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INLEIDING
Drie richtlijnen

«Overheidsopdrachten»:
De Richtlijn 2009/81/EG betreffende
de coördinatie van de procedures
voor
het
plaatsen
door
aanbestedende
diensten
van
bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten op defensieen
veiligheidsgebied
is
niet
veranderd
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INLEIDING
Een richtlijn «Concessies»:
Richtlijn 2014/23/EU van 26 februari 2014
betreffende het plaatsen van
concessieovereenkomsten
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INLEIDING
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INLEIDING
WET OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN

17 JUNI 2016 :
 193 artikels

 5 titels
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INLEIDING
WET OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN
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 Titel

2:

Overheidsopdrachten

in

klassieke sectoren
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INLEIDING
WET OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN

17 JUNI 2016 :
 Titel 3: Overheidsopdrachten in de speciale

sectoren
 Title4: Bestuur

 Title5: Slot-,wijzigings-, opheffings en
diverse bepalingen
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DANK U VOOR UW AANDACHT
www.publicprocurement.be
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De nieuwe wet overheidsopdrachten
van 17 juni 2016

Cel Aankoopbeleid en Advies
Inge Jalet
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I. Voorstelling van het programma en de
aanpak
• Schets van wettelijk kader
• Thematische aanpak van voornaamste
nieuwigheden
• Nadruk ligt op informatie over wijzigingen
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II. Wettelijk kader
•

De wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna Wet
17/06/2016)

•

Omzetting van volgende Europese richtlijnen:
• richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 van het Europees
Parlement en van de Raad betreffende het plaatsen van
overheidsopdrachten
• richtlijn 2014/25/EU van 26 februari 2014 van het Europees
Parlement en van de Raad betreffende het plaatsen van
opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer

en postdiensten
•

Zal de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken,
leveringen en diensten van 15 juni 2006 vervangen
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III. Thema’s
1. Terminologie
2. De dematerialisering
3. Harmonisatie van de publicatietermijnen
4. Voorafgaande betrokkenheid kandidaten of inschrijvers
5. Uitsluitingsgronden
6. Corrigerende maatregelen
7. Selectie
8. Gunningscriteria
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1. Terminologie
• Meeste definities reeds in de oude wetgeving vermeld
• Definitie van begrip “aanbestedende entiteit” uitgebreid:
• Aanbestedende overheden die een activiteit uit de speciale

sectoren uitoefenen
• Overheidsbedrijven
• Personen die genieten van bijzondere of exclusieve rechten
• Definitie “aanbesteder”: omvat de begrippen aanbestedende
overheid en aanbestedende entiteit
• Artikel 2, 1°, 2°, 3°, 4° en 5° Wet 17/06/2016
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1. Terminologie - Samen aankopen
• Begrippenkader rond de gestructureerde samen aankoop is
uitgebreid en verder uitgewerkt:
• Aankoopcentrale: een aanbestedende overheid die
gecentraliseerde aankoopactiviteiten en eventuele aanvullende
aankoopactiviteiten verricht.
• gecentraliseerde aankoopactiviteiten: activiteiten die
permanent plaatsvinden op een van volgende wijzen:
•

De verwerving van leveringen en/of diensten die bestemd
zijn voor aanbesteders

•

De plaatsing van overheidsopdrachten of

raamovereenkomsten voor werken, leveringen of diensten
die bestemd zijn voor aanbesteders
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1. Terminologie - Samen aankopen
• aanvullende aankoopactiviteiten: activiteiten die bestaan in
het verlenen van ondersteuning aan aankoopactiviteiten voor
werken, leveringen of diensten, met name op de volgende

wijzen:
•

Technische infrastructuur die aanbesteders in staat stelt
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten te plaatsen

voor werken, leveringen of diensten;
•

Adviesverlening over het verloop of de opzet van de
plaatsingsprocedures;

•

Voorbereiding en beheer van plaatsingsprocedures namens
en voor rekening van de betrokken aanbesteder
18

1. Terminologie - Samen aankopen
• Aanbieder van aanvullende aankoopactiviteiten: een
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon die aanvullende
aankoopactiviteiten op de markt aanbiedt

•

Artikel 2, 6°, 7°, 8° en 9° Wet 17/06/2016
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1. Terminologie - Ondernemer
• In plaats van aannemer, leverancier en dienstverlener
• Moet in ruime zin worden opgevat

• Elke natuurlijke persoon, elke privaat- of
publiekrechtelijke rechtspersoon of elke
combinatie van deze personen, met inbegrip van

tijdelijke samenwerkingsverbanden van
ondernemingen, die werken, leveringen of
diensten op de markt aanbiedt
• Artikel 2, 10° Wet 17/06/2016
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1. Terminologie - Overheidsopdracht
• Definitie in essentie ongewijzigd:
‒ Overeenkomst onder bezwarende titel
‒ Gesloten tussen één of meer ondernemers en een of meer
aanbesteders
‒ En die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren
van producten of het verlenen van diensten
‒ Met inbegrip van de opdrachten die worden geplaatst in

toepassing van titel 3 door overheidsbedrijven als bedoeld in 2°
en personen die genieten van bijzondere of exclusieve rechten
bedoeld in 3°
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1. Terminologie - Overheidsopdracht
• Overheidsopdracht van werken: begrip “bouwwerk” geschrapt
• Overheidsopdracht van diensten: verwijzing naar bijlage 2
geschrapt omwille van schrapping onderscheid tussen
prioritaire en niet-prioritaire diensten
• Artikel 2, 17 ° Wet 17/06/2016
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1. Terminologie - Plaatsingsprocedures
•

Gunningsprocedures wordt plaatsingsprocedures

•

Nieuwe benamingen:
•

Openbare procedure ipv open procedures

•

Niet-openbare procedure ipv beperkte procedures

•

Mededingingsprocedure met onderhandeling ipv onderhandelingsprocedure met
bekendmaking

•

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking ipv
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

•

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking ipv
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

•

Prijsvragen ipv prijsvragen voor ontwerpen
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1. Terminologie - Opdrachtdocument
• Geherformuleerd
• Alle documenten die op de opdracht toepasselijk zijn en die door de

aanbesteder worden opgesteld of vermeld.
• Bijvoorbeeld: aankondiging van de opdracht; vooraankondiging van
de opdracht of de periodieke indicatieve aankondiging; bestek; elk

ander beschrijvend document omvattende de technische
specificaties en de contractvoorwaarden, formaten voor de
aanbieding van documenten voor kandidaten en inschrijvers;

informatie over algemeen toepasselijke verplichtingen; alle overige
aanvullende documenten
•

Artikel 2, 43° Wet 17/06/2016
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2. Dematerialisering
• Eerste impuls in 2004 door de Europese Richtlijnen 2004/17
en 2004/18
• Verder ontwikkeld in de Europese richtlijn 2014/24
• Voordelen:
‒ Bevordert de transparantie
‒ Verlichting van administratieve lasten en kostenverlaging
‒ Betrouwbaarheid en veiligheid
‒ Snelheid
‒ Bevordert de concurrentie
 25

2. Dematerialisering – voorrang
elektronische communicatiemiddelen
• Verplicht gebruik van elektronische middelen:
‒ voor de communicatie en informatie-uitwisseling tussen de
aanbesteder en de ondernemers
‒ in alle fasen van de plaatsingsprocedure
•

Dubbele verplichting: vanuit de kant van de aanbesteder en vanuit
de kant van de ondernemers

•

Geen verplichting om elektronische middelen te gebruiken bij de

aanbestedende overheid intern
•

Artikel 14 van de wet van 17/06/2016
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2. Dematerialisering – voorrang
elektronische communicatiemiddelen
•

Bepaalde uitzonderingen
‒ Van technische aard: bijvoorbeeld noodzaak van gebruik van
specifieke bestandsformaten, gespecialiseerde
kantoorapparatuur nodig, indiening van fysieke of
schaalmodellen
‒ Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
< Europese drempels
‒ Beveiliging en bescherming van bijzonder gevoelige informatie

•

Motivering steeds in dossier voegen
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2. Dematerialisering – voorrang
elektronische communicatiemiddelen
• Eisen aan te gebruiken instrumenten en middelen en
technische kenmerken ervan:
‒ niet-discriminerend
‒ Algemeen beschikbaar
‒ Interoperabel met algemeen gebruikte ICT
‒ Mogen de toegang van ondernemers tot de plaatsingsprocedure
niet beperken
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2. Dematerialisering – gebruik elektronische
communicatiemiddelen tijdens de procedure
• Publicatie van de opdracht:
• Elektronisch via publicatieplatform (e-notification)
• Harmonisatie van de publicatietermijnen boven en onder
de Europese drempels

• Vooraankondiging toegelaten boven en onder de Europese
drempels
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2. Dematerialisering – gebruik elektronische
communicatiemiddelen tijdens de procedure
•

Ter beschikking stellen van de opdrachtdocumenten:
•

via elektronische middelen

•

Kosteloos

•

Vrij

•

Volledig

•

Rechtstreeks

•

Vanaf de datum van bekendmaking van de aankondiging van de
opdracht

•

Indien dergelijke toegang tot bepaalde opdrachtdocumenten niet kan of mag
worden geboden: termijn voor indienen van offertes met 5 kalenderdagen
verlengd
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2. Dematerialisering – gebruik elektronische
communicatiemiddelen tijdens de procedure
• Informatie-uitwisseling tussen de aanbestedende overheid en
de ondernemers met betrekking tot toelichtingen over de

opdrachtdocumenten:
• Via het forum
• Informatiesessie blijft mogelijk mits:
•

De inhoud van deze mondelinge communicatie voldoende
gedocumenteerd wordt

•

Geen informatie wordt verspreid die niet reeds in de

opdrachtdocumenten is aangegeven
•

Documentatie wordt verspreid naar alle belangstellenden
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2. Dematerialisering – gebruik elektronische
communicatiemiddelen tijdens de procedure
• Elektronische indiening en ontvangst van offertes
• Valt onder verplicht gebruik van elektronische middelen
• Integriteit van gegevens en vertrouwelijkheid van offertes
en aanvragen tot deelneming moet gewaarborgd zijn
• Pas na het verstrijken van de uiterste termijn voor de
indiening mag kennis genomen worden van de inhoud van
de offertes en de aanvragen tot deelneming

32

2. Dematerialisering – gebruik elektronische
communicatiemiddelen tijdens de procedure
• Elektronische catalogus
• Nieuw middel voor de aanbesteders en de ondernemers

• Format waarmee informatie voor alle deelnemende inschrijvers
op dezelfde wijze wordt gepresenteerd en georganiseerd en dat
zich leent tot elektronische verwerking.

• Aanbestedende overheid kan elektronische catalogi eisen bij alle
procedures
• Doel: kostenbesparingen en efficiëntie
•

Notificatie van de gunning van de opdracht
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2. Dematerialisering – timing
•

18 april 2017: elektronische communicatie verplicht voor de
opdrachten ≥ Europese drempels voor de aankoopcentrales

•

18 oktober 2018: elektronische communicatie verplicht voor de
opdrachten ≥ Europese drempels voor alle aanbesteders

•

1 januari 2020: elektronische communicatie verplicht voor alle
opdrachten ongeacht de geraamde waarde

•

Opgelet voor federale aanbestedende overheden: reeds
verplichtingen ivm gebruik van elektronische middelen op basis van
de omzendbrief van 30 november 2012 in verband met het gebruik
van de e-procurementtoepassingen door de diensten van de federale
staat
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3. Harmonisatie van de publicatietermijnen
• Openbare procedure (artikel 36 Wet 17/06/2016)
Termijn voor ontvangst
van de offertes

Voorwaarden

35 kalenderdagen
Verkorting van
bovenvermelde termijn
met 5 dagen

Indien de offertes langs elektronische
weg worden ingediend

15 kalenderdagen

Mits vooraankondiging:
- Tussen 35 dagen en 12 maanden
voor verzending aankondiging
- Inhoud gelijk aan aankondiging

15 kalenderdagen

Urgente situatie
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3. Harmonisatie van de publicatietermijnen
•

Niet-openbare procedures (artikel 37 Wet 17/06/2016)
Termijn ontvangst
aanvragen tot
deelneming/offertes
Kandidaturen

30 kalenderdagen
15 kalenderdagen

Offertes

Voorwaarden

Urgente situatie

30 kalenderdagen
Verkorting van
bovenvermelde termijn
met 5 dagen

Indien de offertes langs elektronische weg
worden ingediend

10 kalenderdagen

Urgente situatie

10 kalenderdagen

Mits vooraankondiging:
- Tussen 35 dagen en 12 maanden voor
verzending aankondiging
- Inhoud gelijk aan aankondiging
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3. Harmonisatie van de publicatietermijnen
•

Mededingingsprocedure met onderhandeling artikel 38 Wet 17/06/2016
Termijn ontvangst
aanvragen tot
deelneming/offertes
Kandidaturen

30 kalenderdagen
15 kalenderdagen

Offertes

Voorwaarden

Urgente situatie

30 kalenderdagen
Verkorting van
bovenvermelde termijn
met 5 dagen

Indien de offertes langs elektronische weg
worden ingediend

10 kalenderdagen

Urgente situatie

10 kalenderdagen

Mits vooraankondiging:
- Tussen 35 dagen en 12 maanden voor
verzending aankondiging
- Inhoud gelijk aan aankondiging
37

3. Harmonisatie van de publicatietermijnen
•

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking (artikel 41 wet 17/06/2006)
Termijn voor ontvangst van de
offertes

Voorwaarden

22 kalenderdagen
Verkorting van bovenvermelde
termijn met 5 dagen

Indien de offertes langs elektronische weg
worden ingediend

10 kalenderdagen

Mits vooraankondiging:
- Tussen 35 dagen en 12 maanden voor
verzending aankondiging
- Inhoud gelijk aan aankondiging

10 kalenderdagen

Urgente situatie
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3. Harmonisatie van de publicatietermijnen
• Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking (artikel 42 Wet 17/06/2016)
• Geen minimumtermijnen voorzien: aanbestedende
overheid bepaalt zelf een redelijke termijn in functie van

aard van de opdracht
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4. Voorafgaande betrokkenheid van kandidaten
of inschrijvers
•

AO neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de mededinging
niet vervalst wordt door de deelneming van die kandidaat of inschrijver
(Vb. informatie meedelen, passende termijn voor ontvangst offertes)

•

Uitsluiting slechts indien er geen andere middelen voorhanden zijn om de

naleving van het beginsel van gelijke behandeling te verzekeren
•

Alvorens AO kandidaat of inschrijver kan uitsluiten, moet zij deze
schriftelijk verzoek tot verantwoording sturen en een termijn van minstens
12 dagen toekennen

•

Schriftelijke verantwoording dat zijn voorafgaande betrokkenheid de
mededinging niet kan vervalsen

•

Artikel 52 Wet 17/06/2016
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5. Uitsluitingsgronden
•

Verplichte uitsluitingsgronden (artikel 67 wet van 17/06/2016):
•

•

Huidige blijven behouden:
•

Deelneming aan een criminele organisatie

•

Omkoping

•

Fraude

•

Witwassen van geld

Nieuwe:
•

Veroordeling voor terroristische misdrijven of activiteiten

•

Veroordeling voor kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel

•

Tewerkstelling illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
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5. Uitsluitingsgronden
• Verplichte uitsluitingsgronden (artikel 67 wet van 17/06/2016):
• Verplichte uitsluiting ook van toepassing wanneer de bij
onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of daarin
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft
(facultatieve controle onder de Europese drempels)
• Uitsluiting: periode van 5 jaar vanaf datum van veroordeling
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5. Uitsluitingsgronden
•

Uitsluitingsgrond ivm fiscale en sociale schulden (artikel 68
wet van 17/06/2016):
•
Idem huidige regelgeving
– Geen uitsluiting in geval van schuld < dan bedrag te
bepalen door de Koning (huidig KB plaatsing 3.000
Euro, nieuw KB plaatsing: ?)
– Geen uitsluiting wanneer er sprake is van bezit van
schuldvorderingen die zeker, opeisbaar en vrij zijn van
elke verbintenis tegenover derden
– Afbetalingsplan dat gerespecteerd wordt
•
Nieuw: mogelijkheid voor de ondernemer om zijn situatie
te regulariseren:
– Eén kans per plaatsingsprocedure
– Vanaf de kennisgeving van de AO dat ondernemer niet
in orde is: termijn van 5 werkdagen om bewijs van
regularisatie te leveren
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5. Uitsluitingsgronden
• Facultatieve uitsluitingsgronden (artikel 69 wet van 17/06/2016):
• Huidige blijven behouden:
•

in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn
werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke
reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand

verkeert
•

Ernstige beroepsfout, waardoor zijn integriteit in twijfel kan
getrokken worden

•

Zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse
verklaringen
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5. Uitsluitingsgronden
•

Facultatieve uitsluitingsgronden (artikel 69 wet van 17/06/2016):

•

Nieuwe:
•

Verplichtingen ivm milieu-, sociaal en arbeidsrecht geschonden

•

Afspraken gemaakt of handelingen gesteld die de mededinging

vertekenen
•

Belangenconflict

•

Betrokkenheid bij de voorbereiding van de opdracht

•

Aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van
een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere opdracht die hebben
geleid tot het nemen van ambtshalve maatregelen,
schadevergoedingen of vergelijkbare sancties

•

•

Onrechtmatige beïnvloeding van besluitvormingsproces

Periode: 3 jaar vanaf de datum van de betrokken gebeurtenis
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6. Corrigerende maatregelen (artikel 70 Wet
17/06/2016)
•

•
•

•
•
•

Mogelijkheid voor elke kandidaat of inschrijver te bewijzen dat hij
corrigerende maatregelen heeft genomen om zijn betrouwbaarheid
aan te tonen (‘self cleaning measures’)
Ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond
Bewijs op eigen initiatief van de kandidaat of inschrijver:
•
Dat hij eventuele schade heeft betaald of heeft toegezegd te
zullen betalen
•
Dat hij feiten en omstandigheden heeft opgehelderd door actief
mee te werken met de onderzoekende autoriteiten
•
Dat hij concrete technische, organisatorische en
personeelsmaatregelen heeft genomen die geschikt zijn om
verdere strafrechtelijke inbreuken of fouten te voorkomen
Als AO bewijs toereikend vindt: geen uitsluiting van de
plaatsingsprocedure
AO beoordeelt maatregelen met inachtneming van de ernst en de
omstandigheden van de strafrechtelijke inbreuken of de fout
Beslissing AO moet materieel en formeel gemotiveerd worden
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7. Selectie (artikel 71 Wet 17/06/2016):
•

Selectiecriteria kunnen betrekking hebben op:
• Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
• Economische en financiële draagkracht
• Technische en beroepsbekwaamheid

•

Moeten verband houden met voorwerp van de opdracht en ermee in

verhouding staan: AO beperken deze voorwaarden tot die welke
noodzakelijk zijn om te garanderen dat kandidaat of inschrijver in
staat is om opdracht uit te voeren.

•

Te strenge eisen: onverantwoorde belemmering voor deelname
KMO’s aan overheidsopdrachten

•

Nadere invulling zal bij KB gegeven worden
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8. Gunningscriteria (artikel 81 wet van 17/06/2016)

•

Op basis van de “economisch meest voordelige offerte” op basis
van:
•

De prijs

•

Kosten rekening houdend met de kosteneffectiviteit

zoals de levenscycluskosten
•

Beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van de prijs of
de kosten en criteria waaronder kwalitatieve, milieu-

en/of sociale aspecten ivm voorwerp van de opdracht

48

8. Gunningscriteria (artikel 81 wet van 17/06/2016)
•

Het kan onder meer gaan om volgende criteria:
– Kwaliteit, waaronder technische verdienste, esthetische en
functionele kenmerken; toegankelijkheid, geschiktheid van het
ontwerp voor alle gebruikers, sociale, milieu- en innovatieve
kenmerken, de handel en de voorwaarden waaronder deze
plaatsvindt
– de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel
voor de uitvoering van de opdracht, wanneer de kwaliteit van dat
personeel een aanzienlijke invloed kan hebben op het niveau van
de uitvoering van de opdracht
– Klantenservice en technische bijstand, alsook de
leveringsvoorwaarden zoals de leveringsdatum, de leveringswijze
en de leverings- of uitvoeringstermijn

•

Kostenelement kan ook vorm aannemen van vaste prijs of vaste kosten:
concurrentie enkel op basis van kwaliteitscriteria
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8. Gunningscriteria (artikel 81 wet van 17/06/2016)

• Voorwaarden:
• Verband houden met het voorwerp van de opdracht
• Mogen niet leiden tot onbeperkte keuzevrijheid bij de
aanbestedende overheid

• Waarborgen daadwerkelijke mededinging
• Moeten vermeld worden in de aankondiging van de
opdracht of ander opdrachtdocument
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8. Gunningscriteria (artikel 81 wet van 17/06/2016)

• Voor opdrachten ≥ Europese drempel:
•

gewogen gunningscriteria

•

Mogelijkheid tot gebruiken vork

•

Indien weging om objectieve redenen niet mogelijk: in

dalende volgorde van belang
• Voor opdrachten < Europese drempel:
•

Ofwel zoals Europese opdrachten

•

Ofwel in dalende volgorde van belang

•

Zoniet gelijke waarde
51

IV. Hulpmiddelen
•

•

Ondersteunende diensten bij de FOD P&O:
•

Federale Opdrachtencentrale (FOR) (cmsfor@p-o.belgium.be)

•

De Federale Dienst e-Procurement (e.proc@publicprocurement.be)

•

De cel Aankoopbeleid en Advies (ABA) (cpaba@p-o.belgium.be)

www.publicprocurement.be
•

Modeldocumenten

•

Handleidingen

•

Stappenplannen

•

Link naar wetgeving

•

Applicaties e-Procurement
52

Wet van 17juni 2016 inzake
overheidsopdrachten
Infosessie 1 december 2016

FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Dienst Overheidsopdrachten

Globaal overzicht
• Deel 1 : Materieel toepassingsgebied
• Deel 2 : Nieuwigheden in procedures en
technieken
• Deel 3: UEA, percelen, technische specificaties
en keurmerken

I. Materieel toepassingsgebied
• schrapping bijlage II
• in house & niet-geïnstutionaliseerde
samenwerking
• uitgesloten diensten
• Opdrachten van geringe waarde

Schrapping van bijlage II
• Het onderscheid tussen de prioritaire diensten en de
niet-prioritaire diensten (bijlagen II.A en II.B) is
opgeheven

• De wetgever heeft een bijzonder stelsel voorzien
voor de sociale en andere specifieke diensten (art. 88
e.v.)
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“in house” – exceptie (art. 30) (1)
•

ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof van Justitie in lange reeks
arresten

•

 nu, mits enkele wijzigingen, ingevoerd in de wet

•

Opdrachten die uit het toepassingsgebied van de wet vallen

•

Eenvoudige “in house”:




•

Bestaan van een analoge controle
Activiteitencriterium (> 80% van de activiteiten van de rechtspersoon gecontroleerd)
Geen directe participatie privé-kapitaal (behoudens uitzondering)

Opwaartse en collaterale “in house” (§ 2)



Bestaan van een analoge controle
Geen directe participatie privé-kapitaal (behoudens uitzondering)
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Opwaarste inhouse

Collaterale inhouse

Controlerende AO

Controlerende AO

Plaatst

Controleert

Controleert

controleert

Zusterentiteit 1

Gecontroleerde AO

zusterentieit 2
plaatst

“in house”- exceptie (2)
Gezamenlijke in house :
 Bestaan van een gezamenlijke analoge controle





De besluitvormingsorganen van de gecontroleerde rechtspersoon zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle deelnemende aanbestedende overheden;
De AO’en moeten ook hier in staat zijn gezamenlijk een beslissende invloed uit te oefenen op de
strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen = idem
De gecontroleerde rechtspersoon mag geen belangen nastreven die in strijd zijn met de belangen
van de controlerende overheid.

 Activiteitencriterium (meer dan 80% van de activiteiten gecontroleerde
rechtspersoon voor controlerende AO’en of door deze laatste gecontroleerde
rechtspersonen…) = idem
 Afwezigheid van privé-kapitaal (behoudens uitzonderingen) = idem

59

Niet-geïnstitutionaliseerde
horizontale samenwerking (art. 31)
• Akkoord enkel afgesloten tussen twee of meer aanbestedende overheden:
valt niet onder het toepassingsgebied van de wet

• Drie voorwaarden:
 afgesloten om te bewerkstelligen dat de openbare diensten die zij moeten uitvoeren,
verleend worden met het oog op de realisatie van hun gemeenschappelijke
doelstellingen
 de invulling van die samenwerking berust enkel op overwegingen van openbaar belang
 de deelnemende aanbestedende overheden nemen op de open markt niet meer dan
20 % van de onder die samenwerking vallende activiteiten voor hun rekening
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Uitgesloten diensten (art. 28)
Op het vlak van de juridische
diensten:

1° vertegenwoordiging in rechte door advocaat

2° juridische advies door advocaat ter
voorbereiding gerechtelijke procedure
3° waarmerken en voor echt verklaren door
notarissen
4° bewindvoerders, aangewezen voogden, of zij die
worden aangewezen door rechter of wet onder
toezicht rechter
(gedeeltelijke uitzondering voor gerechtsdeurwaarders)

leningen
Bepaalde diensten inzake
civiele verdediging en
risicopreventie verleend door
non-profitorganisaties

Zie art. 28, § 1, 8°
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Uitgesloten juridische diensten –
diensten van advocaten
• Niet alle diensten van advocaten zijn uitgesloten, maar
vallen in principe onder hoofdstuk 6 - sociale en andere
specifieke diensten
• Zijn echter uitgesloten : de “litigation”-diensten
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Uitgesloten juridische diensten –
gerechtsdeurwaarders
Niet alle diensten van gerechtsdeurwaarders zijn uitgesloten,
maar vallen in principe onder hoofdstuk 6 - Sociale en andere
specifieke diensten

Deze diensten zijn echter uitgesloten indien :
• gerechtsdeurwaarder aangewezen wordt door een rechtbank
of krachtens de wet ; en
• mits toezicht door een rechterlijke instantie
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Opdrachten van geringe waarde
aanvaarde factuur (Art. 92)
• Voor opdrachten < 30.000 euro (nu 8.500 euro)
niet herzienbaar bedrag (door de Koning)
• Vereenvoudiging administratieve lasten

• Beginselen overheidsopdrachten blijven van
toepassing
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II. Nieuwigheden in procedures en
technieken
•
•
•
•
•

Onderhandelingsprocedures
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Raamovereenkomst
Dynamisch aankoopsysteem
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Mededingingsprocedure met
onderhandeling (Art. 38)
• Gebruik
moet
worden
gemotiveerd,
mogelijkheden zijn gevoelig uitgebreid :

maar

de

– AO kan niet voorzien in zijn behoefte zonder aanpassing van een
onmiddellijk beschikbare oplossing ;
– Opdracht heeft betrekking op ontwerp of innovatieve oplossingen;
– Wegens specifieke omstandigheden kan niet worden gegund zonder
onderhandeling
– Technische specificaties kunnen niet nauwkeurig genoeg worden
vastgesteld op basis van normen, …
– Tot een te bepalen plafondbedrag

• Twee gevallen verdwijnen (onmogelijkheid globale prijs
vast te stellen ; in de context van R&D)
• Meer precieze procedurale omkadering
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Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking (Art 42)
-

-

Slechts in de beschreven uitzonderingsgevallen : grosso modo
overgenomen uit wet 15 juni 2006 met technische aanpassingen
mogelijkheid voor Koning om gelegenheidsaankopen toe te laten (enkel
onder EU-drempel)
aanvullende opdrachten worden gezien als een wijziging
onderhandelingsmogelijkheid over minimale eisen onder EU drempel, voor
zover niet uitgesloten in de opdrachtdocumenten
uitzonderingen op het gebruik van gunningscriteria zijn beperkter :
monopolie of vergelijkbare toestanden (ongeacht het geraamde bedrag), dwingende
spoed (onder EU-drempel), grondstoffenmarkt (onder EU-drempel), bijzonder gunstige
voorwaarden (faillissement en dergelijke, onder EU-drempel)

67

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking (Art. 41)

-

Modaliteiten omschreven in de wet in een afzonderlijk artikel

-

Beroep op deze procedure mogelijk voor :
- werken < 750.000 euro (nu 600.000 euro)
- leveringen en diensten < EU-drempel
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Concurrentiegerichte dialoog (art. 39)
Versoepelde toepassingsvoorwaarden:
Niet meer beperkt tot bijzonder ingewikkelde opdrcht
Mag voortaan gebruik worden indezelfde gevallen als deze bedoeld in artikel
38, § 1, 1°, a), tot d), et 2°, van de wet, die van toepassing zijn op de
mededingingsprocedure met onderhandeling
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Innovatiepartnerschap (art. 40) (1)
• Nieuwe procedure die gericht is op de ontwikkelingen van innovatieve
producten, diensten of werken en de daaropvolgende aankoop
• Laat ontwikkeling en
mededingingstelling.

aankoop

toe

door

middel

van

1

in

• Wordt gebruikt wanneer er een behoefte is aan innovatieve producten,
diensten of leveringen en de aanschaf van reeds op de markt beschikbare
producten, diensten op leveringen niet in de behoefte kan voorzien
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Innovatiepartnerschap (art. 40) (2)
Verloop van de procedure:










Definiëring van de behoefte in de opdrachtdocumenten
Bepaling van de minimale eisen
Één of meer partners
Mag alleen worden gegund op basis van het criterium van beste prijskwaliteitsverhouding
In de concrete vormgeving moet rekening worden gehouden met
innovatiegraad en de activiteiten die nodig zijn voor de ontwikkeling (§ 6)
Verschillende fasen
Er worden tussentijdse doelen bepaald + betaling van de vergoeding in
passende termijnen
Mogelijkheid tot beëindiging van het partnerschap of tot het verminderen
van het aantal partners = stopzetten indivuele opdrachten ; te voorzien in
opdrachtdocumenten
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Raamovereenkomsten (art. 43) (1)
-

duur van de raamovereenkomst en van de opdrachten gebaseerd op de
raamovereenkomst: max. 4 jaar, tenzij in uitzonderlijke en behoorlijk
gemotiveerde gevallen

-

De AO’s die partij zijn in de raamovereenkomst moeten duidelijk worden
aangewezen

-

In geval van een raamovereenkomst met meerdere ondernemers vervalt de
eis dat dit er minimaal 3 moeten zijn

-

Mini-competitie « gebaseerd » op dezelfde voorwaarden als voor gunning
raamovereenkomst en, wanneer nodig volgens andere of nader gespecifieerde
voorwaarden

Raamovereenkomst (art. 43) (2)
• met één ondernemer : in essentie ongewijzigd
• met meerdere ondernemers – extra 3de hypothese:
– 1° ZONDER mini-competitie
– 2° MET mini-competitie
– 3° DEELS zonder en deels met
keuze of bepaald W, L, D met of zonder mini-competitie worden verkregen, wordt gemaakt
aan de hand van objectieve in de opdrachtdocumenten vermelde criteria
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Dynamisch aankoopsysteem (art. 44)
• Verloopt volledig elektronisch

• Mogelijk voor werken, leveringen en diensten voor courant
gebruik
• Op basis van de niet-openbare procedure => de
indicatieve offerte afgeschaft
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III. Overige punten
•
•
•
•

UEA
Verdeling in percelen
Technische specificaties
keurmerken

UEA & alternatieve voorlopige
bewijsregelingen (art. 73) (1)
• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) = formele verklaring
van de ondernemer, als voorlopig bewijs omtrent
 uitsluitingsgronden
 selectiecriteria
 in voorkomend geval, het voldoen aan criteria voor beperking van
het aantal kandidaten
• Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de EU Commissie van 5 1 2016 :
rechtstreeks van toepassing
• Machtiging aan de Koning voor een alternatieve regeling op het vlak van
het voorlopig bewijs (< EU-drempel)
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UEA & alternatieve voorlopige
bewijsregelingen (art. 73) (2)

Advies Commissie voor de overheidsopdrachten : het UEA ten
titel van voorlopig bewijs reeds aanvaarden wanneer dit wordt
voorgelegd
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Verdeling van de opdracht in percelen
(art. 58)
• Verplichting om de verdeling in percelen te overwegen voor alle
opdrachten waarvan geraamde = of > 135.000 euro
« Divide or explain »
• Vermelding in aankondiging van de opdracht of offertes mogen worden
ingediend voor één, meerdere of alle percelen
• Mogelijkheid om het aantal percelen die aan dezelfde inschrijver kunnen
worden gegund, te beperken

Technische specificaties (art. 53)
In essentie ongewijzigd, maar :
- bijzondere mogelijkheden op het vlak van gemeenschappelijke ICTspecificaties
- mogen zowel verband houden met het productieproces, als met
een ander stadium van de “levenscyclus”, maar moeten verbonden
blijven aan het voorwerp van de opdracht en in verhouding staan
tot de waarde en de doelstellingen ervan
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Keurmerken (art. 54) (1)
• Definitie toegevoegd van “keurmerk” en “keurmerkeisen”

• Volgende criteria zijn steeds van toepassing :
- De keurmerkeisen hebben betrekking op criteria die verband houden met het
voorwerp van en geschikt zijn voor de omschrijving van de opdracht ;
- Gebaseerd zijn op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria;
- Totstandkoming via open en transparante procedure;
- Toegankelijk voor alle partijen;
- Tussenkomst van een derde partij waarover de onderneming die het keurmerk
aanvraagt, geen beslissende invloed uitoefent
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Keurmerken (art. 54) (2)
• Hypothese 1 : elke keurmerkeis heeft betrekking op voorwerp en is
geschikt => keurmerk kan opgelegd worden. Alle keurmerken
aanvaarden die bevestigen dat voldaan is aan gelijkwaardige
keurmerkeisen. In bepaalde gevallen ook mogelijkheid tot gebruik
van alternatieve geschikte bewijsmiddelen
• Hypothese 2 : niet elke keurmerkeis heeft betrekking op het
voorwerp en is geschikt => specificaties detailleren door middel
van een overname (= copy paste)
• Aangeven op welke wijze het keurmerk aangewend wordt (zie § 3)
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STAVAZA omzettingswerkzaamheden (1)
•

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten : gepubliceerd in BS op 14/07/16

•

Wetsontwerp tot wijzing van de beroepswet : ingediend in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers op 18/11/16 (DOC 54 2168/001)

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2168/54K2168001.pdf

•

Ontwerp van KB plaatsing “klassieke sectoren” : Advies van de Commisise voor de
Overheidsopdrachten (COO) op 17/08/16

•

Ontwerp van KB plaatsing “speciale sectoren” : fase van de opstelling (zal begin 2017
voor advies worden voorgelegd aan COO)

•

Ontwerp van KB tot wijziging van het KB algemene uitvoeringsregels : besprekingen in
de COO worden afgerond (advies COO december 2016)

STAVAZA omzettingswerkzaamheden (2)
• Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten:
gepubliceerd in BS op 17/07/16
• Ontwerp van KB plaatsing en uitvoering concessieovereenkomsten : fase
van de opstelling (één enkel KB ).
• Ontwerp van KB« gouvernance » : moet nog worden opgesteld
• Inwerkingtreding: de eerste vrijdag van de derde maand die volgt op de
publicatie van de teksten in het Belgisch Staatsblad

Infosessie
wet 17 juni 2016
Raamovereenkomst met het opnieuw in
mededinging stellen (mini-competitie)
volgens de procedure van open
offerteaanvraag in het kader van een
Opdrachtencentrale
• Tom Bastiaensen

Raamovereenkomst met het opnieuw in mededinging
stellen volgens de procedure van open offerteaanvraag
in het kader van een Opdrachtencentrale

Eerste benadering
•

De deelnemers worden opnieuw in mededinging geplaatst voor elke bestelling door de
klanten.

•

Deze procedure is handig voor een aanbestedende dienst die op zijn eigen raam-

overeenkomst kan bestellen, maar dit is minder het geval bij een Opdrachtencentrale
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Raamovereenkomst met het opnieuw in mededinging
stellen volgens de procedure van open offerteaanvraag
in het kader van een Opdrachtencentrale

Moeilijkheden bij de Opdrachtencentrale
•

Hoe ervoor zorgen dat de procedure naar behoren zal worden uitgevoerd door klanten

en deelnemers (conformiteitcriteria en gunningscriteria) ?
•

Zal deze procedure het werk van de aankopers niet verzwaren ? (in vergelijking met een

'standaard' FORCMS contract) => verlies van het voordeel van het contract bij een
Opdrachtencentrale?

•

Hoe de e-procurement applicatie integreren, in het bijzonder e-catalogus?

Oplossing :
Raamovereenkomst "op Cypriotische wijze"
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Raamovereenkomst met het opnieuw in mededinging
stellen volgens de procedure van open offerteaanvraag
in het kader van een Opdrachtencentrale

Raamovereenkomst "op Cypriotische wijze"
•

Procedure gebruikt door Cyprus.

•

In plaats van de concurrentie tussen de deelnemers te hernieuwen voor elke
bestelling, wordt de concurrentie opnieuw gelanceerd elke x maanden waarbij alle
betselbons worden verzonden naar de opdrachtnemer (opdrachtnemers in geval
van meerdere percelen) gekozen voor deze periode.
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Raamovereenkomst met het opnieuw in mededinging
stellen volgens de procedure van open offerteaanvraag
in het kader van een Opdrachtencentrale

In de praktijk
FORCMS-GSM-098 : MOBIELE TERMINALS VOOR COMMUNICATIE
Sommige in het bestek op te nemen clausules
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Raamovereenkomst met het opnieuw in mededinging
stellen volgens de procedure van open offerteaanvraag
in het kader van een Opdrachtencentrale

Opdrachtencentrale
•

Voor deze raamovereenkomst treedt de Federale overheidsdienst “Personeel en
Organisatie” - FOR op als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, §1, 4°, tweede
streepje van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten van 15 juni 2006.

•

Opmerking: art. 43 § 1, al 2 voorziet nu dat de begunstigden van een
raamovereenkomst moeten worden geïdentificeerd in het bestek.

•

Enkel FOR is bevoegd om de deelnemers aan de raamovereenkomst opnieuw in
mededinging te stellen en voor het sluiten van de latere opdracht(en).
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Raamovereenkomst met het opnieuw in mededinging
stellen volgens de procedure van open offerteaanvraag
in het kader van een Opdrachtencentrale

Deelnemers en opdrachtnemer
•

De inschrijvers met wie de raamovereenkomst gesloten wordt, worden “deelnemers”
genoemd.

•

De deelnemer(s) met wie één van de latere opdrachten gesloten wordt, wordt de
“opdrachtnemer” genoemd.

Gekozen procedure - Modaliteit
•

Open offerteaanvraag.

•

Raamovereenkomst met 3 deelnemers met het opnieuw in mededinging stellen
volgens de procedure van open offerteaanvraag.
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Raamovereenkomst met het opnieuw in mededinging
stellen volgens de procedure van open offerteaanvraag
in het kader van een Opdrachtencentrale

Gunning
•

De quotering van de offerte zal berekend worden via het Excel-blad “FORCMS-GSM098-formulier.xlsx” bij dit bestek bijgevoegd (hieronder “Excel-blad genaamd”) (…).

Raamovereenkomst
• De weerhouden deelnemers voor de latere opdrachten zullen de drie inschrijvers zijn
(voor zover dat ten minste 3 inschrijvers een geldige offerte hebben ingediend) die de
economische meeste interessante regelmatige offertes hebben ingediend.
Eerste latere opdracht
• De eerste latere opdracht wordt gegund aan de inschrijver/deelnemer die de
economisch meest interessante regelmatige offerte heeft ingediend.
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Raamovereenkomst met het opnieuw in mededinging
stellen volgens de procedure van open offerteaanvraag
in het kader van een Opdrachtencentrale

Gunning
Volgende latere opdrachten
• Elke latere opdracht die de eerste latere opdracht volgt zal gegund worden aan de
deelnemer die, na uitnodiging verstuurd door de aanbestedende overheid ongeveer 2
maanden vóór de einddata van de periodes vermelde in punt 10.2 van het huidige
bestek, de economisch meest interessante regelmatige offerte heeft ingediend.
•

Bij elke in mededingingstelling, wordt elke deelnemer toegelaten om materiaal aan te
bieden dat aan alle eisen van het bestek moet beantwoordt.

•

Bij elke uitnodiging, zullen de deelnemers het Excel-blad “FORCMS-GSM-098formulier.xlsx” invullen
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Raamovereenkomst met het opnieuw in mededinging
stellen volgens de procedure van open offerteaanvraag
in het kader van een Opdrachtencentrale

Contractuele periode
De raamovereenkomst en de eerste latere opdracht
•

De rangschikking van de inschrijvers en in het bijzonder van de deelnemers zal door de
aanbestedende overheid betekend worden. De raamovereenkomst eindigt op 30-062020 (24u00).

De latere opdrachten
•

De kennisgeving van de gemotiveerde beslissing van gunning geldt als sluiting van de
eerste latere opdracht. Gelijktijdig en samen met deze kennisgeving zal de
aanbestedende overheid de datum van aanvang en einde van de uitvoering van de
latere opdrachten meedelen, d.w.z. de datum waarop de klanten bestellingen op het
contract zullen kunnen plaatsen.
Deze data zullen bij voorkeur vastgelegd als volgt:
Latere opdracht 1 : van 01-07-2016 (00u00) tot 31-12-2016 (24u00).
(….)
Latere opdracht 8 : van 01-01-2020 (00u00) tot 30-06-2020 (24u00).
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Raamovereenkomst met het opnieuw in mededinging
stellen volgens de procedure van open offerteaanvraag
in het kader van een Opdrachtencentrale

Indiening en opening offertes
De raamovereenkomst en de latere opdracht – indiening van offertes
•

In het kader van de huidige procedure en de latere opdrachten verplicht de
aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen voor het indienen van
de offertes.

De raamovereenkomst en de latere opdracht – opening van offertes
•

Voor de latere opdrachten, zullen de deelnemers via de internet website
https://enot.publicprocurement.be uitgenodigd worden om op
https://eten.publicprocurement.be een offerte in te dienen. De uitnodiging zal al de
nodige informaties betreffende de indiening van de offertes en de opening hernemen.
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Raamovereenkomst met het opnieuw in mededinging
stellen volgens de procedure van open offerteaanvraag
in het kader van een Opdrachtencentrale

Borgtocht
•

Een borgtocht is voorzien voor elke latere opdracht.

Leveringstermijn
•

Alle bestellingen moeten worden geleverd binnen een maximale termijn van 15

kalenderdagen na de datum van het verstrijken van de contractuele periode van de
latere opdracht.
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Raamovereenkomst met het opnieuw in mededinging
stellen volgens de procedure van open offerteaanvraag
in het kader van een Opdrachtencentrale

Vragen ?
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Nieuwe wetgeving:
impact op e-Procurement
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Overzicht
• e-Notification

• e-Tendering
• Proces

98

e-Notification
• Werkwijze met Europa verandert
• Webservices
• Pagina “Mijn bekendmakingen”:
•

Bevestigingsnummer van Europa

•

Ontvangstdatum
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e-Notification
•

18 formulieren (nieuwe en bewerkte)
•

Sociale en andere specifieke diensten

•

Concessie

•

Aankondiging van een gegunde opdracht

•

•

Gunning

•

Niet-gunning

•

Stop procedure

Eén aankondigingsformulier voor verschillende doelen
•

Vooraankondiging, aankondiging van een opdracht en gunning van een
opdracht

•

•

Doel als extra kolom in verschillende schermen toegevoegd

Defensie en veiligheid is niet gewijzigd
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e-Notification
• Publicatieregels:
•

Europese dossiers gepubliceerd na 2 dagen
•

•

•

Geen invloed op de publicatietermijn

Maximaal 1 publicatie op een dossier per dag
•

Geen erratum op dezelfde dag als oorspronkelijke aankondiging

•

Slechts 1 erratum per dag op een dossier

Publicatie in laatste 6 dagen van de procedure  verplicht verdagen
•

< Europese drempel met 6 dagen

•

>= Europese drempel
– Tussen laatste 6 en 2 dagen met 6 dagen verdagen
– < 2 laatste dagen met 8 dagen verdagen

•

Systeem rekent een dag extra bij (de publicatiedag zelf)
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e-Notification
• Dossier inactief maken:
• Als e-Tendering niet geactiveerd is op de dag van de
indieningsdatum

• Als e-Tendering geactiveerd is
•

e-Notification dossier blijft actief totdat e-Tendering
dossier is geopend

• Geen aankondiging invullen voor OPZB
• Scherm “Nieuwe bekendmaking”
• Een filter toegevoegd
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e-Notification
• Beheer aankondiging vertalen wijzigt
• Per publicatietaal een icoon met status van de vertaling
•

Groen : gevalideerd

•

Blauw: vertaling in voorbereiding

•

Rood: vertaling niet aangemaakt
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e-Notification
• Erratum
• Nieuw: erratum datum
•

Geen aankondiging doorlopen om de indieningsdatum

te wijzigen

• Als aankoper een vraag invoeren op het forum
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e-Notification
• e-Sender
• De GEBRUIKER moet geregistreerd zijn in onze
applicatie anders wordt de publicatie geweigerd
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e-Notification & e-Tendering
• Noodprocedure
• e-Notification
•

Mogelijkheid tot erratum publiceren voor dossiers die

geïmpacteerd zijn
•

Toegelaten door de administrators

•

Aankoper heeft 24 uur om een erratum te publiceren

• e-Tendering
•

Dossier niet openen voordat het erratum is aangemaakt
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e-Tendering
• Mogelijkheid om op indieningsdatum e-Tendering
dossier automatisch te sluiten voor onderneming
• “4 Eyes Principle” komt te vervallen

• Dossierparameters aangepast
• Dubbele verzending niet zichtbaar
• Inschrijvingsformulier standaard aangevinkt
• Xades Only niet zichtbaar
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Proces

Publicatie verzenden
naar Europa
jan 1, 2017
2017 01/01

02/01

Aankondiging
gepubliceerd op BDA
jan 3, 2017
Aankondiging op
Europees niveau
jan 4,
gepubliceerd
2017
03/01

04/01
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Proces

Publicatie verzenden naar Europa
jan 1, 2017
Aankondiging gepubliceerd op BDA
jan 3, 2017
Indieningsdatum
28/02/2017 11:00

Aankondiging op Europees niveau
gepubliceerd

feb 28,
2017

jan 4, 2017

2017 01/01

08/01

15/01

22/01

29/01

05/02

12/02

19/02

26/02
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Proces
Erratum voorlaatste dag verstuurd naar
Europa met verdaging van 8 dagen
feb 27, 2017
Uiterste indieningsdatum
28/02/2017 11:00

feb 28, 2017
Erratum op BDA gepubliceerd
mrt 1, 2017

Uiterste indieningsdatum
07/03/2017 10:00
Automatische sluiting van
het dossier
mrt 7, 2017
Opening van de
offertes
08/03/2016 09:00

Erratum op Europees
niveau gepubliceerd

mrt 8, 2017

mrt 2, 2017

2017 27/02

28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03
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Bedankt voor uw aandacht!
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