, of die de belangen van Defensie zouden kunnen aantasten bij de uitvoering van de
opdrachten.
Het Rekenhof formuleert aan Defensie de volgende aanbeveling voor het prijzenonderzoek en de
regelmatigheid van de offertes: bij elke opdracht zowel de globale prijs als de prijs van elke post
controleren; bepalen welke posten insignificant zijn en dat passend motiveren; in de gunningsbeslissing of in het administratieve dossier precies en passend verklaren waarom offertes met
kennelijk abnormale prijzen worden aanvaard; de nodige middelen vrijmaken om, prioritair bij

80 Sectie prijsexpertise (MRMP-G/E/F).
81 Zo stelt de sectie MRMP-G/E/F voor de ingediende offertes te vergelijken met de laatste prijzen die werden ingediend bij de
vorige overeenkomst, of met de in gelijkaardige sectoren toegepaste prijzen. Ook stelt ze voor ter informatie naar prijzen
te vragen via andere kanalen. Ook wordt gesuggereerd om bijkomende inlichtingen te vragen bij bevriende landen.
82 Gedetailleerde instructie DGMR-GID-ACQOFF-MGEF-001_F_E001_R001.
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grootschalige opdrachten, effectief de operationele en economische gegevens te controleren van
offertes met kennelijk abnormale prijzen; de door de aankopende officier gerealiseerde prijsverificatie verder uitwerken in de instructie over de prijscontrole.
3.3.5

Beoordeling van de offertes

Bij zes opdrachten83 maakt Defensie voor het beoordelen van het criterium ‘prijs’ gebruik van deze
formule:
Quotering prijs = 50 % - 100 % * ((prijs – gemiddelde prijs) / gemiddelde prijs)
Om het gebruik van die formule te rechtvaardigen, verwijst Defensie naar een arrest van de Raad
van State (arrest nr. 232.959 van 19 november 2015) dat het gebruik ervan niet verwierp naar aanleiding van een bezwaarschrift tegen een beslissing die gebruik maakte van deze formule.
Dat arrest heeft tot gevolg dat de Raad van State, bij uiterst dringende beroepen, zich ertoe beperkt te eisen dat er een positieve proportionaliteit is tussen de laagste offerte en de hoogste score,
wat het geval was bij de opdracht in kwestie.
Het Rekenhof heeft dat effect niettemin in een model kunnen gieten: die formule kan de rangschikking van de inschrijvers wijzigen als er nog sprake is van andere prijzen. Als er bijvoorbeeld
twee offertes zijn waarvan de kwaliteit en de prijs ongewijzigd blijven, kan het bestaan van een
derde offerte de rangschikking van de eerste twee omwisselen waardoor de opdracht wordt toegewezen aan de inschrijver die als tweede gerangschikt was zonder die derde offerte. Het Rekenhof
is van oordeel dat een formule die de relatieve positie van twee offertes kan wijzigen op basis van
het totale aantal ontvangen offertes, niet beantwoordt aan de vereiste die stelt dat de intrinsieke
waarde van elke offerte moet worden beoordeeld.
Bovendien kan die formule leiden tot een vertekend idee over de maximumscore die kan worden
toegekend. De toepassing ervan heeft tot gevolg dat bij offertes waarvan de prijzen redelijk dicht
bij elkaar liggen, het gewicht van dat criterium kunstmatig wordt verminderd. De weging van het
criterium ‘prijs’ in vergelijking met de andere criteria zal immers afhangen van hoever de prijzen
van alle ontvangen offertes uit elkaar liggen. Als de prijzen dicht bij elkaar liggen, zal de weging van het criterium ‘prijs’ lager uitvallen (praktisch door twee worden gedeeld), terwijl de weging maximaal zal zijn als de prijzen ver uit elkaar liggen. Tijdens de auditwerkzaamheden heeft
Defensie te kennen gegeven haar keuze veeleer te willen baseren op de kwaliteit dan op de prijs.
Voorts werden twee raamakkoorden84 voor de aankoop van munitie van divers kaliber gegund aan
de deelnemers zonder gunningscriteria toe te passen en zonder een maximumprijs te bepalen. Pas
wanneer er binnen die raamakkoorden opdrachten worden gegund, voorziet het bestek in de toepassing van het gunningscriterium ‘prijs’ en, bij hoogdringendheid, in een criterium aangaande
de leveringstermijn. Die manier van werken strookt niet met de verplichting om dezelfde gunningscriteria te hanteren bij de keuze van de partijen voor het raamakkoord en bij de gunning van
de daaruit voortvloeiende opdrachten85 . Eenzelfde verplichting werd geschrapt uit de overheidsopdrachtenwetgeving betreffende de klassieke sectoren, waardoor de criteria in het raamakkoord

83 19CSC02, 18LP302, 19ST210, 19LP101 en de daaropvolgende opdrachten die werden gegund binnen de volgende raamakkoorden: 18LA3SAA en 18LA3IFS.
84 18LA3SAA en 18LA3IFS.
85 Artikel 30 van de wet van 13 augustus 2011.
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kunnen verschillen van de criteria in de daaruit voortvloeiende opdrachten. Het Rekenhof is van
oordeel dat de wetgever dit punt zou moeten evalueren en in voorkomend geval dus de overheidsopdrachtenwetgeving op defensie- en veiligheidsgebied zou moeten aanpassen.
Bij opdrachten die de Europese drempel overschrijden, moeten anderzijds zowel voor het raamakkoord86 als voor de daaruit voortvloeiende opdrachten criteria worden bepaald waarvan de weging
verplicht moet worden vermeld87, wat niet het geval is bij deze twee dossiers.
Als er in het stadium van het raamakkoord geen prijzen worden bepaald, of toch minstens een
maximumprijs, creëert dat risico’s voor Defensie, zoals het risico op afspraken tussen deelnemers
die verzocht worden om in te schrijven voor opdrachten binnen dat raamakkoord of het risico dat,
wanneer er voor een perceel slechts één deelnemer is 88 , er een weinig concurrentiële prijs wordt
voorgelegd.
Volgens Defensie worden de voorgelegde eenheidsprijzen in die sector sterk beïnvloed door de
prijs van de grondstoffen en van het transport. Firma’s zijn daarom terughoudend als het gaat over
prijsherzieningsformules en verkiezen een prijs te bepalen in het stadium van de bestelling. Die
werkwijze maakt het ook mogelijk rekening te houden met de grootte van de bestelling en met
andere, vergelijkbare bestellingen. Bij twijfel of op verzoek van de Inspectie van Financiën wordt
een gedetailleerde prijscontrole uitgevoerd.
Bij opdracht 20SM140 (brandstof voor vliegtuigen en helikopters) voorziet Defensie bij dringende
brandstofleveringen in de toepassing van de ‘dagprijs’, want bij de plaatsing van de opdracht werd
geen enkel forfaitair tarief bepaald.
Bij drie opdrachten89 is het criterium ‘prijs’ gekoppeld aan een criterium ‘kwaliteit’. De toepassing
ervan is omkaderd en berust op objectieve elementen: de vraag naar verantwoordingsstukken, de
toekenning van punten op basis van bepaalde meetbare elementen. Het Rekenhof is van oordeel
dat dat een goede praktijk is.
Bij een andere opdracht90 is de toepassing van de methode goed gedocumenteerd, maar is er een
gebrek aan transparantie bij de behandeling van de scores die werden toegekend door de testgebruikers. Er blijft immers onzekerheid bestaan over het niet in aanmerking nemen van de resultaten van bepaalde testers.
Het Rekenhof formuleert aan Defensie de volgende aanbeveling voor de beoordeling van de offertes: de verschillende mogelijke formules voor het wegen en quoteren van de gunningscriteria
grondig bestuderen om de behoeften van Defensie optimaal in te lossen en tegemoet te komen
aan de vereiste die zegt dat elke offerte moet worden beoordeeld op haar intrinsieke waarde; gunningscriteria bepalen, zowel voor de raamakkoorden als voor de opdrachten die daaruit voortvloeien; overgaan tot een weging van die criteria als de Europese drempel wordt overschreden;
van bij het raamakkoord een herzienbare maximumprijs vastleggen of formele prijscontroleme-

86 Voor het eigenlijke raamakkoord zouden dergelijke criteria betrekking kunnen hebben op de waarborgperiode, de betalingsregels, de bijkomende diensten (logistiek, opslag) enz.
87 Artikel 112 van het koninklijk besluit van 23 januari 2012.
88 Dat is het geval voor perceel 10 van het raamakkoord 18LA3SAA en voor de percelen 3 en 4 van het raamakkoord 18LA3IFS.
89 18LP302, 19LP101 en 19ST210.
90 Opdracht 19ST210 (gevechtsschoenen).
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chanismen voor de opdrachten die eruit voortvloeien, om misbruik in dat stadium te vermijden;
de nadere regels voor tests duidelijk vermelden in het bestek en de uitvoering van die maatregelen
preciseren in het evaluatieverslag en in het gunningsverslag.
Het Rekenhof formuleert aan de wetgever de volgende aanbeveling in dit verband: de verplichting
om dezelfde gunningscriteria te hebben voor het raamakkoord en voor de daaruit voortvloeiende
opdrachten evalueren en in voorkomend geval aanpassen in de wetgeving betreffende overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.
3.3.6

Delegaties en bevoegdheden

Het Rekenhof stelt vast dat Defensie voor de geselecteerde opdrachten de geldende aankoopprocedures 91 heeft gevolgd en dat de tussenkomst van de ordonnateurs in de fase van de plaatsing van
de opdrachten het ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de minister
van Defensie92 naleeft.

3.4

Informatie en communicatie

3.4.1

Inhoud van de gemotiveerde gunningsbeslissing

Het Rekenhof stelt over het algemeen vast dat de gemotiveerde gunningsbeslissingen correct werden onderbouwd door de diensten van Defensie, met vermelding van de diverse fases van het
plaatsingsproces die resulteerden in de aanwijzing van de opdrachtnemer.
Het Rekenhof heeft echter tekortkomingen vastgesteld met betrekking tot de inhoud van de gemotiveerde gunningsbeslissing.
Bij vijf opdrachten93 vermeldt de gemotiveerde gunningsbeslissing niet het goedgekeurde bedrag
van de opdracht, wat nochtans verplicht is 94 . Bij opdracht 20IP005 (renovatie van een Finse piste)
vermeldt de Franse versie dat Defensie ermee instemt dat in de offerte van de opdrachtnemer
een bedrag wordt meegedeeld voor de beveiliging van de werf terwijl de opdrachtdocumenten
op straffe van een substantiële onregelmatigheid de verplichting opleggen een percentage te vermelden. In de Nederlandse versie, die bestemd was voor de geweerde inschrijvers, zegt Defensie
verkeerdelijk dat het percentage werd meegedeeld.
Bij opdracht 19IP810 (preventieve en correctieve onderhoudswerken aan een pijplijn) vermeldt de
gemotiveerde gunningsbeslissing niet dat een offerte werd aanvaard die was ingediend zonder

91 De administratieve dossiers die aan het Rekenhof werden voorgelegd, omvatten bijvoorbeeld de adviezen van BFC-A en
van de Inspectie van Financiën. In voorkomend geval omvatte het dossier ook het akkoord van de minister van Begroting
en het akkoord van de ministerraad. In zoverre de eigenschappen dat vereisten, werden de desbetreffende opdrachtontwerpen bezorgd aan de voormelde parlementaire commissie.
92 Ministerieel besluit van 31 juli 2018 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake
het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten en van concessieovereenkomsten, inzake vervreemding en inzake diverse uitgaven, opgeheven op 15 oktober 2021 door het ministerieel besluit van 30 september 2021 houdende overdracht
van bevoegdheid door de Minister van Defensie inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten, van raamovereenkomsten en van concessieovereenkomsten, inzake vervreemding en inzake diverse uitgaven.
93 Het betreft de opdrachten 20SM140, 19CSC02, 18LP302, 18LA3SAA en 19ST210.
94 Artikelen 5, 1°, en 37, van de wet van 17 juni 2013.
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geldige handtekening, terwijl die vereiste op straffe van onregelmatigheid wordt opgelegd door de
regelgeving en is opgenomen in het bestek.
Bij de twee opdrachten kan het vastgestelde gebrek aan transparantie afbreuk doen aan het recht
van de geweerde inschrijvers om geïnformeerd te worden over alle feitelijke en rechtelijke elementen op basis waarvan ze de gunningsbeslissing zouden kunnen betwisten.
Het Rekenhof formuleert aan Defensie de volgende aanbeveling over de inhoud van de gemotiveerde gunningsbeslissing: toezien op de overeenstemming van de taalversies en op de transparantie van de beslissingen.
3.4.2

Mededeling van de beslissing

Het Rekenhof stelde eveneens tekortkomingen vast in verband met de mededeling van de gunningsbeslissing. In één geval95 werden de mails waarmee de inschrijvers werden geïnformeerd
over de beslissing van de aanbestedende overheid niet op hetzelfde moment verstuurd als de aangetekende brieven96 , waardoor de aanvangsdatum van de termijn om bezwaar aan te tekenen bij
de Raad van State met één dag wordt verschoven naar de datum van de laatste zending97. In een
ander geval98 vermelden de informatiebrieven niet de juiste wettelijke bepalingen99 en miskennen
ze bovendien artikel 41/1 van de voormelde wet door niet expliciet te verwijzen naar de artikelen
46, 47, 55 en 56 van de wet 100 . Daardoor begint de termijn voor het indienen van het vernietigingsverzoek pas vier maanden na het meedelen van de gemotiveerde gunningsbeslissing te lopen.
Defensie loopt daardoor nodeloze risico’s.
Het Rekenhof formuleert aan Defensie de volgende aanbeveling voor de mededeling van de beslissing: de verzendingen gelijktijdig uitvoeren en de juiste wettelijke bepalingen vermelden in brieven, om te vermijden dat de bezwaartermijn tegen de beslissingen wordt verlengd.

3.5

Uitvoering

De uitvoering van de opdrachten wordt over het algemeen omkaderd door de leidende diensten
van Defensie. Omdat de meeste opdrachten in de steekproef zeer recent zijn, kan het onderzoek
van de uitvoering ervan niet pretenderen exhaustief te zijn. Het Rekenhof stelt vast dat de onderzochte facturen onder meer worden gestaafd met processen-verbaal van ontvangst, voortgangsstaten of, in voorkomend geval, een controle van de prijsherzieningsformule. De bijvoegsels zijn
ook het voorwerp van uitvoeringsrapporten die door de bevoegde ordonnateur worden goedgekeurd. Het Rekenhof heeft niettemin belangrijke tekortkomingen vastgesteld die hierna aan bod
komen.

95 Opdracht 20IP005 (renovatie van een Finse piste) .
96 De aangetekende brieven werden verstuurd op 9 oktober 2020 terwijl de mails aan de geweerde inschrijvers en aan de opdrachtnemer respectievelijk op 16 en 21 oktober 2020 werden verstuurd.
97 Artikel 23, § 1, van de wet van 17 juni 2013.
98 Opdracht 19IP855 (bouw van een Security Control Center).
99 Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar de artikelen 11 of 30 van de wet van 17 juni 2013 terwijl de toepasselijke bepalingen
artikel 61 en artikel 62 zijn (die verwijzen respectievelijk naar de artikelen 36 en volgende en naar artikel 43). Bovendien kan
de eerste zin van de verwijzing naar de verweermiddelen tot verwarring leiden: de inschrijver heeft immers vijftien dagen
de tijd om in beroep te gaan, niet om Defensie te informeren.
100 Die tekortkoming is ook vastgesteld in de dossiers 19LP101, 19ST210 en 18LP302.
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3.5.1

Borgtocht

Bij drie 101 van de twintig onderzochte opdrachten werd de borgtocht aangelegd buiten de termijn,
maar er werd geen aangetekend schrijven verstuurd om de opdrachtnemer in gebreke te stellen.
Volgens Defensie wordt de aanleg van de borgtochten opgevolgd. De vertragingen zouden toe te
schrijven zijn aan technische moeilijkheden waarmee de buitenlandse firma’s te kampen hadden.
Het Rekenhof formuleert aan Defensie de volgende aanbeveling voor de borgtocht: de documenten die bewijzen dat de aanleg van borgtochten wordt opgevolgd, toevoegen aan de administratieve dossiers.
3.5.2

Opdrachtwijzigingen

3.5.2.1

Prijsherziening

De prijsherzieningsclausule 102 vormt een uitzondering op het forfaitare beginsel en moet duidelijk,
nauwkeurig en ondubbelzinnig worden vermeld in de opdrachtdocumenten 103 . De nadere regels
voor herzieningen moeten rekening houden met de evolutie van de prijzen van de voornaamste
componenten zoals lonen, sociale lasten, de prijs van grondstoffen.
Bij drie opdrachten 104 heeft Defensie de inschrijvers verzocht hun prijsherzieningsformule mee te
delen in hun offerte, met vermelding van de indexen en de basiswaarden, het moment waarop de
formule wordt toegepast enz.
Bij de eerste twee opdrachten 105 is de vergelijkbaarheid van de offertes geschaad aangezien de formules berusten op verschillende indexen en dus een verschillende impact zullen hebben op de
forfaitaire prijzen in de fase van de uitvoering.
Bij de derde opdracht 106 heeft Defensie diverse nadere regels voor prijsherzieningen opgenomen
in het bestek: vast tarief of prijsherzieningsformule voorgesteld door de inschrijver in zijn offerte
op basis van (inter)nationaal representatieve indexen voor de prijsevolutie die de leidende dienst
rechtstreeks kan consulteren op internet. Die formules maken het mogelijk de offertes107 te vergelijken maar beantwoorden niet aan de voorwaarde die stelt dat ze moeten berusten op objectieve
en controleerbare parameters en gebruik moeten maken van passende wegingscoëfficiënten 108 .
Bovendien ontzeggen ze Defensie de kans om voordeel te halen uit een eventuele daling van de
kosten van grondstoffen.

101 Het betreft de opdrachten SAA20021, IFS20032 en 19ST210.
102 Artikel 38/7 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
103 Artikel 10 van de wet van 17 juni 2016 voor de opdrachten in samenhang met de klassieke sectoren. Voor de domeinen
defensie en veiligheid vermeldt de wetgever die vereiste niet en wordt de Koning gemachtigd om de nadere regels voor
herzieningen te bepalen (artikel 7, § 1 , 3e lid, van de wet van 13 augustus 2011).
104 19CSC02, 18LP302 en 19LP101.
105 Opdracht 19CSC02 (postdiensten) en 18LP302 (verwerving van commandovoertuigen).
106 Opdracht 19LP101 (vrachtwagens).
107 Met inbegrip van de door de inschrijver voorgestelde formule, want Defensie heeft erop toegezien dat de evaluatie van het
criterium ‘prijs’ van de offerte wordt uitgevoerd op basis van een simulatiecoëfficiënt van 4 %.
108 Artikel 38/7 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
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Bij diezelfde opdracht bepaalt het bestek 109 overigens dat wisselstukken niet onder de prijsherzieningsformule vallen en dat de opdrachtnemer wel nieuwe prijzen mag meedelen. Dat recht voor
de opdrachtnemer stelt Defensie bloot aan ongerechtvaardigde of onrechtmatige verhogingen.
Defensie stelt voor zich de mogelijkheid voor te behouden een prijscontrole uit te voeren.
Volgens het Rekenhof kan een dergelijke oplossing worden overwogen, maar ze zal Defensie geen
enkel contractueel instrument aanreiken om de prijs te drukken in geval van misbruik, vermits de
leverancier een exclusiviteitspositie bekleedt.
In het bestek dat werd opgesteld voor opdracht 20ST638 (aanhangwagens met Explosion
Containment Bin) heeft Defensie een prijsherzieningsformule opgenomen die berust op de
Belgische index van de consumptieprijzen, wat toegestaan is in geval van moeilijkheden om tot
een prijsherzieningsformule te komen 110 . Het dossier omvat echter geen enkel element waarmee
dergelijke moeilijkheden zouden kunnen worden geïdentificeerd en gezien het soort materieel
(metaal is het hoofdbestanddeel) of de soort prestaties (onderhoud door een buitenlandse firma)
lijkt de index van de consumptieprijzen ongepast 111 .
Defensie meent over het algemeen dat het nooit gepast is de elementen van de formule (indexen,
moment van toepassing enz.) zelf vast te leggen, want meestal is ze onvoldoende vertrouwd met
de markt en de prijsstructuur, in tegenstelling tot de inschrijver. Bovendien willen de inschrijvers
afkomstig uit verschillende landen elk hun nationale indexen hanteren. Daarom beperkt Defensie
zich ertoe te verifiëren dat de door de inschrijver voorgestelde prijsherzieningsformule een getrouwe afspiegeling is van de markt en dat ze duidelijk wordt vastgelegd op het moment van de
kennisgeving.
Het Rekenhof is van oordeel dat een prijsherzieningsformule niet bedoeld is om de prijsevolutie
van de hoofdcomponenten van de kostprijs integraal en naadloos te compenseren. Het is vooral
kwestie zich ervan te vergewissen dat de prijzen realistisch blijven, veeleer dan komaf te maken
met de economische risico’s die voorvloeien uit de indiening van een offerte. Door beter te prospecteren zal Defensie de markt en de toegepaste prijsstructuren beter kunnen leren en zelf een
formule kunnen opstellen. Het spreekt voor zich dat de indexen rekening kunnen houden met de
specifieke toestand van het land waar de inschrijvers of onderaannemers gevestigd zijn. Defensie
plaatst vaak internationale opdrachten. Ze kan bijvoorbeeld zelf de belangrijkste indexen vastleggen waarmee rekening moet worden gehouden op het vlak van de arbeidskosten. Voor de productielanden zijn immers over het algemeen officiële cijfers beschikbaar online 112 .

109 Punt 9.d.6 van dat bestek bepaalt: “De hierboven vermelde prijsherzieningsformules zijn niet van toepassing op de catalogusprijzen van wisselstukken. De firma mag jaarlijks nieuwe prijslijsten overmaken doch deze nieuwe prijzen zullen aan Defensie
moeten worden voorgelegd voor goedkeuring. Om te kunnen nagaan of de prijsevolutie van wisselstukken niet abnormaal is, zal
de Leidend Ambtenaar permanent toegang hebben tot de wisselstukkencatalogus van de inschrijver (op papier, digitaal en/of
via internet). De Leidende Dienst behoudt zich het recht voor een prijzencontrole uit te voeren (zie hieronder) bij een abnormaal
bevonden stijging van de prijzen”.
110 Artikel 38/7 van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
111 Artikel 7 van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten op defensie- en veiligheidsgebied vereist overigens dat de herziening tegemoetkomt aan de prijsevolutie van de
hoofdcomponenten van de kostprijs.
112 Wat de Europese landen betreft, publiceert Eurostat bijvoorbeeld een Indice du coût de la main-d’oeuvre par Nace
Rév. 2 (pagina geraadpleegd op 9 mei 2022). Het U.S. Bureau of Labor Statistics publiceert dan weer een gedetailleerde
Employment Cost Index (pagina geraadpleegd op 9 mei 2022).
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Bij twee opdrachten 113 benadrukt het Rekenhof de goede praktijk die Defensie heeft ingesteld,
namelijk de prijsherzieningsformule continu toepassen voor elke voortgangsfase van de werken
en voor elke levering. Dankzij die aanpak leunden de offertes nauw aan bij de werkelijke kosten
zonder de opdrachtnemers financieel onder druk te zetten en konden de prijzen naar beneden
worden herzien in functie van de evolutie van de betrokken prijsindexen 114 .
Het Rekenhof formuleert aan Defensie de volgende aanbeveling voor de prijsherziening: in de bestekken een prijsherzieningsformule opleggen op basis van indexen die Defensie zelf bepaalt op
basis van een prospectie en de specificiteiten van de markt; voor de wisselstukken voorzien in een
mechanisme waarmee besteld kan worden uit catalogi met standaardprijzen, waarna een korting
wordt toegekend op basis van de toepassing van de prijsherzieningsformule.
3.5.2.2

De Minimis-regel

Deze regel 115 maakt het mogelijk een aanvankelijke opdracht te wijzigen zonder een nieuwe plaatsingsprocedure te moeten lanceren, op voorwaarde dat de waarde van de wijziging lager ligt dan
de drempel die is vastgelegd voor Europese bekendmaking en lager dan 10 % (leveringen) of 15 %
(werken) van de waarde van de aanvankelijke opdracht. Bij opeenvolgende wijzigingen stemt de
waarde overeen met de netto cumulatieve waarde van de opeenvolgende wijzigingen.
Bij opdracht 19IP855 (bouw van een Security Control Center) keurt Defensie een bijvoegsel goed
om de bestaande bewakingsinstallaties aan te sluiten op een nieuw glasvezelnet voor een bedrag
van 525.096,60 euro excl. btw.
Volgens het Rekenhof betekent de formulering “netto cumulatieve waarde van de opeenvolgende
wijzigingen” dat zowel de wijzingen met positieve waarde als die met negatieve waarde moeten
worden meegerekend. Anders zou dat betekenen dat grote wijzigingen in plus of in min elkaar
financieel kunnen neutraliseren zodat ze als miniem worden gezien, terwijl de globale aard van
de opdracht objectief gezien significant zou worden gewijzigd. Het Rekenhof concludeert dat de
drempel van 15 % in dit geval overschreden werd 116 . Defensie is daarentegen van oordeel dat de
negatieve en positieve waarden van opeenvolgende wijzigingen elkaar kunnen opheffen 117.
In verband met opdracht 20SM140 (brandstof voor vliegtuigen en helikopters) en het derde bijvoegsel 118 stelt het Rekenhof vast dat het uitvoeringsrapport geen juridische verantwoording omvat die de goedkeuring van de wijzigingen aan de opdracht mogelijk maakt. Ter herinnering: elke
juridische handeling moet zowel in feite als in rechte worden gemotiveerd.

113 19IP810, 20SM140.
114 Bij opdracht 19IP810 (preventieve en correctieve onderhoudswerken aan een pijplijn) heeft Defensie op die manier
17.000 euro kunnen besparen.
115 Artikel 38/4 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
116 De waarde van de aanvankelijke opdracht beloopt 3.768.962,11 euro zonder btw, waardoor de drempel van 15 % op
565.344,32 euro komt te liggen. Defensie heeft de waarde van de opeenvolgende wijzigingen becijferd door de nieuwe posten op te tellen en de geschrapte posten in mindering te brengen, wat een totaal oplevert van 525.096,60 euro. Het Rekenhof
is van oordeel dat al die posten bij elkaar moeten worden opgeteld, wat resulteert in een bedrag van 721.912,54 euro.
117 Defensie baseert zich daarvoor op het standpunt van professor S. Arrowsmith, uiteengezet in The law of public and utilities
procurement, Londen: Sweet & Maxwell, 2014, p. 598.
118 Dat bijvoegsel annuleert en vervangt de eerste twee bijvoegsels. De beslissing dekt dus de wijzigingen die zijn aangebracht
door de eerste twee.
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Het Rekenhof stelt ook een tekortkoming vast in het toezicht dat Defensie uitoefent op de uitvoering van opdrachten. Hoewel het uitvoeringsrapport voor die wijzigingen een specifieke raming
vermeldt (het bijvoegsel spreekt van 200.000 euro, d.i. 600.000 euro voor de laatste drie jaar),
hadden ze volgens Defensie geen impact op het globale bedrag van de opdracht. Daarom werd
het dossier niet voorgelegd aan BFC-A noch aan de Inspectie van Financiën. In dit geval stemt
het door Defensie berekende globale bedrag van de opdracht uitsluitend overeen met het budget
dat Defensie voor die behoefte toekende bij de lancering van de plaatsingsprocedure, en wordt
het niet aangepast op basis van de prijzen van de opdrachtnemer119 . Volgens het Rekenhof impliceert de interpretatie van Defensie dat een bijvoegsel geen financiële impact heeft als het binnen
de grenzen van het budget blijft. De meeste bijvoegsels creëren nochtans een nieuwe juridische
en financiële verbintenis tussen de partijen. Daarom is het Rekenhof van oordeel dat bijvoegsels,
zelfs als ze binnen het oorspronkelijke budget blijven maar een nieuwe juridische en financiële
verbintenis tot stand brengen, aan een administratieve en budgettaire controle zouden moeten
worden onderworpen.
Dezelfde redenering moet worden toegepast om te bepalen welke ordonnateur bevoegd is. De
wijziging voor in totaal 600.000 euro werd in casu goedgekeurd door een ordonnateur die slechts
bevoegd was voor bedragen tot 175.000 euro. Defensie verwijst naar het feit dat de desbetreffende
wijzigingen geen financiële impact hadden op het globale budget. Het Rekenhof is van oordeel dat
de ordonnateur in kwestie niet bevoegd was120 .
Het Rekenhof formuleert aan Defensie de volgende aanbeveling over de de minimis-regel: voor de
toepassing van de de minimis-regel, de formulering “netto cumulatieve waarde van de opeenvolgende wijzigingen” opvatten als de verplichting om zowel de wijzingen met positieve waarde als
de wijzigingen met negatieve waarde in aanmerking te nemen; in haar uitvoeringsverslagen tot
wijziging van een opdracht de juridische grondslag opnemen die het mogelijk maakt een dergelijk
bijvoegsel goed te keuren; bijvoegsels die binnen het initiële budget blijven maar die een nieuwe
juridische en financiële verbintenis tot stand brengen, aan een administratieve en budgettaire
controle onderwerpen en voorleggen aan de bevoegde ordonnateur.
3.5.3

Controle van een selectie van facturen

Op basis van de onderzochte steekproef stemden de in de dossiers aanwezige facturen overeen
met de offertes. Defensie heeft erover gewaakt het forfaitaire beginsel in acht te nemen bij het
plaatsen van overheidsopdrachten.

119 Bij Defensie is dat voornamelijk het geval voor opdrachten tegen bestelbon voor munitie, postdiensten en brandstof.
120 Artikel 4, § 3, van het ministerieel besluit van 31 juli 2018.
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3.6

Aanbevelingen

De tabel hierna vermeldt alle aanbevelingen die in hoofdstuk 3 werden geformuleerd naar aanleiding van het onderzoek van de opdrachten van meer dan 30.000 euro.
Thema

Aanbevelingen

Gericht aan

Opdrachten van meer dan 30.000 euro

Raming

Opdrachtdocumenten

Selectie
(uitsluitingsgronden)

Selectie
(bekwaamheid)

16
De controle-instanties via interne administratieve documenten
informeren over de bedragen die over de volledige looptijd van de
overeenkomst zullen worden vastgelegd voor onderhoud en/of die
voortvloeien uit een verlengingsclausule

Defensie

17
Erop toezien dat de bepalingen en de gegevens in de bestekken
en in de aankondigingen van opdrachten coherent en kwaliteitsvol
zijn ten aanzien van de technische en juridische specificiteiten van
de te plaatsen opdracht

Defensie

18
Bij opdrachten waarbij sprake is van onderhoud op lange termijn,
opnemen in de opdrachtdocumenten dat de opdrachtnemer de
overeenkomst niet zomaar mag verbreken

Defensie

19
De verplichte uitsluitingsgronden strikt controleren, zowel voor
kandidaten/inschrijvers als voor derden op wie zij een beroep doen
om aan de selectiecriteria te beantwoorden

Defensie

20
Facultatieve uitsluitingsgronden opnemen in alle bestekken

Defensie

21
Verduidelijken in welke gevallen de aanbestedende overheid
verplicht is de facultatieve uitsluitingsgronden te controleren

Wetgever

22
In overeenstemming met de regelgeving criteria voor de kwalitatieve selectie bepalen om het risico te beperken dat opdrachten worden gegund aan ondernemers die niet over de vereiste
bekwaamheid beschikken

Defensie

23
Erop toezien dat de verbintenis van de derde naar behoren wordt
voorgelegd als dat vereist is

Defensie

24
Toestaan dat bij de selectie certificaten worden voorgelegd die
gelijkwaardig zijn met de certificaten die in de opdrachtdocumenten zijn vermeld

Defensie
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Thema

Aanbevelingen

Gericht aan

25
Bij elke opdracht zowel de globale prijs als de prijs van elke post
controleren; bepalen welke posten insignificant zijn en dat passend
motiveren; in de gunningsbeslissing of in het administratieve dossier precies en passend verklaren waarom offertes met kennelijk
abnormale prijzen worden aanvaard

Defensie

26
De nodige middelen vrijmaken om, prioritair bij grootschalige
opdrachten, effectief de operationele en economische gegevens te
controleren van offertes met kennelijk abnormale prijzen

Defensie

27
De prijscontrole door de aankoopofficier uitgebreider beschrijven
in de instructie over de prijscontrole

Defensie

28
De verschillende mogelijke formules voor het wegen en quoteren
van de gunningscriteria grondig bestuderen om de behoeften
van Defensie optimaal in te lossen en tegemoet te komen aan de
vereiste die zegt dat elke offerte moet worden beoordeeld op de
intrinsieke waarde ervan

Defensie

29
Gunningscriteria bepalen, zowel voor de raamakkoorden als voor
de opdrachten die daaruit voortvloeien; overgaan tot een weging
van die criteria als de Europese drempel wordt overschreden; van
bij het raamakkoord een herzienbare maximumprijs vastleggen of
formele prijscontrolemechanismen voor de opdrachten die eruit
voortvloeien, om misbruik in dat stadium te vermijden

Defensie

30
De verplichting om dezelfde gunningscriteria te hebben voor
het raamakkoord en voor de daaruit voortvloeiende opdrachten
evalueren en in voorkomend geval aanpassen in de overheidsopdrachtenwetgeving op defensie- en veiligheidsgebied

Wetgever

31
De testmodaliteiten duidelijk vermelden in het bestek alsook de
uitvoering ervan in het evaluatieverslag en in het gunningsverslag

Defensie

32
Toezien op de overeenstemming van de taalversies en op de transparantie van de beslissingen

Defensie

33
Mededeling van de De verzendingen gelijktijdig uitvoeren en de juiste wettelijke bepalingen vermelden in brieven, om te vermijden dat de termijnen om
beslissing
in beroep te gaan tegen de beslissingen worden verlengd

Defensie

34
De documenten die bewijzen dat de aanleg van borgtochten wordt
opgevolgd, toevoegen aan de administratieve dossiers

Defensie

Prijzenonderzoek

Beoordeling van
de offertes

Gemotiveerde
gunningsbeslissing

Borgtocht
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Thema

Wijzigingen in
de opdracht
(prijsherziening)

Wijzigingen in
de opdracht
(de minimis)

Aanbevelingen

Gericht aan

35
In de bestekken een prijsherzieningsformule opleggen die is
gebaseerd op indexen die Defensie zelf bepaalt op basis van een
prospectie en de specifieke kenmerken van de markt

Defensie

36
Voor de reserveonderdelen voorzien in een mechanisme waarmee kan worden besteld uit catalogi met standaardprijzen,
waarna een korting wordt toegekend met toepassing van de
prijsherzieningsformule

Defensie

37
Voor de toepassing van de de minimis-regel, de formulering “netto
cumulatieve waarde van de opeenvolgende wijzigingen” opvatten
als de verplichting om zowel de wijzingen met positieve waarde als
de wijzigingen met negatieve waarde in aanmerking te nemen

Defensie

38
In uitvoeringsverslagen tot wijziging van een opdracht de juridische grondslag opnemen die het mogelijk maakt een dergelijk
bijvoegsel goed te keuren

Defensie

Transversale aanbevelingen

Prospectie

39
Regelmatig actief de markt verkennen bij verschillende ondernemingen die beantwoorden aan het gezochte profiel om:
• te weten in hoeverre de sector aan de behoeften tegemoet kan
komen (technische eisen, verdeling in percelen enz.)
• te beschikken over een realistische raming van de te plaatsen
opdrachten rekening houdend met alle te begeven opdrachten
• de kostenstructuur te kennen om de prijzen efficiënt te
onderzoeken en een aangepaste prijsherzieningsformule vast te
leggen
Het bewijs van die prospectie bewaren in de administratieve
dossiers

40
Bijvoegsels die binnen het initiële budget blijven maar die een
Interne beheersing nieuwe juridische en financiële verbintenis tot stand brengen,
aan een administratieve en budgettaire controle onderwerpen en
voorleggen aan de bevoegde ordonnateur.

Defensie

Defensie
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Hoofdstuk 4

Conclusies en aanbevelingen
Deze audit had als doel:
• een selectie van opdrachten te onderzoeken in het licht van de overheidsopdrachtenregelgeving in de klassieke sectoren en binnen de domeinen van defensie en veiligheid:
{ enerzijds de opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro;
{ anderzijds de opdrachten van meer dan 30.000 euro.
• de interne beheersing van Defensie op het vlak van overheidsopdrachten te evalueren naar aanleiding van dat onderzoek.

4.1

Aankoopproces van Defensie

Het aankoopproces valt hoofdzakelijk onder de Algemene Directie Material Resources (DGMR)
en in tweede instantie onder gedecentraliseerde ordonnateurs. Het Rekenhof benadrukt dat in de
organisatie van de DGMR heel wat goede praktijken aanwezig zijn. Zo kan dankzij haar structuur
het materiaal- en uitrustingsbeheer goed worden gescheiden van de plaatsing van overheidsopdrachten. De functiescheiding tussen interne ‘klant’ en juridische conformiteit is zo gewaarborgd.
Die twee functies zijn georganiseerd volgens eenzelfde ‘gespiegelde structuur’, wat de risico’s op
opsplitsing van de opdracht voor de gecentraliseerde aankopen inperkt. Het Rekenhof benadrukt
overigens dat het bestaan van een subsectie MRMP-G/E, die onder meer met de prijscontrole is
belast, ook een goede praktijk is.
Het Rekenhof heeft kunnen vaststellen dat de controleomgeving vrij goed is uitgewerkt en dat de
procedures gestandaardiseerd zijn en omgezet in schema’s. De controleactiviteiten die Defensie
heeft ingevoerd, meer bepaald de centralisering van de controles via BFC-A 121, dragen actief bij tot
de inperking van de risico’s die inherent zijn aan de aankoopfunctie.
Het onderzoek van de uitvoering van de opdrachten bracht verschillende tekortkomingen aan het
licht met betrekking tot de aanstelling van de bevoegde ordonnateur en de administratieve en
budgettaire controleregels voor bepaalde wijzigingen aan lopende opdrachten.

4.2

Opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro

Het Rekenhof stelde bij de opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro vast dat de gegevens die Defensie aanvankelijk verstrekte van wisselende kwaliteit waren. Na verificaties en
correcties door Defensie blijkt dat het merendeel van de opdrachten tussen 5.500 en 30.000 euro,
die tijdens de periode van lopende zaken vooraf administratief en budgettair moesten worden
gecontroleerd, effectief door BFC-A en de Inspectie van Financiën werden gecontroleerd. Wat de
periode buiten lopende zaken betreft, d.i. het grootste deel van het jaar 2018, moet daarentegen
worden gewezen op de totale afwezigheid van controle door die instanties op een gecumuleerde
uitgave van 2,6 miljoen euro excl. btw. Dat is een belangrijke tekortkoming in de controleactivi-

121 Dienst specifiek belast met de administratieve en budgettaire controle van de dossiers die aan de Inspectie van Financiën
moeten worden voorgelegd.
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teiten die werden ingevoerd om de risico’s te verminderen die inherent zijn aan de plaatsing en
uitvoering van opdrachten van maximum 30.000 euro excl. btw. Om dat risico af te dekken, heeft
Defensie achteraf een aselecte controle uitgevoerd op deze opdrachten in 2021.
Bij de meeste dossiers heeft Defensie erop toegezien dat haar procedures voor de plaatsing van
overheidsopdrachten werden toegepast en gedocumenteerd, om zo de toepasselijke regelgeving
na te leven.
Het Rekenhof wijst echter op onregelmatigheden bij de toepassing van de grondbeginselen van
overheidsopdrachten, met uitzondering van het proportionaliteitsbeginsel. Voor veertien van de
dertig geselecteerde opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro werd geen enkele oproep tot mededinging gedaan omdat er sprake was van monopoliesituaties. Voor tien ervan wordt
dat verantwoord aan de hand van medische vereisten zoals interoperabiliteit, therapeutische vrijheid en opleiding van personeelsleden. Het Rekenhof is van oordeel dat, hoewel die vereisten in
sommige gevallen gerechtvaardigd zijn, ze geen reden vormen om af te wijken van het beginsel
van de oproep tot mededinging wanneer dat mogelijk is, noch om eraan te verzaken op constructieve wijze het antwoord op de behoefte opnieuw in vraag te stellen. Er moet een gedocumenteerde prospectie plaatsvinden en als wordt aangetoond dat hetzelfde materiaal moet worden
gebruikt, is het wenselijk alternatieve verdelers te zoeken in plaats van uitsluitend de vroegere
leverancier te raadplegen.
Bij vier van de vijftien opdrachten waarvoor wel een oproep tot mededinging plaatsvond, werd het
beginsel van de gelijke en niet-discriminerende behandeling niet nageleefd, onder meer op het
niveau van de termijn die de ondernemers kregen om hun interesse te laten blijken en op het vlak
van de regelmatigheids- en evaluatievereisten van de offertes. Bij twee andere dossiers worden de
vereiste merken uitdrukkelijk vermeld in de inventaris van de behoeften. Een dergelijke vermelding zorgt er echter voor dat de mededinging wordt ingeperkt.
Wat het transparantiebeginsel betreft, wijst het Rekenhof op een heel aantal goede praktijken op het vlak van archivering, opmaak van bestekken, opmaak van het gunningsverslag en
communicatie.
Twee opdrachten omvatten bepalingen die in strijd zijn met het forfaitaire beginsel, zowel op het
niveau van de prijsherzieningsformule als op dat van de toepasselijke tarieven voor onderhoud.
Het Rekenhof wijst niettemin op een goede praktijk, namelijk het opstellen van een ‘conformiteitstabel’ met betrekking tot de garanties, het onderhoud en de installatie van het materieel enz.
Die verduidelijkt de verbintenissen van de inschrijver, vergroot de rechtszekerheid en bevordert
de goede uitvoering van de overeenkomst.
Door de gespiegelde structuur bij Defensie worden de risico’s op onregelmatige opsplitsingen van
opdrachten beperkt. Er werden immers maar twee mogelijke gevallen van een opgesplitste opdracht opgemerkt op de 438 opdrachten van minder dan 30.000 euro die werden geplaatst tijdens
de onderzochte periode. Achttien van de dertig geselecteerde opdrachten zijn weliswaar recurrent
van aard, in die zin dat ze op gelijkaardige onderwerpen betrekking hebben en elk jaar (of elke
twee jaar) worden herhaald. Een dergelijke praktijk is niet noodzakelijk onregelmatig, voor zover
de ramingsregels worden nageleefd. Die praktijk kan daarentegen ongunstig blijken vanuit het
oogpunt van beheer en doeltreffendheid. Het Rekenhof beveelt aan bepaalde behoeften per aan-
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koopfamilie te groeperen en meerjarige opdrachten met vermoedelijke hoeveelheden te lanceren
met jaarlijks de mogelijkheid om de opdracht op te zeggen voor het geval de behoefte verdwijnt.

4.3

Opdrachten van meer dan 30.000 euro

Na het onderzoek van twintig opdrachten stelt het Rekenhof hetzelfde vast als bij de opdrachten
van minder dan of gelijk aan 30.000 euro: Defensie heeft er bij de meeste dossiers op toegezien
dat haar procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten werden toegepast en gedocumenteerd om zo de toepasselijke regelgeving na te leven. Het Rekenhof heeft echter zwakke punten
vastgesteld, in het bijzonder bij de opdrachten voor de aankoop van commandovoertuigen, brandstof, gevechtsschoenen en vrachtwagens.
Het Rekenhof vestigt daarom de aandacht van Defensie in het bijzonder op de volgende punten:
• op het vlak van de voorbereiding van de opdrachten weerspiegelt de raming van de bedragen
die aan de beslissings- en controle-instanties werd meegedeeld, onvoldoende wat er financieel
werkelijk op het spel staat;
• op het vlak van de plaatsing van de opdrachten:
{ de uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie;
{ het prijzenonderzoek, gelet op de financiële impact van de opdrachten van Defensie en de
complexiteit ervan;
{ de mogelijke gevolgen van de gehanteerde formule voor de prijsevaluatie;
• op het vlak van de uitvoering van de opdrachten, de wijzigingen aangebracht op grond van de
prijsherzieningsformule of de de minimis-regel.
Wat de voorbereiding van de opdrachten betreft, wijst het Rekenhof op een goede praktijk die erin
bestaat bij de aanpak en bij de evaluatie van de offertes nagenoeg systematisch de kosten van de
levenscyclus in aanmerking te nemen. De materiaalbeheerders bereiden de identificering van de
behoefte voor en vatten ze in de aankoopaanvragen samen. Sommige opdrachtdocumenten zouden niettemin beter aangepast moeten zijn aan de capaciteiten van de betrokken sector om een
reële oproep tot mededinging te bevorderen (postdiensten, brandstof).
De opdrachtbedragen worden geraamd met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Het
Rekenhof is echter van oordeel dat er qua beheer een gebrek aan budgettaire en financiële transparantie ten aanzien van de controle- en goedkeuringsinstanties ontstaat als men zich voor opdrachten op heel lange termijn beperkt tot de raming van de eerste vier jaren. Bovendien leidden
sommige ramingen, zonder onredelijk te zijn, tot een aanzienlijk hoger of lager gegund bedrag.
Het Rekenhof beveelt dus aan de prospectie (een praktijk die bij Defensie goed ingeburgerd is)
diepgaander uit te voeren om de ramingen te verfijnen.
Het gebruik van de toepasselijke wetgeving (klassieke sectoren of defensie en veiligheid) wordt
correct gemotiveerd. De aankoopdiensten gebruiken modeldocumenten, wat een goede praktijk
vormt. Het Rekenhof stelt echter in het bestek van verschillende opdrachten bepalingen vast die
onverenigbaar zijn met de gemaakte keuze. Het beveelt aan erover te waken dat het wettelijke en
reglementaire kader op een coherente manier wordt toegepast.
Defensie omkadert ook de plaatsingsfase van de opdrachten. Het merendeel van de geselecteerde
opdrachten maakte het voorwerp uit van een plaatsingsprocedure en van een oproep tot mede-
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dinging in overeenstemming met de regelgeving. In een beperkt aantal gevallen was de gepubliceerde opdrachtaankondiging echter onvolledig.
Wat de verplichte uitsluitingsgronden betreft, merkte het Rekenhof tekortkomingen op bij de
verificatie van de strafregisters en de fiscale en sociale verplichtingen. Uit het onderzoek van de
selectiefase bleek dat Defensie zich niet verplicht voelt om systematisch criteria voor kwalitatieve
selectie te bepalen. Het Rekenhof is van oordeel dat het vastleggen van dergelijke criteria niet alleen verplicht is, maar Defensie ook kan behoeden voor ondernemingen die niet beschikken over
voldoende capaciteit, wat de goede uitvoering van de opdracht in de weg kan staan.
Wat de regelmatigheid van de offertes betreft, stelt het Rekenhof vast dat er voor de meeste opdrachten correct onderbouwde analyses zijn. Het prijzenonderzoek door Defensie vertoont echter
belangrijke tekortkomingen die tot onregelmatigheid kunnen leiden bij de gunning van sommige
opdrachten en die de belangen van Defensie kunnen schaden tijdens de uitvoering van de opdrachten (gebrekkige uitvoering of vraag om toeslagen). De effectieve verificatie van de onderliggende operationele en economische gegevens van offertes met kennelijk abnormale prijzen vormt
zowel een wettelijke verplichting als een vereiste van goed beheer. Het is een lastige en ingewikkelde taak die soms specifieke competenties kan vergen maar die een professionele aanbesteder
als Defensie moet uitvoeren. Het gaat erom de technische kenmerken van het aangekochte materiaal en de gevolgen ervan voor de prijzen zo goed mogelijk af te bakenen.
De quotering van de offertes wat de gunningscriteria voor kwaliteit betreft, wordt over het algemeen omkaderd en berust op objectieve elementen: er worden meetbare elementen vastgelegd
voor de toekenning van de punten. De formule die vaak wordt gehanteerd voor het prijscriterium
is daarentegen voor kritiek vatbaar. Het kan dat ze in zeldzame gevallen niet beantwoordt aan
de vereiste om de intrinsieke waarde van elke offerte te evalueren. Bovendien kan ze leiden tot
een vertekende voorstelling van de toe te kennen maximumpunten. De toepassing ervan kan tot
gevolg hebben dat het gewicht dat aan het criterium prijs wordt toegekend, kunstmatig wordt
verminderd.
Wat de bevoegdheidsdelegaties in de plaatsingsfase betreft, stelt het Rekenhof tot slot vast dat het
ministerieel besluit houdende bevoegdheidsdelegaties correct wordt uitgevoerd door de minister
van Defensie.
Het Rekenhof stelt vast dat de diensten van Defensie in het algemeen de gemotiveerde gunningsbeslissingen correct onderbouwen door de verschillende stappen van het plaatsingsproces te beschrijven die hebben geleid tot de aanwijzing van de opdrachtnemer. In een heel beperkt aantal
gevallen stelde het echter een gebrek aan transparantie vast dat de rechten van de uitgesloten
inschrijvers kan schaden. Soms hebben het gebrek aan gelijktijdigheid van de mail en de aangetekende brief over de beslissing en het ontbreken van de wettelijk verplichte vermeldingen tot gevolg dat de uiterste datum om in beroep te gaan wordt uitgesteld, wat Defensie onnodig blootstelt
aan een risico.
Het onderzoek van de uitvoering van de opdrachten bleef beperkt tot sommige aspecten, omdat
de meeste opdrachten in de steekproef nog recent zijn. Uit dat onderzoek komen aandachtspunten naar voren in verband met de wijzigingen aan lopende opdrachten.
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Zo heeft Defensie in drie opdrachten van meer dan 30.000 euro de inschrijvers gevraagd in hun
offerte hun prijsherzieningsformule mee te delen. Dat kan de vergelijkbaarheid van de offertes in
het gedrang brengen of ertoe leiden dat Defensie een eventuele vermindering van de kosten van
de grondstoffen misloopt. Voor een van die opdrachten bepaalt het bestek dat de reserveonderdelen uit de prijsherzieningsformule worden gehaald en dat de opdrachtnemer nieuwe prijzen mag
bezorgen. Dat recht stelt Defensie bloot aan ongerechtvaardigde of onrechtmatige verhogingen.
Globaal moet Defensie een betere prospectie doen om zelf een evenwichtige prijsherzieningsformule vast te leggen die in overeenstemming is met de wetgeving.
De de minimis-regel maakt het overigens mogelijk een aanvankelijke opdracht te wijzigen zonder
een nieuwe procedure te moeten lanceren, op voorwaarde dat de netto cumulatieve waarde van de
opeenvolgende wijzigingen onder de drempels blijft die zijn vastgelegd voor Europese bekendmaking en onder de 10 % (in het geval van leveringen) of 15 % (in het geval van werken) van de waarde
van de aanvankelijke opdracht blijft. Volgens het Rekenhof betekent de formulering “netto cumulatieve waarde van de opeenvolgende wijzigingen” dat zowel de wijzingen met positieve waarde
als die met negatieve waarde moeten worden meegerekend. Anders zou dat betekenen dat grote
wijzigingen in plus of in min elkaar financieel kunnen neutraliseren zodat ze als miniem worden
gezien, terwijl de globale aard van de opdracht objectief gezien significant zou worden gewijzigd.
Tot slot, om te bepalen welke ordonnateur bevoegd is en welke administratieve en budgettaire
controle moet worden toegepast, is Defensie van oordeel dat een bijvoegsel dat binnen de initiële
begrotingsenveloppe blijft (los van het werkelijke gunningsbedrag) geen ‘financiële impact’ heeft.
Elk bijvoegsel brengt echter een nieuwe juridische en financiële verbintenis tussen partijen tot
stand. Het Rekenhof is van oordeel dat de interpretatie van Defensie een zwak punt is omdat de
administratieve en budgettaire controle op die manier kan worden omzeild en een niet-bevoegde
ordonnateur een bijvoegsel kan goedkeuren.

4.4

Aanbevelingen

Het Rekenhof formuleert in dit verslag aanbevelingen die zijn opgenomen in de volgende tabel.
Ze zijn allemaal gericht aan Defensie, met uitzondering van twee aanbevelingen (nrs. 21 en 30) die
voor de wetgever bedoeld zijn.
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Gericht
aan

Zie punt

Kwaliteit van de
rapportering

1
Waken over de kwaliteit van de registraties in
Ilias, onder meer over de goede invoer van de tussenkomsten van de Inspectie van Financiën, ook
in een periode van lopende zaken

Defensie

2.2.2
2.2.7

Plaatsingswijze

2
De te hanteren procedure correct betitelen in
ofwel “opdracht van beperkte waarde” ofwel
“onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking”

Defensie

2.2.4

Ordonnateurs

3
Het specifieke aankoopbeleid van de verschillende
secties van MRMP identificeren en analyseren
om eventuele tekortkomingen en moeilijkheden
doelgerichter op te sporen.

Defensie

2.2.6.1

4
Als aangetoond is dat hetzelfde materiaal moet
worden gebruikt, alternatieve verdelers zoeken
in plaats van enkel de vroegere leverancier te
raadplegen

Defensie

5
Periodiek en zo nodig op aselecte wijze nagaan of
de exclusiviteitsattesten nog relevant zijn

Defensie

6
Aan alle ondernemers dezelfde termijn verlenen
om een offerte in te dienen of om belangstelling
te tonen in de fase van de prospectie

Defensie

7
Geen specifieke merken eisen of anders de
absolute noodzakelijkheid ervan motiveren (als
Defensie wil aangeven welke producten ze nu
gebruikt, moet ze het standaardprijsaanvraagformulier wijzigen en preciseren dat ze die gegevens
louter ter informatie vermeldt)

Defensie

8
Gebruikmaken van de mogelijkheid om te
onderhandelen over de offertes of ze te verduidelijken, met naleving van het beginsel van gelijke
behandeling, om een voordeliger resultaat voor
Defensie te verkrijgen

Defensie

9
Wanneer het om uiteenlopende behoeften
gaat, de opdracht in percelen verdelen volgens
artikelfamilie om na afloop van de plaatsingsprocedure voor elk artikel een leverancier te hebben

Defensie

Thema

Aanbevelingen
Opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro

Mededingingsbeginsel

Beginsel
van gelijke
behandeling

2.3.2.1

2.3.2.2
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Thema

Forfaitair
beginsel

Raming en
opsplitsing
van opdrachten

Aanbevelingen

Gericht
aan

10
De eventuele prijsevoluties bij meerjarenopdrachten omkaderen door de parameters vast te leggen
vóór de gunning van de opdracht

Defensie

11
Voor de onderhoudscontracten een omkadering
van de toekomstige prestaties vragen in het initiële contract, ofwel via een percentage korting op
de catalogus voor de prestaties buiten inventaris
ofwel via een voor die prestaties gedefinieerde
marge en uurtarief

Defensie

12
Voor recurrente behoeften voorzien in meerjarenopdrachten met vermoedelijke hoeveelheden met
de mogelijkheid om elk jaar op te zeggen als de
behoefte zou verdwijnen

Defensie

13
Onderzoeken of behoeften die binnen dezelfde
aankoopfamilies vallen, in één enkele opdracht
kunnen worden gegroepeerd

Defensie

14
Actief zoeken naar samenwerkingen met aanbesteders met gelijkaardige behoeften, onder
meer op medisch vlak, om deel te nemen aan
aankoopcentrales

Defensie

15
De richtlijn over de administratieve en budgettaire controle DGBF-SPS-ABFCTL-CXXX-001 aanpassen opdat het bedrag van de wijziging maar
ook het initiële bedrag van de opdracht in aanmerking worden genomen om de drempelwaarde
te bepalen vanaf wanneer BFC-A en de Inspectie
van Financiën tussenkomen

Defensie

Zie punt

2.3.2.5

2.3.2.5

Opdrachten van meer dan 30.000 euro

Raming

Opdrachtdocumenten

16
De controle-instanties via interne administratieve
documenten informeren over de bedragen die
over de volledige looptijd van de overeenkomst
zullen worden vastgelegd voor onderhoud en/of
die voortvloeien uit een verlengingsclausule

Defensie

3.2.2

17
Erop toezien dat de bepalingen en de gegevens
in de bestekken en in de aankondigingen van
opdrachten coherent en kwaliteitsvol zijn ten aanzien van de technische en juridische specificiteiten
van de te plaatsen opdracht

Defensie

3.2.2
3.2.4

18
Bij opdrachten waarbij sprake is van onderhoud
op lange termijn, in de opdrachtdocumenten
opnemen dat de opdrachtnemer de overeenkomst niet zomaar mag verbreken

Defensie

3.2.4
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Thema

Selectie
(uitsluitingsgronden)

Selectie
(bekwaamheid)

Prijzenonderzoek

Aanbevelingen

Gericht
aan

19
De verplichte uitsluitingsgronden strikt controleren, zowel voor kandidaten/inschrijvers als voor
derden op wie zij een beroep doen om aan de
selectiecriteria te beantwoorden

Defensie

20
Facultatieve uitsluitingsgronden opnemen in alle
bestekken

Defensie

21
Verduidelijken in welke gevallen de aanbestedende overheid verplicht is de facultatieve
uitsluitingsgronden te controleren

Wetgever

22
In overeenstemming met de regelgeving criteria voor de kwalitatieve selectie bepalen om
het risico te beperken dat opdrachten worden
gegund aan ondernemers die niet over de vereiste
bekwaamheid beschikken

Defensie

23
Erop toezien dat de verbintenis van de derde naar
behoren wordt voorgelegd wanneer die is vereist

Defensie

24
Toestaan dat bij de selectie certificaten worden
voorgelegd die gelijkwaardig zijn met de certificaten die in de opdrachtdocumenten zijn vermeld

Defensie

25
Bij elke opdracht zowel de globale prijs als de prijs
van elke post controleren; bepalen welke posten
insignificant zijn en dat passend motiveren; in de
gunningsbeslissing of in het administratieve dossier precies en passend verklaren waarom offertes
met kennelijk abnormale prijzen worden aanvaard

Defensie

26
De nodige middelen vrijmaken om, prioritair bij
grootschalige opdrachten, effectief de operationele en economische gegevens te controleren van
offertes met kennelijk abnormale prijzen

Defensie

27
De prijscontrole door de aankoopofficier uitgebreider beschrijven in de instructie over de
prijscontrole

Defensie

Zie punt

3.3.3.1

3.3.3.2

3.3.4
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Aanbevelingen

Gericht
aan

28
De verschillende mogelijke formules voor het
wegen en quoteren van de gunningscriteria grondig bestuderen om de behoeften van Defensie
optimaal in te lossen en tegemoet te komen aan
de vereiste dat elke offerte moet worden beoordeeld op de intrinsieke waarde ervan

Defensie

29
Gunningscriteria bepalen, zowel voor de raamakkoorden als voor de opdrachten die daaruit voortvloeien; overgaan tot een weging van die criteria
als de Europese drempel wordt overschreden; van
bij het raamakkoord een herzienbare maximumprijs vastleggen of formele prijscontrolemechanismen voor de opdrachten die eruit voortvloeien,
om misbruik in dat stadium te vermijden

Defensie

30
De verplichting om dezelfde gunningscriteria
te hebben voor het raamakkoord en voor de
daaruit voortvloeiende opdrachten evalueren en
in voorkomend geval aanpassen in de wetgeving
betreffende overheidsopdrachten op defensie- en
veiligheidsgebied

Wetgever

31
De testmodaliteiten duidelijk vermelden in het
bestek alsook de uitvoering ervan in het evaluatieverslag en het gunningsverslag

Defensie

32
Toezien op de overeenstemming van de taalversies en op de transparantie van de beslissingen

Defensie

3.4.1

Mededeling
van de beslissing

33
De verzendingen gelijktijdig uitvoeren en de juiste
wettelijke bepalingen vermelden in brieven, om te
vermijden dat de beroepstermijn tegen de beslissingen wordt verlengd

Defensie

3.4.2

Borgtocht

34
De documenten die bewijzen dat de aanleg van
borgtochten wordt opgevolgd, toevoegen aan de
administratieve dossiers

Defensie

3.5.1

35
In de bestekken een prijsherzieningsformule
opleggen die is gebaseerd op indexen die
Defensie zelf bepaalt op basis van een prospectie
en de specificiteiten van de markt

Defensie

Thema

Evaluatie
van de offertes

Gemotiveerde
gunningsbeslissing

Wijzigingen
in de opdracht
(prijsherziening)

36
Voor de reserveonderdelen voorzien in een
mechanisme waarmee besteld kan worden
uit catalogi met standaardprijzen, waarna een
korting wordt toegekend met toepassing van de
prijsherzieningsformule

Zie punt

3.3.5

3.5.2.1

Defensie
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Thema

Wijzigingen
in de opdracht
(de minimis)

Aanbevelingen

Gericht
aan

37
Voor de toepassing van de de minimis-regel, de
formulering “netto cumulatieve waarde van de
opeenvolgende wijzigingen” opvatten als de
verplichting om zowel de wijzingen met positieve
waarde als de wijzigingen met negatieve waarde
in aanmerking te nemen

Defensie

38
In uitvoeringsverslagen tot wijziging van een
opdracht de juridische grondslag opnemen die
het mogelijk maakt een dergelijk bijvoegsel goed
te keuren

Defensie

Zie punt

3.5.2.2

Transversale aanbevelingen

Prospectie

Interne beheersing

39
Regelmatig actief de markt verkennen bij verschillende ondernemingen die beantwoorden aan het
gezochte profiel om:
• te weten in hoeverre de sector aan de behoeften
tegemoet kan komen (technische eisen,
verdeling in percelen enz.)
• te beschikken over een realistische raming van
de te plaatsen opdrachten rekening houdend
met alle toe te wijzen opdrachten
• de kostenstructuur te kennen om de prijzen
efficiënt te onderzoeken en een aangepaste
prijsherzieningsformule vast te leggen
Het bewijs van die prospectie bewaren in de
administratieve dossiers

Defensie

40
Bijvoegsels die binnen het initiële budget blijven
maar die een nieuwe juridische en financiële
verbintenis tot stand brengen, aan een administratieve en budgettaire controle onderwerpen en
voorleggen aan de bevoegde ordonnateur

Defensie

2.3.2.1
3.2.1
3.2.2

3.5.2.2

Dit verslag is beschikbaar in het Nederlands en het Frans op
www.rekenhof.be.
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