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Infosessie declareren & Wet op OO 



Infosessie declareren & Wet op de OO 
I. Context 
II. Wat verandert er? 
III. Wat indienen deze declaratie februari 
IV. Wat indienen declaratie juli 
V. Wet op de Overheidsopdrachten 
VI. Redelijkheid van kosten 
VII. Sjabloon aanvraag cofinanciering 
VIII. Hoe bijlagen indienen (E-loket) 
IX. Communicatieverplichtingen 



I. Context 
• Vlaamse Landmaatschappij is beheersdienst voor subsidieprogramma’s onder PDPO III 
• Subsidieverdeling: 50 % Europa, 25 % Vlaams, 25 % Provinciaal (uitzondering Plattelands 

Plus) 
• Na interne en externe audits moeten een aantal zaken beter opgevolgd worden 
• Meest concrete gevolg: 

– Meer controle op naleving van de Wet op de Overheidsopdrachten (WOO) 
– Meer controle op naleving redelijkheid van kosten 
– Vertaling in “Exceldocument” declaratie 

 
 



II. Wat verandert er? 
 

• Algemeen: strengere verantwoording van kosten > € 2.500 (exclusief BTW) 
 Opgelet! Het gaat over de opdracht! (let op voor splitsen van facturen) 

• Aan financieel overzicht zal ruimte toegevoegd worden voor: 
– Marktbevraging 

o Omschrijving opdracht 
o Consultatie markt 
o Voorstel van keuze leverancier 
o Motivering 

– Wet op de overheidsopdrachten > € 30.000 (exclusief BTW) 
o Omschrijving van de opdracht 
o Gevolgde procedure 

 
 

 
 



III. Wat indienen declaratie februari 
• Wet op de Overheidsopdrachten niet te volgen? 
 Declaratie zoals vorige declaraties indienen 
 

• Wet op de Overheidsopdrachten te volgen? 
 Vanaf > € 2.500 marktbevraging aantonen 

 
 
 
 
 
 
 

  LEADER Omgevingskwaliteit Platteland Plus 
Voortgangsverslag 
+ aanvraag 
cofinanciering (Excel) 

X X X 

Bewijsstukken 
wet op OO (> € 2.500) 

X X Te bewaren 

Bewijsstukken 
loonkosten 

X X X 

Bewijsstukken onkosten X X  Te bewaren 



IV. Wat indienen declaratie juli 
• Algemeen principe: kosten > € 2.500 = steeds marktbevraging aantonen 

(ook wie Wet op de OO niet moet volgen) 
 In kader van redelijkheid van kosten 

• Te volgen procedures afhankelijk van volgen Wet op OO 
   
•  

 
 
 
 
 
 
 

  LEADER Omgevingskwaliteit Platteland Plus 
Voortgangsverslag 
+ aanvraag 
cofinanciering (Excel) 

X X X 

Bewijsstukken 
koste > € 2.500 

X X X 

Bewijsstukken 
loonkosten 

X X X 

Bewijsstukken onkosten X X  Te bewaren 



V. De wet op de overheidsopdrachten 
• Wie moet voldoen aan de wet op de overheidsopdrachten? Cf. draaiboek 
• Procedure 

• Tot € 30.000 excl. BTW – aanvaarde factuur 
Altijd marktbevraging kunnen aantonen! 
Voor onkosten tussen € 2.500 en € 30.000 – gunning meesturen met 
declaratie  

• Vanaf € 30.000 - onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking 

• Tussen € 30.000 - € 144.000 – vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking 

 



V. De wet op de overheidsopdrachten 

Link draaiboek 

https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek


VI. Redelijkheid van kosten 
• Vanaf declaratie juli geldt dit voor alle promotoren 
• Bewijslast afhankelijk van feit of je Wet  op OO moet volgen 
 Indien je Wet op OO moet volgen: gebruik procedure Wet op de 
 OO 
 In je Wet op de OO niet moet volgen: > € 2.500 marktbevraging 
 kunnen aantonen a.d.h.v. minstens 3 offertes 

 



VII. Sjabloon ‘aanvraag cofinanciering’ 
• Zie aparte Excel 



VIII. Bijlagen indienen 
Maak één Zip-bestand (max. 50 mb) met volgende bestanden 
en submappen: 

• Bestanden: Voortgangsverslag + aanvraag 
cofinanciering in Excel (geen pdf)! 

• Submappen: bijlagen bij voortgangsverslag, facturen 
en betaalbewijzen, loonfiches, marktbevraging, wet 
op de overheidsopdrachten 

 Gebruik logische namen en nummering! 



Hoe een ZIP-bestand maken? 



IX. Communicatieverplichtingen 
• Alle publicaties – zoals brochures, kaarten, artikels, websites, uitnodigingen, 

flyers, infoborden, audiofragmenten (bijv. radiospot), … 
• Met als doel te informeren over het project 
• Ook promotiemateriaal i.k.v. het project waarvan kosten niet worden ingediend – 

moeten voldoen aan communicatieverplichtingen! 
 
 

 Het niet naleven van communicatieverplichtingen kan tot sancties 
 leiden! 
 

 



Waar vind je info? 



Contactgegevens Plattelandsloket 
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