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Inleiding 

• Eerste impuls in 2004 door de Europese Richtlijnen 2004/17 

en 2004/18 

• Verder ontwikkeld in de Europese richtlijn 2014/24 

• Voordelen: 

• Bevordert de transparantie 

• Verlichting van administratieve lasten 

• Kostenverlaging 

• Betrouwbaarheid en veiligheid 

• Snelheid 

• Bevordert de concurrentie 
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Voorrang aan elektronische 
communicatiemiddelen 

• Verplicht gebruik van elektronische middelen: 

• voor de communicatie en informatie-uitwisseling tussen de 

aanbesteder en de ondernemers 

• in alle fasen van de plaatsingsprocedure 

• Dubbele verplichting: vanuit de kant van de aanbesteder en 

vanuit de kant van de ondernemers 

• Geen verplichting om elektronische middelen te gebruiken bij 

de aanbestedende overheid intern 

• Artikel 14 van de wet van 14/07/2016 
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Voorrang aan elektronische 
communicatiemiddelen 

• Bepaalde uitzonderingen 

• Van technische aard: bijvoorbeeld noodzaak van gebruik van 

specifieke bestandsformaten, gespecialiseerde 

kantoorapparatuur nodig, indiening van fysieke of 

schaalmodellen 

• Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

< Europese drempels 

• Beveiliging en bescherming van bijzonder gevoelige informatie 

• Motivering steeds in dossier voegen 
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Voorrang aan elektronische 
communicatiemiddelen 

• Eisen aan te gebruiken instrumenten en middelen en 

technische kenmerken ervan: 

• niet-discriminerend  

• Algemeen beschikbaar 

• Interoperabel met algemeen gebruikte ICT 

• Mogen de toegang van ondernemers tot de 

plaatsingsprocedure niet beperken 
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Gebruik elektronische 
communicatiemiddelen doorheen de 
procedure 

• Publicatie van de opdracht: 

• Elektronisch via publicatieplatform (e-notification) 

• Harmonisatie van de publicatietermijnen boven en onder 

de Europese drempels 

• Vooraankondiging toegelaten boven en onder de Europese 

drempels 
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Gebruik elektronische 
communicatiemiddelen doorheen de 
procedure 

• Openbare procedure 
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Termijn voor de ontvangst van de 
offertes 

Voorwaarden 

35 kalenderdagen 

Verkorting van bovenvermelde termijn 
met 5 dagen  

Indien de offertes langs elektronische 
weg worden ingediend 

15 kalenderdagen Mits vooraankondiging: 
- Tussen 35 dagen en 12 maanden 

voor verzending aankondiging 
- Inhoud gelijk aan aankondiging 

15 kalenderdagen Urgente situatie 



Gebruik elektronische communicatiemiddelen doorheen 

de procedure 

• Niet-openbare procedure 
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Termijn ontvangst 
aanvragen tot 
deelneming/offertes 

Voorwaarden 

Kandidaturen 30 kalenderdagen 

15 kalenderdagen Urgente situatie 

Offertes 30 kalenderdagen 

Verkorting van 
bovenvermelde termijn met 
5 dagen  

Indien de offertes langs 
elektronische weg worden ingediend 

10 kalenderdagen Urgente situatie 

10 kalenderdagen Mits vooraankondiging: 
- Tussen 35 dagen en 12 maanden 

voor verzending aankondiging 
- Inhoud gelijk aan aankondiging 



Gebruik elektronische communicatiemiddelen doorheen 

de procedure 

• Mededingingsprocedure met onderhandeling 
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Termijn ontvangst 
aanvragen tot 
deelneming/offertes 

Voorwaarden 

Kandidaturen 30 kalenderdagen 

15 kalenderdagen Urgente situatie 

Offertes 30 kalenderdagen 

Verkorting van 
bovenvermelde termijn met 5 
dagen  

Indien de offertes langs elektronische 
weg worden ingediend 

10 kalenderdagen Urgente situatie 

10 kalenderdagen Mits vooraankondiging: 
- Tussen 35 dagen en 12 maanden 

voor verzending aankondiging 
- Inhoud gelijk aan aankondiging 
 



Gebruik elektronische 
communicatiemiddelen doorheen de 
procedure 

• Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking 
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Termijn voor de ontvangst van de 
offertes 

Voorwaarden 

22 kalenderdagen 

Verkorting van bovenvermelde termijn 
met 5 dagen  

Indien de offertes langs elektronische 
weg worden ingediend 

10 kalenderdagen Mits vooraankondiging: 
- Tussen 35 dagen en 12 maanden 

voor verzending aankondiging 
- Inhoud gelijk aan aankondiging 

10 kalenderdagen Urgente situatie 



Gebruik elektronische 
communicatiemiddelen doorheen de 
procedure 

• Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking 

• Geen minimumtermijnen voorzien: aanbestedende overheid bepaalt zelf 

een redelijke termijn in functie van aard van de opdracht 
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Gebruik elektronische 
communicatiemiddelen doorheen de 
procedure 

• Ter beschikking stellen van de opdrachtdocumenten: 

• via elektronische middelen 

• Kosteloos 

• Vrij  

• Volledig  

• Rechtstreeks 

• Vanaf de datum van bekendmaking van de aankondiging van de 

opdracht 

• Indien dergelijke toegang tot bepaalde opdrachtdocumenten niet 

kan of mag worden geboden: termijn voor indienen van offertes met 

5 kalenderdagen verlengd 
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Gebruik elektronische 
communicatiemiddelen doorheen de 
procedure 

• Informatie-uitwisseling tussen de aanbestedende overheid en de 

ondernemers met betrekking tot toelichtingen over de 

opdrachtdocumenten: 

• Via het forum 

• Informatiesessie blijft mogelijk mits: 

• De inhoud van deze mondelinge communicatie voldoende 

gedocumenteerd wordt 

• Geen informatie wordt verspreid die niet reeds in de 

opdrachtdocumenten is aangegeven 

• Documentatie wordt verspreid naar alle belangstellenden 
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Gebruik elektronische 
communicatiemiddelen doorheen de 
procedure 

• Elektronische indiening en ontvangst van offertes 

• Valt onder verplicht gebruik van elektronische middelen 

• Integriteit van gegevens en vertrouwelijkheid van offertes en aanvragen 

tot deelneming moet gewaarborgd zijn 

• Pas na het verstrijken van de uiterste termijn voor de indiening mag 

kennis genomen worden van de inhoud van de offertes en de aanvragen 

tot deelneming 
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Gebruik elektronische 
communicatiemiddelen doorheen de 
procedure 

• Elektronische catalogus 

• Nieuw middel voor de aanbesteders en de ondernemers 

• Format waarmee informatie voor alle deelnemende inschrijvers op 

dezelfde wijze wordt gepresenteerd en georganiseerd en dat zich leent 

tot elektronische verwerking.  

• Aanbestedende overheid kan elektronische catalogi eisen bij alle 

procedures 

• Doel: kostenbesparingen en efficiëntie 
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Alles elektronisch tegen 2020 

• 18 april 2017: elektronische communicatie verplicht voor de opdrachten 

≥ Europese drempels voor de aankoopcentrales 

• 18 oktober 2018: elektronische communicatie verplicht voor de 

opdrachten ≥ Europese drempels voor alle aanbesteders 

• 1 januari 2020: elektronische communicatie verplicht voor alle 

opdrachten ongeacht de geraamde waarde 

• Opgelet voor federale aanbestedende overheden: reeds verplichtingen 

ivm gebruik van elektronische middelen op basis van de omzendbrief van 

30 november 2012 in verband met het gebruik van de e-

procurementtoepassingen door de diensten van de federale staat 
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Bedankt voor uw aandacht 

www.publicprocurement.be 

cpaba@p-o.belgium.be 
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