
Voor opdrachten waarbij de wet Defensie en Veiligheid niet van toepassing is. 

Houd indien nodig rekening met de overgangsmaatregelen : http://www.publicprocurement.be/nl/overgangsmaatregeleneproc  

 

Wat gedaan indien er zich een voorval op het e-Tenderingplatform voordoet ? 

Voor de opening van het dossier (Scenario 1) Tijdens de opening van het dossier (Scenario 2) 

Toepassingsvoorwaarden: Toepassingsvoorwaarden: 

 
Geval nr. 1 : de aanbestedende overheid heeft via de federale dienst e-procurement 
vernomen dat er een (volledige of gedeeltelijke ) onbeschikbaarheid is van de e-
Tenderingtoepassing). 

Geval nr. 1 : De indieningen zijn voor het dossier afgesloten (dossier voor open verklaard) 
maar het is voor de aanbestedende overheid onmogelijk een of meerdere offertes die zich in 
de elektronische kluis bevinden te raadplegen. 

Juridische basis: Juridische basis: 

Art.  57 van het Koninklijk besluit van plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren Wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016 

Gevolgen : Gevolgen: 

 De aanbestedende overheid kan beslissen om de opening van het dossier uit te stellen 
 

 In dit geval kunnen de inschrijvers hun offerte tot aan de nieuwe openingszitting 
indienen, terugtrekken of wijzigen 

 

 De aanbestedende overheid dient een erratum te verrichten om de nieuwe 
openingsdatum mede te delen 

 Eens de indieningen afgesloten werden (dossier voor geopend verklaard), is er geen 
enkele actie door de inschrijver op het dossier mogelijk. 
 

 De AO dient de e-Procurement helpdesk te contacteren. De dienst e-Procurement zal zo 
vlug mogelijk de situatie herstellen zodat de opening kan doorgaan. 
 

 Een bijkomende openbare openingszitting is niet langer verplicht. 

  

http://www.publicprocurement.be/nl/overgangsmaatregeleneproc


Hoe tewerk gaan: Hoe tewerk gaan:  

1. Open dossier 
De aanbestedende overheid verklaart dat de zitting op het aangewezen 
ogenblik niet geopend is en kondigt op het e-Notificationplatform een 
nieuwe openingszitting aan. Hierbij houdt hij rekening met de minimale 
verdagingstermijn van 6 of 8 dagen voor respectievelijk een nationale 
of een Europese aankondiging. 

2. Werkruimte : 
uitnodiging tot 
indiening. 
De aanbestedende overheid 
past de werkruimte in e-
Notification aan en stuurt 
een nieuwe uitnodiging 
naar de geselecteerde 
ondernemingen. 

1. Voor alle procedures 
 

a. Indien de nieuwe 
aankondiging voor de 
geplande opening of 
dezelfde dag als de 
aangekondigde 
openingszitting 
plaatsvindt 

b. Indien de nieuwe 
aankondiging ‘s 
anderendaags of later 
dan de aangekondigde 
openingszitting 
plaatsvindt 

Volg de instructies van de e-Procurement dienst op. 



 Een 
rechtzettingsbericht 
“Erratum date” 
uitbrengen om zo de 
opening uit te stellen. 
 
 

 Een nieuwe 
aankondiging 
uitbrengen 
 

 Deze aankondiging 
dient hetzelfde 
dossiernummer te 
hebben aangevuld 
met de vermelding 
“_PU1” 

 
 Deze aankondiging 

dient gelinkt te zijn 
met de 
oorspronkelijke 
aankondiging 

 
 In de beheergegevens 

de optie « e-
Tendering » uitvinken 

 
 De beheersgegevens 

opslaan en naar de tab 
« Voorbereiding 
aankondiging » gaan 

 
 Het nieuw ogenblik 

van opening 
afwachten vooraleer 
op de knop 
« Openen » te klikken 

 Indien mogelijk, in e-
Tendering (tab 
« Parameters »), de 
datum en de uur van 
de dossieropening 
wijzigen. 
Anders het nieuwe 
ogenblik van 
opening afwachten 
vooraleer op de 
knop “Openen” te 
klikken. 

 

  



Voor opdrachten waarbij de wet Defensie en Veiligheid van toepassing is. 

Houd indien nodig rekening met de overgangsmaatregelen : http://www.publicprocurement.be/nl/overgangsmaatregeleneproc 

Wat gedaan indien er zich een voorval op het e-Tenderingplatform voordoet ? 

Voor de opening van het dossier (Scenario 1) Tijdens de opening van het dossier (Scenario 2) 

Toepassingsvoorwaarden: Toepassingsvoorwaarden: 

Geval nr. 1 : De aanbestedende overheid heeft via een inschrijver vernomen dat er een 
(volledige of gedeeltelijke) onbeschikbaarheid is van de e-Tenderingtoepassing die hem 
verhindert zijn inschrijving op tijd af te ronden en deze onbeschikbaarheid wordt door de 
federale dienst e-Procurement op verzoek van de aanbestedende overheid bevestigd. 
 
of Geval nr. 2 : de aanbestedende overheid heeft via de federale dienst e-procurement 
vernomen dat er een (volledige of gedeeltelijke ) onbeschikbaarheid is van de e-
Tenderingtoepassing). 

Geval nr. 1 : De voorzitter heeft de zitting open verklaard (eerste klik op de knop « Openen ») 
maar het is onmogelijk een of meerdere offertes die zich in de elektronische kluis bevinden te 
raadplegen. 

Juridische basis: Juridische basis: 

Art.  20 van het Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere 
koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten 
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. ( 7 februari 2014) 

Art.  94 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren 

Gevolgen : Gevolgen: 

 De aanbestedende overheid kan beslissen om de opening van het dossier uit te stellen 
 

 In dit geval kunnen de inschrijvers hun offerte tot aan de nieuwe openingszitting 
indienen, terugtrekken of wijzigen 

 

 De aanbestedende overheid dient een erratum te publiceren om de nieuwe 
openingsdatum mede te delen 

 Organisatie van een bijkomende openingszitting 
 

 Er kan geen enkele nieuwe offerte meer worden ingediend 
 

 De offertes die reeds werden ingediend mogen niet worden gewijzigd of 
teruggetrokken 

 

 Het ontvangsttijdstip van de documenten moet bij de volgende opening geëvalueerd 
worden. 

 

http://www.publicprocurement.be/nl/overgangsmaatregeleneproc


Hoe tewerk gaan: Hoe tewerk gaan:  

2. Open procedure,onderhandelingsprocedure, 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking 
De aanbestedende overheid verklaart dat de zitting op het aangewezen 
ogenblik niet geopend is en kondigt op het e-Notificationplatform een 
nieuwe openingszitting aan  

3. Uitnodiging tot 
indiening 
De aanbestedende overheid 
past de uitnodiging tot 
indiening in e-Notification 
aan en stuurt een nieuwe 
uitnodiging naar de 
geselecteerde 
ondernemingen. 

2. Voor alle procedures 
De voorzitter wijst erop dat er een nieuwe openingszitting gaat worden georganiseerd aangezien omwille 
van technische redenen de offertes die elektronisch werden ontvangen niet kunnen worden geopend 

a. Indien de nieuwe 
aankondiging voor de 
geplande opening of 
dezelfde dag als de 
aangekondigde 
openingszitting 
plaatsvindt 

b. Indien de nieuwe 
aankondiging ‘s 
anderendaags of later 
dan de aangekondigde 
openingszitting 
plaatsvindt 

a. Tijdens de eerste opening b. Tijdens de bijkomende 
openingszitting 

 Een klassiek 
rechtzettingsbericht 
uitbrengen om zo de 
opening uit te stellen. 
 

 Controleer in e-
Tendering of de 
uiterste 
indieningsdatum 
correct aangepast is. 

 
 

 Een nieuwe 
aankondiging 
uitbrengen 
 

 Deze aankondiging 
dient hetzelfde 
dossiernummer te 
hebben aangevuld 
met de vermelding 
“_PU1” 

 
 Deze aankondiging 

dient gelinkt te zijn 
met de 
oorspronkelijke 
aankondiging 

 
 In de beheergegevens 

de optie « e-
Tendering » uitvinken 

 
 De beheersgegevens 

opslaan en naar de tab 
« Voorbereiding 
aankondiging » gaan 

 
 Het nieuw ogenblik 

 Indien mogelijk, in e-
Tendering (tab 
« Parameters »), de 
datum en de uur van 
de dossieropening 
wijzigen. 
Anders het nieuwe 
ogenblik van 
opening afwachten 
vooraleer op de 
knop “Openen” te 
klikken. 

 De voorzitter begint de papieren 
offertes evenals de eventueel 
ontvangen veiligheidskopieën te 
openen 
 

 De voorzitter laat een papieren 
proces-verbaal opstellen met daarin 
de volgende elementen: 

 
1. het dossiernummer; 
2. datum een uur van de 

openingszitting; 
3. de vermelding van het feit dat de 

elektronische opening omwille van 
technische redenen niet heeft 
kunnen plaatsvinden;  

4. de ontvangen papieren offertes en 
de veiligheidskopieën ; 

5. een beding bepalende dat alle 
gekende of bij de oorspronkelijke 
opening aanwezige inschrijvers een 
brief zullen ontvangen met de datum 
en het uur van de bijkomende 
opening; 

6. de aanwezigheidslijst; 
 
 de naam van de voorzitter en de 

 Opening van de elektronische 
offertes en opstelling van het proces-
verbaal van opening 
 

 De papieren offertes bij het proces-
verbaal van opening bijvoegen zoals 
bepaald in het papieren proces-
verbaal van de eerste openingszitting 

 
 Verduidelijken dat het gaat om een 

bijkomende openingszitting 



van opening 
afwachten vooraleer 
op de knop 
« Openen » te klikken 

naam / namen van de assesor(en) 
evenals hun handtekening en de 
eventuele opmerkingen die door 
iedere aanwezige persoon die 
hiertoe het verlangen uit werden 
geformuleerd 

 
 De aanbestedende overheid verzend 

tegelijkertijd een aangetekende brief 
met het uur en de plaats van de 
bijkomende opening naar de 
gekende inschrijvers evenals naar de 
inschrijvers die tijdens de 
openingszitting aanwezig zijn 
 

 De aanbestedende overheid 
publiceert op e-Notification een 
aankondiging met het moment 
waarop een bijkomende 
openingszitting zal plaatsvinden. 
(Het is aangewezen te vermelden dat 
de al ingediende offertes noch 
gewijzigd noch ingetrokken mogen 
worden en dat nieuwe offertes niet 
aanvaard zullen worden.) 
 

Opgelet! Alle handelingen die afgesloten zijn na de verklaring van opening zullen als 

onontvankelijk worden beschouwd (voorbeeld : toegevoegde, gewijzigde of verwijderde 
documenten. ondertekening van de offerte…) 

 


