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FOCUS
Overheidsopdrachten

§ Slechts 15% van de bevraagde bedrijven nam al deel aan een
procedure voor een overheidsopdracht. Het zijn de kmo's en de
bedrijven uit de sector Verkoop die al het vaakst hieraan deelnamen.
§ Men nam het vaakst deel aan overheidsopdrachten in Brussel (77%),
op gemeentelijk niveau (49%) en op federaal niveau (41%) *.
§ Globaal gezien kunnen we niet stellen dat de ervaringen met de
verschillende voorgelegde criteria erg posiOef waren (informaOe,
gemak om deel te nemen, rentabiliteit, toegankelijkheid van de
overheidsopdrachten, betalingstermijnen, transparanOe van de
procedures en technische en administraOeve formaliteiten) *.

* Dit antwoord hee> alleen betrekking op bedrijven die al aan een overheidscontract
hadden deelgenomen, dwz een beperkt aantal van 39 respondenten.

Deelname aan overheidsopdrachten
V3b: Heeft uw bedrijf in de afgelopen 6 maanden aan een of meerdere overheidsopdrachten deelgenomen?

Totaal N=269

Eenmanszaak N=141
Zeer Kleine Onderneming N=108
Kleine of Middelgrote Onderneming N=20

Industrie N=55
Verkoop-Horeca N=50
Diensten N=105
Andere N=59

■

Mijn bedrijf neemt nooit deel
aan overheidsopdrachten

■

Nee, aan geen enkele

■

Ja, aan één enkele

■

Ja, aan meerdere

Deelname aan overheidsopdrachten
V3c: Op welk machtsniveau hebt u al deelgenomen aan een overheidsopdracht?
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Diensten
N=14

[%, geholpen antwoorden; basis: hebben al aan minstens een overheidsopdracht deelgenomen: N = 39]

Andere
N=7

Deelname aan overheidsopdrachten
V3d: Indien u hebt deelgenomen aan een Brusselse overheidsopdracht, hoe tevreden was u er dan over?
basis: hebben al aan minstens een overheidsopdracht deelgenomen: N = 39]

De informa^e over de overheidsopdrachten

Het gemak van het beantwoorden (on-line ...)

De rentabiliteit van overheidsopdrachten wanneer u er
binnenhaalt

De toegang tot de overheidsopdrachten (criteria om deel te
nemen)

De betalingstermijnen

De transparan^e van de selec^eprocedures

De technische en administra^eve formaliteiten

■

Geen
mening

■

Zeer ontevreden

■

Eerder ontevreden

■

Eerder tevreden

■

Zeer tevreden

Bedankt voor u deelname!
Volgende barometer in januari 2019.
Ga naar www.barometervoorzelfstandigen.brussels

