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Zaken doen met de overheid
Hoe pak je het aan?
Voor veel ondernemers is ‘de overheid’ een aantrekkelijke klant. Steeds vaker vindt het aankoopproces
elektronisch plaats. Alleen, hoe geraak je als ondernemer in het vizier van de diensten die aankopen
voor die overheid? En waar moet je allemaal aan denken wanneer je bij de registratie als ondernemer
je specialisatie in de verf wil zetten?

In deze snelwijzer:
✔ Wat zijn overheidsopdrachten?
✔ Waar vind ik overheidsopdrachten?
✔ Hoe kandideer ik?
✔ Enkele veelgestelde vragen over
overheidsopdrachten

1. Wat zijn overheidsopdrachten?
Een overheidsopdracht is een overeenkomst tussen een of meerdere
overheden en een of meerdere leveranciers of uitvoerders van
diensten, werken of producten.
Overheden zijn in de eerste plaats de klassieke openbare aanbestedende overheden zoals de Staat, de Gewesten en Gemeenschappen,
de provincies, de steden en gemeenten. Maar ook publiekrechtelijke
instellingen en personen. Denk maar aan ziekenhuizen, vzw’s,
autonome gemeentebedrijven, scholen, musea, OCMW, etc.

2. Waar vind ik overheidsopdrachten?
Om het eenvoudig te houden – want er zijn enkele uitzonderingen
– maken we een onderscheid tussen overheidsopdrachten voor een
bedrag lager dan de nationale publicatiedrempel (voor 2020 bedraagt
deze 139.000 euro) en opdrachten die dat bedrag overschrijden.
a. Onder de nationale publicatiedrempel
Overheidsopdrachten onder de nationale publicatiedrempel kunnen
worden gepubliceerd en beheerd in de Free Market.
Kleinere werken, leveringen of diensten die vallen onder de
zogenaamde ‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking’ moeten overheden niet verplicht bekend maken.
In die gevallen spreekt de overheid zelf enkele ondernemers aan
met de vraag om een offerte uit te schrijven. Daarom is het van belang
om je bij de aanbestedende besturen bekend te maken. Schrijf ze aan,
stel je onderneming voor en geef indien mogelijk enkele referenties en
realisaties mee zodat het bestuur bij een volgende opdracht ook aan
jou denkt.
Steeds vaker plaatsen overheden deze opdrachten evenwel ook online
op E-Procurement, de federale portaalsite voor overheidsopdrachten
(zie verder).
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zijn beroepsactiviteit onderbrengt in een
rechtspersoon, blijft de natuurlijke persoon
samen met de rechtspersoon hoofdelijk
aansprakelijk voor de verbintenissen die hij
in zijn offerte heeft aangegaan.

TIP

Gebruik de website 		
enot.publicprocurement.be niet alleen om
opdrachten op te zoeken, maar registreer
je onderneming ook. Als geregistreerde
gebruiker heb je meer mogelijkheden. Zo kan
je nauwkeurig die aankondigingen opzoeken
die je aanbelangen en krijg je e-mails met
alle recent gepubliceerde aankondigingen
die aan je profiel beantwoorden.

b. Boven de nationale publicatiedrempel
Alle Belgische opdrachten boven dit bedrag plaatst
de overheid online op e-Notification, de applicatie
op de federale portaalsite e-Procurement 		
enot.publicprocurement.be.
Europese opdrachten voor hele grote werken
verschijnen op het Publicatieblad van de Europese
Unie: ed.europa.eu.

3. Hoe kandideer ik?
Algemeen
Wie mag de offerte indienen en ondertekenen?
Vennootschappen of natuurlijke personen.
•
Wanneer een vennootschap een offerte
indient, dan moet deze ondertekend zijn door
de persoon of personen die bevoegd zijn
om de vennootschap te vertegenwoordigen.
Belangrijk is om bij de offerte de stukken toe
te voegen waaruit de bevoegdheid blijkt.
Dit zijn de statuten die in het Staatsblad zijn
verschenen of een bijzondere volmacht. Een
volmacht kan een onderhandse akte of een
authentieke akte zijn die verleden is door een
notaris.
•

Wanneer een inschrijver-natuurlijke persoon
in de loop van de gunningsprocedure

•

Ben je een combinatie van ondernemers,
dan tekent elke deelnemer individueel en
elektronisch de offerte wanneer de offerte
wordt neergelegd door deze combinatie.
Alle deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Hoeveel offertes per opdracht?
Per opdracht mag je slechts een offerte indienen.
In sommige gevallen is het wel mogelijk of verplicht
om één of meerdere varianten in te dienen of
een offerte voor één of meerdere percelen in
het kader van eenzelfde opdracht. In een nietopenbare procedure, mededingingsprocedure
met onderhandeling, concurrentiegerichte dialoog
en in een innovatiepartnerschap mogen enkel
geselecteerde kandidaten een offerte indienen.
In welke taal moet ik mijn offerte opstellen?
De aanbestedende overheid geeft in de
aankondiging van de opdracht aan in welke taal of
talen de kandidaten of inschrijvers hun aanvraag
tot deelneming of offerte mogen indienen. Als de
opdrachtdocumenten in meer dan één taal zijn
opgesteld, dan gebeurt de interpretatie van de
stukken in de taal van de aanvraag tot deelneming
of de offerte voor zover de opdrachtdocumenten
in die taal zijn opgesteld.
Online
Voor online overheidsopdrachten gelden dezelfde
regels, met dat verschil dat je de offerte online
indient. Je doet dat via de applicatie e-Tendering
van e-Procurement. Belangrijk is dat je de offerte
digitaal moet ondertekenen. Dat kan via je
elektronische identiteitskaart en een eID-lezer (zorg
dat je je pincode bij de hand hebt). Ook hier gelden
dezelfde regels als hierboven beschreven.
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4. Enkele veel gestelde vragen
over overheidsopdrachten
Kan de aanbestedende overheid op voorhand
eisen dat je een vennootschap hebt?
Neen, een aanbesteder mag niet eisen dat je een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon moet zijn.
Vóór het indienen van een aanvraag tot deelname
of een offerte mag de aanbestedende overheid ook
niet eisen dat combinaties van ondernemers samen
een bepaalde rechtsvorm moeten aannemen, bv.
een maatschap. Een combinatie zijn alle tijdelijke
samenwerkingsverbanden van ondernemingen
die werken, leveringen of diensten aanbieden.
Wanneer de opdracht is gegund, kan ze wel
eisen dat de groep ondernemers een bepaalde
rechtsvorm moet aannemen, om het werk tot een
goed einde te kunnen brengen.
Moet je in je offerte altijd werken met vaste prijs
en voorwaarden?
Ja. Enkel in uitzonderlijke gevallen en in buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden
kan je een offerte indienen zonder vaste prijs of
voorwaarden (zogenaamde forfaitair beginsel),
bijvoorbeeld wanneer je dringend een dak moet
herstellen bij stormweer.

Mag je de overheid voorschotten vragen?
Ja, maar enkel in heel specifieke gevallen, zoals bij:
•
Bouwwerken of het opbouwen van
installaties;
•
De aankoop van materieel, machines of
gereedschappen;
•
Studies, proeven, aanpassingen of de bouw
van prototypes;
•
Opdrachten gesloten met een aanvaarde
factuur;
•
…
Hoe lang blijft je offerte geldig?
Tenzij de overheidsopdracht een afwijkende
termijn voorziet, blijf je in principe gedurende
negentig dagen vanaf de uiterste datum voor
ontvangst aan je offerte gebonden.

ALLES WETEN OVER OVERHEIDSOPDRACHTEN?

Bestel nu onze Pocket ‘Zakendoen met de
overheid’ (digitaal of papier) via
www.unizo.be/publicaties
Check ook onze webpagina
www.unizo.be/overheidsopdrachten
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