
 

 

Infosessie – nieuw KB overheidsopdrachten 

 
Intro Het OFO organiseert in samenwerking met de FOD Kanselarij van de Eerste 

Minister een infosessie over het nieuwe KB overheidsopdrachten van 
15 juli 2011 (gepubliceerd  in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2011).  
De nieuwe regelgeving treedt vanaf het eerste semester 2012 in werking. 

 
Doelpubliek Deze informatiesessie is bestemd voor: 

- alle federale ambtenaren die werken met overheidsopdrachten en die dus 
over een zekere basiskennis beschikken.  

- de federale ambtenaren die in het kader van de overheidsopdrachten een 
beslissingsbevoegdheid hebben. 

- de inspecteurs van financiën 
- de medewerkers van de beleidscellen 

 
Datum & Plaats Woensdag 26 oktober 2011 van 9u00 - 12u30 

 
Residence Palace – Internationaal Perscentrum (IPC) 
Wetstraat 155 
1040 Brussel 
 
Onthaal vanaf 8u30  
 

 
Sprekers Stephan Depré (adviseur-jurist) en Samuel Wauthier (attaché-jurist) van de FOD 

Kanselarij van de Eerste Minister – Afdeling  Overheidsopdrachten. 
 
De sprekers zullen samen een tweetalige uiteenzetting geven over dit nieuwe KB. 
Het is dus aangewezen dat wie deelneemt, een passieve kennis heeft van de 
tweede taal. 

 



 

 

Programma 8u30: Onthaal 
 
09u00: Introductie – Dhr. Claude Dardenne (adviseur-generaal - Dienst 
Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de eerste Minister) 
 
09u15: Deel I  
 

- Definities en toepassingsgebied. 
- Enkele nieuwigheden op het vlak van marktverkenning, prijsonderzoek en 

-herziening, onderaanneming, varianten en opties en opdrachten in 
percelen.  

- De systemen van “voorafgaande erkenning” in België. 
- De termijnen voor de indiening van de aanvragen tot deelneming en de 

offertes. 
- Het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie. 

 
10u30 – 10u50: Koffiepauze  
 
10u50:  Deel II 
 

- De gunning van opdrachten bij aanbesteding en offerteaanvraag. 
- De gunning bij onderhandelingsprocedure, met inbegrip van de 

“vereenvoudigde” onderhandelingsprocedure met bekendmaking . 
- De gunning bij concurrentiedialoog. 
- De specifieke en aanvullende opdrachten en procedures. 

 
12u15: Voorstelling e-Procurement – Dhr. Waldo Van Den Broeck 
(Verantwoordelijke - Dienst e-Procurement van de FOD P&O) 
 
12u 25: Voorstelling opleidingsaanbod van OFO omtrent overheidsopdrachten – 
Mevr. Laurien Mues (Projectleider - standaardopleidingen overheidsopdrachten 
van het OFO) 

 
Hoe inschrijven? Stuur uw ingevulde inschrijvingsformulier naar de opleidingsverantwoordelijke van 

uw organisatie. 
 
Voor  de Nederlandstaligen: 
Opleidingscode : ODPOMKBOOXNT 
 
Voor de Franstaligen:  
Opleidingscode : ODPOMKBOOXFT 
 
Opgelet : De plaatsen zijn beperkt en worden toegewezen op basis van de 
volgorde van inschrijven. 
 
De 160 eerste inschrijvers zullen per brief uitgenodigd worden. 

 
Contact Mevr. Laurien Mues: laurien.mues@ofoifa.fgov.be 
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