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1. Persbericht 
 

Elektronische overheidsopdrachten:                                                               

het leven van de ondernemingen en administraties vereenvoudigen 

 
e-Procurement, het platform dat het mogelijk maakt alle procedures en transacties van 

overheidsopdrachten online te verrichten, overschrijdt de kaap van 100.000 bekendmakingen en 

10.000 elektronische openingen. In haar bijna 10-jarig bestaan, kende de informatisering van de 

overheidsopdrachten in België een mooie progressie. Ons land kan hiermee beschouwd worden als 

een voorloper in Europa. Gelet op de gunstige wetgevende context zou deze trend de komende 

jaren moeten worden bevestigd.  

 
Sedert 2005 ontwikkelt en ondersteunt de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD 

P&O) de e-Procurement toepassingen die het de aankopers van de overheid (federaal, gewestelijk, 

plaatselijk) en de ondernemingen (Belgische maar ook buitenlandse) mogelijk maken op 

geïnformatiseerde wijze de overheidsopdrachten af te handelen. Voor beide partijen bieden deze 

instrumenten tal van voordelen: naast het gratis gebruik ervan, komen zij tegemoet zowel aan de 

bekommernissen van de ondernemingswereld (in termen van transparantie, administratieve 

vereenvoudiging, kostenvermindering, …) als die van de openbare besturen (inzake efficiëntie, 

verhoging van de concurrentie,…). 

In België worden de e-Procurement toepassingen door de verschillende overheidsniveaus gebruikt. 

Naast het gebruik door de federale organisaties bestaan er samenwerkingsovereenkomsten met de 

Vlaamse overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-

Brussel. Deze samenwerking op de verschillende bestuursniveaus van ons land, samen met een 

gunstige wetgevende context, vertaalde zich de laatste jaren in een mooie vooruitgang qua gebruik 

van de e-Procurement toepassingen. Zo registreert het platform nu meer dan 100.000 

bekendmakingen en 10.000 elektronische opening van offertes.  

Naar de toekomst toe zou de informatisering van de overheidsopdrachten in België nog op een 

betekenisvolle wijze moeten toenemen. En dit des te meer, gelet op een recente Europese richtlijn 

die het gebruik van e-Procurement door de lidstaten wenst te stimuleren – of zelfs verplicht te 

maken. Dit perspectief zou het voor België moeten mogelijk maken om zich inzake e-Procurement bij 

de Europese goede praktijken te handhaven.  

Over de FOD Personeel en Organisatie en de dienst e-Procurement  

De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) ontwikkelt producten en diensten 

die de dienst ter beschikking stelt van haar klanten, de federale organisaties. Sedert 2005, is de 

dienst e-Procurement belast met de ontwikkeling, het beheer en de promotie van tools voor de 

informatisering van de aankoopprocessen. Het platform https://my.publicprocurement.be bundelt al 

deze modules. Dat maakt het mogelijk één enkel toegangspunt te hebben en zorgt voor een vlotte 

navigatie tussen de verschillende applicaties.  

https://my.publicprocurement.be/
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2. e-Procurement : elektronische overheidsopdrachten  
 

De term "e-Procurement" verwijst naar de informatisering van de overheidsopdrachten. Deze 

informatisering ligt in de lijn van de ambitieuze Europese richtlijnen voor zowel de openbare 

aankopers als de ondernemingen. 

 

2.1. De overheidsopdrachten: een gefaseerd proces 
 
Een overheidsopdracht is een contract tussen een aanbestedende overheid (openbare organisatie 

die een goed of dienst wenst te verwerven) en een onderneming met het oog op de uitvoering van 

werken, leveringen of diensten. Het doel, voor de aanbestedende overheden, is de “best mogelijke 

zaak” te doen (dit betekent: het beste product aan de interessantste prijs verwerven) en voor de 

ondernemingen hun producten en diensten aan de openbare sector aan te bieden binnen gelijke 

transparantie- en concurrentievoorwaarden. 

Er bestaan verschillende procedures om een overheidsopdracht op te starten: algemene of beperkte 

offerteaanvraag, openbare of beperkte aanbesteding, onderhandelingsprocedure met of zonder 

bekendmaking. De keuze van het type procedure hangt onder meer af van het bedrag van de 

overwogen werken, leveringen of diensten. 

In functie van de gekozen procedure, doorloopt een overheidsopdracht verschillende fasen, 

waaronder:  

 de voorbereiding van het dossier 

 de bekendmaking 

 de indiening en de opening van de offertes 

 de evaluatie en de toewijzing (met, in bepaalde gevallen het principe van omgekeerde 

elektronische veiling) 

 de bestellingen via catalogus 

 de facturatie en de betaling.  

 

2.2. 5 modules om elektronische overheidsopdrachten te 

verrichten 
 
Sedert 2005 ontwikkelt en ondersteunt de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD 

P&O) instrumenten die het mogelijk maken alle procedures en transacties van 

overheidsopdrachten online te verrichten: de e-Procurement toepassingen. Hun gebruik is gratis en 

de applicaties zijn 7/7 dagen, 24/24 uur beschikbaar. Een gratis helpdesk staat eveneens alle 

werkdagen ter beschikking.  
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In totaal zijn er 5 modules toegankelijk voor twee types van gebruikers: 

 de openbare aankopers (federaal, gewestelijk, plaatselijk) die in naam van een 

aanbestedende overheid optreden (vb. : FOD Financiën, OCMW, ziekenhuis, VRT,…).  

Op dit ogenblik worden de toepassingen door andere overheidsniveaus dan de federale 

overheid gebruikt. Hiertoe bestaan er samenwerkingsakkoorden met de Vlaamse Overheid, 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 de Belgische maar ook buitenlandse ondernemingen (van werken, leveringen of diensten) 

die aan overheidsopdrachten wensen deel te nemen.  

Elke module treedt op bij een of meerdere fasen van het proces van de overheidsopdracht:  

 

2.2.1. e-Notification : overheidsopdrachten elektronisch bekendmaken en 

raadplegen 

 
De e-Notification toepassing maakt het de openbare aankopers mogelijk hun bekendmakingen en 

documenten van de opdracht (bestek, offerteformulier,…) elektronisch aan te kondigen, zowel 

nationaal als op Europees niveau. Sedert 2011, is e-Notification het officieel nationaal 

publicatieplatform (“Bulletin der Aanbestedingen”). Concreet betekent dit dat alle opdrachten die 

boven de nationale publicatiedrempel (d.i.: boven de 85.000 € BTW niet inbegrepen) worden 

geraamd op dit platform worden gepubliceerd. De openbare aankopers hebben tevens de 

mogelijkheid hun opdrachten die onder deze drempel liggen in de module “Free Market” aan te 

kondigen. 

Ondernemingen kunnen e-Notification gebruiken om de bekendmakingen die hen aanbelangen te 

zoeken en te raadplegen. Een mailsysteem gebaseerd op voorafgaand bepaalde zoekprofielen maakt 

het mogelijk om de opportuniteiten die hun activiteitsector betreffen via mail te ontvangen. Het 

systeem omvat een zeer gevarieerde waaier van professionele domeinen (bouw, horeca, 

kantoorbenodigdheden, wagens, consultancy, opleiding, informatica,…). Ongetwijfeld vinden de 

bedrijven hierin hun activiteitsector. Zij kunnen er ook hun virtuele business-card aanmaken 

teneinde hun zichtbaarheid bij de openbare aankopers te vergroten. En dan is er ook nog het forum 

vragen/antwoorden dat het platform voor beide partijen gebruiksvriendelijk maakt. 

Rechtstreekse toegang tot e-Notification : https://enot.publicprocurement.be  

https://enot.publicprocurement.be/
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2.2.2. e-Tendering : elektronische offertes indienen en openen  

 
Dankzij e-Tendering, kunnen de ondernemingen hun offertes / aanvragen tot deelname online 

indienen en online ondertekenen met behulp van een geldig certificaat  dat de authenticiteit van de 

offertes waarborgt (bv: elektronische identiteitskaart). De openbare aankopers van hun kant kunnen 

de offertes / aanvragen tot deelname op het e-Tendering platform openen en een proces-verbaal 

van opening aanmaken. Vervolgens verzenden zij elektronisch de documenten naar de leden van de 

evaluatiecommissie.  

Rechtstreekse toegang tot e-Tendering : https://eten.publicprocurement.be  

2.2.3. e-Awarding : offertes evalueren en elektronisch toekennen 

 
Het e-Awarding platform is bestemd voor de openbare aankopers. Het biedt hen enerzijds de 

mogelijkheid om de elementen van het dossier voor te bereiden (vóór de bekendmaking van de 

opdracht) en anderzijds de evaluatie- en toekenningprocedures van de offertes/aanvragen tot 

deelname voor de ondernemingen elektronisch te genereren.  

Rechtstreekse toegang tot e-Awarding : https://eaward.publicprocurement.be  

2.2.4. e-Auction : omgekeerde elektronische veiling  

 
De module e-Auction maakt deel uit van e-Awarding. Het biedt het principe aan van omgekeerde 

elektronische veilingen wat de ondernemingen de mogelijkheid geeft om hun offertes te verbeteren 

ten opzichte van hun concurrenten en dit op volledig geïnformatiseerde wijze. De rangschikking van 

elk nieuw bod is rechtstreeks op het scherm zichtbaar. De openbare aankopers kunnen dan hun 

producten tegen de beste prijzen aankopen. 

Rechtstreekse toegang tot e-Auction : https://eaward.publicprocurement.be 

2.2.5. e-Catalogue : catalogi beheren en online bestellen 

 
Dankzij e-Catalogue, kunnen de openbare aankopers hun bestellingen verrichten via een online 

catalogus (in het kader van een raamovereenkomst). De ondernemingen stellen hun 

productencatalogus via het platform ter beschikking, zodat er een maximale zichtbaarheid wordt 

gewaarborgd. Zij ontvangen de bestellingen op elektronische wijze. 

Rechtstreekse toegang tot e-Catalogue : https://ecat.publicprocurement.be  

 

Nieuw! 
 
Het platform https://my.publicprocurement.be, dat eind juli 2014 gelanceerd werd, bundelt al deze 
modules en biedt één enkel toegangspunt tot de verschillende applicaties. Voornaamste voordelen: 
grotere flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid voor de gebruikers. Zij zullen zich slechts een maal 
hoeven te registreren om vervolgens makkelijk van een toepassing naar de andere te navigeren. 
 

https://eten.publicprocurement.be/
https://eaward.publicprocurement.be/
https://eaward.publicprocurement.be/
https://ecat.publicprocurement.be/
https://my.publicprocurement.be/
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3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

administratieve vereenvoudiging  
 
e-Procurement betekent meer dan de informatisering van de overheidsopdrachten alleen, Globaler 

gezien, dragen de e-Procurement toepassingen bij tot het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen van de ondernemingen (MVO). De filosofie van het systeem komt inderdaad tegemoet 

aan zowel maatschappelijke, economische als ecologische bekommernissen van openbare aankopers 

en privéondernemingen.  

Algemener, maakt het gebruik van de e-Procurement toepassingen door beide partijen een grotere 

doeltreffendheid en een grotere transparantie van de aankoopprocessen mogelijk. Zodoende vormt 

dit een middel tot voorkoming van fraude en corruptie, maar ook ter vereenvoudiging van de 

administratieve procedures en zo tot vermindering van de kosten die hierop betrekking hebben (zie 

ook 5.2. Becijferde besparingen). 

De informatisering van de overheidsopdrachten werkt bovendien de concurrentie in de hand, 

hetgeen de overheid in staat stelt tegen de beste prijzen aankopen te verrichten. het systeem biedt 

ook nog waarborgen inzake veiligheid, met name dankzij het gebruik van de elektronische 

identiteitskaart. Het milieugegeven speelt hierin ook een rol: het online beheer van de 

overheidspodrachten maakt het mogelijk om de papieren procedures te verminderen, hetgeen 

bijdraagt tot duurzame ontwikkeling.   

4. Ambities en Europese perspectieven 
 
Op Europees vlak ligt de informatisering van de overheidsopdrachten in de lijn van ambitieuze 

richtlijnen die zowel de openbare aankopers als de ondernemingen aanbelangen:  

 In 2010, bepalen de doelstellingen van de Europese Unie dat 100% van de geïnformatiseerde 

modules e-Procurement operationeel zouden zijn en dat 50% van de transacties van 

overheidsopdrachten daadwerkelijk elektronisch gebeuren. 

 In 2012 publiceert de Europese Commissie haar Golden Book for e-Procurement good practices. 

Bij de 20 platformen die door de lidstaten werden ontwikkeld, prijkt het Belgisch e-Procurement 

platform als Europese goede praktijk.   

 Op 14 januari 2014 keurt het Europees Parlement een nieuwe richtlijn goed die het gebruik van e-
Procurement toepassingen voor de eerste keer verplicht maakt.  

 
Bij deze gunstige wetgevende context, ziet het ernaar uit dat er voor de e-Procurement 
toepassingen in België nog een mooie toekomst lijkt weggelegd.  
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5. Praktisch  
 
 
Op technisch vlak hoeven geen aanpassingen gedaan te worden om de e-Procurement applicaties te 

gebruiken. Ondernemingen kunnen in eender welk formaat (Word, Excel, PDF, video,...) een offerte 

indienen, ongeacht de versie van de gebruikte software. De enige vereisten zijn een kaartlezer om de 

elektronische identiteitskaart (eID) te kunnen lezen en het programma Java, om een offerte online te 

kunnen ondertekenen. 

e-Procurement biedt ondernemingen een aantal voordelen: 

 een messaging-systeem om via e-mail geïnformeerd te worden over opportuniteiten m.b.t. 

hun activiteitensector  

 een forum met vraag en antwoord om te communiceren met de overheidsaankopers  

 een database waarin ze een virtual business card kunnen aanmaken, om zo hun 

zichtbaarheid ten aanzien van de overheidsaankopers te verhogen (onder de 

publicatiedrempel hebben de overheidsaankopers de mogelijkheid om vrij contact op te 

nemen met ondernemingen om hen een offerte te vragen. Daartoe kunnen ze op voorhand 

de database raadplegen waarin de ondernemingen zijn geïnventariseerd die op het platform 

zijn geregistreerd).  

 een gratis helpdesk  

 infosessies die maandelijks georganiseerd worden door de FOD Personeel en Organisatie  

 opleidingssessies gegeven door geaccrediteerde ondernemingen (via 

www.publicprocurement.be te raadplegen). 

 

6. Becijferde gegevens  
  
Eind juli 2014 registreerden de e-Procurement toepassingen 

 3.255 aanbestedende overheden  

 6.700 openbare aankopers 

 18.500 ondernemingen 

 meer dan 100.000 elektronische bekendmakingen  

 meer dan 10.000 elektronische opening van offertes. 

 

6.1. Bestendige evolutie 
 
De laatste jaren kende de elektronische bekendmaking van overheidsopdrachten via e-Notification 
en het aanvaarden van elektronische offertes via e-Tendering een belangrijke evolutie:  
 
 
 
 
 

http://www.publicprocurement.be/
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             Aantal bekendmakingen via e-Notification 
(2007-2013) 

Aantal dossiers via e-Tendering 
(2007-2013) 

 

 

 

 
Sedert de integratie van het "Bulletin der Aanbestedingen" in het e-Procurement platform in 2011, 
telt men in het systeem ongeveer 100.000 elektronische bekendmakingen. In februari 2014 
overschrijdt het aantal openingen van elektronische offertes van zijn kant de kaap van 10.000 
elektronische openingen. Deze cijfers vormen evenveel indicatoren die getuigen van het 
toegenomen gebruik van e-Procurement.  
 

6.2. Becijferde besparingen 
 
Ieder jaar wijden de Europese landen van 15 tot 20% van hun bruto binnenlands product (BBP) aan 

overheidsopdrachten. In België vertegenwoordigen die +/- 17% van het BBP, of nog een niet 

verwaarloosbaar aandeel van de economische bedrijvigheid van ons land.  

Volgens een Europese studie, kan er een besparing van 5 tot 20% worden verwezenlijkt wanneer alle 

stappen van een overheidsopdracht zich elektronisch zouden voordoen1. Dit betekent dat dankzij de 

informatisering van de overheidsopdrachten, de lidstaten tussen de 0,75% en 1% van hun BBP 

kunnen uitsparen, zonder de kwaliteit van hun diensten op de helling te zetten. Bij wijze van 

voorbeeld: Portugal, dat bij de pioniers is op het gebied van e-Procurement, heeft de gunning van 

alle procedures en transacties die verband houden met overheidsopdrachten online verplicht 

gemaakt sedert 2009. Deze maatregel maakt het voor dat land mogelijk om een besparing van 

ongeveer 28 miljoen euro per jaar te verrichten2.  

Ook voor de ondernemingen, is het financieel voordeel voelbaar. Een studie die door KPMG in 20113 

werd uitgevoerd toont aan dat de indiening van een online offerte via e-Tendering 21€ kost 

tegenover 100 € voor een papieren inschrijving; of nog een potentiële kostenvermindering van bijna 

80%. Als men dit terugbrengt op het "gemiddeld intern" tarief (34€/h), betekent dit bedrag meer dan 

2u. tijdsbesparing per offerte.  

                                                           
1
 Cf. 23nd meeting of the working group on electronic public procurement – Brussels, 19

th
 march 2012 – meeting report. 

2
 Cf. European Commission – working group on e-Procurement – minutes of the meeting – Brussels, 22 june 2010. 

3
 Cf. e-Procurement – meten van administratieve lasten – KPMG, 19/01/2011. 
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7. Getuigenissen 
 

7.1. Standpunt van de onderneming 
 

Marc Dillen, Directeur generaal, Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) 

"Elektronisch aanbesteden biedt onmiskenbaar voordelen voor de aanbestedende overheid maar 
ook voor de inschrijver. Indien consequent en door alle opdrachtgevende besturen gehanteerd leidt 
e-Procurement tot minder administratieve rompslomp en bespaart dus kosten.  
 
Zodra de Vlaamse overheid zich achter e-Procurement schaarde heeft de VCB zich mee geëngageerd 
in dit project door de aannemers via artikels te sensibiliseren en via infosessies bij te scholen. 
Inmiddels hebben reeds meer dan duizend bouwondernemingen over e-Tendering een opleiding 
gevolgd in de opleidingscentra van de Confederatie Bouw.  
  
Opdat deze inspanningen van de bedrijven maximaal zouden renderen is het noodzakelijk dat buiten 
de federale en de Vlaamse overheid ook de lokale besturen zich in het concept e-Procurement 
inschakelen en het elektronisch indienen van offertes toestaan. Tevens hoopt de VCB dat alle 
opdrachtgevende besturen van e-Procurement gebruik zullen maken om al de opdrachtdocumenten 
en plannen kosteloos ter beschikking te stellen via de module e-Notification en ook opdrachten 
zonder bekendmakingsverplichting (opdrachten tot 85.000 euro BTW niet inbegrepen) systematisch 
kenbaar te maken via de module Free Market." 
 
 
Anja Palmaerts, expert e-Procurement, APeXPRO  

"Sinds 2010 ken ik het e-Procurement van de FOD P&O. Eerst als bediende in opdracht van een 
overheidsinstantie. Als intensieve gebruiker had ik een goede samenwerking met de helpdesk. De 
instantie besloot de accreditatie te behalen om les te geven over e-Procurement.  
 
Ik geraakte hoe langer hoe meer overtuigd van de voordelen van het e-Procurement programma. 
 
In die mate zelfs dat ik een eigen firma begon om e-Procurement mee te promoten, zowel naar de 
publieke sector toe als naar ondernemers. Ik behaalde mijn eigen accreditatie voor mijn firma 
APeXPRO. 
 
Verschillende openbare diensten en ondernemers heb ik sindsdien al opgeleid in e-Procurement. 
Eens men het programma kent, is men enthousiast over de nieuwe digitale manier van werken. Geen 
verplaatsingen meer, geen kosten meer voor papier en toners, geen port- of koerierkosten, de 
voordelen zijn legio. Ondernemers kunnen nu veel ecologischer en efficiënter deelnemen aan een 
overheidsopdracht." 
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7.2. Standpunt van de openbare aankoper 
 
Daniel Vreys, Major Militair Administrateur, diensthoofd Procesbeheer binnen de Divisie 
Overheidsopdrachten, Ministerie van Defensie 
 
"De samenwerking tussen de Divisie Overheidsopdrachten van het Ministerie van Defensie en de dienst 
e-Procurement van de FOD P&O is met de jaren gegroeid. Zo is e-Notification geëvolueerd naar een 
onmisbare tool voor Defensie. Onze dienst publiceert immers op jaarbasis gemiddeld 240 dossiers op 
Europees niveau.  
 
De samenwerking met de FOD P&O werd nog intensiever, toen Defensie in 2012 besliste om de module 
e-Tendering verplicht te gebruiken. Al die tijd hebben we kunnen rekenen op de steun van e-
Procurement. Ik wens bijgevolg de medewerkers van e-Procurement te bedanken voor hun 
professionele ondersteuning. De contacten tussen beide diensten zijn al die tijd collegiaal en 
constructief geweest. We kijken dan ook uit naar een verdere efficiënte samenwerking." 
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8. Bijlagen 
 

Zie eveneens bijgevoegde stukken 

8.1. Logo e-Procurement  

 

8.2. Brochure "Elektronische overheidsopdrachten : snel, 

eenvoudig, toegankelijk, gratis voor overheid en 

ondernemingen" 
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8.3. Flyer ondernemingen "Iets te verkopen? De 

overheidsdiensten kopen !" 

 

       

 

8.4. Handleiding e-Procurement voor ondernemingen  


