Als ondernemer krijgt u met heel wat juridische aspecten te maken. Om een helder inzicht te krijgen in deze
soms moeilijke materie wijst Crivits & Persyn u graag de weg. In onze nieuwsbrief belichten we elke maand
een recent juridisch topic dat relevant kan zijn voor u en uw onderneming. Voor meer specifiek advies of
een antwoord op concrete vragen staan we u graag persoonlijk te woord.

In Recht in de Onderneming nr. 20 - 26 november 2013:
Met de uitbouw van een nieuwe afdeling ‘administratief
recht’ wil Crivits & Persyn haar cliënten in de toekomst
nog beter bijstaan
Vanaf 1 december 2013 versterkt meester Neil Braeckevelt Crivits &
Persyn. Neil (°1979) studeerde rechten aan de Universiteit Gent en
volgde in 2003 een aanvullende opleiding (D.E.S.) in Europees recht
aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). In 2002 studeerde hij
tevens aan de University of Manchester in het kader van het
Erasmus-programma.
Lees meer...

De ‘nieuwe’ wetgeving overheidsopdrachten: een
evaluatie na de eerste maanden
Op 1 juli 2013 trad de nieuwe Belgische wetgeving inzake
overheidsopdrachten eindelijk in werking. Hoewel de basiswet van 15
juni 2006 al enkele jaren geleden in het Belgisch Staatsblad werd
gepubliceerd,
was
het
wachten
op
de
noodzakelijke
uitvoeringsbesluiten vooraleer deze nieuwe wetgeving volledig kon
worden toegepast.
De uitvoeringsbesluiten voor de gunningsregels zijn vervat in de
koninklijke besluiten van 15 juli 2011 (voor de opdrachten in de
klassieke sectoren) en van 16 juli 2012 en 24 juni 2013 (voor
opdrachten in de zogenaamde speciale sectoren of nutssectoren). De
regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten werden
opgenomen in het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Hoewel het geen aardverschuiving ten opzichte van de vorige
regelgeving betreft, zijn er toch een aantal belangrijke wijzigingen. Een
eerste beknopte evaluatie…

De Praktische gids voor
vereffenaars van
vennootschappen verschijnt
binnenkort
In de Kluwer reeks praktische
gidsen verschijnt op 16 december
aanstaande de Praktische gids
voor vereffenaars van
vennootschappen.
Onder de redactionele leiding van
meester Annick Alders en meester
Dave Pardo hebben een aantal
auteurs van Crivits & Persyn en
Vandelanotte Accountancy, Audit
& Tax de handen in elkaar
geslagen om een praktische
handleiding en naslagwerk aan te
bieden aan al wie professioneel

betrokken is bij de voorbereiding
en afwikkeling van vereffeningen.

Lees meer...

Komende seminaries bij Crivits & Persyn Advocaten
In onze nieuwsbrief houden we u voortaan graag op de hoogte van
de seminaries en events waaraan onze advocaten deelnemen. Die
staan dikwijls open voor iedere geïnteresseerde en niet alleen voor
specifieke beroepsgroepen. Wenst u een seminarie of event bij te
wonen? Klik gewoon door op de bijhorende link. Heeft u daarover
vragen? Stuur ons gerust een e-mail advocaten@crivits-persyn.be.
Lees meer...

Met de uitbouw van een nieuwe afdeling ‘administratief recht’
wil Crivits & Persyn haar cliënten in de toekomst nog beter
bijstaan

Crivits & Persyn Advocaten

Alle (praktische) aspecten van de
vereffening komen in het boek aan
bod, vanaf de ontbinding van de
vennootschap tot aan het afsluiten
van de vereffening. Een reeks van
50 modellen voor brieven,
verslagen, notulen en andere
relevante documenten vormt
bovendien een handige
inspiratiebron voor elke
vereffenaar.
Voor verdere informatie over de
Praktische gids voor
vereffenaars van
vennootschappen kan u terecht
op de website van Kluwer
(http://shop.kluwer.be).

advocaten@crivits-persyn.be
Vanaf 1 december 2013 versterkt meester Neil
Braeckevelt Crivits & Persyn. Neil (°1979) studeerde
rechten aan de Universiteit Gent en volgde in 2003
een aanvullende opleiding (D.E.S.) in Europees recht
aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). In 2002
studeerde hij tevens aan de University of Manchester
in het kader van het Erasmus-programma.
De komst van Neil is aanleiding tot het uitbouwen van “Administratief
recht” als volwaardige vierde afdeling binnen Crivits & Persyn. Gelet op
de economische realiteit waarin ondernemers en overheden constant met
elkaar in aanraking komen, kon deze vierde pijler niet uitblijven.
Overheidsvoorschriften bepalen steeds meer het doen en laten van
ondernemingen. Werken met en voor overheden is voor velen van hen
een noodzaak. Wie de (soms ingewikkelde) spelregels kent, is in het
voordeel. Ook van overheidszijde wordt best voldoende aandacht
geschonken aan de correcte toepassing van de regels uit het
administratief recht, mede om de continuïteit van de openbare
dienstverlening te kunnen garanderen.
Met zijn kennis en ervaring is Neil voor de uitbouw van deze vierde
afdeling de geschikte persoon. Hij adviseert en treedt hoofdzakelijk op in
materies met betrekking tot publiek- en administratief recht (stedenbouw,
milieurecht, tuchtrecht, etc.) en (publiek en privaat) vastgoed. Hij heeft
daarbij tevens een specifieke focus op overheidsopdrachten en publiekprivate samenwerking (PPS), waarin hij een zeer ruime ervaring heeft
opgebouwd, zowel op vlak van adviesverlening als van
procesvertegenwoordiging voor de Raad van State en de burgerlijke

Ontsnappen aan buitenlandse
verkeersboetes wordt vrijwel
onmogelijk
Vanaf 7 november 2013 zijn
Europese lidstaten verplicht om
gegevens van bestuurders uit te
wisselen. Dit betekent dat, indien u
een verkeersovertreding in een
Europese lidstaat begaat, de
Belgische overheid uw gegevens
dient over te maken aan de
betreffende lidstaat.
Vervolgens zal u rechtstreeks
door de administratie van deze
Europese lidstaat worden
aangeschreven om de boete te
betalen. Cruciaal is wel dat u deze
aanmaning moet kunnen lezen in
uw eigen taal. Is dit niet het geval,
dan is de boete ongeldig en hoeft

rechtbanken.
Hij is tevens frequent spreker op seminaries en
opleidingen en is auteur van diverse publicaties in dit verband.
Neil was bereid om u, bij wijze van eerste kennismaking, in het artikel dat
u hierna leest zijn eerste indrukken te geven omtrent de toepassing van
de zeer recent vernieuwde wetgeving inzake overheidsopdrachten.
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De ‘nieuwe’ wetgeving overheidsopdrachten: een evaluatie na
de eerste maanden

Neil Braeckevelt

deze niet betaald te worden.
Er moet wel opgemerkt worden dat
in dat geval de boete evenwel niet
vervalt in de Europese lidstaat
waarin de verkeersovertreding is
begaan. Wanneer u in de
betreffende lidstaat aldus in
aanraking komt met de politie, kan
men u nog steeds aanspreken om
deze boete alsnog te betalen (zij
het zelfs vermeerderd met extra
onkosten). U bent gewaarschuwd
…

Advocaat
neil.braeckevelt@crivits-persyn.be
Op 1 juli 2013 trad de nieuwe Belgische wetgeving
inzake overheidsopdrachten eindelijk in werking.
Hoewel de basiswet van 15 juni 2006 al enkele jaren
geleden
in
het Belgisch Staatsblad
werd
gepubliceerd, was het wachten op de noodzakelijke
uitvoeringsbesluiten vooraleer deze nieuwe wetgeving
volledig kon worden toegepast.
De uitvoeringsbesluiten voor de gunningsregels zijn
vervat in de koninklijke besluiten van 15 juli 2011
(voor de opdrachten in de klassieke sectoren) en van
16 juli 2012 en 24 juni 2013 (voor opdrachten in de
zogenaamde speciale sectoren of nutssectoren). De
regels voor de uitvoering van overheidsopdrachten
werden opgenomen in het koninklijk besluit van 14
januari 2013.
Hoewel het geen aardverschuiving ten opzichte van
de vorige regelgeving betreft, zijn er toch een aantal
belangrijke wijzigingen. Een eerste beknopte
evaluatie…
Verruimd toepassingsgebied
Vooral heel wat private non-profitorganisaties, in het bijzonder in de
gezondheids- en onderwijssector, wachtten de datum van
inwerkingtreding met enige bezorgdheid af. Vroeger kon er nog discussie
bestaan over de vraag of zij de overheidsopdrachtenregels moesten
naleven, zeker wat de kleinere ‘Belgische’ opdrachten onder de 500.000
euro (werken) en 200.000 euro (leveringen en diensten) betreft. De
nieuwe wet nam elke twijfel hierover weg. Ook de uitzonderingsbepaling
voor opdrachten van leveringen/diensten van openbare ziekenhuizen
onder deze drempels werd geschrapt.

Raad van State formuleert
ernstige bezwaren bij bepaalde
punten uit het wetsontwerp
voor een eenheidsstatuut
Het wetsontwerp voor een
eenheidsstatuut werd op 27
september 2013 voor advies
voorgelegd aan de Raad van State.
Inmiddels heeft de Raad van State
haar advies uitgebracht. Het advies
is op een aantal punten
vernietigend. Zo formuleerde de
Raad van State bezwaren met
betrekking tot de volgende punten :
het behoud van de
discriminatie voor de periode van
8 juli 2013 tot 1 januari 2014 ;
de gefaseerde invoering van
de compensatie voor arbeiders die
nu een kortere opzeggingstermijn
hebben ;
de uitzonderingen voorzien
voor onder meer de confectie- en
diamantsector en de mobiele
bouwwerven ;
de verplichting voor zieke
werknemers om thuis ter

Heel wat instellingen en vzw’s moeten nu de reglementering inzake
overheidsopdrachten integraal naleven bij het sluiten van hun contracten.
In de praktijk blijkt dit vaak geen evidentie. In vele gevallen zijn deze
organisaties
immers
juridisch-organisatorisch
niet
afdoende
gestructureerd en ondersteund om deze complexe regelgeving zelf
volledig correct toe te passen. Dit kan ertoe leiden dat de gunning van hun
contracten door private marktspelers wordt aangevochten, met potentieel
aanzienlijke vertragingen – en dus impact op hun werking – tot gevolg.
Als gevolg hiervan valt wel een verhoogde intensiteit van samenwerking
waar te nemen tussen aanbestedende overheden, zowel onderling als
voor de gezamenlijke benadering van de markt. Het gebruik van
rechtsfiguren zoals de aankoop- en opdrachtencentrale faciliteert een
dergelijke samenwerking. Deze tendens valt zeker toe te juichen, omdat er
op die manier expertise kan worden gedeeld en economische
schaalvoordelen kunnen worden gerealiseerd. Er valt evenwel over te
waken dat de opdrachten hierdoor geen al te grote omvang krijgen. Ze
worden het best op die manier gestructureerd en geplaatst dat ook de vele
kmo’s een voldoende grote kans blijven behouden om een contract in de
wacht te slepen.
Gunningsprocedures
Er zijn ook een aantal nieuwe gunningsprocedures ingevoerd, waaronder
de concurrentiedialoog en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.
De procedure van de concurrentiedialoog is vooral aangewezen bij
complexere (Publiek-Private Samenwerking of PPS-)opdrachten waarbij
de betrokken aanbestedende overheid nog niet voldoende zicht heeft op
de (technische, juridische en/of financiële) oplossing op basis waarvan
ze haar project wenst te realiseren. Deze gunningsprocedure wordt ook
door Europese instanties aanbevolen. Niettemin lijken er in de Belgische
regelgeving nog verschillende beperkingen te bestaan die de optimale
benutting van deze gunningsprocedure in de weg staan. Daardoor geven
aanbestedende overheden in de praktijk nog steeds – indien mogelijk – de
voorkeur aan de onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Voor opdrachten met een beperktere waarde is het sinds 1 juli 2013
mogelijk de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure te gebruiken.
Hiervoor is geen specifieke motivering vereist en hoeft er ook geen
aparte, voorafgaande selectiefase te worden doorlopen.
Nieuwe (elektronische) gunningsmodaliteiten voor courante aankopen,
zoals bijvoorbeeld het dynamische aankoopsysteem of de elektronische
veiling, blijken vooralsnog weinig in trek te zijn bij de aanbestedende
overheden.
Aandachtspunten voor de gunning van opdrachten
Hoewel er op het vlak van gunningsregels weinig echt fundamentele

beschikking te staan van een
controlearts.
Volgens de Raad van State werkt
het wetsontwerp de discriminatie
tussen arbeiders en bedienden
dan ook niet weg en roept het
wetsontwerp zelfs nieuwe
discriminaties in het leven.
In een mededeling liet de minister
van Werk Monica De Coninck
echter reeds weten dat,
niettegenstaande het advies van de
Raad van State, de evenwichten en
afspraken over het
eenheidsstatuut en het compromis
van 5 juli integraal behouden en
gerespecteerd blijven. Deze
mededeling werd door de
vakbonden van de bouwsector
niet op groot gejuich onthaald. Zij
dreigen ermee om naar het
Grondwettelijk Hof te stappen om
het uitzonderingsregime voor de
arbeiders van de mobiele
bouwwerven aan te vechten. Het
einde van de discussie over de
discriminatie tussen arbeiders en
bedienden lijkt dan ook nog niet in
zicht.

ingrepen zijn gebeurd, bevat de nieuwe reglementering aangaande
overheidsopdrachten wel heel wat meer subtiele aanpassingen, die nog
geregeld over het hoofd worden gezien. Denk maar aan de verplichting
om minimumdrempels vast te stellen voor de selectie bij open
procedures, de voorschriften over de mogelijkheid of het verbod om
forfaitaire of vermoedelijke hoeveelheden te verbeteren in de meetstaat of
inventaris, de wijze waarop het prijsonderzoek moet gebeuren,
enzovoort.
Het volstaat dus niet om in de eerdere bestekken enkel de verwijzing naar
de toepasselijke wetgeving te updaten, zoals nog te vaak het geval is. Een
grondiger consistentie-oefening is in elk geval aangewezen. Ook de
aannemers/inschrijvers moeten bij de opmaak van hun offerte in dit
verband waakzaam zijn, opdat zij geen onregelmatige offertes indienen.
Wat met wijzigingen tijdens de uitvoering van de opdracht?
Ingevolge Europese rechtspraak bestond er vaak onduidelijkheid over de
mate waarin een overheidsopdracht tijdens de uitvoeringsfase nog kan
worden gewijzigd zonder dat de mededinging wordt vervalst en er dus
eigenlijk sprake is van een nieuwe opdracht.
De Belgische regelgever heeft dit gekwantificeerd en laat enkel wijzigingen
toe die in waarde beperkt zijn tot 15% van het oorspronkelijke
opdrachtbedrag (in meer of in min en voor zover het voorwerp van de
opdracht onveranderd blijft). Vele aannemers en besturen blijven echter
momenteel nog in het duister tasten omtrent de wijze waarop ze met deze
beperking moeten omgaan. Rechtspraak of desgevallend verduidelijkende
teksten vanwege de regelgever zullen in de toekomst wellicht verder
klaarheid scheppen over deze wezenlijke problematiek.
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Komende seminaries bij Crivits & Persyn Advocaten

Crivits & Persyn Advocaten
advocaten@crivits-persyn.be
In onze nieuwsbrief houden we u voortaan graag
op de hoogte van de seminaries en events
waaraan onze advocaten deelnemen. Die staan
dikwijls open voor iedere geïnteresseerde en niet
alleen voor specifieke beroepsgroepen. Wenst u
een seminarie of event bij te wonen? Klik gewoon
door op de bijhorende link. Heeft u daarover
vragen?
Stuur
ons
gerust
een
e-mail
advocaten@crivits-persyn.be.
Hieronder vindt u een overzicht van de seminaries die binnenkort
plaatsvinden.

Welzijn en aansprakelijkheid (29 november 2013)
In samenwerking met De Gemeenschappelijke preventiedienst Antwerpen
(GPD) geeft mr. Chris Persyn een seminarie tijdens de welzijnsweek op
29 november 2013. In de lezing "Welzijn en aansprakelijkheid" gaat hij
in op de juridische aansprakelijkheid m.b.t. welzijn. De vraag “Is welzijn
gebaat met een zorgsysteem?” ligt hier dan ook centraal.
Locatie: Antwerpen, ZNA Middelheim – zaal Brabo
Meer info: www.zna.be
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