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1. Onderscheid subsidies – overheidsopdrachten. 
 
 

- subsidiëring vormt op zich nooit een overheidsopdracht (tenzij 
subsidietechniek misbruikt wordt om overheidsopdracht te camoufleren) 

 
- overheidsopdracht veronderstelt altijd een tegenprestatie voor de overheid, 

in de vorm van een werk, levering of dienst, in ruil voor betaling, dus 
tweerichtingsverkeer 

 
- bij subsidie is er geen rechtstreekse of uitsluitende tegenprestatie voor de 

overheid, wèl een ondersteuning van maatschappelijke activiteiten, dus vooral 
éénrichtingsverkeer   

 
- maar opgelet: door subsidiëring kunnen privé-personen (die geen 

aanbestedende overheid zijn) voor bepaalde werken en diensten onder de 
toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving vallen indien: 

  - raming opdracht > 135.000 euro is 
- èn subsidie rechtstreeks wordt toegekend 

  - èn subsidiepercentage > 50 is 
 - èn het werken betreft (of diensten die daarop betrekking hebben) in 

wegen-, water- of spoorwegenbouwkunde of bouw ziekenhuizen, sport-, 
recreatie- of vrijetijdscentra, school- of universiteitsgebouwen of 
administratieve gebouwen  

 
 
 
2. Onderscheid studieopdrachten – 0 & 0 opdrachten. 
 
 
Vooraf: er bestaat 0 & 0 voor werken, leveringen en diensten, we bekijken hierna 
enkel de 0 & 0 diensten. 
  

- Engelse benaming van 0 & 0 is duidelijker: 
research & development 

 
- OESO-definitie stelt nieuwigheid (nouveauté) centraal; voorts zijn ook 

kenmerkend de langere termijn en de kans op mislukking, waardoor de 
praktische bruikbaarheid niet essentieel is 

 
- OESO erkent 3 soorten 0 & 0: 

 
  - fundamenteel onderzoek: 
   - experimenteel of theoretisch 
     - verwerven nieuwe inzichten over oorzaken van bestaande 

fenomenen of gebeurtenissen 
   - geen doelgerichte toepassing of aanwending 
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  - toegepast onderzoek: 
   - vernieuwende activiteiten 
   -   m.o.o. verwerven nieuwe inzichten 
  - wèl met bepaald doel voor ogen 
 
 - experimentele ontwikkeling: 
 - systematisch onderzoek 

- gebaseerd op kennis door eerder onderzoek of praktische ervaring 
 - accelereren fabricatie nieuwe materialen en producten of ontwikkelen 

nieuwe procédés en systemen of beduidend verbeteren bestaande 
producten of procédés en systemen  

  
 - als de studie zich niet in één van die gevallen terugvindt, dan gaat het om een 

gewone studieopdracht: 
 
 - hier is het niet meer de nieuwigheid, maar de bestaande kennis en 

expertise, de kortere termijn en de praktische bruikbaarheid die 
kenmerkend zijn  

 
 - voorbeelden: 

o inventariserende of beschrijvende milieustudies 
o studies voor ICT-uitrusting 
o marktonderzoeken en opiniepeilingen 
o bedrijfsadvisering en consultancy 
o bouwkundige studies en architectuurstudies 
o juridische studies 

 
 
 
3. Studieopdrachten: altijd overheidsopdrachten. 
 
 
Studieopdrachten zijn altijd onderworpen aan de Overheidsopdrachtenwet van 
24.12.1993. 
 
Gunningsschema 
(zie ook Gunningdraaiboek op http://www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten): 
  
  

• <= 5.500 euro: 
 

- onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
- geen ogenblikkelijke mededinging, wel in tijd gespreid 
- met bestellingsbrief (raad: art. 15 AAV toepasselijk verklaren) 
- goedkeuring factuur 

 
 

• > 5.500 en <= 67.000 euro: 
 

- onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
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- mededinging door offerte te vragen aan minstens 3 mededingers 
- contract op basis van beste offerte 

 
 
• > 67.000 en < 200.000 euro: 

 
- aanbesteding of offerteaanvraag, open of beperkt 
- bekendmaking in Bulletin der Aanbestedingen via e-notification 
- opmaken bestek 

 
 

• >= 200.000 euro (Europese drempel): 
 

- aanbesteding of offerteaanvraag, open of beperkt 
- bekendmaking in Europees Publicatieblad en Bulletin via e-notification 
- opmaken bestek 

 
 

• noot: 
 

- er zijn ook vanaf 67.000 euro gevallen van onderhandelingsprocedure met 
of zonder bekendmaking mogelijk, doch dit hangt af van het voldoen aan 
de gestelde voorwaarden (art. 17 Wet 24.12.1993) 

  
 
 
4. 0 & 0 opdrachten: soms wel, soms geen overheidsopdrachten. 
 
 
Juister geformuleerd: 0 & 0 opdrachten zijn altijd overheidsopdrachten of 
overheidscontracten, maar vallen niet altijd onder de toepassing van de 
Overheidsopdrachtenwet 
 

• de overheidsopdrachtenregelgeving is pas toepasselijk wanneer tegelijk aan 
beide volgende voorwaarden is voldaan (zie bijlage 2, categorie 8, voetnoot 4 
Wet 24.12.1993): 

 
- de resultaten komen in hun geheel toe aan de aanbestedende overheid, 

voor gebruik ervan in de uitoefening van haar eigen werkzaamheden 
 

- de beloning gebeurt volledig door de aanbestedende overheid zelf 
 

• de overheidsopdrachtenregelgeving is dus niet toepasselijk in volgende 
gevallen: 

 
- de resultaten komen niet of slechts gedeeltelijk toe aan het bestuur (bvb. 

als de 0 & 0 het algemeen belang ten goede komt) 
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- de resultaten komen wel toe aan het bestuur, maar zijn niet bestemd voor 
gebruik in de uitoefening van de eigen werkzaamheden (bvb. als de 
resultaten verspreid worden of vrij ter beschikking staan) 

 
- het bestuur is niet de enige betaler: er is medefinanciering door andere 

overheden, privé-instanties of de 0 & 0-instantie zelf (bvb. als Vlaamse 
Gewest en een EVA cofinancieren) 

 
• noot: 

 
- bovenvermelde uitzonderingen mag u niet misbruiken: het delen of de 

verspreiding van de resultaten moet reëel zijn, de cofinanciering moet 
steun vinden in de reële wederzijdse bevoegdheden, enz… 

 
- het niet toepasselijk zijn van de Overheidsopdrachtenwet bevrijdt u niet 

van de grondwettelijke gelijke behandelingsplicht (mededingingsprincipe) 
en de overige administratiefrechtelijke principes van behoorlijk bestuur 
(zorgvuldigheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, 
enz…) die toepasselijk zijn op elk overheidshandelen (zie ook Initiatietekst 
op http://www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten) 

 
 
 
5. Gunning van 0 & 0 overheidsopdrachten. 
 
 
Gunningsschema 
(zie ook Gunningdraaiboek op http://www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten): 
 

• <= 5.500 euro: 
 

- onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
- geen ogenblikkelijke mededinging, wel in tijd gespreid 
- met bestellingsbrief (raad: art. 15 AAV toepasselijk verklaren) 
- goedkeuring factuur 

 
 

• > 5.500 en < 200.000 euro 
 

- onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
- mededinging door offerte te vragen aan minstens 3 mededingers 
- contract op basis van beste offerte 

 
 

• >= 200.000 euro (Europese drempel): 
 

- aanbesteding of offerteaanvraag, open of beperkt 
- bekendmaking in Europees Publicatieblad en Bulletin via e-notification 
- opmaken bestek 
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• noot: 

 
- er zijn ook vanaf 200.000 euro gevallen van onderhandelingsprocedure 

met of zonder bekendmaking mogelijk, doch dit hangt af van het voldoen 
aan de gestelde voorwaarden (art. 17 Wet 24.12.1993) 

 
 
 
6. Verenigbaarheid van 0 & 0 opdrachten met Europese regelgeving inzake 
staatssteun. 
 
 
Zie David D'Hooghe, Barteld Schutyser en Jan Vermander, 0 & 0 gezien vanuit de 
wetgeving overheidsopdrachten en de Europese regelgeving inzake staatssteun, 
brochure uitgegeven door de administratie Wetenschap en Innovatie. 
 
 
 
7. Toegift: de ondertekenings- en beslissingsbevoegdheid van kabinetsleden. 
 
 
In hoeverre hebben kabinetsleden de bevoegdheid om namens de minister stukken 
te ondertekenen en beslissingen te nemen ? 
 
 - het kabinet van de minister heeft geen officieel erkend bestaan in de 

administratieve hiërarchie: kabinetsleden zijn louter raadgevers van de 
minister 

 
 - binnen de geldende wettelijke beperkingen kan een minister zijn 

beslissingsbevoegdheden enkel (gedeeltelijk) delegeren aan ambtenaren 
(secretaris-generaal, administrateur-generaal, algemeen directeur, enz…), 
doch niet aan kabinetsleden 

    
 - als een minister persoonlijk moet tekenen of beslissen, kan hij dit niet 

opdragen aan bvb. de kabinetschef; indien hij zelf verhinderd is, kan hij dit 
alleen maar uitdrukkelijk opdragen aan een collega-minister  

 
 - buiten het ondertekenen en beslissen om (dus buiten de eigenlijke 

beslissingsbevoegdheden om) kunnen de kabinetsleden (inzonderheid de 
kabinetschefs en de adjunct-kabinetschefs) uiteraard alle nodige instructies 
geven aan de administratie (bvb. het doorsturen en beantwoorden van 
briefwisseling, alles wat met beleidsvoorbereiding te maken heeft, het 
voorbereiden van beslissingen, enz…).  

 
 

__________________________ 
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