
Overheidsopdrachten 101



• Algemeen kader
• Overheidsopdrachten: stap voor stap
• Overheidsopdrachten: e-loket
• Vragen



ALGEMEEN KADER



Algemeen kader
• PDPO: publieke middelen (EU, Vlaanderen en Provincie)

• Belangrijkste beginselen van deze wetgeving:
• Gelijkheid en mededinging
• Tegen favoritisme (neutrale beoordeling)
• Optimale contractvoorwaarden en zuinigheid
• Transparantie: elke beslissing moet duidelijk en gemotiveerd zijn
• Verbod op omzeilen toepassingsgebied (bv offerte fiets vragen in platenwinkel) en 

kunstmatig beperken mededinging 
• Europese middelen > strengste controles



Algemeen kader

• De actuele versies van deze wetten en koninklijke besluiten zijn raadpleegbaar op de 
Vlaamse portaalsite van Bestuurszaken. 

• Deze gids is slechts een beknopte samenvatting. Bij interpretatie- of 
toepassingsproblemen primeert de wet!

https://overheid.vlaanderen.be/Belgische-regelgeving


Wie moet voldoen aan de wet?

• Overheden
• Publiekrechtelijke instellingen, personen, verenigingen en organisaties 

(ongeacht hun vorm en aard):
– Die opgericht zijn om te voorzien in behoeften van algemeen belang 
– Én rechtspersoonlijkheid hebben
– Én aan één van volgende voorwaarden voldoen

• Werkzaamheden worden voor meer dan de helft door overheden gefinancierd
• het beheer is onderworpen aan het toezicht van overheden of publiekrechtelijke instellingen
• meer dan de helft van de leden van de directie is door overheden of publiekrechtelijke instellingen aangewezen

• Status kan wijzigen tijdens een project!



Meer info?

Voor meer info, zie: 
- beheers- en controlehandboek overheidsopdrachten van de VLM;
- draaiboek Vlaamse Overheid; 
- praktische gids EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling);
- Opleiding plattelandsloket Oost-Vlaanderen (Advocatenbureau Geerts/Denayer).

Tool van de VLM om te controleren of je moet voldoen aan de WOO: 
https://berkeleypublisher.com/bb.html; username ‘beheersdienst@vlm.be’ en paswoord 
‘VLM’.

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Platteland/PDPOIII/Controleenbeheershandboek_overheidsopdrachten.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/praktische-gids-overheidsopdrachten-krijgt-update
https://plattelandsloket.be/wp-content/uploads/2015/05/200514-Presentatie-basisopleiding-plaatsing-overheidsopdrachten-gecomprimeerd.pdf
https://berkeleypublisher.com/bb.html


OVERHEIDSOPDRACHT UITVOEREN



Procedure kiezen: drempelbedragen
• Aanvaarde factuur: 

– < € 30.000 (excl. btw)
• Vanaf € 2.500 (excl. btw) aangeven in e-loket
• < € 2.500 documenten bijhouden, NIET in het e-loket aangeven

• Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OZVB):
– < € 140.000 (excl. btw)

• Verplichte aankondiging
– > € 140.000 (excl. btw)
– Verschillende procedures afhankelijk van leveringen/diensten en Europese drempels

• Drempelbedragen wijzigen om de paar jaar!



Procedure kiezen: type
• Diensten
• Werken
• Levering

 Verschil slechts van belang voor de Europese drempels
• opdrachten voor werken: 5.382.000 euro
• opdrachten voor leveringen: 215.000 euro
• opdrachten voor diensten: 215.000 euro
• opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro 



Procedure kiezen: aandachtspunten
• Raming om plaatsingsprocedure te bepalen (voor Europese regels)
• Maximale raming (alle percelen, maximale tijdsduur, 

herhalingsopdrachten (bij zelfde leverancier)…)
• Vooruit denken: snelle aankopen zijn niet mogelijk

– Zeer uitzonderlijk mogelijk

• Een overheidsopdracht wordt geplaatst op forfaitaire basis, met andere 
woorden tegen vaste prijs en voorwaarden. 

– Uitzonderingen: op initiatief van ‘aanbestedende overheid’ of door onvoorziene 
omstandigheden door de opdrachtnemer



Procedure kiezen: Opsplitsen
• Een groep diensten (of leveringen/werken) die behoren tot het aanbod 

van één onderneming, worden als één geheel beschouwd.
 Één opdracht
 Anders: kunstmatig opsplitsen

• Per ‘aanbestedende overheid’, niet gelimiteerd tot één project!

• Steeds vooruit denken en plannen!



Procedure kiezen: Raamcontract
• Raamcontract (één plaatsingsprocedure) voor gelijkaardige diensten over 

langere tijd
• PDPO: niet beperkt tot één bepaald project
• Basiskader ligt vast in bestek/marktbevraging: wanneer en hoeveel?
• Looptijd beperkt tot 4 jaar > maximaal ramen
• Kan bij alle procedures
• Voordelen:

– 1 plaatsingsprocedure en 1 gunning
– Nadien eenvoudige deelopdrachten
– Doorgaans betere prijs
– Vaste samenwerking



Procedure kiezen: Percelen
• Opdracht wordt verdeeld in delen, waarbij inschrijver kan kiezen tussen 

één of meerdere percelen
• Voordeel:

– Plaatsen van verschillende opdracht(en)(gedeelten) in één plaatsingsprocedure 
– Afzonderlijke percelen zijn toegankelijker voor KMO’s of sterk gespecialiseerde 

ondernemers
– Mogelijk om verschillende weging (bv prijs/kwaliteit) op te nemen per perceel

• Oppassen met leveranciers die korting geven



Aanvaarde factuur
Meest voorkomende procedure:



Aanvaarde factuur
Niet verplicht:
• Bestek
• Gunningsverslag

Verplicht:
• Marktbevraging
• Sjabloon marktbevraging (binnen PDPO)



Aanvaarde factuur: marktbevraging
Schriftelijke procedure
• Per mail
• Aanbevolen

Niet schriftelijke procedure
• Geen contact met leverancier
• Mondelinge raadpleging (telefonisch, bedrijfsbezoek, vergadering…)
• Raadpleging via website of catalogus



Aanvaarde factuur: niet schriftelijk
• Mondelinge raadpleging (telefonisch, bedrijfsbezoek, vergadering…)

– Bewijsstukken: ingevuld Excel sjabloon marktbevraging en vergelijkende tabel met de 
offertes 

– Aangeven in sjabloon dat het telefonische bevraging was

• Raadpleging via website of catalogus
– Bewijsstukken: ingevuld Excel sjabloon marktbevraging en printscreens
– Datum moet zichtbaar zijn!



Aanvaarde factuur: schriftelijk
Stap 1: gelijktijdige marktbevraging:
• Geen bestek, geen selectie of gunningscriteria… nodig (kan wel)
• Kan volledig per e-mail (bewaar alle documenten)
• Vormvrij (wettelijk)
• Aandacht voor: gedetailleerde omschrijving opdracht, waarvoor prijsvraag 

(bv per uur/dagdeel…), deadline, eventuele gunningscriteria

Stap 2: ontvangen van de offertes
• Moeten niet ondertekend zijn



Aanvaarde factuur: schriftelijk
Stap 3: opmaak van een gunningsverslag
• Sjabloon marktbevraging (‘gunningsverslag’)
• Verzamelen bewijsstukken (marktbevraging, offertes, sjabloon 

marktbevraging) en uploaden e-loket

Stap 4: bestelling
• Factuur geldt als bewijs dat de opdracht gesloten is
• Geen informatieverplichting, wel openbaarheid van bestuur



Aanvaarde factuur: aandachtpunten
Specificiteit:
• Onder zeer strikte voorwaarden kan een promotor zich hierop beroepen 

om geen marktbevraging te doen
– Indien slechts één leverancier een specifieke dienst kan leveren
– Vooral artistieke redenen
– Opletten: bij evaluatie wordt breed gekeken
– Niet aan te raden wegens strenge controles hierop!



Aanvaarde factuur: aandachtpunten
• Gunningscriteria

– Wettelijk zijn bestek en gunningsverslag niet nodig bij AF
– Als aanvrager echter niet enkel op laagste prijs wil gunnen kan hij alsnog 

gunningscriteria opnemen
• Opnemen in prijsvraag > leveranciers moeten dit weten
• Moet transparant zijn
• Wordt in rekening gebracht in sjabloon marktbevraging

• Bij schrijven/aanvang project: begroting gedetailleerd maken en dan al 
bekijken welke OHO/raamcontracten nodig zijn



OZVB: aandachtpunten
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
• Tussen 30.000 € en 140.000 €
• Schriftelijke procedure

– Bestek verplicht
• Zie presentatie ‘Plaatsen OHO’ op plattelandsloket voor meer info over vormvereisten

– E-mail is ok
– Drie leveranciers bevragen voldoende. Sterk aangeraden om drie offertes te hebben.
– Gunningsverslag verplicht (en niet enkel VLM sjabloon marktbevraging)
– Bekendmaking: inschrijver kan gemotiveerde beslissing opvragen



TOEVOEGEN AAN E-LOKET



E-loket: tabblad ‘Vragen’
• Elke promotor vult bij indiening in of hij/zij (ook voor copromotoren):

– Moet voldoen aan de WOO. Moet je niet voldoen, staven met:
• ‘Verklaring op eer i.v.m. de wet op de overheidsopdrachten’
• Resultaatrekeningen van vorig kalenderjaar

– Btw plichtig is

• Dit moet jaarlijks gedaan worden
– Status kan wijzigen! 



OHO toevoegen aan e-loket

• Platteland Plus projecten
– Promotoren moeten overheidsopdrachten uitvoeren zoals hierboven aangeduid
– Alle documentatie wordt bijgehouden door de promotor
– Moet niet worden ingegeven in het E-Loket!
– Dit wordt gecontroleerd tijdens eventueel plaatsbezoek

• LEADER en Omgevingskwaliteit (OKW) worden wel toegevoegd



OHO toevoegen aan e-loket
• Opdracht onder 2.500 € (excl. btw)

– Marktbevraging nodig (ondergrens niet bepaald)
– NIET ingeven in het e-loket
– Documentatie bijhouden om eventueel later te verantwoorden
– Factuur zelf wordt wel toegevoegd aan het E-Loket in tabblad declaratie

• Opdracht boven 2.500 € (excl. btw)
– OHO aanmaken via tabblad ‘overheidsopdrachten’
– Afhankelijk van de plaatsingsprocedure de nodige bewijsstukken opladen



OHO toevoegen aan e-loket
• Het advies is om dit te doen na gunning van de overheidsopdracht
• Kan eventueel vroeger bij grotere opdracht
• Dien de opdracht in voordat je facturen declareert
• Zorg voor duidelijke naamgeving, bv:

– 20191112 prijsvraag
– 20191112 bestek
– 20191112 offerte leverancier X
– 20191112 gunningsverslag
– 20191112 beslissing gunning



OHO toevoegen aan e-loket
Nodige bewijsstukken:

– De prijsaanvraag (effectieve mails naar elke leverancier!);
– Kopie van de offertes;
– Sjabloon marktbevraging (‘gunningsverslag’), zie plattelandsloket Oost-Vlaanderen

• Indien geen offertes werden geleverd, de verschillende prijsaanvragen;
• Eventuele motivatie waarom er maar 1 leverancier is;
• Bij stukprijzen, een tabelletje met het aantal stuks en de prijs per stuk;

Nodig bij declaratie:
– Factuur en betaalbewijs
– Koppelen aan overheidsopdracht

https://plattelandsloket.be/?page_id=5198


Demonstratie e-loket
• Tabblad ‘vragen’
• Tabblad ‘OHO’

– Staat los van declareren

• Declaratie
• Sjabloon marktbevraging (‘gunningsverslag’)



Aandachtspunten na OHO

• Documentatie tot vijf jaar na afloop project beschikbaar 
houden

• Sancties (volgens interne matrix, er zijn ook uitzonderingen):
– < € 8.500 excl. btw: 10% (+ 5% per herhaling)
– > € 8.500 excl. btw: 25% (+ 5% per herhaling)
– < € 139.000 excl. btw: 50% (+ 5% per herhaling)



VRAGEN?



MEER INFORMATIE



Ondersteuning bij OHO

• Begeleiding van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (tussen 30.000 EUR en 140.000 EUR, excl. BTW)

• Provincie Oost-Vlaanderen heeft een raamcontract met Geerts/Denayer
advocaten en treedt op als aankoopcentrale. Geerts/Denayer zorgt voor 
juridisch-administratieve begeleiding bij de plaatsingsprocedure.

• Kostprijs begeleiding volledige procedure: 2.205 EUR, excl. BTW. 
• Kan eventueel op voorhand als externe prestatie worden ingeschreven in 

het project



Contactgegevens

• platteland@oost-vlaanderen.be
• www.plattelandsloket.be
• Tel: 09 267 86 61

mailto:platteland@oost-vlaanderen.be
http://www.plattelandsloket.be/
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