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Goedgekeurd 19/12/2022 

 
1.1.1 Wetgevend kader 
 
De nieuwe regelgeving overheidsopdrachten is in werking getreden op 30 juni 2017. 
Het basiskader van de regelgeving overheidsopdrachten bestaat vanaf die datum 
uit: 
 

- Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 
- Wet betreffende de concessieovereenkomsten van 17 juni 2016 
- Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies van 17 juni 2013 (geconsolideerde tekst)  

- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren van 18 april 2017  

- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren 
van 18 juni 2017  

- Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten van 14 januari 2013 (officieuze geconsolideerde tekst) 
met bijlagen algemene uitvoeringsregels 

- Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene 
uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten van 25 juni 2017   

 

De actuele versies van deze wetten en koninklijke besluiten zijn raadpleegbaar op de 
Vlaamse portaalsite van Bestuurszaken, thema overheidsopdrachten:  
https://overheid.vlaanderen.be/Belgische-regelgeving. Ook de vorige 
regelgevingen zijn daar terug te vinden. 

 

1.1.2 Toepassingsgebied 

Een overheid die een opdracht wil laten uitvoeren (werk, levering of dienst) moet de 
reglementering op de overheidsopdrachten naleven. Die reglementering moet 
ervoor zorgen dat iedere geïnteresseerde opdrachtnemer een gelijke kans krijgt om 
de opdracht te verwerven. De mededinging is dan ook het belangrijkste 
basisbeginsel van de overheidsopdrachtenreglementering omdat het de beste 
garantie vormt voor het verkrijgen van de meest optimale contractvoorwaarden. 

De eerste vraag die een organisatie zich moet stellen: “Is het 
overheidsopdrachtenrecht op mijn organisatie of voor dit project van toepassing?”. 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/Overheidsopdrachten/regelgeving-overheidsopdrachten/20170622_bijlagen_algemene_uitvoeringsregels.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/Belgische-regelgeving
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Naar een antwoord op de vraag hoeft meestal niet gezocht te worden indien men 
zonder twijfel als overheid beschouwd kan worden zoals de Vlaamse overheid in 
zijn diverse verschijningsvormen, gemeentes en provincies...  

Het wordt moeilijker als de organisatie in kwestie een schijn van privé over zich 
heeft: een vzw, een nv... Al te vaak wordt dan op basis van de uiterlijke 
verschijningsvorm geoordeeld dat het overheidsopdrachtenrecht niet van 
toepassing is; echter vzw, nv… duiden enkel de rechtsvorm aan en zeggen in feite 
niets over het privé-gehalte van de organisatie. Het overheidsopdrachtenrecht is 
van toepassing op rechtspersonen die cumulatief aan een aantal voorwaarden 
voldoen. In geval het niet overduidelijk een overheid betreft, moeten bijgevolg deze 
voorwaarden altijd onderzocht worden vooraleer een conclusie kan getrokken 
worden.  

Verder vallen ook bepaalde gesubsidieerde opdrachten van private rechtspersonen 
onder het toepassingsgebied. Dit betekent dat, als men tot het besluit komt dat de 
organisatie privaat is en bijgevolg niet onder het toepassingsgebied van het 
overheidsopdrachtenrecht ressorteert, men toch nog zal moeten nagaan - en dit 
voor iedere opdracht van de private rechtspersoon afzonderlijk - of de regelgeving 
van toepassing is voor die specifieke gesubsidieerde opdracht. Hier is met andere 
woorden niet het statuut van de organisatie van belang, maar de aard van de 
opdracht die zij uitvoert. 

Om tegemoet te komen aan mogelijke vragen van deze organisaties en 
verenigingen over het toepassingsgebied van de regelgeving, werd door de 
Vlaamse overheid een leidraad opgesteld die het toepassingsgebied in detail 
toelicht. Deze en andere informatie zoals bijvoorbeeld een gunningsdraaiboek en 
modelbestekken, vindt u terug op www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten.  

Agentschap Innoveren & Ondernemen - in haar rol van chef de file voor de Vlaamse 
versant - kan autonoom beslissen de naleving van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten op te leggen als subsidievoorwaarde. 

 

Op wie is de wet van toepassing? 

 
A)  Overheid 

Voor sommige organisaties is geen twijfel mogelijk. Het gaat hierbij over die 
organisaties die meteen herkend worden als “overheid”: 

- de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de 

gemeenten, alsmede de verenigingen gevormd door een of meerdere van 

deze 

- de organismen van openbaar nut 

http://www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten
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- de publiekrechtelijke verenigingen 

- de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de 

temporaliën van de erkende erediensten 

- de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen 

- de polders en wateringen 

- de ruilverkavelingscomités 

Een niet-limitatieve lijst van overheidsinstellingen met rechtspersoonlijkheid kan 
men terugvinden in bijlage 1 van het KB van 18.04.2017. Voorbeelden zijn Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, Nationale Loterij, Koninklijke 
Sterrenwacht België, Regie der Gebouwen, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 
Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen… Een overheidsinstelling is aan de wet 
onderworpen, zelfs indien ze niet expliciet in de lijst is opgenomen. 

 

B) Organisaties die cumulatief aan drie voorwaarden voldoen  

Om te weten of uw organisatie onder het toepassingsgebied valt moet een antwoord 
gegeven worden op volgende vragen: 

- is ze opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen 
belang die niet van industriële of commerciële aard zijn?  

- heeft zij rechtspersoonlijkheid? 

- is er een overwegende overheidsinvloed? 

Is cumulatief aan deze drie criteria voldaan dan valt de organisatie onder het 
toepassingsgebied van de wet.  

Eerste criterium: doel van algemeen belang en niet van industriële of commerciële 
aard 

De wijze van oprichting (al dan niet onder privaatrechtelijke vorm zoals nv of vzw) is 
hier niet relevant om het toepassingsgebied van de wet af te lijnen. Het is niet de 
aard van de rechtspersoon maar zijn specifieke opdracht of doel die bepaalt of hij al 
dan niet onder het toepassingsgebied van het overheidsopdrachtenrecht valt. De 
vaststelling dat een rechtspersoon activiteiten uitoefent die van industriële of 
commerciële aard zijn, volstaat niet om te besluiten dat de 
overheidsopdrachtenregelgeving niet van toepassing zou zijn (zo heeft bv. een 
maatschappij belast met afvalverwijdering de opdracht te voorzien in een behoefte 
van algemeen belang, deze maatschappij zal ongetwijfeld eveneens industriële of 
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commerciële activiteiten ontwikkelen, maar zij valt wel degelijk onder het 
overheidsopdrachtenrecht aangezien ze voorziet in een behoefte van algemeen 
belang). 

Concreet dient aan de hand van wettelijke bepalingen of de doelomschrijving van de 
statuten te worden nagegaan óf en in welke mate specifiek een taak van algemeen 
belang is opgedragen aan de organisatie. Het principe van algemeen belang wordt 
vaak ruim ingevuld bv. voor de ruimere gemeenschap (ook onrechtstreeks).  

Of de instelling naast de publieke taak ook commerciële taken verricht is hierbij niet 
van belang. Dit geldt zelfs indien die commerciële activiteiten het grootse deel van 
de totale werkzaamheden uitmaken. Of er concurrentie mogelijk is of bestaat is 
eveneens niet doorslaggevend (kan wel een aanwijzing zijn dat het niet om een taak 
van algemeen belang gaat). Een feitelijke beoordeling, geval per geval, is nodig. 
Mogelijke indicaties: vergelijkbaar met private activiteiten en in concurrentie met 
private sector goederen of diensten aanbieden op een markt, al dan niet bestaan van 
een winstoogmerk, al dan niet zelf dragen van het economische risico van de 
activiteit….  

 

Tweede criterium: rechtspersoonlijkheid 

Dit criterium is meestal voldaan.  

Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn instellingen die, als zij niet de overheid zelf 
zijn, door de openbare overheid in het leven werden geroepen en die voor het 
algemene belang deelnemen aan het overheidsbeleid.  

Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn instellingen die hetzij door het private 
initiatief, hetzij door de overheid, optredend als privaat persoon, zijn tot stand 
gekomen en die niet deelnemen aan het overheidsbeleid.  

Bepaalde organisaties zoals feitelijke verenigingen lijken op basis van dit criterium te 
ontsnappen aan de overheidsopdrachtenregelgeving. Feitelijke verenigingen zijn 
verenigingen die een belangeloos doel nastreven zonder de vorm van een vzw of 
andere rechtspersoon te hebben. Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 
zijn samenwerkingsverbanden tussen personen die een winstoogmerk nastreven, 
zonder evenwel een rechtspersoon op te richten, bv. gemeenrechtelijke 
vennootschap, tijdelijke vennootschappen stille vennootschap. De werken, 
leveringen of diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden, 
kunnen worden samengevoegd in één enkele opdracht. Er wordt dan aangeduid wie 
in hun gezamenlijke naam zal optreden bij de gunning en de uitvoering van de 
opdracht. 

 

Derde criterium: overwegende overheidsinvloed 

Er is een overwegende overheidsinvloed wanneer:  
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- ofwel meer dan de helft gefinancierd worden door de overheden 
of overheidsinstellingen; 

- ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht van die overheden 
of overheidsinstellingen; 

- ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de 
raad van toezicht voor meer dan de helft door die overheden of 
overheidsinstellingen zijn aangewezen. 

Slechts één van deze drie gevallen dient voldaan te zijn om te kunnen spreken van 
overwegende overheidsinvloed.  

De financiering door de overheid betreft alle door de overheid ontvangen 
financiering in de loop van één jaar, dus zowel reguliere financiering als 
projectsubsidies. Deze overheidsfinanciering wordt vervolgens vergeleken met de 
totale inkomsten van de organisatie. De controle op dit criterium kan gebeuren aan 
de hand van de laatst goedgekeurde resultatenrekening op moment van gunning van 
de opdracht (ontvangen subsidies in klasse 1 en/of klasse 7). 

Beheer onderworpen aan het toezicht van overheden betreft niet de loutere 
financiële controles die overheden uitvoeren in het kader van de toekenning van 
subsidies. Het betreft bijvoorbeeld de plicht voorafgaand advies of goedkeuring te 
vragen aan de toezichthoudende overheid met betrekking tot personeelsformatie, 
schuldherschikking, statutenwijzigingen, … of de plicht tot kennisgeving van 
beslissingen. 

Tenslotte kan de samenstelling van de Raad van Bestuur een overwegende 
overheidsinvloed aantonen. Dat de statuten niet duidelijk zijn over het feit dat de 
overheid voor meer dan de helft vertegenwoordigd is, is geen voldoende argument 
om aan het toepassingsgebied te ontsnappen. Het gebeurt immers vaak dat de 
statuten niet vermelden namens welke organisatie bepaalde leden zetelen. Dan zal 
moeten aangetoond worden of ze uit persoonlijke naam, dan wel namens een 
overheidsorgaan optreden. 

 

C) Vereniging bestaande uit één of meer aanbestedende overheden zoals bedoeld 
in A en B 

 

D) Privaatrechtelijke organisaties voor bepaalde gesubsidieerde opdrachten 

Ondanks het feit dat sommige privaatrechtelijke organisaties ontsnappen aan 
bovenvermelde cumulatieve voorwaarden, zijn bepaalde opdrachten van privé 
rechtspersonen toch onderworpen aan de overheidsopdrachtenwet als het 
betrokken project door de overheid gesubsidieerd wordt. 

Dit is het geval wanneer cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan: 
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- de opdracht wordt rechtstreeks voor meer dan 50% gesubsidieerd door de 
overheid (te berekenen op het totale geraamde bedrag van de opdracht die 
eventueel ruimer kan zijn dan het EFRO-project) 

- het geraamde bedrag van de opdracht excl. BTW is gelijk aan of groter dan de 
Europese drempel; 

- het betreft: 

o  “opdrachten van werken”: 

▪ Werken voor ziekenhuizen, inrichtingen voor sportbeoefening, 
recreatie en vrije tijdsbesteding, school- en 
universiteitsgebouwen en gebouwen met een administratieve 
bestemming 

▪ werken van civieltechnische aard zoals vermeld in bijlage 1 van de 
wet zijnde onder andere burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en 
waterbouw 

o “opdrachten van diensten”: de diensten betrekking hebbend op 
gesubsidieerde opdrachten van bovenvermelde gesubsidieerde werken  

Merk op: het al dan niet van toepassing zijn van het overheidsopdrachtenrecht hangt 
niet af van de rechtstatuut van de rechtspersoon zelf, maar wel van de aard van de 
opdracht die wordt uitgeschreven en de financiering ervan. 

 

E) Niet aanbestedende overheden 

Voor organisaties die buiten één van bovenstaande categorieën vallen en dus niet 
als aanbestedende overheid aanzien kunnen worden, gelden voor uitgaven boven 
30.000 euro (excl. BTW) bijzondere programmaregels. Zie hiervoor punt 4.4 van de 
nota subsidiabele uitgaven. 

1.1.3 Vanaf welk bedrag? 

Een vaak voorkomend misverstand is dat het overheidsopdrachtenrecht slechts 
vanaf het bedrag van 140.000 EUR excl. btw1 moet in acht genomen worden. Dit is 
wellicht te verklaren vanuit het feit dat vanaf dat bedrag een beroep moet gedaan 
worden op geijkte (in de regelgeving nader omschreven) procedures. 

Echter ook onder dat bedrag moet men de concurrentie laten spelen. Uit de 
rechtspraak vloeit voort dat men steeds het bewijs moet kunnen leveren dat 
meerdere offertes werden gevraagd. In het kader van EFRO gaan wij uit van minstens 
3 offertes. Dit geldt tevens voor de zogenaamde “opdracht met aangenomen of 

 
1 Voor 2022-2023 (aanpassing elke 2 jaar)  
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aanvaarde factuur” voor bedragen tot 30.000 EUR excl. BTW (voorheen 8.500 EUR). 
Ook hier moeten minstens 3 potentiële aanbieders geraadpleegd worden. 

Op opdrachten waarvan de raming de zogenaamde “Europese drempels” bereikt, zijn 
de Europese Richtlijnen van toepassing. Omdat die drempels in speciale 
trekkingsrechten zijn bepaald, waarvan de waarde schommelt, wordt hun 
tegenwaarde in EUR om de twee kalenderjaren aangepast. De drempelbedragen 
voor 2022 en 2023 zijn: 

➢ Werken: 5.382.000 EUR exclusief BTW 

➢ Leveringen: 215.000 EUR exclusief BTW 

➢ Diensten: 215.000 EUR exclusief BTW 

Om te bepalen of de nationale dan wel de Europese regels van toepassing zijn is het 
belangrijk om weten dat niet het definitieve factuurbedrag maar wel de raming 
doorslaggevend is. 

Binnen de nationale regels hebben de drempels van 30.000 EUR (excl. btw) en 
140.000 EUR (excl. btw)2 dan weer géén betrekking op de raming, maar wel op het 
goed te keuren bedrag op het ogenblik van de gunning (en dus op het effectief te 
betalen bedrag). Indien de raming zich in de buurt van deze drempels bevindt, dan 
opteert men veiligheidshalve beter voor het toepassen van de zwaardere procedure. 

Een raming moet steeds op maximale wijze worden gemaakt (alle percelen) en 
rekening houden met de totale duur en waarde van de opdracht. De raming omvat 
tevens alle elementen die de waarde van de opdracht zouden kunnen beïnvloeden 
(mogelijke herhalingsopdrachten, verlengingen, opties, …). Het is verboden 
opdrachten kunstmatig op te splitsen met als doel onder een bepaalde drempel te 
blijven. Bij de herhaaldelijke aankoop bij eenzelfde leverancier verdient het de 
voorkeur het gezamenlijke bedrag te berekenen en vervolgens de juiste procedure 
voor dit bedrag toe te passen. 

De overheidsopdrachtenreglementering staat u meestal niet toe om snelle aankopen 
te doen. Daarom is het erg belangrijk te plannen op lange termijn en goed na te 
denken over wat u allemaal nodig heeft. Als u ruim op voorhand bepaalt wat u nodig 
heeft, dan hebt u de tijd om de juiste procedure te kiezen en deze correct te 
doorlopen. Eenmaal de aankoopprocedure gestart is, kunt u meestal geen 
wijzigingen meer aanbrengen. Het kan bijgevolg interessant zijn herhalingsaankopen 
of herhalingsopdrachten al te voorzien in uw initiële aankoopprocedure. 

Organisaties trachten het overheidsopdrachtenrecht soms te omzeilen door 
bijvoorbeeld: 

 
2 Voor 2022-2023 (aanpassing elke 2 jaar) 



 

 9 Subsidiabele uitgaven 
 

- het “uitbesteden” van een opdracht aan een organisatie die niet onder het 
toepassingsgebied valt; 

- de splitsing van een opdracht (om onder de drempelbedragen te komen); 

- het inroepen van uitzonderingen zoals hoogdringendheid, specificiteit...; 

- ... 

De geldende rechtspraak toont echter aan dat bij een vermoeden van misbruik, 
omzeiling, ... van de regelgeving, de aanbestedende overheid vaak in het ongelijk 
gesteld wordt. In geval van twijfel is het dus raadzaam om vooraf het advies van een 
expert in te winnen of om toch de regelgeving toe te passen. 

 

Opdracht voor een bedrag lager dan 30.000 EUR exclusief BTW (werkelijk bedrag 
van de goed te keuren uitgave) 

De opdracht kan tot stand komen via aanvaarde factuur. Bij deze opdrachten geldt 
de factuur als bewijs dat de opdracht gesloten is. Andere documenten zijn daarvoor 
niet vereist, maar de opmaak van een bestelbon is aangewezen. Deze opdrachten 
van beperkte waarde zijn alleen onderworpen aan de definities, de basisbeginselen, 
het toepassingsgebied, alsook aan de ramingsregels van de wetgeving op 
overheidsopdrachten. Dit betekent o.a. dat de basisbeginselen zoals het gelijkheids-
, non-discriminatie-, transparantie- en proportionaliteitsbeginsel steeds moeten 
worden gerespecteerd bij deze opdrachten. Ook moet men, indien mogelijk, 
minstens 3 verschillende potentiële deelnemers raadplegen. Dit is echter niet aan 
vormvereisten onderworpen. Een eenvoudige telefonische bevraging van minstens 
3 bedrijven of een vergelijking van minstens 3 websites of catalogi kan voldoende zijn 
als raadpleging. Deze raadpleging moet wel bewezen kunnen worden en wordt dan 
ook best bijgehouden in het administratief dossier. Voorts is favoritisme niet 
toegelaten en moet de aanbestedende partij steeds een objectieve keuze maken 
(hiervoor kunnen eigen gunningscriteria opgesteld worden). De werkwijze aanvaarde 
factuur mag er dus niet toe leiden dat u zich altijd tot dezelfde leverancier richt, u 
moet de mededinging in de tijd spreiden op basis van kwalitatieve selectie. Ten slotte 
mag een opdracht niet worden opgesplitst in kleinere delen die elk beneden de 
30.000 EUR (excl. btw) blijven om telkens de procedure aanvaarde factuur te kunnen 
gebruiken. Een correcte raming op niveau van de organisatie (ruimer dan het EFRO-
project) en op voldoende ruime tijdshorizon is hier dus van belang. 

 

Opdracht voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 30.000 EUR exclusief BTW 
(werkelijk bedrag van de goed te keuren uitgave) en gelijk aan of lager dan 140.000 
EUR3 exclusief BTW (werkelijk bedrag van de goed te keuren uitgave) 

 
3 Voor 2022-2023 (aanpassing elke 2 jaar) 
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De opdracht kan tot stand komen bij onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking als het werkelijke bedrag van de opdracht niet hoger is dan 140.000 
EUR exclusief BTW. Er dienen minstens 3 offertes aangevraagd te worden. Er dienen 
geen 3 offertes ontvangen te worden, maar bij controle moet bewezen kunnen 
worden dat 3 offertes werden opgevraagd. 

Uitzonderlijk is het niet mogelijk om 3 offertes te vragen. Indien er gebruik wordt 
gemaakt van deze uitzondering, zal een uitgebreide verantwoording noodzakelijk 
zijn. De promotor moet aantonen dat vóór de start van de procedure onderzocht 
werd waarom de uitzondering van toepassing was en dient hiervan het schriftelijke 
bewijs te bezorgen. De ervaring leert dat de uitzonderingen zeer eng geïnterpreteerd 
worden en daarom in de praktijk zelden van toepassing zijn. Er wordt sterk 
aangeraden om advies in te winnen bij een expert om na te gaan of de uitzondering 
daadwerkelijk van toepassing is. 

 

Opdracht voor een bedrag hoger dan 140.000 EUR exclusief BTW4 (werkelijk bedrag 
van de goed te keuren uitgave) 

Vanaf dit bedrag worden in principe de openbare of niet-openbare procedure 
gevolgd. Aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen is steeds 
verplicht (indien boven Europese drempels ook aankondiging in het Publicatieblad 
van de Europese Unie). 

Het is wel nog mogelijk om de onderhandelingsprocedures toe te passen maar enkel 
in de specifieke gevallen voorzien door de wet. Indien gebruik wordt gemaakt van 
uitzonderingsgevallen, zal een uitgebreide verantwoording noodzakelijk zijn. De 
promotor moet aantonen dat vóór de start van de procedure onderzocht werd 
waarom de uitzondering van toepassing was en dient hiervan het schriftelijke bewijs 
te bezorgen. De ervaring leert dat de uitzonderingen zeer eng geïnterpreteerd 
worden en daarom in de praktijk zelden van toepassing zijn. Er wordt sterk 
aangeraden om advies in te winnen bij een expert om na te gaan of de uitzondering 
daadwerkelijk van toepassing is. 

1.1.4 Controleprocedures 

Bij de controle van uw rapporten en ingediende uitgaven wordt in hoofdzaak 
onderzocht: 

- of u valt onder het toepassingsgebied van de wet op de 
overheidsopdrachten; 

- of u de juiste procedure hebt gevolgd; 

- of u deze procedure correct hebt toegepast (van publicatie tot toewijzing); 

 
4 Voor 2022-2023 (aanpassing elke 2 jaar) 
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- of de realisatie van de opdracht overeenstemt met de toewijzing. 

 

1.1.4.1  Controle toepassingsgebied wet overheidsopdrachten 

Bij indiening en goedkeuring van het project wordt nagaan of u al dan niet de wet op 
de overheidsopdrachten dient na te leven. Dit zal het steeds geval zijn voor 
overheden en overheidsinstellingen. Ook rechtspersonen opgericht met het doel te 
voorzien in behoeften van algemeen belang én met overwegende overheidsinvloed 
(via financiering, toezicht of beheer voornamelijk door de overheid) vallen onder het 
toepassingsgebied van de wet. Privé rechtspersonen vallen normaalgezien niet 
onder de wet behalve indien zij zogenaamde door de overheid “gesubsidieerde 
opdrachten” uitvoeren. 

 

1.1.4.2  Te verstrekken gegevens 

Indien de wet op de overheidsopdrachten van toepassing is, dan dienen alle 
relevante gunningsstukken te worden bezorgd. Dit betreft minimaal: 

- een kopie van de publicatie van de aankondiging (nationaal en 
desgevallend Europees); 

- het bestek; 

- het gunningsverslag; 

- de gunningsbeslissing; 

- de sluitingsbrief; 

- desgevallend het contract, de overeenkomst, de bestelbon. 

Indien bepaalde stukken niet kunnen bezorgd worden, geeft u de reden hiervoor aan. 
Concreet zal de eerstelijnscontrole voor elke uitgave boven de 30.000 EUR exclusief 
BTW nagaan of u de markt hebt laten spelen, zijnde het opvragen van minimaal 3 
offertes (opdrachten tot en met 140.000 EUR excl. btw5) of het volgen van de geijkte 
procedures met publicatie (opdrachten vanaf 140.000 EUR excl. btw). Bij opdrachten 
beneden 30.000 EUR excl. btw zal de eerstelijnscontrole steekproefsgewijs het 
bewijs van marktraadpleging controleren (zie verder). 

Indien nodig zal de eerstelijnscontrole ontbrekende stukken opvragen vooraleer 
verder te gaan met de behandeling van uw betalingsaanvraag. 

 

 
5 Voor 2022-2023 (aanpassing elke 2 jaar) 
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1.1.4.3  Controle keuze procedure 

De eerstelijnscontrole zal controleren of u de correcte procedure hebt toegepast. 
Deze zal in eerste instantie nagaan welke opdrachtclassificatie het betreft: werken, 
leveringen of diensten. Op basis van de drempelwaarden van toepassing op het 
moment van de start van de gunning zal hij vervolgens bepalen of u de nationale dan 
wel de Europese wetgeving diende toe te passen. Hij/zij zal daarbij in het bijzonder 
nagaan of de bedragen niet kunstmatig werden gesplitst om beneden bepaalde 
drempels te blijven. Tot slot zal hij/zij nakijken welke gunningsprocedure u toepaste. 

In geval van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zal hij/zij in de 
volgende controlestap bijzondere aandacht besteden aan de verantwoording voor 
de toepassing van deze procedure. Gelet op het feit dat de mededinging een 
basisbeginsel is van de overheidsopdrachtenwetgeving, is bekendmaking van de 
opdracht essentieel aangezien enkel hierdoor kan gegarandeerd worden dat 
iedereen gelijke kansen heeft om een offerte in te dienen en eventueel de opdracht 
in de wacht te slepen. 

 

1.1.4.4  Controle toepassing procedure 

De eerstelijnscontrole zal controleren of u de gekozen procedure op een correcte 
manier hebt toegepast van publicatie tot en met de toewijzing van de opdracht. De 
meest voorkomende procedures zijn: 

Openbare en niet-openbare procedure: Zie de relevante wetgeving. 

Onderhandelingsprocedure: Zie de relevante wetgeving. 

Aanvaarde factuur 

Via steekproef zal de eerstelijnscontrole een aantal leveranciers selecteren. Voor 
deze leveranciers zal de leverancierslijst opgevraagd worden die teruggaat tot de 
start van het jaar voorafgaand aan de start van het project. Dus indien bv. 
projectperiode start op 15/9/2020, dan de leverancierslijst vanaf 2019. Het totale 
bedrag gefactureerd door deze leveranciers zal vergeleken worden met het 
drempelbedrag aanvaarde factuur. 

Indien de drempel van 30.000 euro niet overschreden wordt, zal de 
eerstelijnscontrole nagaan of er door de promotor een marktbevraging gebeurde bij 
minstens 3 aanbieders en of hiervan het bewijs kan aangeleverd worden. 

Indien de drempel van 30.000 euro overschreden werd, zal verdere toelichting 
gevraagd worden aan de promotor bv. kan er gemotiveerd worden waarom bepaalde 
bedragen niet samengeteld moeten worden voor de bepaling van het 
drempelbedrag. 

Het uitvoeren van een marktbevraging bij 3 mogelijke aanbieders is niet van 
toepassing voor uitgaven kleiner of gelijk aan 1.000 euro, voor zover dat dergelijke 
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uitgaven, door toepassing van de ramingsregels (controleerbaar via 
leverancierslijsten) niet resulteren in een totale uitgavensom van meer dan 1.000 
euro. 

 

1.1.4.5  Controle op realisatie 

De eerstelijnscontrole zal nagaan of de effectief betaalde bedragen voor de 
opdrachten overeenstemmen met de oorspronkelijk gegunde bedragen. Wijzigingen 
zullen door de promotor verantwoord dienen te worden. Wijzigingen omvatten elke 
aanpassing van de contractuele voorwaarden, en zijn dus een zeer ruim begrip. Voor 
wijzigingen betreffen vaak: 

- variaties basiscontract: wijzigingen binnen het kader van de initiële 
opdracht zoals voorzien in het bestek, bv. prijsherzieningen, vermoedelijke 
hoeveelheden, … 

- aanvullende werken, diensten en leveringen (meerwerken, wijzigingen 
buiten het kader van de initiële opdracht, bijkomende opdrachten 
oorspronkelijk niet voorzien in het bestek en/of de overeenkomst) of 
schrappen van initieel voorziene opdrachten (minwerken) 

Het effectieve eindbedrag zal dus dienen overeen te stemmen met het 
oorspronkelijk gegunde bedrag plus eventuele variaties van het basiscontract en/of 
eventuele aanvullende opdrachten. 

Tip: het wordt de promotor aangeraden eventuele toekomstige wijzigingen en 
aanpassingen op maximale wijze proactief te voorzien in het bestek. 

 

1.1.4.6  Controle marktconformiteit in geval van niet aanbestedende overheden 

De marktconformiteit van de prijs wordt bij voorkeur aangetoond door 3 of meer 
offertes van relevante leveranciers te vergelijken. 

Bewijslast: Onderbouwing dat een marktconforme prijs werd betaald 

 

1.1.4.7  Financiële correcties 

Indien de gunning niet gebeurd is conform de wet op de overheidsopdrachten, kan 
de EFRO-subsidie niet volledig worden uitbetaald. Er zal een financiële correctie 
worden uitgevoerd, die naargelang de ernst van inbreuk kan oplopen tot 100% (in dit 
geval kan dus geen EFRO-subsidie worden uitbetaald). Hierbij worden de Europese 
richtlijnen toegepast inzake correcties voor het niet respecteren van de wetgeving 
met betrekking tot overheidsopdrachten. 



 

 

 


