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Contacteer ons : 
Maatschappelijke Zetel | De Limburg Stirumlaan 24, 1780 Wemmel | erik@tenderexpert.be | 32 495 62 93 32 

Kantoor Brussel | Oud Korenhuis 3, 1000 Brussel | bjorn@tenderexpert.be | +32 497 85 45 90 
Kantoor Wallonië | Clos Marcel Ancion 17, 1342 Limelette | mariealice@tenderexpert.be | +32 470 82 39 36 
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MEER WETEN OVER 

e-PROCUREMENT 

 

Op het federale e-Procurement-platform plaatsen de aanbestedende diensten hun overheidsopdrachten 

en stellen zij de documenten van deze opdrachten ter beschikking op de module e-Notification, zodat de 

ondernemers hun offerte of deelnemingsaanvraag op de module e-Tendering kunnen indienen. Vandaag 

stellen wij u enkele tips en tricks voor met betrekking tot deze twee modules.

       

Vraag- en antwoordforum (e-Notification) 

De aanbesteder kan ervoor kiezen op het e-

Procurement-platform een vraag-en-

antwoordforum op te zetten als middel om 

informatie uit te wisselen met ondernemers, in 

plaats van of in aanvulling op de meer 

traditionele kanalen zoals het verzenden van e-

mails of aangetekende brieven. 

 

De vragen die op het forum worden gesteld, 

zijn anoniem voor de ondernemers. 

Daarentegen weet de aanbesteder wie de 

vraag heeft gesteld. 

 

De vragen zijn pas zichtbaar voor de 

ondernemers nadat de aanbesteder een 

antwoord heeft gegeven. Deze kan zelf vragen 

stellen en beantwoorden, bijvoorbeeld als een 

vraag via een ander kanaal dan het forum is 

gesteld, om het antwoord voor iedereen 

beschikbaar te maken, of als de gestelde vraag 

commerciële elementen bevat die verborgen 

moeten worden gehouden. 

 

De vragen die op het forum worden gesteld, 

zijn anoniem voor de ondernemers. 

Daarentegen weet de aanbesteder wie de 

vraag heeft gesteld. 

De vragen zijn pas zichtbaar voor de 

ondernemers nadat de aanbesteder er een 

antwoord op heeft gegeven. Deze kan zelf 

vragen stellen en beantwoorden, bijvoorbeeld 

als een vraag via een ander kanaal dan het 

forum is gesteld, om het antwoord voor 

iedereen beschikbaar te maken, of als de 

gestelde vraag commerciële elementen bevat 

die verborgen moeten worden gehouden. 

 

Het forum komt niet in de plaats van het 

rechtzettingsbericht, wanneer dit noodzakelijk 

is: wanneer een antwoord op een vraag het 

bijzonder bestek wijzigt of aanvult, is immers 

een rechtzettingsbericht noodzakelijk om deze 

wijzigingen mee te delen. 

 

Merk tenslotte op dat de aanbesteder op de 

hoogte wordt gebracht wanneer op het forum 

een vraag wordt gesteld, maar dat de 

ondernemer er niet van op de hoogte wordt 

gebracht wanneer de aanbesteder zijn vraag, 

of die van een andere ondernemer 

beantwoordt. Een tip voor hen : raadpleeg het 

forum regelmatig, en sla de opdracht 

bovendien op onder uw favoriete dossiers, om 

alles sneller terug te vinden. 

Indiening van offertes via e-Tendering 

Sinds 1 januari 2020 moeten alle offertes via 

het e-Tendering-platform worden ingediend, 

op enkele uitzonderingen na, waaronder het 

gebruik van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking (of 

zonder voorafgaande oproep tot mededinging, 

in speciale sectoren) onder de Europese 

drempels of wanneer het bestek de indiening 

van maquettes of schaalmodellen vereist . 

Daartoe moeten de aanbesteders na de 

publicatie van hun aankondiging of na de 

verzending van een uitnodiging tot 

inschrijving, e-Tendering activeren.  

 

Zonder deze activatie kunnen de ondernemers 

hun offerte of hun verzoek om deel te nemen 

niet indienen.  
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Gekwalificeerde elektronische handtekening 

Offertes die via het e-Tendering-platform 

worden ingediend, worden niet langer 

individueel, document per document, 

ondertekend, maar globaal, door 

ondertekening van het indieningsrapport. 

Voor onderhandelingsprocedures 

(mededingingsprocedure met onderhandeling, 

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 

met voorafgaande bekendmaking, 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

oproep tot mededinging en vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

oproep tot mededinging): dienen alleen de 

initiële en de definitieve offerte, beter bekend 

als de "BAFO" (Best And Final Offer) worden 

ondertekend.  

 

Verzoeken tot deelneming behoeven niet te 

worden ondertekend, tenzij de aanbesteder 

dat uitdrukkelijk heeft geëist. Indien echter bij 

de aanvraag tot deelneming een Uniform 

Europees aanbestedingsdocument (UEA) moet 

worden gevoegd, zal dit moeten worden 

ondertekend (hetzij in het stadium van de 

aanvraag tot deelneming, hetzij in het stadium 

van de offertes, waarbij het UEA opnieuw zal 

moeten worden bijgevoegd). 

 

Voor de onderhandelingsprocedures zonder 

voorafgaande bekendmaking (of zonder 

voorafgaande oproep tot mededinging, in de 

speciale sectoren) moet de aanbesteder 

aangeven of een handtekening vereist is, welk 

soort handtekening moet worden geplaatst en 

welke documenten moeten worden 

ondertekend. 

 

In de e-Tendering-module kunnen de 

ondernemers het indieningsverslag 

ondertekenen met hun elektronische 

identiteitskaart (e-ID) of met de techniek van 

de 3rd Party (handtekeningssoftware buiten e-

Tendering). Indien ondernemers hun 

inschrijving na ondertekening willen wijzigen of 

intrekken, moeten zij een nieuw 

indieningsverslag ondertekenen.  

 

Ondernemers dienen ervoor te zorgen dat de 

gebruikte software regelmatig wordt 

bijgewerkt. Afhankelijk van het type en de 

versie van de gebruikte browser, moet u 

wellicht een recente versie van Java installeren 

en eventueel middleware. Volg hiervoor de 

instructies op het scherm. 

 

Aanbesteders zien, zodra de offertes of 

verzoeken tot deelneming zijn geopend, op 

het platform een groene of oranje "V" naast de 

inschrijvingen verschijnen:   

Als de handtekening met de e-ID geldig is, 

verschijnt er een groene "V" naast de 

inschrijving. Merk echter op dat de 

aanbesteder nog steeds de bevoegdheid van 

de ondertekenaar om zijn onderneming te 

verbinden moet nagaan.  

 

In het geval van een handtekening via de 3rd 

Party kan het platform die niet detecteren 

aangezien de handtekening buiten e-

Procurement om wordt gezet. De aanbesteder 

ziet dan een oranje "V". Daaruit mag niet 

worden geconcludeerd dat het 

indieningsrapport niet is ondertekend: de 

aanbesteder moet dit dan verder onderzoeken. 

Voor meer details wordt verwezen naar de 

pagina van het federale platform over dit 

onderwerp.

Rechtspraak  

Rechtspraak over het gebruik van het e-

Procurement-platform is zeldzaam, en wij 

vinden die nogal aarzelend. Dit noopt tot de 

grootste voorzichtigheid, zowel van de zijde 

van de ondernemer als van de aanbesteder, bij 

moeilijkheden met een van de modules.  

Wij raden de ondernemers ten stelligste aan al 

het nodige te doen uiterlijk de dag vóór de 

uiterste datum voor deelneming. Wij bevelen 

de aanbesteders aan voorzichtig en kritisch te 

zijn wanneer zij omgaan met bepaalde 

software die nog niet goed is aangepast aan 

deze elektronische procedures. 

https://www.publicprocurement.be/nl/evalueer-de-geldigheid-van-een-elektronische-handtekening
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Neem gerust een kijkje op de laatste versies van de handleidingen bij het e-Procurement-

platform : 

▪ Voor openbare aankopers : 

o e-Notification 

o e-Tendering 

▪ Voor ondernemers   

o e-Notification 

o e-Tendering 

 
Wij ondersteunen u graag bij het gebruik van het eProcurement-platform: opleiding, bijstand (ter plaatse 

of op afstand) voor de indiening of opening van offertes, indiening van een offerte in uw naam (mits 

machtiging), …  

 

Info en contact : erik@tenderexpert.be  

 

Belangrijke juridische kennisgeving - Disclaimer 

Hoewel bij de realisatie van deze nieuwsbrief een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en correctheid werd nagestreefd, kan voor 

de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten, onvolkomen- en onvolledigheden niet worden ingestaan en kan hieruit geen 

aansprakelijkheid voortvloeien. De gebruiker van deze nieuwsbrief erkent en aanvaardt, door de loutere aanwending van de 

inhoud ervan, voormelde afwijzing van aansprakelijkheid.

 

 

 

https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-e-notification-openbare-aankopers-pdf
https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-e-notification-openbare-aankopers-pdf
https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-e-tendering-openbare-aankopers-pdf
https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-e-notification-ondernemers-pdf
https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-e-notification-ondernemers-pdf
https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-e-tendering-ondernemers-pdf
mailto:erik@tenderexpert.be

