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I. Nieuwe wetgeving: 
impact op e-Procurement 
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Overzicht 

• Algemeen 

• e-Notification 

• e-Tendering 

• Proces 
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Algemeen 

• Europa  3 Richtlijnen 
– Klassieke sector 
– NUTS-sector 
– Concessies (werken en diensten) 

 
• Wet 

– Wet van 17 juni 2016, B.S. 14 juli 2016  
– www.publicprocurement.be 

 

• KB 
– niet gepubliceerd 
– politiek moet nog beslissen 
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e-Notification 

• Werkwijze met Europa verandert 

– Webservices 

– Pagina “Mijn bekendmakingen”: 

• Bevestigingsnummer van Europa 

• Ontvangstdatum 
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e-Notification 

• 18 formulieren (nieuwe en bewerkte)  
– Sociale en andere specifieke diensten 
– Concessie 
– Aankondiging van een gegunde opdracht 

• Gunning  
• Niet-gunning 
• Stop procedure 

– Eén aankondigingsformulier voor verschillende doelen 
• Vooraankondiging, aankondiging van een opdracht en 

gunning van een opdracht  
• Doel als extra kolom in verschillende schermen toegevoegd 

• Defensie en veiligheid is niet gewijzigd 
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e-Notification 

• Publicatieregels: 
– Europese dossiers gepubliceerd na 2 dagen 

• Geen invloed op de publicatietermijn 

– Maximaal 1 publicatie op een dossier per dag 
• Geen erratum op dezelfde dag als oorspronkelijke aankondiging 
• Slechts 1 erratum per dag op een dossier 

– Publicatie in laatste 6 dagen van de procedure  verplicht 
verdagen 
• < Europese drempel met 6 dagen 
• >= Europese drempel 

– Tussen laatste 6 en 2 dagen met 6 dagen verdagen 
– < 2 laatste dagen met 8 dagen verdagen 

• Systeem rekent een dag extra bij (de publicatiedag zelf) 
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e-Notification 

• Dossier inactief maken: 

– Als e-Tendering niet geactiveerd is op de dag van 
de indieningsdatum 

– Als e-Tendering geactiveerd is  

• e-Notification dossier blijft actief totdat e-Tendering 
dossier is geopend 

• Geen aankondiging invullen voor OPZB 

• Scherm  “Nieuwe bekendmaking” 

– Een filter toegevoegd 
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e-Notification 

• Beheer aankondiging vertalen wijzigt 

– Per publicatietaal een icoon met status van de 
vertaling 

• Groen : gevalideerd 

• Blauw: vertaling in voorbereiding 

• Rood: vertaling niet aangemaakt 
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e-Notification 

• Erratum 

– Nieuw: erratum datum 

• Geen aankondiging doorlopen om de indieningsdatum 
te wijzigen 

 

• Als aankoper een vraag invoeren op het forum 
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e-Notification 

• e-Sender 

– De GEBRUIKER moet geregistreerd zijn in onze 
applicatie anders wordt de publicatie geweigerd 
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e-Notification & e-Tendering 

• Noodprocedure 

– e-Notification 

• Mogelijkheid tot erratum publiceren voor dossiers die 
geïmpacteerd zijn 

• Toegelaten door de administrators  

• Aankoper heeft 24 uur om een erratum te publiceren 

 

– e-Tendering 

• Dossier niet openen voordat het erratum is aangemaakt 
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e-Tendering 

• Mogelijkheid om op indieningsdatum e-
Tendering dossier automatisch te sluiten voor 
onderneming 
– “4 Eyes Principle” komt te vervallen 

 

• Dossierparameters aangepast 
– Dubbele verzending niet zichtbaar 

– Inschrijvingsformulier standaard aangevinkt 

– Xades Only niet zichtbaar 
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Proces 
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2017 01/01 02/01 03/01 04/01 

Publicatie verzenden naar 
Europa 
jan 1, 2017 

Aankondiging gepubliceerd 
op BDA 
jan 3, 2017 

Aankondiging op Europees 
niveau gepubliceerd 

jan 4, 2017 



Proces 

16 

2017 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 

Publicatie verzenden naar Europa 
jan 1, 2017 

Aankondiging gepubliceerd op BDA 
jan 3, 2017 

Aankondiging op Europees niveau 
gepubliceerd 
jan 4, 2017 

Indieningsdatum 
28/02/2017 11:00 

feb 28, 
2017 



Proces 
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2017 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 

Erratum voorlaatste dag 
verstuurd naar Europa met 
verdaging van 8 dagen 

feb 27, 2017 
Uiterste indieningsdatum 
28/02/2017 11:00 
feb 28, 2017 

Erratum op BDA gepubliceerd 
mrt 1, 2017 

Erratum op Europees 
niveau gepubliceerd 
mrt 2, 2017 

Uiterste indieningsdatum 
07/03/2017 10:00 
Automatische sluiting van 
het dossier 

mrt 7, 2017 

Opening van de  
offertes 
08/03/2016 09:00 

mrt 8, 
2017 



II. Aanpassingen e-Tendering 
 

EVO 17, 23, 24, 28 
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Aanpassingen e-Tendering 

EVO 17 

Voor aanbestedende overheden 

• Parameter “Handtekening verplicht” 

• Parameter “Minimum aantal aankopers voor 
opening” 

• Verbetering in dossiers van het type DAS / 
Kwalificatiesysteem 

• Dossier aanmaken enkel nog vanuit e-Notification 
 

Voor ondernemingen 

• Uittesten van de handtekenmethode 
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Aanpassingen e-Tendering 

EVO 23 

Voor ondernemingen 

• Vervangen van Java-applets 

– Applet om documenten te uploaden 

– Verificatietool-applet (hashcodes) 

 

• Reden: aflopende ondersteuning van Java-
applets in internetbrowsers 
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Aanpassingen e-Tendering 

EVO 24 

Voor aanbestedende overheden 
• Vernieuwde opmaak 

– Tabblad “Offertes / aanvragen tot deelneming” 
– PV van opening 

 
Voor ondernemingen 
• Betere integratie van de PDF-versie van het 

indieningsrapport 
• Analyse van handtekeningen 
• Vernieuwde opmaak 

– Tabblad “Mijn offerte / aanvraag tot deelneming” 
– Indieningsrapport 
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Aanpassingen e-Tendering 

EVO 28 

Voor aanbestedende overheden en 
ondernemingen 

• Integratie van de nieuwe handtekendienst van 
Fedict 

• Functioneel gezien geen impact voor 
gebruikers 

• Geen Java-applets meer 
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Aanpassingen e-Tendering 

Kalender 

21 okt.  December Juli 

2017 

Februari 

EVO 17 EVO 23 EVO 28 EVO 24 



III. Aanpassingen e-Catalogue  
 

EVO 20 & 22 
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e-Catalogue (1) 

• EVO20 (juni 2016) 

– Groeperen / filteren artikelen in catalogusmandje 

– Bestelaanvraag (organisatie  moederorganisatie) 
rechtstreeks omzetten naar bestelling 

– Standaard waarde voor opties 

– Verbeteren en uitbreiden functionaliteiten 
maskers 

– Enkele kleinere aanpassingen 

25 



e-Catalogue (2) 

• EVO22 (Q1 2017) 
– Wijzigingen aan Catalogue Editor 

• Uitbreiden XLS-import 
• Vereenvoudigen associatie van documenten 

– Toevoegen begrip “productgroepen” aan catalogi 
– Extra filters in lijsten (dossiers, catalogi, bestellingen)  
– Artikelvergelijking in artikellijst catalogus 
– Aanvragers krijgen toegang tot dossiers 
– Verbeterde prijsweergave 

• Prijs excl. BTW én prijs incl. BTW 
• Update prijs bij keuze opties en accessoires 

– Enkele kleinere / transparante aanpassingen 
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pauze 
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IV. Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument 
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Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

ESPD  European Single Procurement Document 

 

UEA  Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

 

DUME Document Unique de Marché Européen 

 



Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
quid 

• Aanbestedende overheid stelt UEA op en bepaalt 
uitsluitingsgronden en selectiecriteria 
 

• Kandidaat / inschrijver vult UEA in en voegt dit bij 
aanvraag tot deelneming of offerte 
 
 eigen verklaring over financiële toestand, 
bekwaamheden en geschiktheid 
 geldt als voorlopig bewijs dat aan de vereiste 
voorwaarden is voldaan 

 



Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
wettelijk kader (1) 

• Richtlijn 2014/24/EU, artikel 59 

• Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 

• Wet overheidsopdrachten 17 juni 2016, 
artikel 73 e.v. 

• Artikel 74: machtiging aan de Koning tot instelling van 
een alternatieve regeling op het vlak van het voorlopig 
bewijs, o.a. indien geraamde waarde < EU 
publicatiedrempel 

 



Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
wettelijk kader (2) 

• Aanbeveling commissie voor de overheidsopdrachten: 
http://www.publicprocurement.be/nl/nieuws/aanbeve
ling-omtrent-het-gebruik-van-het-uniform-europees-
aanbestedingsdocument  

 

 vanaf 18/04/2016: UEA aanvaarden 
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Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
hoe gebruiken? (1) 

• Niet-elektronisch 
 

• Elektronisch (verplicht vanaf 08/04/2018) 
 
 word-document, pdf, … 
 
 eESPD: gestructureerd formaat (xml) 
 
  



Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
hoe gebruiken? (2) 

• eESPD – bestaande oplossing 
 
 webservice die gratis ter beschikking wordt gesteld 
door de Europese Commissie 
 
 UEA aanmaken, lezen, hergebruiken, … 
 
 https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=nl  
 
  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=nl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=nl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=nl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=nl


Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
hoe gebruiken? (3) 

• eESPD – voorgestelde oplossing:  
 
 nieuwe e-Procurement toepassing op basis van 
broncode Europese Commissie (= zelfde 
functionaliteiten, compatibel met andere eESPD-
systemen, …) 
 
 integratie met overige e-Procurement toepassingen 
 
 koppeling met (My)Telemarc 
 
 
 
  



Fase 1: de aanbestedende overheid stelt het UEA op en publiceert het samen met de aankondiging 

e-Notification UEA-module e-Tendering 

Aankondiging voorbereiden   

   

UEA voorbereiden 
 

 

 UEA aanvullen  

 
 

 

 UEA opslaan  

UEA automatisch 
toegevoegd aan 

opdrachtdocumenten 

 
 

   

Publicatie  
aankondiging + UEA 

 UEA automatisch 
beschikbaar in  

e-Tendering 
 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
hoe gebruiken? (4) 



Fase 2: de onderneming vult het UEA in en dient het samen met de overige documenten in 

UEA-module e-Tendering (My)Telemarc 

 
Deelname aan dossier 

bevestigen 
 

 
 

 

 
UEA voorbereiden  

UEA invullen, hyperlinks naar 
(My)Telemarc ophalen 

 

Stuurt hyperlinks naar 
bewijsstukken door 

 
  

UEA opslaan   
 

UEA automatisch 
toegevoegd aan offerte / 
aanvraag tot deelneming 

 

 
 

 

 
Indienen offerte / aanvraag 

tot deelneming 
 

 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
hoe gebruiken? (5) 



Fase 3: de AO opent de aanvragen tot deelneming / offertes en raadpleegt de ingediende UEA’s 

UEA-module e-Tendering (My)Telemarc e-Certis 

 
Openen aanvragen tot 
deelneming / offertes 

  

Overzicht ingediende 
UEA’s raadplegen 

   

          
   

 
Bewijsstukken 
downloaden 

 

Stuurt bewijsstukken 
door (zip) 

 

OF    

 
Conformiteit ingediende 
certificaten controleren 

 
 Referentiebron 

 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
hoe gebruiken? (6) 



V. Topics aangebracht door 
deelnemers 
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Topics aangebracht door deelnemers 

• Free Market 

 

• Informatie op PV van opening automatisch 
invullen 

 

• Uitrol e-Procurement naar lokale besturen 

 



Topics aangebracht door deelnemers 
Free Market 

• Publicatieplatform naast het Bulletin der 
Aanbestedingen 

 

• Te gebruiken voor onderhandelingsprocedures 
zonder bekendmaking onder de nationale 
drempel 

 

 
 

 



Topics aangebracht door deelnemers 
Free Market 

• 2 pistes 
– Publiceren van een aankondiging in Free Market 

• Aanmaken dossier (selecteer optie “OPZB met publicatie in 
Free Market” bij type procedure) 

• e-Tendering mogelijk: een open dossier zal worden 
aangemaakt 

• Publiceren van formulier F50 dat zichtbaar zal zijn op e-
Notification en in de messaging naar ondernemingen zal 
opgenomen worden.  

• Iedereen kan een offerte of kandidatuur indienen 

• In de volgende fase(n) kan een beperkt dossier worden 
aangemaakt op basis van deze publicatie 

 

 



Topics aangebracht door deelnemers 
Free Market 

• 2 pistes 
– Rechtstreekse uitnodiging (= beperkt dossier) 

• Aanmaken dossier (selecteer optie “OPZB met rechtstreekse 
uitnodiging in Free Market” bij type procedure) 

• e-Tendering mogelijk: een beperkt dossier zal worden 
aangemaakt 

• Invullen van formulier F50 dat NIET zichtbaar zal zijn op e-
Notification en NIET in de messaging naar ondernemingen 
zal opgenomen worden. Binnenkort is deze stap niet meer 
nodig. 

• Enkel uitgenodigde bedrijven kunnen een offerte of 
kandidatuur indienen 

• In de volgende fase(n) kan een volgend beperkt dossier 
worden aangemaakt op basis van deze uitnodiging 
 
 



Topics aangebracht door deelnemers 
Free Market 

• Voordelen Free Market 

– Grotere zichtbaarheid van de opdracht (in geval 
van publicatie) 

– Zelfde procedure & tools voor opdrachten boven 
als onder de drempel 

– Documenten en Q&A online (belangrijk i.k.v. 
nieuwe wetgeving) 

– Mogelijkheid om e-Tendering te activeren  

• offertes elektronisch ontvangen is vanaf 2020 verplicht 

 

 

 

 

 



Topics aangebracht door deelnemers 
Automatisch invullen van prijzen op  

PV van opening 

• Noteren van prijzen op het PV van opening 

– kan tijdrovend zijn 

– geeft aanleiding tot fouten 

 

• Via het vereenvoudigd inschrijvingsformulier 
kan dit deels geautomatiseerd worden 

– Inschrijvers of kandidaten vullen zelf deze prijzen 
online in 

 

 

 

 

 

 



Topics aangebracht door deelnemers 
Automatisch invullen van prijzen op  

PV van opening 

Tijdens het configureren van het dossier 2 
parameters activeren 



Topics aangebracht door deelnemers 
Automatisch invullen van prijzen op  

PV van opening 

Inschrijver of kandidaat  
geeft de nodige informatie  
op in het online  
inschrijvingsformulier 



Topics aangebracht door deelnemers 
Automatisch invullen van prijzen op  

PV van opening 

Het PV van opening bevat automatisch deze  

ingevoerde gegevens 



Topics aangebracht door deelnemers 
Uitrol naar lokale besturen 

• Federale dienst e-Procurement zal geen uitrol 
organiseren naar lokale besturen 

– Ondersteuning via Helpdesk en documentatie 
(handleidingen en checklists) 

• Regionaal niveau is hier beter geschikt 

• Geaccrediteerde opleiders kunnen ook de 
nodige ondersteuning bieden 

– http://www.publicprocurement.be/nl/opleidingen 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publicprocurement.be/nl/opleidingen
http://www.publicprocurement.be/nl/opleidingen
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Bedankt voor uw aandacht! 


