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Contract Management 

Fiche per module en submodule 

  

 

Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Basismodule:  

inleiding in de overheidsopdrachten, de principes en procedures met betrekking tot de begroting en 
bewustmaking rond de deontologie bij overheidsopdrachten 

1. BASE-BG Begroting: principes en procedures 

Kennis 

De begroting 

 Definitie, Situering, documenten 

Het budgettair beheer 

 Doelstellingen, uitgavenstructuur, aanrekening, 

verbruiksprogramma, soorten kredieten, 

uitgavencyclus, organisatie van de begroting, de 

budgettaire kalender 
 De begrotingsstructuur uitleggen 

 Het belang van de aanrekening 

 Becijferd voorbeeld van de soorten kredieten 

 De uitgaven cyclus uitleggen 

o verschil boekhoudkundige en juridische 

verbintenis 

o vastgesteld recht (vereffening) 

o Betaalbaarstelling 

o Betaling 

 De organisatie van de begroting 

 De fases van het begrotingsbeheer uitleggen, de 

budgettaire kalender met betrekking tot:  

o de ramingen  

o de uitvoering 

o de afsluiting 

Begrotingsbeheer voor open contracten 

o tijdelijk of meerjarige contracten, algemene 

verlenging, kalender 

beheer van de gebruiksrechten 

 De begrotingsstructuur 

o De verschillende kredietcategorieën 

03 -  
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opnoemen (korpskredieten, 

aanvullingskredieten) 

 De organisatie van de begroting 

o Het beheer van de gebruiksrechten 

uitleggen (Eenh, Mat Beh, CCE, LBA) 

o Verantwoordelijkheden van de Eenh’s 

o Verantwoordelijkheden van de CCE’s 

o Verantwoordelijkheden van de Mat Beh 

o Verantwoordelijkheden van de LBA 

o Uitleggen wat een ordonnateur is (eerste-

tweede-delegatiedrempels) 

o De bevoegdheden van de ordonnateur voor 

lokale aankopen 

 

 

Informatie 

MR-B 

Voorstelling en doelstellingen van MR-B 

Verdeling van het Bg 

Begrotingsbeheer 

 De doelstellingen opnoemen 

 De Bg-middelen van MR 

 De Bg Antenna’s en hun opdrachten opnoemen 

 Cel Bg en haar opdrachten 

 De rollen in ILIAS 

Beheer van de gebruiksrechten 

 

Beheer van de open contracten 

 Verslagen open contracten 
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Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Basismodule:  

inleiding in de overheidsopdrachten, de principes en procedures met betrekking tot het budget en 
bewustmaking rond de deontologie bij overheidsopdrachten 

2. BASIS-OO Inleiding  Overheidsopdrachten 

Kennis 

 Definitie van een OO 

 De verschillende types opdrachten opnoemen 

 De definitie geven van aanbestedende overheid, 

ordonnateur, leidende dienst, leidende ambtenaar 

 De principes van overheidsopdrachten opnoemen 

 Wettelijk kader 

o Wet klassieke sector 

o Wet defensie & veiligheid 

 De interveniënten van de aanbestedingscyclus 

opnoemen 

 De voornaamste gunningswijzen opnoemen en 

beschrijven 

 De raming van het bedrag van de opdracht 

uitleggen 

 Het verloop van een OO (chronologie) opsommen 

en uitleggen: aanvraag tot voorafgaand akkoord, 

bestek, bekendmaking, offertes, selectie, 

evaluatie, gunning, kennisgeving en uitvoering. 

 Het verschil uitleggen tussen de openbare en de 

niet-openbare procedure 

 De verschillende uitvoeringsfasen opnoemen 

 De delegatie uitleggen 

 De controles opsommen (intern, extern, MinR ...)  

06 -  

Informatie 

 Het waarom van een specifieke wetgeving 

kunnen uitleggen 

 Hiërarchie van de normen 

 De inkoopbestelopdracht 

 Aanvraag tot voorafgaand akkoord, bestek, 

bekendmaking, offertes, selectie, evaluatie, 

gunning, kennisgeving en uitvoering.  

 Het verschil uitleggen tussen de openbare en de 

niet-openbare procedure 

 De verschillende uitvoeringsfasen opnoemen 

 De delegatie uitleggen 

 De controles opsommen (intern, extern, CMin ...) 
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Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Basismodule:  

inleiding in de overheidsopdrachten, de principes en procedures met betrekking tot het budget en 
bewustmaking rond de deontologie bij overheidsopdrachten 

3. 
BASIS-

DEON 
Deontologie Overheidsopdrachten 

Kennis 

 Uitleggen wat de deontologie is 

 De middelen opnoemen die worden ingezet met 

betrekking tot het “krachtenveld” van de 

overheidsopdrachten 

 Het doel van de deontologie uitleggen en de 

niveaus ervan opsommen 

 De privé-belangen en onpartijdigheid uitleggen 

 Veiligheidsmaatregelen opnoemen 

 Het wettelijke kader kennen 

02 -  

Informatie 

 Waarom deontologie? 

 De SPS-ref. en het wettelijke kader geven 

 Voorbeelden geven 

 Ondersteuning, contacten 
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Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Specialisatiemodule 1:  
Budget: principes en procedures 

1. MOD1-BG Begroting 

Kennis 

De wetgeving en definities 

 De eigenschappen van de begroting opnoemen en 

de parlementaire documenten waaruit ze bestaat 

De begrotingsprincipes  

 De begrotingsprincipes opnoemen en uitleggen 

De begrotingscyclus 

 De verschillende fasen uitleggen 

 De verschillende mogelijkheden voor de 

aanpassing van de begroting uitleggen 

De uitvoerende beambten van de begroting 

 De ordonnateurs (p.m.) 

 De leidende diensten/ambtenaren (p.m.) 

 De boekhouder (p.m.) 

 De controleur van de vastleggingen: 

 BFC/IF/BFB 

02 -  

Informatie 

De referenties van de wetgeving geven 
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Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Specialisatiemodule 2: Aankoopofficier en adjunct-aankoopofficier (MR) – Beroepsopleiding  
De aankoopaanvraag: AA 

1. MOD2-AA 
De aankoopaanvraag 

Leveringen en diensten 

Kennis 

 Basisnoties 

o De materiële hulpmiddelen uitleggen 

o De levenscyclus van het materiaal uitleggen 

o De behoeftecyclus uitleggen 

o De basisdocumenten opnoemen 

o De investeringsprincipes opnoemen 

 Militaire prospectie en gebruik van de resultaten 

o In eigen woorden het doel van de militaire 

prospectie uitleggen 

o Na te leven principes 

 Een AA opstellen 

o Uitleggen wat een AA is (types AA 

naargelang het bedrag, de aard van de 

opdracht) 

o Types vereisten 

o De opleveringen uitleggen 

 Evaluatie van de offerte 

o Het doel van de evaluatie geven 

o De fasen van de evaluatie uitleggen 

o Gunningscriteria 

o Scenario 

o Type Eval 

o Ccommissie Eval 04 -  

Informatie 

o In eigen woorden definiëren 

Wapensysteem 

 Basisnoties 

 Militaire prospectie en exploitatie van de 

resultaten 

o FOR-contract 

o Verloop van de prospectie 

 Een AA opstellen 

o Inhoud van de AA 

o De aandachtspunten geven 

o Optie/variant 

o De aandachtspunten uitleggen: alle 

documenten waaruit de AA bestaat (Tech 

Spec, Vorming, lessen, levering, oplevering, 

onderhoud ...) 

 Evaluatie van de offerte 

o scenario 

o Type Eval 

o Commissie Eval 

 Samenwerking met MRMP 

 Samenwerking met QAR 
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Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Specialisatiemodule 2:  
De inkoopbestelopdracht: Infra  

2. 
MOD2-

AAIN 

De aankoopaanvraag 

Werken 

 

Kennis 

 De infrastructuurdiensten 

o De verschillende graden en actoren 

 De behoeftecyclus 

o Het infrastructuurbeheersproces 

o De termijnen 

 De aankoopcyclus 

o Specifieke kenmerken van de “Werken” 
(verschil met andere systemen) 02 -  

Informatie 

 De infrastructuurdiensten 

o Wat beheert MR-C&I-I 

o Organisatie 

 De behoeftecyclus 

o De beheersplannen (Infra Business Plan) 

o Het budgettaire aspect  

 Sharepoint: waar informatie vinden 
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Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Specialisatiemodule 2:  
Duurzame ontwikkeling 

3. MOD2-DO 
Duurzame ontwikkeling en 

overheidsopdrachten 

Kennis 

 DO in eigen woorden uitleggen 

 Het wettelijke kader uitleggen (gebruik van 

ecologische criteria) 

 Toepassing van de selectie- (in het bijzonder de 

uitsluitingscriteria) en gunningscriteria 

 

02 -  

Informatie 

 Verantwoordelijkheidsniveaus 

 Referentie voor het wettelijke kader 
 

  

Tijdelijk opgeschort 



 Contract Management
 Blz. 9 van 16

 

 
Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Specialisatiemodule 3: Aankoopofficier en adjunct-aankoopofficier (MR) – Beroepsopleiding  
het afsluiten van een contract voor diensten of leveringen (pre-contractueel)  

1. MOD 3-PC 
Afsluiten van een contract “leveringen en 

diensten ” 

Kennis 

 Chronologie van een overheidsopdracht 

(van de AA tot de kennisgeving van de 

overeenkomst) - samenvattende tabel 

 Wettelijk kader - Toepasselijke wetgeving 

en interne richtlijnen (waarom een 

specifieke wetgeving, huidige en 

toekomstige wetgeving) 

 Algemene noties - de fiches 

Het begrip “ordonnateur”, raming van het 

bedrag van de opdracht, prijzen, 

toezichthouders, selectie, gunningscriteria, 

technisch-operationele en logistieke 

evaluatie, specifiek militair materieel, 

internationale samenwerking, specifieke 

aankoopprocedures bij Defensie (NSPA, 

BMSO), de AUR 

 Chronologie van het verloop van een 

overheidsopdracht 

 De aankoopaanvraag (AA) 

 De aanvraag tot voorafgaand akkoord: 

doelstelling, verantwoordelijkheden, 

elementen waaruit de aanvraag tot 

voorafgaand akkoord bestaat (gegevens van 

de AA, voorwerp van de opdracht, 

budgettaire gegevens, advies van de 

verschillende toezichthouders, de selectie- 

en gunningscriteria, de regels voor de 

bekendmaking ...), specifieke gevallen 

(eenvoudige en algemene aanvraag voor 

verlengingen) 

 Het bestek: doel, verschil met de algemene 

uitvoeringsregels, inhoud (definitie van de 

opdracht, identificatie van de 

verantwoordelijkheden, varianten en opties, 

gunningswijze, selectiecriteria, offertes, 

gunningscriteria, evaluatie, prijzen, 

waarborg, levering, opleveringen, 

economische bepalingen, 

betalingsmodaliteiten, bijzondere 

bepalingen, ondertekening van het bestek, 

lijst met bijlagen...) 

 De bekendmaking: principe van de 

mededinging, bekendmakingsniveau en -

drempel naargelang van het type opdracht, 

voorafgaande informatie, aankondiging van 

een opdracht, aankondiging van gegunde 

opdracht, gunningsverslagen 

 Verzoeken tot deelname en offertes: 

definities, vorm en inhoud, het indienen 

10  

 
- 

Uitleg met alle 

ref. 
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van offertes, geldigheidstermijn van de 

offertes, gebruik van elektronische 

middelen 

 Evaluatie van de offertes: opening van de 

offertes 

 Gunning: selectie (verschillende 

selectiefases), analyse van de 

regelmatigheid (basis, type, effecten van de 

onregelmatigheid, vormelijke en materiële 

regelmatigheid, analyse van de technische 

regelmatigheid en correctie van de 

offertes), toewijzing volgens de 

gunningswijze en opstellen van het 

gunningsverslag  

 Motivering en informatiesplicht: wettelijk 

kader, materiële en vormelijke motivering, 

criteria voor een goede motivering, te 

motiveren beslissingen, wachttermijn 

 Vastlegging: de boekhoudkundige en 

juridische vastlegging, afsluiten van het 

contract en bestellingen 

 

 

Informatie 

 Templates op SHP MRMP 

 Voorbeelden (AA, AVA, bestek) 

 Oefeningen 

 E-procurement: website 

 Vaakst voorkomende fouten in de offertes 
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Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Specialisatiemodule 3:  
het afsluiten van een contract voor de werken  

3. 
MOD3-

PCIN 

Het afsluiten van een contract voor de 

infrastructuurwerken  

Kennis 

 Verloop van een OO (chronologie), zie 

Basismodule 

 De verschillen duidelijk maken tussen de 

contracten voor leveringen en diensten en voor 

werken 

o Wetgeving  

o Bekendmaking 

o Termijn 

o Delegatie 

o Kwalitatieve selectie 

o Typegoedkeuring 

o Het principe van de leemtes, vergeten 

posten uitleggen 

o Abnormaal lage prijzen uitleggen 

03 - 

 

   

Informatie 

 Integratie Infra-DGMR 

 Organisatie MP-I 

 Databank van erkende ondernemers 

 Voorbeelden uit de praktijk (casussen) 

 

 



 Contract Management
 Blz. 12 van 16

 

 

 
Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Specialisatiemodule 3:  
Lessons Learned BFC-A 

3. MOD3-LL Lessons identified 

Kennis 

 De rollen van BFC-A/IF definiëren 

 Wettelijk kader 

 De modaliteiten van het KB van 16 nov. 94 (p.m.) 

kunnen preciseren die van toepassing zijn 

 
01 -  

Informatie 

 Problemen 

 Getroffen maatregelen 

 Rol van BFC-A 

 Lessons identified 

 Conclusies
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Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Specialisatiemodule 4:  
beheersing van de uitvoering van de opdracht met betrekking tot diensten of leveringen  

1 
MOD4-

UITV 

beheersing van de uitvoering van de 

opdracht met betrekking tot diensten of 

leveringen 

Kennis 
Algemeen overzicht van de wetgeving 

 KB AUR 14 Jan 2013 – Feitenstelling 
De uitvoering van een contract  (KB AUR) 
 Algemene bepalingen: 

o omzetting, definities, btw, vaststelling van 
de termijnen 

o Toepassingsgebied, afwijkingen 

 Financiële garanties:  
o  Verzekeringen  en borgtocht 

 Verplichtingen van de opdrachtnemer 
o Betaling (termijn, aanbetalingen, 

voorschotten, achterstal) 

 Tekortkomingen en sancties (en rechtsmiddelen): 
o Verzuim van borgstelling 
o Straffen 
o Vertragingsboetes 
o Ambtshalve maatregelen 

 Incidenten bij de uitvoering, klachten en 

verzoeken: 
o Tekortkomingen van de opdrachtgever en 

de opdrachtnemer 
o Teruggave van vertragingsboetes en 

straffen 
o Onvoorzienbare omstandigheden 
o Termijnverlenging 

 Wijzigingen / bijaktes aan de overeenkomst 

o Modaliteiten voor de herziening van 

de overeenkomst 

o Eenzijdige wijziging 

o Overdracht van opdracht 

 Beroep op waarborg  

 Leidend ambtenaar 

o Mandaat en aanduiding 

o Taken die kunnen worden gedelegeerd 

 Opleveringen (keuring, voorlopig, definitief)  

 Betaling 
Budgetbeheer 
 Algemeen 

 Gebruik van de vastleggings- en 

vereffeningsbegrotingen  

 Eindejaarswerkzaamheden; 

begrotingsherzieningen 

 De algemene aanvraag tot voorafgaand akkoord 
Toezicht op de uitvoering 
 Follow-up van de overeenkomst 

 Risicobeheer en  toezichtsplan 

 Kwaliteitszorgeisen 
 

10 -  

   

Informatie 
 Begrotingsbeheer en -rapportage (Tools 

ILIAS, Node ...) 
 Geheugensteuntjes voor de LA(Richtlijnen 

ter zake) 
 Overzicht van de 10 IQu-plateaus 
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Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Specialisatiemodule 4:  
beheersing van de uitvoering van de opdracht met betrekking tot werken. 

2 
MOD4-

UITVW 

Beheersing van de uitvoering van de 

opdracht met betrekking tot werken 

Deze lessenreeks heeft tot doel de verschillen duidelijk 

te maken tussen de uitvoering van overeenkomsten 

voor leveringen en diensten en die voor werken 

 

Kennis 
 Wettelijke basis 
 Waarborgsom 
 Aanvang van de werken 
 Uitvoeringstermijn van de werken 
 Opvolging van de uitvoering van de 

werken 
 Dagboek van de werken, vermoedelijke 

hoeveelheid 
 Eenzijdige, noodzakelijke en niet-

noodzakelijke wijzigingen 
 Incidenten, klachten, verzoeken 
 Rechtsmiddelen van de opdrachtgever 
 Opleveringen  
 Facturatie en betaling van de werken 
 Einde van de opdracht 

03 -  

Informatie 
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Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Specialisatiemodule 5:  
Verkoop van wapensystemen 

1 
MOD5-

VER 

Verkoop van wapensystemen 

 Kennis 
 Verkoopprocedures 
 Verkoop van staat aan staat 
 Onderhandelingsverkoop met 

gespecialiseerde bedrijven 
 Openbare verkoop 01 -  

Informatie 
Definitie van eigendomsoverdracht, wapensysteem, 
uitgebruikname 
Wettelijke basis (wet, KB) 
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Inhoud per module Aantal periodes Varia

Reeks Lescode Titel/benaming van de submodule Doelstelling van de submodule Contactperiodes  

    Theorie Praktijk  

Specialisatiemodule 6:  
lokale aankopen 

1 MOD6-LA Lokale aankopen 

Kennis 

Het verschil uitleggen tussen een klassieke 

overheidsopdracht en een lokale aankoop – 
Diverse uitgaven: 

 Toepassingsgebied, voor wie?, 

waarvoor?, hoe? 

 Vergelijking tussen centrale aankoop 

en lokale aankoop 

 Basisprincipes die moeten worden 

nageleefd bij lokale aankopen 

 Verloop van een lokale aankoop 

 Begrotingscyclus van een lokale 

aankoop 

 Uitgavencyclus 

 De begrotingsprincipes 

 Links ILIAS-scherm 

 

02 -  

Informatie 

Links ILIAS-scherm

 


