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Overheidsopdrachten

Introductie
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Wie zijn wij en wat doen 
wij?
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Team Overheidsopdrachten

Guido Lommaert 

Laurens Smaers 

Judith Verbraeken

overheidsopdrachten@provincieantwer
pen.be

mailto:overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
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Voor wie werken wij?

• Centrale administratie

• Buitendiensten

• APB’s

• Vzw’s 
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Wat doen wij?

• Adviesverlening

• Opleidingen

• Sjablonen

• Raamovereenkomsten Logistiek

• Strategisch meedenken naar pragmatische oplossingen 
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Hoofdstuk nr 1

Spelregels
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Wettelijke spelregels: Nieuwe 
regelgeving
• Vanaf 30 juni 2017

• Wet 17 juni 2016, zijnde de basiswet (begripsomschrijving e.d.)

• KB 18 april 2017=> “KB plaatsing” of de spelregels voor het 
voeren van een gunningsprocedure

• KB 14 januari 2013 => “KB uitvoering” of de algemene 
voorwaarden van de overheid

• Wet 17 juni 2013 => “Rechtsbescherming” 
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Hoe zit de regelgeving in elkaar?

Wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten

Koninklijk besluit van 18 april 2017 

plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren 

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de 

informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten en concessies

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot 

bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten
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Wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten

Definities

Procedures Basisbeginselen

Toepassingsgebied
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Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

Plaatsingsprocedures Procedureregels om 
opdrachtnemer aan 
te stellen Bekendmakingsregels 

Regelmatighe
id

Selectie

Gunning
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Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten

Betaling

Fouten en 
sancties

Borg
Wijziging

Oplevering 
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Wanneer is iets een 
overheidsopdracht?
• Overeenkomst

• Tegen betaling

• Van bepaalde prestaties (werken, leveringen of diensten) 

• Overheden

• APB’s

• Gesubsidieerden 
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Aard van de opdracht
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Verschillende procedures

Plaatsingprocedures

Openbare procedure

Niet-openbare procedure

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Aanvaarde factuur

Volledigheidshalve maken we nog melding van de mededingigsprocedure met onderhandeling, maar deze is ingewikkelder in gebruik dan de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
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Detail verschillende procedures

• Overzicht

Overzicht plaatsingsprocedures 

Plaatsingsprocedures Kenmerken Vrij te gebruiken 

Openbare procedure - Selectie en gunning in 
één fase 

- Publicatie via e-
notification 

- Indiening via e-tendering 

Ja 

Niet-openbare procedure - Selectie en gunning in 
twee fasen 

- Publicatie via e-
notification 

- Indiening via e-tendering 

Ja 

Vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande 
bekendmaking 

- Selectie en gunning in 
één fase 

- Publicatie via e-
notification 

- Indiening via e-tendering 

Tot 221.000 EUR exclusief 
btw voor leveringen en 
diensten 
Tot 750.000 EUR exclusief 
btw voor werken 

Onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande 
bekendmaking 

- Gunning na raadpleging 
meerdere ondernemers 

- Aanvraag offertes via 
mail of e-notification 

- Indienen offertes via 
mail of e-tendering 

- Geen ondertekening van 
offerte vereist 

Tot 144.000 EUR exclusief 
btw voor leveringen, 
diensten en werken 
Andere redenen, mits 
motivering zie artikel 42 Wet 
Overheidsopdrachten 

Aanvaarde factuur - Gunning na raadpleging 
meerdere ondernemers 

- Aanvraag offertes via 
mail 

- Indienen offertes via 
mail 

- Geen ondertekening van 
offerte vereist 

Tot 30.000 EUR exclusief btw 
voor leveringen, diensten en 
werken 

Volledigheidshalve maken we hieronder nog melding van een procedure, maar deze is 
ingewikkelder in gebruik dan de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.  

Mededingingsprocedure met 
onderhandeling1 

- Selectie en gunning in 
twee fasen 

- Publicatie via e-
notification  

- Indiening via e-tendering 

Tot 221.000 EUR exclusief 
btw voor leveringen en 
diensten 
Tot 750.000 EUR exclusief 
btw voor werken 
Andere redenen, mits 
motivering zie artikel 38 Wet 
Overheidsopdrachten 

 

                                                           
1 De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking is eenvoudiger in gebruik dan de mededingingsprocedure met onderhandeling en heeft dus ook de voorkeur tot 221.000 EUR exclusief btw.  
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Focus op de aanvaarde 
factuur
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Verwerking in de wet

• Art. 92 Bepalingen die van toepassing zijn op 
overheidsopdrachten van beperkte waarde – Aanvaarde 
factuur 

De overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 
30.000 euro exclusief btw zijn uitsluitend onderworpen aan:

1°de bepalingen van titel 1 (inleidende bepalingen, algemene bepalingen 

en definities), met uitzondering van de artikelen 12 en 14;

artikel 12: betaling voor verstrekte en aanvaarde prestatie

artikel 14: regels aangaande de communicatiemiddelen

2°de bepalingen inzake het personeel en materieel toepassingsgebied 
bedoeld in hoofdstuk 1 van titel 2.
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Verwerking in de wet

• De principes zijn van toepassing:

• Gelijkheid

• Niet discriminatie

• Transparantie

• Proportionaliteit 

• Opgelet:

• Omzeilen regelgeving mag niet!

• Kunstmatig beperken van de mededinging mag niet!

• Belangenconflicten vermijden!
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Specifieke spelregels

• 0 tot 2.500,00 EUR exclusief BTW: 1 offerte voldoende 

• < 30.000,00 EUR exclusief BTW (aangenomen factuur): 3 offertes
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Hoofdstuk nr 2

Hoe te werk gaan?
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Kenmerken aanvaarde factuur

- Vormvrij

- Kan schriftelijk of elektronisch.

- Per mail

- Per brief

- Websites 

- Eventueel zelfs telefonisch of persoonlijk ter plaatse (bewijslast is 

moeilijker om aan te tonen dat je er drie hebt gecontacteerd)

- Opmaak (digitaal) dossier

- Opmaak contract is geen verplichting
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Kenmerken aanvaarde factuur

• Geen uitsluitingsgronden

• Dus geen rsz, geen fiscaal attest, geen nazicht van niet-faillissement

• Geen kwalitatieve selectie

• Geen referenties, geen cv’s, geen omzet, geen jaarrekening,…

• Afgeslankte motiveringsplicht

• Deze opdrachten zijn onderworpen aan de gemeenrechtelijke regeling in 

verband met de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. De 
motiveringsplicht vervat in de wet rechtsbescherming is niet van 

toepassing:

• Je hoeft dus geen gunningsverslag op te maken

• Kennisgevingen aan inschrijvers

• Niet verplicht
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Aandachtspunten aanvaarde factuur

• Kb uitvoering = algemene voorwaarden aanbestedende overheid 
niet van toepassing

• aandachtspunten:

• Betalingstermijnen

• Uitvoeringstermijn (diensten) of leveringstermijn (leveringen) 

• Intellectuele rechten 

• Omvang prestaties 

• Controle producten

• Garanties 

• Verzekering 
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Aandachtspunten aanvaarde factuur

• Algemene voorwaarden van de 

opdrachtnemer gevoegd bij de offerte lezen 
alvorens zonder meer over te gaan tot een 
bestelling! 
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Oefeningen 

• Als je prijs vraagt, ben je dan verplicht de goedkoopste te kiezen? 
Zo nee, welke andere motieven kunnen een rol spelen 
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Oefeningen

• Als je prijs vraagt voor 3 bloembakken, mag je er dan een 4de

bijkopen zonder nieuwe prijsvraag?
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Oefeningen

• Mag je nog onderhandelen? Ook over de eisen die je zelf stelde in 
je prijsvraag?
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Oefeningen

Voorbeeld algemene voorwaarden leverancier. Welke zouden 
mogelijk problematisch kunnen zijn? 
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Aantal aandachtspunten bij oefening 
hierboven
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Wet op de 
overheidsopdrachten in de 
declaraties
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Declaraties

• 15/2 – 15/7 via het plattelandsloket

• Word-sjabloon

• Excel-sjabloon

• bijlagen
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Wodo in het voortgangsverslag

Opdracht 1 (EXCL. BTW) Opdracht 2 (EXCL. BTW)

ALGEMENE 

GEGEVENS

Omschrijving 

opdracht

opdrachtgever

uitvoerder

geraamd bedrag (ex. 

btw)

gegund bedrag (ex. 

btw)

gunningsprocedure Kies een item. Kies een item.

classificatie Kies een item. Kies een item.

DATA (indien van 

toepassing)

datum voorpublicatie

verzending nationale 

publicatie 

verzending Europese 

publicatie

einddatum ontvangst 

offertes

datum gunning

datum sluiting 

contract

datum 

contractwijziging

UITVOERING

stand van zaken 

opdracht

totaal betaald bedrag 

bedrag aanvullende 

werken

motivering aanvullende 

werken

EXTRA INFO
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Wodo in excel-sjabloon
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Wet op overheidsopdrachten

• Voor elke opdracht > €2500 (!≠opdracht – factuur)

• €2.500 - €30.000: sjabloon marktbevraging (M1 – M2…)
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Wet op de overheidsopdrachten

• >€30.000 (O1, O2, …)
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Wodo in de bijlagen

• Bijlagen zijn max. 50MB per bijlage

• Je kan in het tabblad declaraties ook altijd gaan kijken naar je 
vorige declaraties

• Optie 1: zip-bestand met mappen structuur

• Excelsjabloon

• Voortgangsverslag

• Map facturen en betaalbewijzen: factuur en bijhorend betaalbewijs achter 
elkaar

• Map loonfiches

• Map bijlagen voortgangsverslag

• Map marktbevraging met submappen voor elke marktbevraging

• Map wodo met submappen per opdracht

• Map communicatie

• Optie 2: per map van hierboven 1 pdf maken met duidelijke naam



Bedankt

DIENST OVERHEIDSOPDRACHTEN EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING
Departement Logistiek


