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Definities – art. 2 Wet 17/06/2016

• 6° aankoopcentrale:

• a) in de zin van titel 2, een aanbestedende overheid die gecentraliseerde 
aankoopactiviteiten en eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht als bedoeld 
in de bepalingen onder respectievelijk 7° en 8°;

• b) in de zin van titel 3, een aanbesteder die gecentraliseerde en eventueel aanvullende 
aankoopactiviteiten doet zoals bedoeld in respectievelijk 7° en 8°;

• 7° gecentraliseerde aankoopactiviteiten: activiteiten die permanent plaatsvinden op een 
van de volgende wijzen:

• a) de verwerving van leveringen en/of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders;

• b) de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten voor werken, 
leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders;
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Definities – art. 2 Wet 17/06/2016

• 8° aanvullende aankoopactiviteiten: activiteiten die bestaan in het verlenen van 
ondersteuning aan aankoopactiviteiten, met name op de volgende wijzen:

• a) technische infrastructuur die aanbesteders in staat stelt overheidsopdrachten of 
raamovereenkomsten te plaatsen voor werken, leveringen of diensten;

• b) adviesverlening over het verloop of de opzet van plaatsingsprocedures;

• c) voorbereiding en beheer van plaatsingsprocedures namens en voor rekening van de 
betrokken aanbesteder;

• 9° aanbieder van aanvullende aankoopactiviteiten: een publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke persoon die aanvullende aankoopactiviteiten op de markt aanbiedt;
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Definities – art. 2 Wet 17/06/2016

• 36° gezamenlijke opdracht: een opdracht die al dan niet integraal 
gezamenlijk gerealiseerd wordt in naam van en voor rekening van 
meerdere aanbesteders;
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Art. 47 Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrales 
Wet 17/06/2016

6

• AO kan leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale die 
gecentraliseerde aankoopactiviteiten aanbiedt als bedoeld in artikel 2, 7°, a).

• Zij kan ook gebruik maken, wat de werken, leveringen en/of diensten betreft, van de in 
artikel 2, 7°, b), bedoelde gecentraliseerde aankoopactiviteiten van een 
aankoopcentrale door gebruik te maken van een door deze aankoopcentrale gesloten 
opdracht;

• AO die opdracht plaatsen via AC zijn zelf vrijgesteld van het voeren van 
plaatsingsprocedure

• AO wel verantwoordelijk voor onderdelen die zij zelf verricht

- bv. plaatsen deelopdracht o.b.v. RO geplaatst door AC

• Verplicht gebruik elektronische communicatiemiddelen (cf. art. 14 WOO)
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Aankoopcentrale versus occasioneel gezamenlijk opdrachten

7

• In bepaalde gevallen kunnen twee of meer AO behoefte hebben om op 
ad-hocbasis met elkaar samen te werken

• Voorbeeld is de heraanleg van een lokale weg die op het grondgebied van 
meerdere gemeenten loopt

• Dergelijke occasionele gezamenlijke opdrachten onderscheiden zich in 
eerste instantie van de aankoopcentrales door hun ad-hockarakter, maar 
ook inzake de verantwoordelijkheden van de deelnemende overheden zit 
een belangrijk verschil
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Aankoopcentrale versus occasioneel gezamenlijk opdrachten
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• Bij een aankoopcentrale is de AO die als aankoopcentrale optreedt 
verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving

• Als de AO die als aankoopcentrale fungeert de wetgeving heeft nageleefd, 
wordt degene die via de aankoopcentrale heeft aangekocht, geacht 
eveneens de wetgeving te hebben nageleefd

• De verantwoordelijkheid voor het naleven van de wetgeving ligt in dat geval 
volledig bij de aankoopcentrale. De AO die via een aankoopcentrale 
afnemen, zijn alleen verantwoordelijk voor het naleven van de 
verplichtingen met betrekking tot de delen van de opdracht die zij zelf 
organiseren
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Aankoopcentrale versus occasioneel gezamenlijk opdrachten

9

• Bij een occasioneel gezamenlijke opdracht gaat deze redenering niet op.

• Hoewel steeds één AO wordt aangeduid die in naam en voor rekening van de 
verschillende deelnemers als aanbesteder zal optreden, zullen zij toch gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor het naleven van de wetgeving overheidsopdrachten

• Dit is het geval zijn wanneer de volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk wordt 
doorlopen namens en voor rekening van alle aanbesteders

• Indien slechts een gedeelte van de plaatsingsprocedure, bijvoorbeeld een van de twee 
percelen, namens en voor rekening van alle aanbesteders wordt uitgevoerd, zijn zij 
alleen gezamenlijk verantwoordelijk voor de gezamenlijk uitgevoerde delen

• Indien in dit voorbeeld met de twee percelen, het overige perceel alleen namens en 
voor rekening van een van de deelnemende overheden wordt uitgevoerd, is alleen de 
betrokken overheid verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving

Overheidsopdrachten van A tot Z

Raamovereenkomsten

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Wat is een raamovereenkomst?

11

• Een AO wil over een langere termijn bepaalde goederen of diensten verwerven 
zonder dat hij weet hoeveel hij precies zal afnemen en wanneer dit precies het geval 
zal zijn

• Plaatsen van aparte, kleine opdrachten is onhandig en tijdrovend

• Men kan geen grote opdrachten plaatsen aangezien de concrete nood 
onvoorspelbaar is

• Wanneer de terugkerende individuele opdrachten een geringe waarde hebben en 
men telkens een onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking kan 
gebruiken of zelfs geen plaatsingsprocedure moet doorlopen, dan komt de 
mededinging en de transparantie van het aanbestedingsproces in het gedrang

Overheidsopdrachten van A tot Z

Definities – art. 2 Wet 17/06/2016

12

• 35° raamovereenkomst: een overeenkomst tussen een of meer 
aanbesteders en een of meer ondernemers met het doel gedurende een 
bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te 
leggen, met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde 
hoeveelheden;
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Raming

13

• Art. 7 KB Plaatsing 18/04/2017

• § 5 Bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst en een 
dynamisch aankoopsysteem wordt uitgegaan van de geraamde maximale 
waarde, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, van alle voor de 
totale duur van de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem 
voorgenomen opdrachten.
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Raming van een raamovereenkomst (geplaatst door een aankoopcentrale)

14

• Berekening van de geraamde waarde van een raamovereenkomst, moet rekening 
gehouden worden met de maximale waarde van de respectievelijke deelopdrachten 
(“voorgenomen opdrachten”): met de bestellingen die binnen de raamovereenkomst 
zullen worden gedaan of de diensten die zullen worden afgenomen.

• Bij het plaatsen van raamovereenkomsten dient de aanbestedende overheid dus 
grondig te bestuderen hoeveel deelopdrachten zij denkt te zullen plaatsen (‘bestellen’). 
Hetzelfde geldt voor de minder gebruikte techniek van het dynamisch 
aankoopsysteem.

• Deze regel moet ook toegepast worden voor een aankoopcentrale die een 
raamovereenkomst plaatst niet enkel voor zichzelf, maar ook voor andere AO (klanten).

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Art. 43 Raamovereenkomsten – Wet 17/06/2016

15

• § 1 Een aanbestedende overheid kan raamovereenkomsten sluiten, voor 
zover zij de hiertoe door deze wet voorziene procedures toepast.

• Opdrachten die gebaseerd zijn op een raamovereenkomst kunnen alleen 
worden geplaatst tussen enerzijds een aanbestedende overheid of 
aanbestedende overheden die duidelijk is aangewezen in de oproep tot 
mededinging of in de uitnodiging tot bevestiging van de belangstelling en 
anderzijds een of meerdere ondernemers die partij zijn bij de gesloten 
raamovereenkomst.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Art. 43 Raamovereenkomsten – Wet 17/06/2016

16

• § 2 Bij de gunning van opdrachten die gebaseerd zijn op een 
raamovereenkomst, mogen de reeds in de raamovereenkomst vastgelegde 
voorwaarden niet wezenlijk worden gewijzigd, met name indien de 
raamovereenkomst met één enkele ondernemer is gesloten.

• De duur van een raamovereenkomst, alsook van de opdrachten die erop 
gebaseerd zijn, is beperkt tot vier jaar, behoudens in uitzonderlijke en 
behoorlijk gemotiveerde gevallen, met name op grond van het voorwerp 
van de raamovereenkomst.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Art. 43 Raamovereenkomsten – Wet 17/06/2016

17

• § 3 De aanbestedende overheid vermeldt in de aankondiging van een 
opdracht of zij overweegt een raamovereenkomst te sluiten met één of 
meerdere ondernemers.

• § 4 Als er een raamovereenkomst met één enkele ondernemer wordt 
gesloten, worden de op die raamovereenkomst gebaseerde opdrachten 
gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

• Voor de gunning van dergelijke opdrachten kunnen de aanbestedende 
overheden de ondernemer die partij is bij de raamovereenkomst, schriftelijk 
raadplegen en hem, indien nodig, verzoeken zijn offerte aan te vullen.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Art. 43 Raamovereenkomsten – Wet 17/06/2016

18

• § 5 Wanneer een raamovereenkomst met meer dan één ondernemer wordt gesloten, 
wordt die raamovereenkomst uitgevoerd op een van de volgende wijzen:

• 1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht 
opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle 
voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, 
leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de 
ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; 
laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de 
raamovereenkomst;

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Art. 43 Raamovereenkomsten – Wet 17/06/2016

19

• 2° wanneer de raamovereenkomst alle voorwaarden bevat voor de betrokken werken, leveringen 
en diensten, ten dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen overeenkomstig punt 1° en 
ten dele met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de ondernemers die partij zijn bij de 
raamovereenkomst overeenkomstig punt 3°, wanneer de aanbestedende overheden deze 
mogelijkheid in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst hebben vermeld. De keuze 
of specifieke werken, leveringen of diensten worden verkregen na een nieuwe oproep tot 
mededinging dan wel rechtstreeks volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, wordt 
gemaakt aan de hand van objectieve criteria, die in de opdrachtdocumenten voor de 
raamovereenkomst worden opgenomen. In deze opdrachtdocumenten wordt ook aangegeven 
welke voorwaarden aan een nieuwe oproep tot mededinging kunnen worden onderworpen.

• De mogelijkheden als voorzien in het eerste lid van dit punt gelden tevens voor elk perceel van een 
raamovereenkomst waarvoor in de raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd met 
betrekking tot de werken, diensten en leveringen, ongeacht de vraag of alle voorwaarden met 
betrekking tot de werken, diensten en leveringen in kwestie in het kader van andere percelen, zijn 
vastgelegd;

Overheidsopdrachten van A tot Z

Art. 43 Raamovereenkomsten – Wet 17/06/2016

20

• 3° wanneer de raamovereenkomst niet alle voorwaarden bevat met 
betrekking tot de uitvoering van de werken, leveringen en diensten, door de 
opdracht opnieuw voor mededinging open te stellen voor de ondernemers 
die partij zijn bij de raamovereenkomst.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Art. 43 Raamovereenkomsten – Wet 17/06/2016

21

• § 6 De in paragraaf 5 onder 2° en 3°, bedoelde mededinging is gebaseerd op dezelfde 
voorwaarden als die welke voor de gunning van de raamovereenkomst gelden en, wanneer 
nodig, volgens nader gespecificeerde voorwaarden, en, in voorkomend geval, volgens andere 
voorwaarden die zijn vermeld in de opdrachtdocumenten van de raamovereenkomst, 
overeenkomstig de volgende procedure:

• 1° voor elke te gunnen opdracht raadplegen de aanbestedende overheden schriftelijk de 
ondernemers die in staat zijn de opdracht uit te voeren;

• 2° de aanbestedende overheden stellen een voldoende lange termijn vast voor de indiening van 
offertes voor elke specifieke opdracht, rekening houdend met elementen zoals de complexiteit van 
het voorwerp van de opdracht en de benodigde tijd voor de toezending van de offertes;

• 3° de offertes worden schriftelijk ingediend en de inhoud ervan wordt niet vrijgegeven totdat de 
gestelde indieningstermijn is verstreken;

• 4° de aanbestedende overheden gunnen elke opdracht aan de inschrijver die op grond van de in de 
opdrachtdocumenten van de raamovereenkomst vastgestelde gunningscriteria de beste offerte 
heeft ingediend, met uitzondering van de opdrachten bedoeld in artikel 92.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Art. 125 Raamovereenkomsten – Wet 17/06/2016 – SPECIALE SECTOR

22

• § 1 Een aanbestedende entiteit kan raamovereenkomsten sluiten, voor 
zover zij de in deze wet voorgeschreven procedures toepast.

• De looptijd van een raamovereenkomst, alsook van de opdrachten die erop 
gebaseerd zijn, mag niet langer zijn dan acht jaar, behalve in deugdelijk 
gemotiveerde uitzonderingsgevallen, met name op grond van het voorwerp 
van de raamovereenkomst.

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Art. 125 Raamovereenkomsten – Wet 17/06/2016 – SPECIALE SECTOR

23

• § 2 Opdrachten op basis van een raamovereenkomst worden gegund op basis van objectieve regels 
en criteria, waarbij de mogelijkheid bestaat de ondernemers die partij zijn bij de gesloten 
raamovereenkomst opnieuw tot mededinging op te roepen. Die regels en criteria dienen te worden 
bepaald in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst.

• De objectieve regels en criteria, bedoeld in het eerste lid, garanderen de gelijke behandeling van de 
ondernemers die partij zijn bij de overeenkomst. Bij een nieuwe oproep tot mededinging stelt de 
aanbestedende entiteit een voldoende lange termijn vast voor de indiening van offertes voor elke 
specifieke opdracht, en gunt zij elke opdracht aan de inschrijver die de beste offerte heeft 
ingediend, op grond van de in de opdrachtdocumenten van de raamovereenkomst vastgestelde 
gunningscriteria.

• De aanbestedende entiteit mag geen oneigenlijk gebruik van raamovereenkomsten maken en mag 
deze niet gebruiken om de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Minicompetitie

24

• Bij een minicompetitie gunningscriteria bekendmaken

• Moeten de criteria voor de gunning van de concrete opdrachten niet meer 
identiek zijn aan de criteria die werden gebruikt voor de gunning van de 
bovenliggende raamovereenkomst – bij voorbeeld over de kwaliteit wordt 
geen bevraging meer gedaan maar nog wel over de prijs

• Dit laat toe alleen rekening te houden met de prijs of de kosten bij de 
toewijzing van de concrete opdrachten indien er al voldoende zekerheid 
bestaat over het kwaliteitsniveau van de verschillende opdrachtnemers, met 
name omdat de kwaliteit een belangrijke rol heeft gespeeld op het moment 
van de plaatsing van de bovenliggende raamovereenkomst

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Art. 25 Borgtocht – Draagwijdte en bedrag – KB Uitvoering

25

• Bij een unilaterale raamovereenkomst slechts één opdrachtnemer is, kan de 
aanbestedende overheid ervoor opteren om globale borgtocht op te leggen;

• Bij een multilaterale raamovereenkomst is het bij de sluiting van de raamovereenkomst 
nog niet duidelijk wie uiteindelijk de concrete opdrachten zal binnenhalen. Daarom is er 
bij dergelijke raamovereenkomsten geen globale borgtocht mogelijk maar zal de 
borgtocht moeten worden bepaald per gesloten opdracht

• “§2 - Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald op vijf percent van het oorspronkelijke 
opdrachtbedrag. Voor de raamovereenkomsten wordt de borgtocht per gesloten 
opdracht gesteld. In dat geval is paragraaf 1 van toepassing. In geval van een 
raamovereenkomst met één opdrachtnemer kan de aanbesteder in de 
opdrachtdocumenten evenwel een globale borgstelling opleggen voor de 
raamovereenkomst en de berekeningswijze ervan bepalen.”

Overheidsopdrachten van A tot Z
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RO gesloten met één 
enkele ondernemer

RO gesloten met meerdere ondernemers

Alle 
voorwaarden 
werden 
vastgelegd in de 
RO

Gunning binnen de grenzen
van de in de 
raamovereenkomst 
vastgelegde voorwaarden

Zonder inmededingingstelling, op basis van de 
voorwaarden van de opdracht, 

Deels met en deels zonder inmededingingstelling 
in de gevallen waarin de AO zich deze 
mogelijkheid heeft voorbehouden in de 
opdrachtdocumenten

Niet alle 
voorwaarden 
werden 
vastgelegd in de 
RO

De aanbestedende 
overheid kan de 
onderneming schriftelijk 
uitnodigingen haar offerte 
aan te vullen

NIEUWE inmededingingstelling
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Raming van de raamovereenkomst

27

• Sinds het arrest van het Hof van Justitie C216/17 van 19 december 2018 weten we dat een 
raamovereenkomst geplaatst door een aankoopcentrale, heel duidelijke vermeldingen moet 
hebben over de raamovereenkomst.

• Het Hof van Justitie oordeelde dat de aankoopcentrale in het bestek limitatief moet vermelden 
welke de mogelijke deelnemende aanbestedende overheden/klanten zijn.

• De aankoopcentrale moet ook van in het begin (het bestek) duidelijk de maximale hoeveelheid 
leveringen of diensten aangeven die door de aankoopcentrale en haar klanten kunnen worden 
‘afgenomen’.

• Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft recent op 17 juni 2021 geoordeeld (C 23/20), dat 
bij een plaatsingsprocedure van een raamovereenkomst, de geraamde waarde en/of maximale 
hoeveelheden dienen te worden opgenomen in de aankondiging van de opdracht.

• De aanbesteder kan bij het bereiken van de opgegeven maximumhoeveelheid/waarde geen 
beroep meer doen op de raamovereenkomst.

Overheidsopdrachten van A tot Z

e-Procurement: een korte 
introductie

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Wat is e-Procurement?

29

Via elektronische weg het volledige proces van aankondigen van een 
opdracht, indienen van een offerte tot het toewijzen van een opdracht

Volgende modules bestaan er:

• e-Notification (to notify: het aankondigen van opdrachten)

• e-Tendering (to tender: het indienen van offertes)

• e-Auction (omgekeerde elektronische veilingen)

• e-Catalogue (bestellingen plaatsen in een elektronische catalogus)

• e-Awarding (evaluatie en gunning)

Overheidsopdrachten van A tot Z

e-Notification

30

• Het Belgische platform waar alle overheden op publiceren

• In e-Notification zijn er 2 “afdelingen”:

- Free market – hierin vindt u dossiers waarvan de waarde onder de nationale publicatiedrempel 
ligt (procedures minder dan 139.000 euro (KS), excl. BTW) 

- Kopersomgeving – hierin vindt u alle Belgische (BDA) en Europese bekendmakingen 

• Waarom zouden ondernemers zich registreren in e-Notification?

- Gratis zoekprofielen configureren

- Gratis per e-mail op de hoogte gebracht worden van alle aankondigingen die je aanbelangen

- Gratis aankondigingen aan je “Favorieten” toevoegen

- Gratis deelnemen aan fora van vraag en antwoord

- Gratis een business card in de databank achterlaten

- Gratis helpdesk

Overheidsopdrachten van A tot Z
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e-Tendering

31

• Waarom zou een administratie de kandidaturen/offertes vrijwillig 
ontvangen via e-Tendering?

- Tijdswinst (niet iedere pagina paraferen)

- Kostenbesparend en ecologische voetafdruk (duurzaam beleid)

- Geen stress (verloren of te laat ingediende offertes)

- Gratis software en gratis helpdesk

- Innovatief, beveiligd en ondersteund door de overheid

- Verplichte elektronische indiening van aanvragen tot deelneming 
en offertes (e-Tendering) vanaf 01/01/2020 voor EU en Belgische 
procedures

Overheidsopdrachten van A tot Z

Technische richtlijnen

32Overheidsopdrachten van A tot Z

• Dit zijn richtlijnen betreffende de upload van documenten voor de publieke aankopers

• Individuele bestanden mogen niet groter zijn dan 150 MB

• Het totaal aantal bestanden mag niet groter zijn dan 10

• Het totaal van alle bestanden mag niet groter zijn dan 1 GB

• Geen openingszitting op vrijdagnamiddag

• Dit zijn richtlijnen betreffende de upload van documenten voor de inschrijvers

• maximum 80MB per document 

• maximum 350MB voor het geheel van alle documenten 

• maximum 20 bestanden tegelijk uploaden 

• maximum 50 documenten per offerte

31
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Wat heb je nodig?

33

• PC met internetverbinding

• e-ID kaartlezer

• e-ID met PIN

• PC moet softwarematig uitgerust zijn met:

• Programma om e-ID te lezen

• Internet browser (IE, Mozilla Firefox, Chrome, Edge, …)

Overheidsopdrachten van A tot Z

Wie moet de offerte tekenen

34

• Juridisch
• De offertes die namens een rechtspersoon worden ingediend, moeten ondertekend 

zijn door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen, 
met bijvoeging van de stukken waaruit hun bevoegdheid blijkt. Deze 
vertegenwoordigingsbevoegdheid kan blijken uit de statuten van de vennootschap of 
uit een bijzondere volmacht.

• De e-Tendering applicatie
• In e-Tendering hebt u drie mogelijkheden:

- De bevoegde persoon tekent de offerte (en bijhorende documenten)
- De bevoegde persoon maakt een volmacht aan en bezorgd die aan de persoon die de 

offerte indient
- De inschrijver koopt een certificaat (e-Token) op naam van de vennootschap

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Vragen over de toepassingen e-Notification en e-Tendering

35

• Via e-mail naar e.proc@publicprocurement.be

• Via telefoon 02 740 80 00

• Openingsuren van 8u30 tot 12u00 en van 13u15 tot 16u30

• Download handleiding op 
https://www.publicprocurement.be/nl/ambtenaren/handleidingen-
checklists

Overheidsopdrachten van A tot Z

Demo Freemarket

36

• een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking / 
oproep tot mededinging starten, met publicatie in Free Market. Deze 
methode houdt in dat je online een aankondiging (formulier F50 of F52) 
publiceert en ook je bestek online plaatst. Je kan je dossier beheren met alle 
beschikbare e-Procurement tools. Zo kunnen ondernemingen hun offerte 
indienen via e-Tendering

• een vereenvoudigde aankondiging voor een verkoop publiceren en hierbij 
gebruik maken van de e-Procurement tools

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Het forum

37

• Het forum is een kanaal waarmee je op een transparante manier met 
ondernemers kan communiceren. Elke geregistreerde ondernemer kan een 
vraag stellen waarop de aankoper kan antwoorden. Zowel vraag als 
antwoord zijn voor alle geregistreerde ondernemers zichtbaar. Als aankoper 
ontvang je een e-mail telkens er een vraag werd gesteld. Bovendien weet je 
ook door wie de vraag werd gesteld.

Overheidsopdrachten van A tot Z

Cases

Overheidsopdrachten van A tot Z
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Nothing is impossible, the word itself says 
'I'm possible’!

The most important thing is to enjoy your 
life—to be happy—it's all that matters.
Audrey Hepburn

Overheidsopdrachten van A tot Z

For more tips follow us on:
facebook.com/apexprocommv
linkedin.com/company/apexpro

Anja Palmaerts

Of schrijf in op de nieuwsbrief via 
apexpro.be

03 235 71 53 anja@apexpro.be apexpro.be
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