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Communication Day

OVERHEIDSOPDRACHTEN IN COMMUNICATIE

In dit tijdperk van digitale (r)evoluties worden 
complete marketingplannen opgemaakt rond 
communicatie-acties via alle mogelijke digitale 
media. Verschillende communicatiekanalen zijn 
essentieel voor het optimaal functioneren en de 
noodzakelijke ontwikkeling van de publieke sector. 
Maar hoe gaat u een communicatiebureau aanwijzen? 
In welke uitzonderingen voorziet de wetgeving 
overheidsopdrachten? Hoe de middelen en diensten 

die nodig zijn voor een succesvolle communicatie 
correct te verkrijgen? 

Deze dag is bedoeld om aankopers en iedereen 
die betrokken is bij de communicatie van zijn 
organisatie in staat te stellen de opportuniteiten en 
risico’s te identificeren en de acties en hefbomen te 
kunnen implementeren in overheidsopdrachten en 
verwervingsprocedures.



PROGRAMMA

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

DATUM EN TIJDSTIP
Donderdag 21 november 2019 
van 9u00 tot 16u20
 
LOCATIE*
BRUSSEL

*  De locatie waar het evenement zal plaatsvinden wordt 
uiterlijk 15 dagen voor de dag van het evenement 
per e-mail meegedeeld aan eenieder die zich voor de 
conferentie heeft ingeschreven.

INSCHRIJVING
Inschrijving online op  
www.ebpevents.be/communication-nl

INSCHRIJVINGSGELD
TARIEVEN
PUBLIEKE SECTOR  €450 excl btw
PRIVE SECTOR  €650 excl btw

Het inschrijvingsgeld dekt zowel de deelname aan
de conferentie als de lunch en dranken gedurende
de hele dag.

PERMANENTE VORMING
OVB: In aanvraag
 
Na het evenement ontvangt 
u een aanwezigheidsattest 
via email. 

CONTACT
Bart De Hauwere
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 06

GEDETAILLEERD PROGRAMMA EN INSCHRIJVING OP 

WWW.EBPEVENTS.BE

ZAAL-NEDERLANDSTALIGE SESSIES SALLE-SESSIONS FRANCOPHONES

Onthaal

09h00-10h30

Opdrachten voor communicatie-diensten.  
Welke uitzonderingen zijn er voorzien in de 
wetgeving overheidsopdrachten? 
-  Wat zegt de wetgeving overheidsopdrachten?
-  Wanneer en hoe een overheidsopdracht correct uitschrijven?
-  Wat zijn de uitzonderingen?
- Focus op Artikel 28 van de wet overheidsopdrachten.

Marchés pour la prestation de services de 
communication. Quelles exceptions sont prévues par 
la réglementation marchés publics?
-  Que prescrit la réglementation marchés publics en matière de 

communication et de promotion d’une entité ou d’un projet public?
-  Dans quels cas un marché public doit-il être conclu et dans quels cas n’est-

ce pas nécessaire?
-  Quelles sont les exceptions?
- Focus sur l’article 28, §2 de la Loi du 17 juin 2016.

10h30-10h50  Koffie-pauze

10h50-12h30

Correct samenwerken met 
communicatieagentschappen. 
- Wanneer, hoe en waarvoor kan u ze inzetten? 
- Hoe beschrijft u hun missie? 
- Wat kunnen zij betekenen voor u?
- Concrete voorbeelden een duidelijk advies.

Bien collaborer avec les agences de communication
-  Quand, comment et pourquoi les désigner? 
-  Critères de sélection, d’attribution, exigences de régularité et conditions 

d’exécution pour vos marchés publics.
- Exemples concrets et conseils clairs.

12h30-14h00  Lunch & networking

14h00-15h00

Overheidsopdrachten voor grafische diensten:  
hoe pakt u dit aan?
- De regelgeving, procedures en uitzonderingen in dit specifiek dossier?
- Een correct bestek opstellen.
- Hoe worden vergoedingen voor ingediende projecten of offertes bepaald?
- Omgaan met intellectueel eigendomsrecht.

Les marchés publics en matière de graphisme: 
comment s’y prendre?
- Réglementation applicable, bonnes pratiques et exceptions.
- Bien rédiger les documents du marché.
- Rémunération pour les projets/offres remises: que prévoir?
- Traîter le droit de propriété intellectuelle.

15h00-15h20  Koffie-pauze

15h20-16h20 Overheidsopdrachten voor leveringen: goodies


