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Inleiding 

De omzendbrief «P&O/2012/e-Proc» van 30 november 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 
december 2012 bevat een aantal maatregelen omtrent het gebruik van de e-Procurement applicaties, beheerd 
door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Via deze e-Procurement applicaties kunnen 
overheidsopdrachten elektronisch worden afgehandeld, waardoor o.a. de efficiëntie stijgt, de concurrentie 
toeneemt en de kostprijs daalt. 

De maatregelen vermeld in deze omzendbrief vormen een verplichting voor alle FODs, PODs, het Ministerie van 
Defensie, de Wetenschappelijke Instellingen en de Koninklijke Munt. Voor de Instellingen van Openbaar Nut en 
voor de Instellingen voor de Sociale Zekerheid betreft deze omzendbrief geen verplichting, doch een sterke 
aanbeveling.  

Daarenboven belast de omzendbrief de FOD P&O om een driemaandelijks rapport op te stellen, waarin een aantal 
indicatoren omtrent het gebruik van de e-Procurement applicaties worden weergegeven.  

Hierna worden deze indicatoren voor de onderstaande referentieperiode weergegeven.

Periode 

Publicatiedatum: 01 april 2013 – 30 juni 2013  
Openingsdatum: 01 april 2013 – 30 juni 2013 
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Overzicht voor de Federale-, Programmatorische 
overheidsdiensten, het Ministerie van Defensie, de 
Koninklijke Munt van België en de wetenschappelijke 
instellingen 
 
Situatie referentieperiode 
 
In het onderstaande vlakdiagram ziet u het aantal overheidsopdrachten per publicatiedrempel, per 
maand via e-Notification. Het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) is het nationaal publicatieplatform 
terwijl OPOCE het Europees publicatieplatform is. 
 

 
 
In de tweede grafiek ziet u het aantal bekendmakingen per soort, per maand in e-Notification. 
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In de onderstaande tabel heeft u een zicht over het gebruik van de applicaties tijdens de 
referentieperiode. De gegevens zijn per instelling gegroepeerd.  

1. Instelling 
2. Het aantal overheidsopdrachten gepubliceerd via e-Notification 
3. Het percentage van overheidsopdrachten die één of meerdere opdrachtdocumenten online 

hebben 
4. Het percentage van overheidsopdrachten waarvoor elektronische offertes toegestaan zijn 
5. Het aantal overheidsopdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
6. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
7. Het gemiddeld aantal offertes per overheidsopdrachten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De evolutie vanaf 1 januari 2013 
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Conclusie 
 
Vanaf 1/1/2013 dient elke dienst van de federale staat voor wie de omzendbrief P&O/2012/e-Proc 
een verplichting is, haar opdrachtdocumenten online te plaatsen en het elektronisch indienen van 
offertes/aanvragen tot deelneming toe te staan. Tijdens het tweede kwartaal van 2013 werden deze 
maatregelen respectievelijk voor 96% en voor 90% van de gevallen opgevolgd. Dit is een stijging van 
2% en 16% tegenover het eerste kwartaal. 
 
Voor deze opdrachten waar het elektronisch indienen van offertes/aanvragen tot deelneming werd 
toegestaan, werden 30% van de offertes/aanvragen tot deelneming daadwerkelijk elektronisch 
ingediend. 
 
Tenslotte werd er in het tweede kwartaal van 2013 gemiddeld 3,64 offertes/aanvragen tot 
deelneming per opdracht ingediend. 
 
Hieruit kunnen we afleiden dat: 

 Er nog in een beperkt aantal gevallen de omzendbrief niet wordt gevolgd 

 De ondernemingswereld nog niet klaar is om uitsluitend offertes/aanvragen tot deelneming 
elektronisch in te dienen (slechts 30%) 

 
In de maand juni is de dienst e-Procurement gestart met een informatiecampagne naar de 
ondernemingswereld toe. Deze campagne heeft echter nog geen effect gehad op het gemiddeld 
aantal ingediende offertes. 
 
Deze situatie geeft dan ook aan dat de ondersteunende maatregelen door de FOD P&O zowel naar 
de aanbestedende overheden als naar de ondernemingswereld zoals vermeld in de omzendbrief 
nodig zijn en moeten verder gezet worden. 
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Overzicht voor Instellingen van Openbaar Nut en Openbare 
Instellingen van Sociale Zekerheid 
 
Het aantal overheidsopdrachten en het aantal ontvangen offertes 

 
In het onderstaande vlakdiagram ziet u het aantal overheidsopdrachten per publicatiedrempel, per 
maand via e-Notification. Het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) is het nationaal publicatieplatform 
terwijl OPOCE het Europees publicatieplatform is. 
 

 
 
In de tweede grafiek ziet u het aantal bekendmakingen per soort, per maand in e-Notification. 
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In de onderstaande tabel heeft u een zicht over het gebruik van de applicaties tijdens de 
referentieperiode. De gegevens zijn per instelling gegroepeerd.  

1. Instelling 
2. Het aantal overheidsopdrachten gepubliceerd via e-Notification 
3. Het percentage van overheidsopdrachten die één of meerdere opdrachtdocumenten online 

hebben 
4. Het percentage van overheidsopdrachten waarvoor elektronische offertes toegestaan zijn 
5. Het aantal overheidsopdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
6. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
7. Het gemiddeld aantal offertes per overheidsopdrachten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De evolutie vanaf 1 januari 2013 
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Conclusie 
 
Vanaf 1/1/2013 dient elke dienst van de federale staat voor wie de omzendbrief P&O/2012/e-Proc 
een verplichting is, haar opdrachtdocumenten online te plaatsen en het elektronisch indienen van 
offertes/aanvragen tot deelneming toe te staan. Tijdens het tweede kwartaal van 2013 werden deze 
maatregelen respectievelijk voor 84% en voor 90% van de gevallen opgevolgd. Dit is een daling van 
1% voor het online plaatsen van de opdrachtdocumenten en een stijging van 10% voor het toestaan 
van het elektronische indienen van offertes/ aanvragen tot deelneming tegenover het eerste 
kwartaal. 
 
Voor deze opdrachten waar het elektronisch indienen van offertes/aanvragen tot deelneming werd 
toegestaan, werden 31% van de offertes/aanvragen tot deelneming daadwerkelijk elektronisch 
ingediend. 
 
Tenslotte werd er in het tweede kwartaal van 2013 gemiddeld 4,25 offertes/aanvragen tot 
deelneming per opdracht ingediend. 
 
Hieruit kunnen we afleiden dat: 

 De aanbestedende overheden nog in een beperkt aantal gevallen de omzendbrief niet volgen  

 De ondernemingswereld nog niet klaar is om uitsluitend offertes/aanvragen tot deelneming 
elektronisch in te dienen (slechts 31%) 

 
In de maand juni is de dienst e-Procurement gestart met een informatiecampagne naar de 
ondernemingswereld toe. Deze campagne heeft echter nog geen effect gehad op het gemiddeld 
aantal ingediende offertes. 
 
Deze situatie geeft aan dat de ondersteunende maatregelen door de FOD P&O zowel naar de 
aanbestedende overheden als naar de ondernemingswereld zoals vermeld in de omzendbrief nodig 
zijn en moeten verder gezet worden. 
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Bijlage 
Overzicht voor FOD Kanselarij van de Eerste Minister 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor FOD Personeel en Organisatie 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor FOD Budget en Beheerscontrole 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor FOD Informatie- en Communicatietechnologie 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor FOD Binnenlandse Zaken 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor FOD Financiën 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor FOD Mobiliteit en Vervoer 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor FOD Sociaal Zekerheid 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu en Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor FOD Justitie en Nationaal Instituut voor Criminalistiek 
en Criminologie 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 

 

 
 

 



 

23 

Overzicht voor FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Ministerie van Defensie 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Koninklijke Munt van België 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor POD Duurzame Ontwikkeling 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding 
en Sociale Economie 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor POD Wetenschapsbeleid, Algemeen Rijksarchief en 

Rijksarchief in de Provinciën, Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium, Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Koninklijke Bibliotheek van België – 
Albert-I, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België en Koninklijke Sterrenwacht van België 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en 
Agrochemie 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Koninklijk Museum voor het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Nationale Plantentuin van België 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch 
Observatiecentrum 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Belgische Interventie- en Restitutiebureau 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Controledienst voor de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 

 

 
 

 



 

39 

Overzicht voor Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Fonds voor Arbeidsongevallen 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Fonds voor Beroepsziekten 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Instituut voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Koninklijke Muntschouwburg 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Kruispuntbank van de sociale zekerheid 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 

 

 
 

 



 

47 

Overzicht voor Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte 
splijtstoffen 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Pensioendienst voor de overheidssector 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Regie der Gebouwen 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 

 

 
 

 



 

53 

Overzicht voor Rijksdienst voor Pensioenen 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 
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Overzicht voor Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen 
 
Voor elk gelanceerd opdracht moeten de diensten van de federale Staat vanaf 1 januari 2013 de opdrachtdocumenten 
online ter beschikking stellen. Dit kan zowel via de toepassing e-Notification of via een elektronische link die volledig 
toegang geeft tot deze documenten. 
De oude als de nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving bieden de mogelijkheid om een offerte of een aanvraag tot 
deelneming elektronisch in te dienen.  
De omzendbrief P&O/2012/e-Proc houdt in dat vanaf 1 januari 2013 elke dienst van de federale Staat bij alle procedures 
(uitgezonderd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) het elektronisch indienen van aanvragen tot 
deelneming en offertes toestaan. 
 
De onderstaande tabel geeft weer hoe de e-Procurement applicatie in uw instelling wordt gebruikt. In het onderstaande 
tabel ziet u de aantallen en percentages en daarna ziet u de evolutie sinds 01/01/2013 van uw instelling.  
 
In het tabel ziet u de volgende gegevens: 

1. Het jaar van het referentieperiode 
2. De maand van het referentieperiode 
3. Het aantal opdrachten gepubliceerd via e-Notification 
4. Het percentage van opdrachten die één of meerdere overheidsdocumenten online hebben 
5. Het percentage van opdrachten waarvan elektronische offertes toegestaan zijn 
6. Het aantal opdrachten die elektronisch zijn geopend (via e-Tendering) 
7. Het percentage van het aantal elektronisch ontvangen offertes 
8. Het gemiddeld aantal offertes per opdracht 

 
Wanneer er geen opdrachten (kolom 3) of openingen (kolm 6) in de referentieperiode plaatsvonden, dan moeten de 
gegevens (de nullen) in de overige kolommen genegeerd worden. 

 

 
 

 


