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E-facturatie 
 

Informatiesessie voor leveranciers  
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1. Beslissing VR over e-facturatie 

A. Beslissing 
E-facturatie verplicht voor elke overheidsopdracht  
vanaf 1.1.2017 

B. Toepassing 
• Uitgaande van een Vlaamse overheid 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheid
sopdrachten/e-procurement/Entiteiten%20Vlaamse%20Overheid-
20170112.pdf 

• Uitzondering: 
 micro-onderneming én opdracht onder de 8.500€ 
 https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers 

• Twijfel? Opdrachtdocumenten ! 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/e-procurement/Entiteiten Vlaamse Overheid-20170112.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/e-procurement/Entiteiten Vlaamse Overheid-20170112.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/e-procurement/Entiteiten Vlaamse Overheid-20170112.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/e-procurement/Entiteiten Vlaamse Overheid-20170112.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/e-procurement/Entiteiten Vlaamse Overheid-20170112.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/e-procurement/Entiteiten Vlaamse Overheid-20170112.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/e-procurement/Entiteiten Vlaamse Overheid-20170112.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers


2. Voordelen van e-factuur 

Minder betwistingen 
Snellere afhandeling 
Geen ‘vermiste’ facturen 
Minder risico op fraude 
Verzenddatum = ontvangstdatum 
Efficiënter proces 
Volledige digitalisering processen 
Feedback over uw e-factuur 
Correcter en sneller betaald worden 
Oplossing voor B2G, maar ook B2B 
KMO-vriendelijk 

 



3.  PEPPOL,  
      de slimste manier van e-facturatie 



CEN BII 
UBL 2.1     

CEN BII Standaard van  
PEPPOL 
Standaard van de 
OVERHEID 

E-FFF 

4. De standaard 



CEN BII 

UBL 2.1     

Standaard van de OVERHEID 

 
Verplichte 
velden  

 
Business 
afspraken 



5.  Aan de slag 
 
1) Maak een businessplan: 

 
• Optimaliseer en digitaliseer uw  interne processen (van order tot factuur)  = 

recupereer uw kosten voor e-facturatie. 
• Analyseer uw klantenbestand (overheid, buitenland,…)  

(kwalitatief bestand is essentieel voor een geslaagd project) 

 
2) Maak uw keuze: 
 

• Eigen ERP en IT- minded  = access point zoeken 
• Boekhoudpakket of facturatietool   bel uw leverancier… 

 (Hoe kan ik aan de slag?   Moet ik zelf nog een AP zoeken? ) 

• Geen eigen pakket (word, excel…):   

  bekijk de tools op de markt ! 
  De portal  

  

  



De portaal: korte demo: 
 

https://digital.belgium.be/e-invoicing 
 

Flyers: 
 - Peppol: 
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overhe
idsopdrachten/e-procurement/PEPPOL.pdf 
 
 - Portaal: 
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overhe
idsopdrachten/e-
procurement/Gebruikersaanwijzing_Mercuriusportaal.pdf 
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6.  Wegwijs 

 
 
e.procurement@vlaanderen.be  
 

• Begeleiding bij opstart en testing 
• Coördinatie m.b.t. businessafspraken 
 

Meer info: nuttige linken: 
 

• https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing 
• http://www.efactuur.belgium.be 
• http://www.peppol.eu 
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Agentschap voor Natuur en Bos 
 

 

 

 



 

 

 

 

Agentschap voor Natuur en Bos 
 

 

 

 



 

 

 

 

Agentschap voor Natuur en Bos 
 

 

 

 



 

 

 

 

1. Overzicht aanbestedingsprogramma 

a. Beheerwerken:  € 8.600.000  
 
• Groenbeheer 
• Aanplantingen 
• Exotenbestrijding 
• Boombeheer 
• Heidebeheer 
• Infrastructuurbeheer 
• Maaibeheer 
• Water-, moeras-, rietlandbeheer 
• Begrazing 
• Projecten 

 

 

 

 



 
 
b. Investeringen gebouwen: € 2.500.000 
 
• Nieuwe loods Zedelgem 
• Stallingen Koekuithof 
• Afwerking loods Lauwe 
• Renovatie BW-woning De Dauw 
• Loods Hallerbos 
• Vervanging verwarmingsketels 

 
c. Machines en beheervoertuigen: € 380.000 
 
 
 
 
 
 
 
 



d. Inrichting/investeringen terreinen: € 15.000.000 
• Beleving 
• IHD 
• Infrastructuur 
• Projecten (SIGMA, GGW) 

 
e. Studies: € 4.000.000  
• MER  
• Monitoring 
• Inrichtingsplannen 
• Onderzoek 
• Beheerplannen 
• Ecohydrologische studies 
• Opmaak en uitvoering SBP's 



 

 

 

 

2. Cases: 

1. Studieopdrachten voor de opmaak van  
 

natuurbeheerplannen  
 

 
Inge Brichau 

 
inge.brichau@lne.vlaanderen.be 

 
 
 

mailto:inge.brichau@lne.vlaanderen.be


Natuurbeheerplan 
Wat is nieuw? 
• nieuwe wetgeving – nieuw format beheerplannen van A tot Z 

 
• natuurdoelenlaag bekrachtigt op de overlegplatforms 

 
• 3 functies: planet people profit 

 
• aantrekken van partners 

 
• CMSI   

• koppeling van beheerplanning en uitvoering van de beheerwerken 
• koppeling van beheerplanning en monitoring 
 

• leidend ambtenaar: Operationeel Terreinbeheer Oost en West of 
Gebiedsgerichte werking 

 
 
 



Natuurbeheerplan 
Studieopdrachten 

 

1. NIEUW beheerplan – standaardbestek + specifieke 
zaken 
 

2. Raamovereenkomst natuurbeheerplannen  
 

3. UPDATE EN WIJZIGING beheerplannen 



1. NIEUW beheerplan 

• Verkenningsnota vooraf 
 

• Standaardbestek 
 

• Gebied specifieke zaken  
 

• Prioriteringsoefening: criteria scores en intern intensief 
overleg 

 
• Meerjarenbegroting 2018-2023 

 
 
 



Laatste stand van zaken 

• 20-tal verkenningsnota’s opgemaakt 
 

• nog niets beslist – gaandeweg in proces gestoken na de 
opmaak van de verkenningsnota 

 
• overzicht planning West: 2017: Halse bossen, vallei van de 

Tappelbeek, vallei van het Schijn, Driehoeksbos 
 
 
 



  
Selectiecriteria bestek 

• uniforme aanpak 
 

• maar inzetten op specificiteit van gebieden 
 

• overlegproces afstemmen op het gebied en de partners 
 

• plan van aanpak (bijlage): veel belang aan inzetten van de 
juiste expertise in de juiste hoeveelheid op de juiste plaats 

 
• het maken van goed onderbouwde beheerkeuzen 

 
• veel belang aan beheermaatregelen: doelgericht – 

kostenefficiënt - praktisch  
 
 
 
 
 
 



2. Raamovereenkomst 
natuurbeheerplannen:  
 • focus ligt op ondersteunende opdrachten, vb: 

redactioneel werk 
• specifieke onderzoeken   
• voorbereidende opdrachten 
• aantal mandagen op bureau 
• rollen:  
• projectleider 
• ondersteuner beheerplanner 
• expert 
• hydroloog 
• GIS-expertise 

 
 

 



• Terreinbeheer Oost 
• Vijvercomplex Midden-Limburg Life + 3watEr  
 

• gebied met veel privé - eigenaars 
 
• afstemmen visie met vele partners en komen tot een 

gedragen verkenningsnota 



3.UPDATE en WIJZIGING 
beheerplannen  



 
Methodiek 
 • Wat is een update? 

• Omzetting bestaand beheerplan naar een nieuw 
natuurbeheerplan 
 

• Wat is een wijziging? 
• Deel van de intenties 

 
• Terreinbeheer west: 

• 3 jaar 
• 2 beheerregio’s per jaar 
• 2017 - 2018 proefdraaien: Kust en polders en Groene 

gordels 
 



• Methodiek: 
• natuurstreefbeeldenkaart 

 
• een ambitieniveaukaart 

 
• een bepaling van de staat van instandhouding van 

de aanwezige habitats  
 

• opvolgingsluik door de beheerder  
 

• standaardfiche van de nieuwe toegevoegde 
bestanden en/of van de bestanden met gewijzigde 
doelen door de beheerder (enkel bij wijziging) 
 
 

 



32 

Geïntegreerd beheer van natuur 
gaat over  

een efficiëntere en effectievere inzet van middelen 
om 

meer natuur te realiseren 
door samenwerking 

(tussen beheerders onderling en met ANB) 

http://teamlne.vlaanderen.be/anb/intranet/Beeldenbank/Dopheide en vochtige heide in de Kalmthoutse Heide (17 of 22).JPG
http://teamlne.vlaanderen.be/anb/intranet/Beeldenbank/Maaiwerken_TomLinster-3307.jpg
http://teamlne.vlaanderen.be/anb/intranet/Beeldenbank/Bosbeheer 2.jpg
http://teamlne.vlaanderen.be/anb/intranet/Beeldenbank/Reytmeersen 01.jpg


 

 

 

 

2. Cases: 

  
2. Raamcontract Snoeien van Bomen 2017 

 
Bart Van Camp 

 
bart.vancamp@lne.vlaanderen.be 

 
 

mailto:bart.vancamp@lne.vlaanderen.be


Kenmerken van de opdracht 
 
• Raamovereenkomst voor DIENSTEN 

 
 

• Wijze van gunnen: open aanbesteding 
 
 

• Looptijd 4 jaar 
 

 
• Terreinbeheer West, drie percelen: 

• Regio Kust en regio Zandig Vlaanderen 
• Regio Zuid-Vlaamse Heuvels 
• Regio Schelde en Waas, Regio Groene Gordels en regio Antwerpse Kempen 

 
 





Technische bekwaamheid van de inschrijver 
 

 
• 3 relevante referenties van gelijkaardige opdrachten  
     sinds afgelopen 3 jaar (opdracht min. 20.000 €  
     + attest goede uitvoering) 

 
• Personeelsopleiding: 
 

• Minstens 5 arbeiders SNOEIEN VAN BOMEN (vb ETW-certificaat) 
• Minstens 3 arbeiders HOOGTEWERKER i.f.v. snoeien 
• Minstens 2 arbeiders BOOMKLIMMEN i.f.v. snoeien 
• Minstens 2 arbeiders REDDEND KLIMMEN 



Uitvoeringsmodaliteiten 
 
• Afnames gebeuren door bestelbonnen of speciale 

dienstbevelen van de leidend ambtenaar 
 

• Juiste locatie, juiste omvang, juiste uitvoeringsperiode en 
juiste uitvoeringstermijn  zijn op voorhand niet gekend 
 

• Opdrachthouder moet twee verschillende dienstbevelen 
gelijktijdig aankunnen  
 

• Bestelling hoogtewerker  
     minstens per 8 uur 
• Bestelling  boomklimmer  
     minstens per 4 uur 

 



Betalingen en Facturatie 
 
- Opdrachthouder dient betalingsaanvraag in (VORDERINGSSTAAT  en 

SCHULDVORDERING) 
 

- ANB stuurt PV met goedkeuring terug 
 

- Opdrachthouder dient factuur in via E-invoicing 



Raamcontract SNOEIEN VAN BOMEN 2017 

    Technische bepalingen 
 
• Vaak werken in natuurgebied, bosgebied en parkgebied (regelgeving!) 

 
• Posten per type snoei, per grootteklasse en per grootorde van de bestelling 

 
• Bepalingen uit standaardbestek 250 zijn van toepassing (behalve de 

standaardposten) 
 

• Enkel bio-olie voor kettingzagen 
 

• Alle houtafval is eigendom van de aannemer en wordt verwijderd (niet 
verbranden – versnipperen kan indien toegelaten door ANB) 
 

• Type van materiaal en machines moet worden goedgekeurd door ANB 
 

• Geen klimijzers of –sporen 
 
 

 



                  3 types van snoeien 
                          (volgens standaardbestek 250 versie 3.1) 

 
 

• Begeleidingssnoei 
• verkrijgen van takvrije stam 
• wegsnoeien van dood hout, dubbele top,  
• wrijvende takken, waterloten,… 
 
• Onderhoudssnoei 
• veilig houden van kroon (boven takvrije stam) 
• verwijderen dood en aangetast hout 
• terugsnoeien breukgevoelige takken 
 
• Vormsnoei (knotten – kandelaren)  
• verwijderen van takken tot op kandelaar of tot op knot 

 
 



Raamcontract SNOEIEN VAN BOMEN 2017 

14 posten voor snoeien 
• Begeleidingssnoei 
1. boom kleiner dan 150 cm omtrek, stukprijs  
2. boom kleiner dan 150 cm omtrek, prijs vanaf 10 stuks 
3. boom groter dan 150 cm omtrek, stukprijs  
4. boom groter dan 150 cm omtrek, prijs vanaf 10 stuks 
 
• Onderhoudssnoei 
5. boom kleiner dan 150 cm omtrek, stukprijs  
6. boom kleiner dan 150 cm omtrek, prijs vanaf 10 stuks 
7. boom groter dan 150 cm omtrek, stukprijs  
8. boom groter dan 150 cm omtrek, prijs vanaf 10 stuks 
 
• Vormsnoei (knotten – kandelaren)  
9. Kandelaren boom tot 7 m hoogte, stukprijs 
10. Kandelaren boom tot 7 m hoogte, prijs vanaf 10 stuks 
11. Kandelaren boom hoger dan 7 m, stukprijs 
12. Kandelaren boom hoger dan 7 m, prijs vanaf 10 stuks 
13. Knotten boom stukprijs 
14. Knotten boom, prijs vanaf 10 stuks 



2 posten voor werken in regie 
 
 

1. Uren hoogtewerker 
• minimumafname van 8 uur 
• bereik en bandentype dient worden  
• goedgekeurd door ANB 
 

 
 

2. Uren boomklimmer 
• minimumafname van 4 uur 
• inclusief klimmateriaal en gereedschappen (kettingzaag, handzaag,…) 
• prijs is inclusief grondman (attest ‘reddend klimmen’) 

 
 

 



 

 

 

 

2. Cases: 
  

3. Raamovereenkomst onderhoudsbeheer 
   in domeinen van het ANB 

 
De opdracht wordt voorbehouden aan erkende  sociale 

inschakelingsondernemingen 
 

BDA-nr. : 2017-503288  
 

opening offertes : 14/03/2017 
 
 

Bart Weyers 
 

bart.weyers@lne.vlaanderen.be 
 
 

mailto:bart.vancamp@lne.vlaanderen.be


• Raming: ong. 1 milj. €  

• Looptijd: 24 maanden 

• 8 apart gunbare percelen met als 
begrenzing een cluster van 
boswachtergebieden 

• Contactpersoon op het terrein is de 
lokale boswachter 



PERCELEN (apart gunbaar) 



TAKEN - DEFINITIE 
• Eenvoudige repetitieve taken 
• Geen specifieke vakkennis vereist 
• Minimale inzet van (gespecialiseerde) machines 

TAKEN - VOORBEELDEN 
• Bestrijding (uittrekken) van exoten 
• Maaien van kleine perceeltjes met bosmaaiers 
• Hakhout- en knotbeheer 
• Onderhouden van verharding en parkmeubilair 
• Klein groenonderhoud – wieden – scheren  



 

 

 

 

2. Cases: 

  
4. Opmaak ontwerp - soortenbeschermingsprogramma’s 

 
Floris Verhaeghe 

 
floris.verhaeghe@lne.vlaanderen.be 

 
 

mailto:floris.verhaeghe@lne.vlaanderen.be


• Soortenbeschermingsprogramma’s: 
• populaties van soorten in goede staat van instandhouding brengen 

via actieve soortenbehoudsmaatregelen 

• prioriteit: Europees te beschermen soorten – realisatie IHD 

 

• Opmaken onderbouwd actieplan: 
• wordt officieel via Ministerieel Besluit 

• looptijd 5 jaar (kan verlengd worden) 

 



• Doorgaans via onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking 

• Opmaak van het SBP via stuurgroep met diverse 
maatschappelijke doelgroepen 

• Inhoud: 
• Ecologische beschrijving van de soort 
• Analyse van de populatie in Vlaanderen 
• Identificeren van knelpunten, kansen, actoren … 
• Formuleren van doelen 
• Vertalen van doelen in concrete acties op het terrein 
• Insteek naar monitoring en evaluatie.  



• Nazomer 2017: aanbesteding opmaak SBP poelkikker, 
rugstreeppad, heikikker en akkervogels 

 

 

 

 

 

 

 



• 2018 (o.v.): aanbesteding opmaak  

SBP boompieper, boomleeuwerik, nachtzwaluw. 

 

 



 

 

 

 

2. Cases: 
  
5. LIFE BNIP - Belgian Nature Integrated Project 
 
 

Assessment van ecosysteemherstel op de lokale economie     
 

en bevolking 
 
 

Tom Andries 
 

tom.andries@lne.vlaanderen.be 
 

 
 

mailto:tom.andries@lne.vlaanderen.be


Assessment van ecosysteemherstel op de lokale economie en 
bevolking 

• Open offertevraag voor 
diensten 

• Europese aanbesteding          
( > 207.000 euro) 

• Belgische studie in zowel 
Vlaanderen als Wallonië 

• Duur: circa 65 maand 

• Multidisciplinair: 
-> Ecologie 

-> Economie 

-> Sociologie 

 

 

Federale 
overheid 

Marien milieu 

Vlaanderen - 
ANB + NatuurInvest, 

Natuurpunt 

Waalse overheid 
DGO3, Natagora 



Assessment van ecosysteemherstel op de lokale economie en 
bevolking 

• Doelstelling en kader 
• Sociale impact bepalen van 

natuurherstel 
• Impact van natuurherstel op 

ecosysteem diensten 
• Kwantificeren economische 

waarden en voordelen van 
natuurherstel 

• Een geïntegreerde socio-
economische valuatie van 
natuurherstel 

• Toepassen op minstens 5 case 
studies 

Baseline en eindmonitoring uitvoeren 

 
 



 

 

 

 

2. Cases: 

  
6. Beeldbestek exotenbestrijding 

 
Jo Van Gils 

 
 

jo.vangils@lne.vlaanderen.be 
 
 

 
 

mailto:jo.vangils@lne.vlaanderen.be


 

 

 

 

Beeldbestek exotenbestrijding 
  
 
 



 

 

 

 

Beeldbestek exotenbestrijding 

  
• beeldbestek = omschrijving van het gewenste eindbeeld 

 
• technische aanpak = initiatief bij de inschrijver 

 
• aanbestedingsmethodiek = algemene offerte-aanvraag 

 
• beoordeling van de offerten: meerdere gunningscriteria, waaronder 

plan van aanpak 
 

• innovatie wordt beloond, gebruik van glyfosaat geeft aanleiding tot 
''strafpunten' 
 

• afgebakend terrein, uitvoeringstermijn van verschillende (3) jaren 
 
 



 

 

 

 

Beeldbestek exotenbestrijding 

  
• een voorbeeld van innovatie 

 
 



 

 

 

 

2. Cases: 

  
7. Maaibestek Antwerpen Oost 

 
Jo Van Gils 

 
 

jo.vangils@lne.vlaanderen.be 
 
 

 
 

mailto:jo.vangils@lne.vlaanderen.be


 

 

 

 

Maaibestek Antwerpen Oost 

  
 



 

 

 

 

Maaibestek Antwerpen Oost 

  
• reorganisatie voor efficiëntiewinsten 

 
• van tientallen maaibestekken naar 3 maaibestekken in 2019: 

 
 - bestek droog tot vochtig in 3 percelen 
 - bestek nat in 2 percelen 
 - bestek sociale tewerkstelling voor handwerk in 2 of 3 percelen 

 
• gelijkaardige werkwijze voor duidelijkheid naar de aannemers toe 

 
• openbare aanbestedingen met 3 herhalingsopdrachten 

 
• inclusief aanvullende diensten, als een vorm van eigenaarschap 

voor de opdrachthoudende aannemer 
 



 

 

 

 

Maaibestek Antwerpen Oost 
  
 
• 2015 - 2016: 1 bestek Limburg met 2 percelen 

 
 - droog tot vochtig 
 - nat 

 
• 2017: 1 bestek Antwerpen Oost met 2 percelen 
 
 -droog tot vochtig 
 -nat 

 
• 2017: 1 OZB sociale tewerkstelling Antwerpen Oost 

 
• 2019: eindbeeld met 3 bestekken (samen 7 of 8 percelen) voor 

heel Terreinbeheer Oost met uniforme werkwijze 
 



 

 

 

 

Maaibestek Antwerpen Oost 
  
• werkwijze: GIS-matig planningsinstrument dat leidt tot 

duidelijke werkkaarten 
 



 

 

 

 

Maaibestek Antwerpen Oost 
  
• opdeling volgens specialisatie 

 



 

 

 

 

Maaibestek Antwerpen Oost 
  
• opdeling volgens specialisatie 

 



 
 

Slotwoord 
- 

Netwerkmoment 
 


