Overheidsopdrachten en - overeenkomsten
Overheidsinstellingen evenals de ondernemingen die hen van producten en
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overheidsopdrachtenregelgeving. Er zijn talloze opportuniteiten voor deze
cliënten, maar die hebben voor alle betrokken partijen ook juridische gevolgen.
De wereldwijde financiële crisis heeft overheden onder druk gezet om hun
begrotingstekorten en schuldenlast aan te pakken. Bedrijven strijden dan weer op
het scherp van de snee om overheidscontracten binnen te halen. De kosten voor
deelname aan gunningsprocedures zijn hoog en de financiële voorwaarden die
aan kandidaat-opdrachtnemers worden gesteld, zijn streng. De
overheidsopdrachtenregelgeving, of deze nu Belgisch, Europees of internationaal
is, houdt bij niet-naleving zowel voor de contractpartijen van de overheid als voor
het overheidscliënteel specifieke uitdagingen in. Bijvoorbeeld bevatten de
contractvoorwaarden van de federale overheid (de zogenaamde Algemene
Uitvoeringsregels) specifieke clausules waarmee een onderneming maar beter
vertrouwd kan zijn.
Om onze cliënten te helpen om die uitdagingen aan te gaan, hebben we onze
overheidsopdrachtenpraktijk uitgebouwd tot één van de grootste wereldwijd. In
tegenstelling tot vele andere kantoren adviseren wij zowel publieke actoren als
ondernemingen omtrent de vereisten inzake overheidsopdrachtenprocedures en overeenkomsten.
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Wij bieden voor alle aspecten van deze complexe materie advies en juridische
dienstverlening op maat, gaande van de strategie bij het inschrijven tot mogelijke betwistingen. Onze
dienstverlening omvat onder meer: de voorbereiding van selectie- en gunningsleidraden (bestekken), bijstand
tijdens de loop van de gunningsprocedure, de opmaak van consortiumovereenkomsten, de behandeling van
juridische beroepen tegen beslissingen inzake overheidsopdrachten, contractbeheer en contractuele vorderingen.
Onze advocaten treden ook op in gerechtelijke procedures inzake de gunning en de uitvoering van
overheidsopdrachten.
Begeleiding van een Europese instelling bij de organisatie van een overheidsopdrachtenprocedure houdende de realisatie van
een Europees beursplatform voor emissierechten, die door 24 lidstaten gezamenlijk wordt gevoerd.
Begeleiding van een gewestelijke investeringsmaatschappij in het kader van een project dat streeft naar een valorisatie van
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(ongebruikte) schoolterreinen enerzijds en de bouw van nieuwe schoolgebouwen met een zo nauw mogelijke verwevenheid van
andere functies (woningen, kinderdagverblijf) anderzijds.
Begeleiding van een provinciale huisvestingsmaatschappij bij de voorbereiding en verwezenlijking van een publiek-private
samenwerkingsvorm die tot doel zal hebben om 200 sociale koop- en huurwoningen te bouwen in het kader van het bijzonder
investeringsprogramma van een gewestelijke overheid.
Begeleiding van een netwerk van ziekenhuizen, zowel bij de voorbereiding en het doorlopen van de toewijzingsprocedure als bij
de uitvoering van de overheidsopdracht voor de realisatie van een nieuwbouwziekenhuis.
Begeleiding van een stedelijke projectvennootschap in het kader van een grootschalig gebiedsontwikkelingsproject, dat de
sanering beoogt van zwaar vervuilde terreinen (vroegere petroleumindustrie) alsmede de aanleg van een eco-effectief
bedrijventerrein.
Begeleiding van een gemeente bij de realisatie van een nieuwe zwembadinfrastructuur in het kader van een intergemeentelijke
samenwerking en door middel van publiek-private samenwerking.
Begeleiding van een private projectontwikkelaar in het ontwerp, de bouw, de financiering en de ter beschikkingstelling van een
buitengewone onderwijsinstelling en een centrum voor ambulante revalidatie.
Begeleiding van de weerhouden inschrijver in het kader van diverse procedures voor de toewijzing van een domeinconcessie
betreffende de oprichting van een windturbinepark in een zeehavengebied.
Bijstand en vertegenwoordiging van een autonoom overheidsbedrijf in procedures voor de burgerlijke rechtbanken, de Raad
van State en het Hof van Justitie van de Europese Unie, met betrekking tot een geschil inzake de gebruiksrechten op een
deel van de openbare kabelnetwerken.
Bijstand en vertegenwoordiging van een telecomoperator in een procedure voor het Gerecht van de Europese Unie, met
betrekking tot een geschil inzake de aanduiding van een netwerkoperator voor een door de Europese Unie beheerd
datanetwerk.
Bijstand en vertegenwoordiging van een federale overheidsdienst in procedures voor de burgerlijke rechtbanken en de Raad
van State aangaande een belangrijke overheidsopdracht voor de productie van paspoorten.
Begeleiding van twee steden in het kader van een overheidsopdracht voor de inkoop van telecomdiensten voor de
gemeentelijke diensten.
Begeleiding van een groot overheidsbedrijf bij de outsourcing van hun IT-departement

ACHTERGROND

Publicaties
New Permitting Proceedings in Brussels as from 1 September
2 September 2019
Last year, the Brussels Capital Region approved a major reform of the Brussels Code of Spatial Planning. A limited number of
reforms immediately entered into force on 30 April 2018. Due to the lack of executing decrees, the implementation of the
reforms relating to permitting was postponed until 1st September 2019.

Nieuwe vergunningsprocedure in Brussel vanaf 1 september
2 September 2019
Vorig jaar keurde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een grote hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening
(BWRO) goed. Een beperkt aantal hervormingen (meer in het bijzonder deze m.b.t. planning) trad reeds in werking op 30 april 2018
(zie ook onze eerdere newsflash van 2 mei 2018 hierover). Het tweede deel van de hervormingen zou normaal op 20 april 2019 in
werking treden. Omdat een deel van de uitvoeringsbesluiten niet tijdig klaar waren, traden slechts enkele wijzigingen in werking op
die datum en stelde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de inwerkingtreding uit tot 1 september 2019.

Gemeentewegen slaan nieuwe weg in vanaf 1 september
2 September 2019
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Op 3 mei 2019 heeft het Vlaams Parlement het voorstel van decreet houdende gemeentewegen bekrachtigd en afgekondigd. Het
decreet gaat uit van een geïntegreerde benadering en werkt één uniforme regelgeving uit voor alle gemeentewegen. Alle
gemeentewegen krijgen een vergelijkbaar statuut en uniforme procedures, wat zorgt voor meer eenduidigheid.

Trump issues Executive Order on securing information and communications technology and services – key
points
16 MAY 2019
The order is issued pursuant to the National Emergencies Act and the International Emergency Economic Powers Act, the latter
creating potential civil and criminal liability for those violating EOs and regulations issued under its authority - liabilities that can
expand to include those who facilitate a violation.

EU Policy & Regulatory Alert - EU Publishes Artificial Intelligence Ethics Guidelines
12 APR 2019
On 8 April 2019, the EU's High-Level Expert Group ("AI HLEG") on Artificial Intelligence ("AI") published the much-anticipated
"Ethics Guidelines for Trustworthy AI", setting out a horizontal framework for the development and deployment of ethical and
robust AI systems across the EU

Brusselse stedenbouw beweegt
3 APR 2019
Er zijn heel wat bewegingen op til in de Brusselse stedenbouwregelgeving. Vorig jaar reeds keurde het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een grote hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) goed. Een beperkt aantal
hervormingen (meer in het bijzonder deze m.b.t. planning) trad reeds in werking op 30 april 2018.

EU Policy & Regulatory Update: First Designations under EU's Chemical Weapons Sanctions Regime
24 JAN 2019
On 21 January 2019, the Council of the European Union (EU) adopted Decision (CFSP) 2019/86 amending Decision (CFSP)
2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons, listing nine individuals and one
entity under the EU's Chemical Weapons Sanctions regime.

EU Policy & Regulatory Update - EU Adds Three Iranian Persons to EU Terrorist List
14 JAN 2019
On 8 January 2019, the Council of the European Union (EU) adopted Decision (CFSP) 2019/25 amending and updating the list of
persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP.

EU Impact: Monthly update on the latest EU policy and regulatory developments, issue 11
5 DEC 2018
Edition 11 of our monthly update on the latest EU policy and regulatory developments
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EU Policy & Regulatory Alert: New Regulation on Foreign Direct Investment Screening in the EU
22 NOV 2018
The European Union is moving fast towards establishing a joint regulatory and policy framework for Europeans to seize the
opportunities provided by Artificial Intelligence (AI) and to reinforce Europe's competitiveness in this field.

EU Impact - Issue 10
31 OCT 2018
Edition 10 of our monthly update on latest EU Policy and regulatory developments.

EU Impact: Monthly update on the latest EU policy and regulatory developments, Issue 9
2 OCT 2018
Edition 9 of our monthly update on the latest EU policy and regulatory developments.

State of the Union - Takeaways for International Business
14 SEP 2018
In his final State of the Union address on 12 September 2018, European Commission President Jean-Claude Juncker took stock
of the work delivered during his Presidency, and provided an outlook on the challenges and initiatives ahead.

EU Impact - Issue 8
31 AUG 2018
Edition 8 of our monthly update on latest EU Policy and regulatory developments.

The Ukrainian defense industry — challenges and proposals for reform
16 AUG 2018
Considering serious national security challenges, the reform of Ukrainian defense industry is a top priority.

First Round of US Sanctions Reintroduced and EU Blocking Statute Updated
7 AUG 2018
US President Donald Trump announced on 8 May 2018 his decision to withdraw from the Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPOA), commonly known as the "Iran Nuclear Deal", reached in Vienna on 14 July 2015. The US provided 90- and 180-day
wind-down periods before the US nuclear-related secondary sanctions would be reintroduced.

EU Impact - Issue 7
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31 JUL 2018
Edition 7 of our monthly update on the latest EU Policy and Regulatory developments.

EU Policy and Regulatory update: EU extends sectoral sanctions against Russia
20 JUL 2018
On 5 July 2018, the Council of the European Union (EU) adopted Council Decision (CFSP) 2018/964 extending the economic
sanctions that target the financial, energy and defence sectors, as well as the area of dual-use goods of the Russian economy
(the so-called "sectoral sanctions"). The sectoral sanctions, which were due to end on 31 July 2018, will therefore remain in place
until at least 31 January 2019.

EU Impact - Issue 6
4 JUL 2018
Edition 6 of our monthly update on the latest EU Policy and Regulatory developments.

Hof van justitie zet huidige bouwcodes op de helling
25 JUN 2018
Met een arrest van 7 juni 2018 (C-671/16) verruimt het Europese Hof van Justitie (nogmaals) het toepassingsgebied van de
plan-m.e.r.-richtlijn. Dit betekent ondermeer dat overheden voorafgaandelijk aan de goedkeuring van een stedenbouwkundige
verordening, deze verordening aan een milieueffectenbeoordeling moeten onderwerpen.

EU Impact - Issue 5
5 JUN 2018
Edition 5 of our monthly update on the latest EU policy and regulatory developments.

EU Policy and Regulatory update: EU Legislation to Block US Extraterritorial Sanctions against Iran
21 MAY 2018
On 18 may 2018, the European Commission has launched the process to "activate" EU Council Regulation No 2271/96 (EU
Blocking Statute) and to expand the scope of the EU Blocking Statute to include the US sanctions against Iran.

Is collaborative working improving in operational PPPs?
16 MAR 2018
An in-depth look at some of the key questions facing the PPP market, with direct input from those at the coalface of the
industry.

The Dutch move to terminate intra-EU BITs following the Achmea decision
10 MAY 2018
The Netherlands has announced that it will seek to terminate its bilateral investment treaties (BITs) with Slovakia and other EU
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member states. The Dutch government's decision is an important step following the much anticipated ruling issued in March 2018
by the Court of Justice of the European Union (CJEU) in Achmea v Slovakia.

Hervorming van het BWRO uit de startblokken
2 MAY 2018
Het startschot werd gegeven voor een grondige hervorming van het BWRO met als doel de verschillende procedures beter op
mekaar af te stemmen, de procedures te versoepelen en de termijnen te verkorten.

EU Impact - Issue 4
30 APR 2018
Edition 4 of our monthly update on the latest EU policy and regulatory developments.

The prospect for deep and comprehensive trade agreements with the Commonwealth post Brexit
27 APR 2018
The UK Government is eager to promote the merits of increased trade with the Commonwealth after Brexit. The Commonwealth
Heads of Government Meeting ("CHOGM") held in London from 16 - 20 April 2018 was a much needed opportunity to showcase
credible post-Brexit trade and investment opportunities with some of the world's most diverse and fast growing economies.

EU Impact - Issue 3
5 APR 2018
Edition 3 of our monthly update on the latest EU policy and regulatory developments.

EU Impact - Issue 2
6 MAR 2018
Edition 2 of our monthly update on the latest EU policy and regulatory developments.

EU Impact - Issue 1
14 FEB 2018
Welcome to the first edition of the "EU Impact" - our new monthly EU Policy and Regulatory newsletter.

Het Vlaams Onteigeningsdecreet - Klaar voor de start?
22 DEC 2017
Bij de zesde staatshervorming werden de gewesten in ons land bevoegd voor het onteigeningsrecht. Het Vlaams Parlement
maakte van deze bevoegdheid gebruik en keurde op 15 februari 2017 het nieuwe Onteigeningsdecreet goed.

Het Vlaams Onteigeningsdecreet - Klaar voor de start?
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22 DEC 2017
Bij de zesde staatshervorming werden de gewesten in ons land bevoegd voor het onteigeningsrecht. Het Vlaams Parlement
maakte van deze bevoegdheid gebruik en keurde op 15 februari 2017 het nieuwe Onteigeningsdecreet goed.

The Cybersecurity Framework: Administration, Congress move to incentivize private-sector cooperation,
strengthen federal acquisition process
12 SEP 2013
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TopCo liability panel
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Brexit guidelines webinar: The view from Brussels and London
23 MAR 2018
Webinar

Privatisation of public goods and services in the EU and Greece in particular
16 JAN 2018
Brussel

Global virtual teams - Making it work
23 NOV 2017

WIN FUTURE LEGAL LEADERS 2017
London

NIEUWS
DLA Piper advises BrewDog on acquisition of iconic Berlin brewery
6 MAY 2019
DLA Piper has advised BrewDog, a multinational craft brewery and pub chain based in Scotland, on the acquisition of World
Bistro & Gardens in Berlin from Stone Brewing, one of the largest craft breweries in the US.
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DLA Piper announces partnership promotions for 2018
3 APR 2018
DLA Piper is proud to announce that 62 lawyers have been promoted to its partnership. The promotions are effective as of 1
April 2018 in the United States and 1 May 2018 for EMEA and Asia Pacific. The promotions were made across many of the firm's
practice areas in 42 different offices throughout 20 countries.
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