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De juridische dienstverlening door advocaten is onderworpen aan de (huidige) 
regelgeving inzake overheidsopdrachten, die in werking getreden is op 1 juli 2013. De 
regelgeving is van toepassing, ongeacht of het gaat om de aanstelling van advocaten in 
het kader van een geschil of van een gerechtelijke procedure, dan wel in het kader van 
juridische adviesverlening (bv. juridische consultancy of studies). 
 
In de beide gevallen gaat het om juridische diensten in de zin van de bijlage II B van de 
wet van 15 juni 2006. Overeenkomstig art. 26, § 2, 4° van deze wet kunnen deze 
diensten geplaatst worden door middel van een onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking, ongeacht het bedrag en zonder een specifieke motivering. 
 
De vroegere regelgeving inzake overheidsopdrachten ging uit van de onmogelijkheid om 
meerdere deelnemers te raadplegen voor wat betreft de advisering en bijstand in het 
kader van een geschil of een gerechtelijke procedure. De regelgeving die op 1 juli 2013 
in werking trad, verplicht de overheden echter om ook in deze gevallen de aanstelling 
van advocaten door middel van een overheidsopdracht te laten verlopen. 
 
Artikel 146 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 bepaalt immers dat (behoudens 
andersluidende bepalingen in de opdrachtdocumenten) de plaatsing van deze juridische 
diensten ook door middel van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking moet 
gebeuren. 
 
Dit doet uiteraard geen afbreuk aan de mogelijkheid om de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking te gebruiken voor opdrachten onder het drempelbedrag van 
207.000 euro (exclusief BTW). Bij die procedure moet de opdracht niet vooraf 
bekendgemaakt worden, maar kan de opdrachtgevende overheid de deelnemers zelf 
selecteren. Hier geldt ook als principe dat het raadplegen van meerdere deelnemers 
verplicht is. 
 
Daarnaast blijft ook nog de mogelijkheid bestaan om een opdracht toe te kennen volgens 
‘aanvaarde factuur’, op voorwaarde dat het bedrag van de opdracht niet hoger ligt dan 
8.500 euro (exclusief BTW). In dat geval kan de opdrachtgever zich, indien mogelijk na 
raadpleging van verschillende potentiële deelnemers, tot één bepaalde advocaat richten. 
Deze raadpleging is niet aan vormvereisten onderworpen (bv. telefonische raadpleging, 
vergelijking op basis van informatie beschikbaar op websites, …). 
 
In de praktijk werkt de Vlaamse overheid voor de aanstelling van advocaten vaak met 
een raamovereenkomst. Die laat toe om gedurende een bepaalde periode de 
voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen en die, volgens en naarmate 
de behoeften zich aandienen, een concrete invulling te geven aan de hand van aparte 
bestellingen. Dergelijke raamovereenkomsten kunnen in de regel voor een periode van 
maximum vier jaar gesloten worden met meerdere dienstverleners of advocaten. 
 
De afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten van het Agentschap Facilitair 
Bedrijf heeft voor de beide onderhandelingsprocedures (met en zonder bekendmaking) 
een modelbestek opgesteld voor opdrachten inzake juridische bijstand en 



vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting. 
Deze modelbestekken staan ter beschikking van de entiteiten van de Vlaamse 
administratie. Die entiteiten kunnen het bestek verder uitwerken op maat van hun eigen 
situatie en noden. 
 
Krachtens de deontologische code voor de personeelsleden van de kabinetten van de 
leden van de Vlaamse Regering (uitgevaardigd bij omzendbrief VR 2007/40 van 21 
december 2007) verloopt de organisatie van de gunningsprocedures m.b.t. 
overheidsopdrachten binnen de administratie. Er kunnen dus geen overheidsopdrachten 
toegekend worden door de kabinetten van de Vlaamse ministers. 


