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De verplichtingen aangaande E-procurement

Nieuwe omzendbrief
Ingevolge een gewestelijke omzendbrief zijn vanaf 1 december 2017 de
Brusselse overheidsdiensten en de
autonome bestuursinstellingen verplicht om bij het plaatsen, beheren en
opvolgen van overheidsopdrachten
gebruik te maken van e-notification en
e-tendering. Voorheen werden reeds
soortgelijke initiatieven genomen voor
de diensten van de federale staat (1
januari 2013) en voor de diensten van
de Vlaamse overheid en de Vlaamse
instellingen (1 januari 2012). De
nieuwe omzendbrief geeft verdere
invulling aan de wet overheidsopdrachten 2016 waarin het gebruik van
elektronische communicatiemiddelen
als algemeen principe naar voor wordt
geschoven daar dit de efficiëntie en
transparantie van de plaatsingsprocedures ten goede komt. Maar welke zijn
nu de concrete verplichtingen?

E-Procurement
E-procurement is een elektronische
communicatiemiddel
(aangeboden
door de FOD Beleid en Ondersteuning) dat het mogelijk maakt om on-

der meer digitaal overheidsopdrachten
bekend te maken (e-notification) en
aanvragen tot deelneming / offertes in
te dienen, te ontvangen en te openen
(e-tendering).

E-tendering
De verplichting tot gebruik van etendering is afhankelijk van de waarde
van de opdracht:
 Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde de Europese drempelbedragen bereikt is e-tendering
verplicht vanaf 18 oktober 2018, behalve voor aankoopcentrales en
wanneer van dynamische aankoopsystemen, elektronische veilingen of
elektronische catalogi gebruik wordt
gemaakt. In die laatste gevallen
geldt de verplichting reeds vanaf 30
juni 2017.
 Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde de Europese drempelbedragen niet bereikt is etendering verplicht vanaf 1 januari
2020.
Uitzonderingen op deze verplichtingen
zijn geformuleerd in artikel 14 van de
wet overheidsopdrachten 2016 en
betreffen onder meer het gebruik van

Conclusie




E-tendering is verplicht vanaf 18 oktober 2018 voor opdrachten met een geraamde
waarde boven de Europese drempels en vanaf 1 januari 2020 voor opdrachten met
een geraamde waarde onder de Europese drempels.
De opdrachtdocumenten dienen vanaf de datum van bekendmaking, op elektronische
wijze kosteloos, vrij, volledig en rechtstreeks toegankelijk zijn.
Opdrachten met een geraamde waarde lager dan 30.000€ (excl. btw) zijn niet
onderworpen aan de verplichtingen inzake elektronische communicatie.

de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaandelijke
bekendmaking
onder de Europese drempels, de noodzaak tot het indienen van fysieke of
schaalmodellen, de speciale aard van
de opdracht die zou noodzaken tot
gebruik van niet algemeen beschikbare bestand-formaten,… het niet gebruiken van e-tendering dient (voor
bepaalde uitzonderingen) te worden
gemotiveerd in de opdrachtdocumenten of het administratief dossier.

E-notification
Het bekendmaken van opdrachten via
e-notification is reeds lange tijd een
verplichting. Echter dienen sinds 30
juni 2017 de opdrachtdocumenten,
vanaf de datum van bekendmaking, op
elektronische wijze kosteloos, vrij,
volledig en rechtstreeks toegankelijk
zijn.

Beperkte waarde
Opdrachten met een geraamde waarde
lager dan 30.000€ (excl. btw) zijn niet
onderworpen aan de verplichtingen
inzake elektronische communicatie (enotification en e-tendering).
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