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IS HET ELEKTRONISCH INDIENEN VAN OFFERTES VERPLICHT? 

1 Inleiding 

Deze vraag valt niet zomaar met een “Ja” of “Nee” te beantwoorden. 
 

Afhankelijk van het bestuursniveau dat aanbesteedt, zal het gebruik van e-Tendering (of IAM van de 
Waalse Overheid)  toegestaan, verplicht of verboden worden. 
 
Hieronder geven we een overzicht. 

2 Overzicht 

2.1 Federale overheid 

 

Voor alle procedures zullen alle federale instellingen1 alsook Defensie vanaf 1/1/2013 elektronische 

offertes op e-Tendering aanvaarden. Als ondernemer kan je dus nog kiezen hoe je je offerte indient: op 
papier of elektronisch. 
 

Instellingen van de sociale zekerheid (zoals de Rijksdiensten) kunnen autonoom het elektronisch indienen 

verbieden, toestaan of verplichten.  
 

2.2 Vlaamse Overheid 

1/1/2012 : Vanaf deze datum is e-Tendering verplicht binnen de diensten van de Vlaamse overheid en de 

Vlaamse instellingen. Dat betekent dat de indiening van kandidaatstellingen en offertes bij 

overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid enkel nog digitaal kunnen verlopen via het online platform e-

Tendering. De Vlaamse Regering nam die beslissing op 20 mei 2011. 

                                                           

1
 De diensten van de federale Staat als bedoeld in artikel 2, 1°, 2° en 4° van de wet van 22 mei 2003 houdende 

organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale Staat. Hieronder vallen met name de Federale en 
Programmatorische Overheidsdiensten, de administraties met beheersautonomie maar zonder rechtspersoonlijkheid 
en de staatsbedrijven. 
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2.3 Brussels hoofdstedelijk gewest   

Het BHG heeft de intentie om vanaf 1/12/2011  elektronische offertes te aanvaarden. 

2.4 Waalse Overheid 

 

Vanaf 1 januari 2012 hebben het Waals Gewest en de Franstalige Gemeenschap de intentie om 

elektronische offertes te aanvaarden.  Het elektronisch indienen van offertes gebeurt niet via e-Tendering 
maar via hun eigen applicatie IAM.  Meer info vind je als ondernemer terug op:  
 
http://marchespublics.wallonie.be/fr/entreprises/informations-entreprises/guide-pratique-d-utilisation-du-

portail-et-du-module-de-remise-d-offre-en-ligne.html 

 

2.5 Vlaamse gemeenten en steden (incl. OCMW’s) 

 

Voor de Vlaamse steden en gemeenten kan elke stad / gemeente vandaag autonoom het elektronisch 

indienen verbieden, toestaan of verplichten.  Toch zien we een tendens dat meer een meer steden en 

gemeenten elektronische offertes aanvaarden of zelfs verplichten (zoals het OCMW Gent) 
 
Lees als ambtenaar van een lokaal bestuur het magazine BinnenBand van oktober 2011  
 

2.6 Waalse gemeenten en steden (incl. OCMW’s) 

 

Waalse gemeenten en steden beslissen autonoom over het gebruik van elektronische middelen.  Als zij 
elektronische offertes aanvaarden, dien je zorgvuldig de aankondiging en het bestek te lezen.   
Sommige gemeenten en steden gebruiken e-Tendering terwijl andere de applicatie IAM van de Waalse 
Overheid gebruiken. 

2.7 Duitstalige gemeenschap 

 

De DG aanvaardt op dit moment nog geen elektronische offertes. 
 
 
  

http://marchespublics.wallonie.be/fr/entreprises/informations-entreprises/guide-pratique-d-utilisation-du-portail-et-du-module-de-remise-d-offre-en-ligne.html
http://marchespublics.wallonie.be/fr/entreprises/informations-entreprises/guide-pratique-d-utilisation-du-portail-et-du-module-de-remise-d-offre-en-ligne.html
http://binnenland.vlaanderen.be/publicatie/binnenband-oktober-2011
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3 Bronnen: 

 

 Federale Overheid: Omzendbrief P&O/2012/e-Proc. - Overheidsopdrachten - Gebruik van de e-
Procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat – 30 november 2012 
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2012002068&caller=list&article_lang=
N&numero=2&pub_date=2012-12-07&language=nl&trier=afkondiging  

 

 Vlaamse Overheid : http://www.bestuurszaken.be/e-procurement 
 

 Vlaamse gemeenten en steden:  
 

http://binnenland.vlaanderen.be/publicatie/binnenband-oktober-2011 
 

 Waalse Overheid + Waalse gemeenten en steden:  
http://marchespublics.wallonie.be/fr/entreprises/informations-entreprises/guide-pratique-d-
utilisation-du-portail-et-du-module-de-remise-d-offre-en-ligne.html 

 

 Duitstalige Gemeenschap :  voor de meest recente publicaties van de DG werd geen e-Tendering 
geactiveerd. 
 

 BHG: Ministeriële omzendbrief aangaande de uitvoering van de besluiten van 15 oktober 2009 en 

van 25 maart 2010 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Brussels plan ter 

vermindering van de administratieve lasten in het kader van overheidsopdrachten (I) – 31 maart 

2011 
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