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e-Procurement en de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten 

e-Procurement en de nieuwe wetgeving 
overheidsopdrachten: wat verandert er? 
 

1. Inleiding 

Op 30 juni 2017 trad de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten1 in werking. Tussen 28 juni en 4 juli 

werd het e-Procurement platform offline gehaald en werden de verschillende applicaties aangepast aan 

deze nieuwe wetgeving. In dit document vind je een overzicht van de belangrijkste functionele en 

inhoudelijke aanpassingen.  

De informatie die in dit document wordt verstrekt, mag geenszins worden opgevat als juridisch advies. 

Voor een volledige analyse van de juridische impact van de nieuwe regelgeving, dient men zich te 

wenden tot een jurist en/of specialist overheidsopdrachten.  

2. Wat met dossiers gepubliceerd vóór 30 juni 2017? 

Voor deze dossiers werd een overgangsregeling voorzien. Hierin wordt o.a. verduidelijkt hoe je na 30 

juni 2017 errata of aankondigingen van (niet-)gunning kan publiceren op dossiers die voor die datum 

werden bekendgemaakt. De overgangsregeling vind je hier. 

Op bestaande dossiers kan je ook na 30 juni beperkte dossiers aanmaken om zo een uitnodiging tot het 

indienen van offertes te versturen. De werkwijze blijft dezelfde als voorheen. 

3. Wat verandert er in e-Notification? 

3.1 Nieuwe publicatieformulieren 

 Waarom nieuwe formulieren? 

 

Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving mogen aankondigingen van 

overheidsopdrachten enkel nog gebeuren middels de nieuwe elektronische 

publicatieformulieren zoals gedefinieerd in de uitvoeringsverordening 2015/1986 van de 

Europese Commissie. 

 

                                                           

1 Zie o.a. Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, BS 14/07/2016 en KB plaatsing 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, BS 09/05/2017 

http://www.publicprocurement.be/nl/overgangsmaatregeleneproc
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 Hoe vind ik het juiste formulier? 

 

Op de pagina “nieuwe bekendmaking” vind je voortaan een drop-downmenu waarmee je de lijst 

van beschikbare formulieren kan filteren op publicatiedomein (bv klassieke sectoren vs. 

nutssectoren) en op type aankondiging (bv vooraankondiging, aankondiging, …). Dit helpt je om 

sneller het juiste formulier terug te vinden. 

 Ik vind een aantal formulieren niet terug? 

 

De formulieren F9 (vereenvoudigde aankondiging van een opdracht in het kader van een 

dynamisch aankoopsysteem), F10 (concessieovereenkomst voor openbare werken) en F11 

(aankondiging van een opdracht voor opdrachten gegund door een concessiehouder die zelf 

geen aanbestedende dienst is) zijn onder de nieuwe wetgeving niet langer beschikbaar. 

 Waarom verloopt het invullen van formulieren iets trager? 

 

In vergelijking met de oude formulieren, moet vanaf nu veel meer informatie verplicht worden 

ingevuld. Zolang verplichte informatie ontbreekt, kan je niet verdergaan naar de volgende sectie 

van een formulier. Sommige velden zijn ook anders geordend ten opzichte van de oude 

formulieren. 

 

 Wat zijn de belangrijkste aanpassingen of nieuwigheden? 

 

Formulier Aanpassingen 

F3 / F6 Dit formulier wordt voortaan niet enkel gebruikt als aankondiging van een gegunde 

opdracht, maar ook als aankondiging van stopzetting en als aankondiging van niet-

gunning. 

F5 Aanbestedende overheden in de speciale sectoren die een “vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking” wensen te publiceren 

middels formulier F5, dienen deze procedure voortaan expliciet te vermelden in de titel 

van de aankondiging en eventueel in de nadere inlichtingen. 

Ten gevolge van aanpassingen aan het publicatieformulier kan e-Notification het juiste 

proceduretype immers niet langer automatisch invullen. 

F20 Dit is een nieuw formulier bedoeld voor de aankondiging van een wijziging van een 

opdracht / concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan. 

F21 / F22 Dit zijn nieuwe formulieren voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor sociale en 

andere specifieke diensten in de klassieke (F21) resp. nutssectoren (F22). Het formulier 

kan zowel als vooraankondiging, als aankondiging of als (niet-)gunning gebruikt worden. 

De gewenste finaliteit kies je op het moment dat je het formulier begint in te vullen. 
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F23 Dit is een nieuw formulier voor het plaatsen van concessies voor sociale en andere 

specifieke diensten. Het formulier kan gebruikt worden als vooraankondiging of als 

aankondiging van (niet-)gegunde opdracht. 

F24 Dit is een nieuw aankondigingsformulier voor concessieovereenkomsten. Het kan zowel 

in de klassieke als in de nutssectoren worden gebruikt. 

F25 Dit is een nieuw formulier voor de aankondiging van de (niet-)gunning van een 

concessieovereenkomst. Het kan zowel in de klassieke als in de nutssectoren worden 

gebruikt. 

F50 Dit Free Market formulier kan je voortaan niet alleen gebruiken voor een 

vereenvoudigde aankondiging van een opdracht, maar ook voor de aankondiging van een 

verkoop (voorheen formulier F56). 

F53 Dankzij dit formulier kan je voortaan snel een onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking starten (zowel in het BDA als in de Free Market). Zodra je de 

beheersgegevens van het dossier hebt ingevuld en bewaard, kom je vanaf nu 

onmiddellijk in de parameters van het beperkte dossier. Hier kan je meteen de 

uitnodigingsbrief opstellen en versturen aan je shortlist. Je hoeft m.a.w. niet langer een 

“dummypublicatie” aan te maken alvorens je een beperkt dossier kan starten. 

 

3.2 Nieuwe publicatieregels voor Europese bekendmakingen 

OPGELET: de vragen en antwoorden in deze afdeling hebben enkel betrekking op bekendmakingen die 

naar het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU, TED, OPOCE) worden doorgestuurd. Ze zijn m.a.w. 

niet van toepassing op dossiers die slechts op nationaal niveau (BDA of Free Market) worden 

bekendgemaakt. 

 Wat verandert niet? 

 

Om je publicatie ook op Europees niveau (OPOCE / TED) bekend te maken, volstaat het nog 

steeds het vakje “OPOCE” aan te vinken in de beheersgegevens van het dossier.  

 Waarom verschijnt mijn bekendmaking niet meteen in het BDA? 

Aankondigingen die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt, mogen niet langer 

onmiddellijk gepubliceerd worden in het BDA. 

 

Zodra je in e-Notification klikt op de knop “Nu bekendmaken”, wordt je aankondiging via een 

webservice doorgestuurd naar TED. TED valideert de aankondiging en stuurt vrijwel meteen een 

ontvangstbevestiging (antwoordcode) terug. Deze code verschijnt in je dossier in e-Notification 

en geldt als het startpunt van je publicatietermijn. 
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De bekendmaking mag ten vroegste twee dagen na ontvangst van de antwoordcode worden 

gepubliceerd in het BDA. e-Notification doet dit automatisch voor jou. Tot dit tijdstip staat je 

dossier in de status “aankondiging verzonden voor bekendmaking op TED”. Daarna komt je 

dossier bij de “actieve bekendgemaakte aankondigingen”. Let wel: de automatische publicatie in 

het BDA gebeurt telkens pas om 23u ’s avonds. 

 Waarom zie ik geen link naar e-Tendering? 

 

De link naar e-Tendering verschijnt pas wanneer het dossier daadwerkelijk gepubliceerd is in het 

BDA (zie vorige vraag).  

 

Voor dossierbeheerders is het dossier wel meteen als inactief dossier beschikbaar in 

e-Tendering. Om te vermijden dat het dossier daar voortijdig zichtbaar zou worden voor 

ondernemingen, raden we je aan het dossier er pas te activeren nadat het werd gepubliceerd in 

het BDA. 

 

In een volgende release van e-Tendering, voorzien voor het najaar van 2017, zal een dossier in 

e-Tendering automatisch zichtbaar worden voor ondernemingen zodra het daadwerkelijk werd 

gepubliceerd in het BDA, en voor zover je het meteen hebt geactiveerd na verzending voor 

publicatie in e-Notification. 

 Ik krijg een foutcode i.p.v. een antwoordcode, wat moet ik doen? 
 
Neem onmiddellijk contact op met de helpdesk e-Procurement. 

 

 Wanneer wordt mijn aankondiging gepubliceerd? 

 

2 kalenderdagen na ontvangst van de antwoordcode, zal e-Notification je bekendmaking 

automatisch in het BDA publiceren.  

 

De publicatie op TED kan echter nog iets langer op zich laten wachten (gemiddeld 3 à 4 

kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de antwoordcode).  

 

Schematisch ziet het publicatieproces er als volgt uit: 

 

 

http://www.publicprocurement.be/nl/contact/vragen-over-e-procurement
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 Hebben de twee kalenderdagen tussen verzending en daadwerkelijke publicatie van de 

aankondiging een invloed op de publicatietermijn? 

 

Neen, de publicatietermijn begint te lopen zodra je je bekendmaking succesvol hebt verzonden 

naar TED, d.w.z. zodra je de ontvangstbevestiging (antwoordcode) hebt ontvangen. 

 

3.3 Nieuwe publicatieregels voor alle bekendmakingen 

In deze afdeling worden kort een aantal nieuwe publicatieregels toegelicht. Deze regels zijn van 

toepassing op alle bekendmakingen (Free Market, BDA en TED / OPOCE). 

 

 Maximum 1 publicatie per dossier per dag 

 

Voortaan kan je per dossier slechts één publicatie per dag uitvoeren. Dit wil zeggen 

o dat je geen erratum kan publiceren op dezelfde dag als de oorspronkelijke 

aankondiging; 

o dat je per dossier maximum één erratum per dag kan publiceren. 

Deze maatregel werd ingevoerd omwille van technische redenen en zorgt bovendien voor een 

duidelijkere communicatie naar ondernemingen. 

 

 Vereenvoudigde werkwijze om een dossier uit te stellen 

 

Indien je enkel de uiterste indieningsdatum van je dossier wenst te verdagen, kan dat voortaan 

via een eenvoudige pop-up. Je hoeft enkel de nieuwe uiterste indieningsdatum te kiezen, 

waarna e-Notification zelf het juiste erratum aanmaakt. Indien nodig kan je ook je aangepaste 

opdrachtdocumenten (bestek, …) toevoegen. 

 

 Erratum kort voor de uiterste indieningsdatum: verdagen! 

 

Indien je kort voor de uiterste indieningsdatum een erratum publiceert (bv. omdat een van de 

opdrachtdocumenten werd aangepast, of omdat je het overzicht publiceert van de vragen die 

via het forum werden gesteld en beantwoord), dan ben je voortaan verplicht om de uiterste 

indieningsdatum te verdagen. Hieronder vind je een overzicht van de regels. 
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o Bekendmakingen op Europees niveau 
 
Publiceer je een erratum tussen de zevende en de tweede dag voorafgaand aan de 
uiterste indieningsdatum, dan moet je de indieningsdatum met minstens zes 
kalenderdagen verdagen: 
 

 
 
 
Publiceer je een erratum op de uiterste indieningsdatum of op de laatste twee dagen 

voorafgaand aan de uiterste indieningsdatum, dan moet je de indieningsdatum met 

minstens acht kalenderdagen verdagen: 
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o Bekendmakingen op nationaal niveau (enkel BDA of Free Market) 

 

Publiceer je een erratum op de uiterste indieningsdatum of in de laatste zes dagen 

voorafgaand aan de uiterste indieningsdatum, dan moet je de indieningsdatum met 

minstens zes kalenderdagen verdagen: 

 

 

 

3.4 Nieuwe publicatieregels voor e-Senders 

Openbare aankopers die hun publicaties doorsturen via een e-Sender platform (bv 3P, Ordiges, Cipal, …) 

moeten voortaan verplicht geregistreerd zijn op het e-Procurement platform.  

Publicaties die worden doorgestuurd door niet-geregistreerde aankopers worden geweigerd  

(en bijgevolg niet gepubliceerd). 

 

3.5 Andere nieuwigheden 

 Zelf vragen stellen en beantwoorden op het forum 

 

Als aankoper kan je voortaan zelf een vraag stellen op het forum en deze beantwoorden. Dit is 

bv nuttig wanneer je een vraag ontvangt per e-mail en je de informatie beschikbaar wil maken 

voor alle geïnteresseerden. 

 

 Vertalen van aankondigingen 
 
Om je aankondiging te vertalen, kan je voortaan klikken op de taalicoontjes die op het tabblad 
“Voorbereiding aankondiging” worden weergegeven. De kleur van elk icoontje geeft aan of de 
bekendmaking in de aangegeven taal reeds werd gevalideerd (groen vinkje), nog in 
voorbereiding is (blauw potloodje) of nog helemaal niet werd aangemaakt (rood potloodje). 

 

In onze handleiding e-Notification voor openbare aankopers vind je de concrete werkwijze voor 

bovenstaande veranderingen en nieuwigheden.  

http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-e-notification-openbare-aankopers-pdf
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4. Wat verandert er in e-Tendering? 

OPGELET: de informatie in deze afdeling is niet van toepassing op dossiers die vóór de 

inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving (30/06/2017) werden gepubliceerd. 

4.1 Nieuwe regels voor het indienen en openen van offertes 

 Instrumenten en middelen voor de elektronische ontvangst van offertes, aanvragen tot 

deelneming en plannen en ontwerpen bij prijsvragen 

 

Artikel 14 §7 van de Wet inzake overheidsopdrachten verduidelijkt aan welke waarborgen de 

instrumenten en middelen voor de elektronische ontvangst van de offertes of de aanvragen tot 

deelneming (of plannen en ontwerpen bij prijsvragen) moeten voldoen. Het gebruik van e-mail 

is uitgesloten, tenzij voor opdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel 

voor Europese bekendmaking die volgens een onderhandelingsprocedures zonder 

bekendmaking worden geplaatst. 

 Verplicht ondertekenen van het indieningsrapport 

 

Bij het indienen van offertes moet voortaan uitsluitend het indieningsrapport elektronisch 

worden ondertekend. De aanbestedende overheid mag m.a.w. niet langer rekening houden met 

digitale handtekeningen op ingediende offertedocumenten. 

 

Heb je vragen of twijfels i.v.m. de digitale handtekening van een inschrijver, neem dan gerust 

contact op met de helpdesk e-Procurement. 

 Nieuwe regels voor laattijdige offertes 

 

Het indienen en ondertekenen van aanvragen tot deelneming / offertes is voortaan slechts 

toegestaan tot aan de uiterste indieningsdatum. Aanvragen tot deelneming of offertes die na de 

uiterste indieningsdatum worden ingediend en/of ondertekend, worden door e-Tendering als 

“laattijdig” gemarkeerd (oranje vinkje). Deze mogen in principe niet meer aanvaard worden.  

 

Let wel: e-Tendering zal in eerste instantie nog toelaten dat kandidaten/inschrijvers 

documenten indienen en/of het indieningsrapport ondertekenen zolang het dossier niet voor 

geopend is verklaard door de aanbestedende overheid (eerste klik). Meer informatie over dit 

onderwerp vind je in onze handleiding e-Tendering voor openbare aankopers. 

 

In een later stadium (najaar 2017) zal e-Tendering het indienen en ondertekenen van offertes 

automatisch (d.w.z. zonder interventie van de aanbestedende overheid) blokkeren zodra de 

uiterste indieningsdatum bereikt is. 

http://www.publicprocurement.be/nl/contact/vragen-over-e-procurement
http://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-e-tendering-openbare-aankopers-pdf
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5. Wat met het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument (UEA)? 

De dienst e-Procurement werkt momenteel aan een oplossing waarbij het UEA zal worden geïntegreerd 

in het e-Procurement platform, maar ook zal worden gekoppeld aan de dienst (My)Telemarc van de 

Dienst Administratieve Vereenvoudiging. 

In afwachting hiervan kunnen aanbestedende overheden en ondernemingen gebruik maken van de 

gratis UEA-service van de Europese Commissie:  

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=nl  

 

Hieronder vind je een beknopt stappenplan voor het gebruik van de service: 

 met de UEA-service maak je een UEA-bestand aan; 

 je downloadt het UEA-bestand zowel in XML- als in PDF-formaat; 

 je publiceert het UEA-bestand in beide formaten bij de opdrachtdocumenten van je dossier in 

e-Notification; 

 kandidaten / inschrijvers kunnen de XML-versie van het UEA downloaden van e-Notification en 

deze importeren in de UEA-service om een antwoord op maat aan te maken; 

 indien de deelnemers / inschrijvers hun ingevulde UEA elektronisch indienen (bv via 

e-Tendering), kan je hun ingevuld UEA-bestand (XML) eveneens uitlezen via de UEA-service van 

de Europese Commissie. 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=nl
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=nl
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=nl
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=nl

