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Inleiding 

In navolging van de Overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU werden de 

minimumtermijnen voor de aanvragen tot deelneming en voor de 
ontvangst van de offertes in de Overheidsopdrachtenwet 2016 in 
belangrijke mate ingekort. 

Vanzelfsprekend moeten de aanbestedende overheden bij het vaststellen 

van de minimumtermijnen – overeenkomstig artikel 59, § 1 
Overheidsopdrachtenwet 2016 – rekening houden met de complexiteit van 

de opdracht en met de tijd die nodig is voor een degelijke voorbereiding 
van de offertes(i)  
. Miskenning van deze regel zou een grondslag voor een schorsings-, resp. 
vernietigingsprocedure kunnen uitmaken. 

Nieuwe minimumtermijnen van toepassing 

in de klassieke sectoren 

De nieuwe minimumtermijnen van toepassing in de klassieke sectoren 

worden hierna in vijf overzichtstabellen synoptisch weergegeven. Bij deze 
minimumtermijnen dient nog het volgende te worden opgemerkt(ii)  

: 

- in tegenstelling tot de vorige regelgeving zijn nu gelijke 
minimumtermijnen van toepassing op opdrachten die de Europese 

aanbestedingsdrempels hebben bereikt en de opdrachten die zich 

beneden deze drempels situeren(iii)  
; 
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- wanneer inkorting van termijnen voortvloeit door een ingeroepen 

‘urgente situatie’, moet dit door de aanbestedende overheid afdoende 

worden gemotiveerd(iv)  

. De memorie van toelichting bij de Overheidsopdrachtenwet 2016 (p. 

71) merkt op dat de hier bedoelde spoedeisendheid verschillend is van 

de dwingende spoed die voortvloeit uit onvoorziene gebeurtenissen die 

niet te wijten zijn aan de aanbestedende overheid in de zin van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

(toepassing ex artikel 42, § 1, 1°, sub b) omdat “[h]ier immers sprake 

[is] van een rechts- of feitelijke toestand, intern of extern aan de 
aanbestedende overheid, die een inkorting van de gewone 

minimumtermijn noodzakelijk maakt.” Hieruit kan worden afgeleid dat 

het dringend karakter bij de inkorting van de minimumtermijnen een 

minder strenge toetsing zal moeten doorstaan omdat de facto elke 
reden door de aanbestedende overheid aangebracht, dus ook 

omstandigheden die aan de overheid zelf te wijten zijn, zal moeten 

worden aanvaard; 

- de inkorting van de minimumtermijnen voor het indienen van de 

offertes indien gebruik wordt gemaakt van platformen voor 

elektronische inschrijving kan niet worden uitgebreid tot gevallen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van eenvoudige e-mailtoepassingen(v) ; 

- de termijnen moeten berekend worden overeenkomstig de Verordening 

(EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende 
vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en 
aanvangs- en vervaltijden(vi)  

. De termijnen beginnen derhalve te lopen de dag na de verzenddatum 
van de aankondiging van de opdracht, resp. de dag na de 

verzenddatum van de uitnodiging tot indiening van een offerte. 
Feestdagen en weekends zijn bij de termijnen inbegrepen. Indien de 

laatste dag van de termijn een feestdag, een zaterdag of een zondag is, 
loopt deze termijn af bij het einde van het laatste uur van de 

daaropvolgende werkdag. Voorbeeld: bij een openbare procedure 

waarvan de indieningstermijn voor de offertes op 35 dagen is 

vastgesteld, wordt de aankondiging van de opdracht verzonden op 
1 maart. De termijn begint te lopen op 2 maart en eindigt op 5 april om 

middernacht. Mocht 5 april echter op een zaterdag vallen, dan verstrijkt 

de termijn niet eerder dan op maandag 7 april om middernacht. 

Tabel 1 – Overheidsopdrachtenwet 2016 – 
Minimumtermijnen in acht te nemen bij openbare 
procedures 

Minimumtermijn voor de ontvangst van de offertes 
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Normale 

minimumtermij
n(1)   

In geval van 

hoogdringendhei
d(2)   

Indien 

offertes 
langs 

elektronisc

he weg 
mogen 

worden 

ingediend(3)   

Wanneer een 

vooraankondigin
g(4)  

werd 

gepubliceerd(5)   

35 dagen(6)   15 dagen 30 dagen 15 dagen 
(1)  Artikel 36, § 1, tweede lid Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(2)  Artikel 36, § 3 Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(3)  Artikel 36, § 4 Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(4)  Artikel 60 Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(5)  Artikel 36, § 2 Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(6)  Deze termijn van 35 dagen is veel korter dan de 52 dagen die van 

toepassing was onder de vorige regelgeving (KB Plaatsing 2011). 

Tabel 2 – Overheidsopdrachtenwet 2016 – 
Minimumtermijnen voor niet-openbare procedures 

Minimumtermijnen 

voor de ontvangst van 
aanvragen tot 

deelname 

Minimumtermijn voor de ontvangst van de 

offertes 

Normale 

minimumt
ermijn(1)   

In geval 

van 
hoogdringe

ndheid(2)   

Normale 

minimumt
ermijn(3)   

In geval 

van 
hoogdringe

ndheid(4)   

Wanneer 

een 
vooraanko

ndiging 
werd 

gepublice

erd(5)   

Indien 

offertes 
langs 

elektro
nische 

weg 

mogen 

worden 

ingedie
nd(6)   

30 dagen(7)   15 dagen 30 dagen(8)   10 dagen 10 dagen 25 

dagen 
(1)  Artikel 37, § 1, tweede lid Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(2)  Artikel 37, § 4, 1° Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(3)  Artikel 37, § 2, tweede lid Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(4)  Artikel 37, § 4, 2° Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(5)  Artikel 37, § 3 Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(6)  Artikel 37, § 5 Overheidsopdrachtenwet 2016. 
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(7)  Ook deze termijn is aanzienlijk ingekort in vergelijking met de vorige 

regelgeving (KB Plaatsing 2011), waar deze termijn 37 dagen 
bedroeg. 

(8)  Wat een aanzienlijke inkorting uitmaakt in vergelijking met de vorige 

regelgeving (KB Plaatsing 2011), waar deze termijn 40 dagen 
bedroeg. 

Tabel 3 – Overheidsopdrachtenwet 2016 – 
Minimumtermijnen voor de mededingingsprocedure met 
onderhandeling 

Minimumtermijnen 

voor de ontvangst van 

aanvragen tot 

deelname 

Minimumtermijn voor de ontvangst van de 

eerste offertes 

Normale 

minimumt

ermijn(1)   

In geval 

van 

hoogdring
endheid (2)   

Normale 

minimumt

ermijn(3)   

In geval 

van 

hoogdringe
ndheid(4)   

Wanneer 

een 

vooraanko
ndiging 

werd 
gepublice

erd(5)   

Indien 

offertes 

langs 
elektro

nische 
weg 

mogen 
worden 

ingedie
nd(6)   

30 dagen 15 dagen 30 dagen 10 dagen 10 dagen 25 
dagen 

(1)  Artikel 38, § 3, derde lid Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(2)  Artikel 38, § 3, derde lid iuncto artikel 37, § 4, 1° 

Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(3)  Artikel 38, § 3, derde lid Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(4)  Artikel 38, § 3, derde lid iuncto artikel 37, § 4, 2° 

Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(5)  Artikel 38, § 3, derde lid iuncto artikel 37, § 3 

Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(6)  Artikel 38, § 3, derde lid iuncto artikel 37, § 5 

Overheidsopdrachtenwet 2016. 

Tabel 4 – Overheidsopdrachtenwet 2016 – 

Minimumtermijnen voor concurrentiegerichte dialoog en 
innovatiepartnerschap 
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  Minimumtermijnen 

voor de ontvangst van 
aanvragen tot 

deelname 

Minimumtermijn voor 

de ontvangst van de 
initiële, resp. 

opvolgende offertes 

Concurrentiegerichte 

dialoog 

30 dagen(1)   Geen minimumtermijn 

vermeld 

Innovatiepartnerschap 30 dagen(2)   Geen minimumtermijn 

vermeld 
(1)  Artikel 39, § 1, derde lid Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(2)  Artikel 40, § 1, vierde lid Overheidsopdrachtenwet 2016. 

Tabel 5 – Overheidsopdrachtenwet 2016 – 

Minimumtermijnen voor de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking 

Minimumtermijn voor de ontvangst van de initiële offertes(1)   

22 dagen 
(1)  Artikel 41, § 2, tweede lid Overheidsopdrachtenwet 2016. Dit artikel 

verklaart artikel 37, § 3 tot 5 van toepassing; dit laatste artikel laat 
toe dat de ontvangsttermijnen voor de offertes worden ingekort in 

geval van een vooraankondiging (artikel 37, § 3), hoogdringendheid 
(artikel 37, § 4) of indien de offertes langs elektronische weg worden 

ingediend (artikel 37, § 5). 

 
(i)  Zo ook de MvT (p. 72): “[Er] mag niet uit het oog worden verloren 

dat de vastgelegde termijnen minimumtermijnen zijn en dat de 

aanbestedende overheid zich steeds ervan moet vergewissen dat deze 

termijnen voor de ondernemers volstaan om een goed uitgewerkte 
offerte in te dienen, rekening houdend met de kenmerken van de 

opdracht.” Het voorschrift dat passende termijnen moeten worden 

toegekend, vormt overigens een praktische toepassing van het 

proportionaliteitsbeginsel (artikel 4, eerste lid 

Overheidsopdrachtenwet 2016). 
(ii)  Voor de te respecteren termijnen in de speciale sectoren voor 

ontvangst van de aanvragen tot deelneming en van de offertes, zie de 

artikelen 118 tot 124 van de Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(iii)  De MvT (72) merkt in dit verband op “dat richtlijn 2014/24/EU de 

vroegere termijnen aanzienlijk heeft ingekort. Bijgevolg wordt het niet 

meer wenselijk geacht om een verschillende termijn te bepalen voor 
opdrachten met een bedrag beneden de Europese drempel. Bijgevolg 
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wordt een gelijkwaardige termijn bepaald voor opdrachten 

onderworpen aan de Europese bekendmaking en voor opdrachten met 
een bedrag beneden de Europese bekendmakingsdrempel.” 

Opgelet: in de speciale sectoren is de wetgever niet tot een 

gelijkschakeling van de termijnen boven en beneden de Europese 
aanbestedingsdrempels overgegaan. Voor die termijnen, zie 

artikel 118 tot 124 Overheidsopdrachtenwet 2016. 
(iv)  Artikel 36, § 3 Overheidsopdrachtenwet 2016 (openbare procedure); 

artikel 37, § 4 (niet-openbare procedure); artikel 38, § 3, derde lid 

iuncto artikel 37, § 4 (mededingingsprocedure met onderhandeling); 

artikel 41, § 2, tweede lid iuncto artikel 37, § 4 (vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking). 
(v)  MvT, 72. 
(vi)  Artikel 167 Overheidsopdrachtenwet 2016. 

CO300251041, Bijgewerkt tot 10/08/2017 

(Aanbevolen citeerwijze) 
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