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Directe werking van de overheidsopdrachtenrichtlijnen 
2014/24/EU

• Door de rechtstreekse werking kunnen particulieren zich ten overstaan van nationale of Europese rechterlijke 
instanties rechtstreeks op een Europese rechtsregel beroepen.

• De verticale rechtstreekse werking komt aan bod in de betrekkingen tussen particulieren en het land.

• De vraag of in geval van het ontbreken van nationale omzettingsbepalingen bij het verstrijken van de uiterste 
omzettingsdatum van 18 april 2016, de overheidsopdrachtenrichtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU en 
de concessierichtlijn 2014/23/EU directe werking hebben, moet positief worden beantwoord. M.a.w. de 
deelnemers aan een plaatsingsprocedure die na deze datum wordt gelanceerd, kunnen zich op deze richtlijnen 
beroepen. Op grond van vaste rechtspraak van het Hof van Justitie kunnen particulieren zich voor de nationale 
rechter beroepen op de bepalingen van een richtlijn die inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk 
en nauwkeurig zijn, karakteristieken die de bepalingen van richtlijnen 2014/24/EU, 2014/25/EU en 20014/23/EU 
kenmerken. De aanbestedende instanties van hun kant zijn ertoe gehouden om, bij ontbreken van nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke omzettingsbepalingen, de bepalingen van voormelde richtlijnen toe te passen en 
bepalingen van het nationaal recht die daarmee niet verenigbaar zijn, buiten toepassing te laten.

UEA 3

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van 5 januari 2016 van de Commissie houdende een 
standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
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• Art. 1 

• Met ingang van het moment waarop de nationale maatregelen ter 
uitvoering van Richtlijn 2014/24/EU van kracht worden, en uiterlijk met 
ingang van 18 april 2016 wordt het in bijlage 2 bij deze verordening 
opgenomen standaardformulier gebruikt voor het opstellen van het Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument als bedoeld in artikel 59 van 
Richtlijn 2014/24/EU. De instructies voor het gebruik van het UEA zijn 
vermeld in bijlage 1 bij deze verordening.
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http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150458&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150459&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150457&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150458&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150458&anchor=ln150458-59&bron=doc
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Gebruiksaanwijzing

• Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen 
verklaring waarmee ondernemers voorlopig bewijs overleggen ter 
vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven certificaten.

• Formele verklaring van de ondernemer dat hij zich niet bevindt in een van 
de situaties waardoor ondernemers kunnen of moeten worden uitgesloten 

• en dat hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria en, indien van 
toepassing, aan de objectieve regels en criteria als vastgesteld met het oog 
op de beperking van het aantal in andere opzichten gekwalificeerde 
gegadigden dat wordt uitgenodigd tot deelneming.

Gebruiksaanwijzing 
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• Lidstaten kunnen richtsnoeren aanreiken

- Relevante bepalingen (deel III afdeling A – uitsluitingsgronden)

- Welke landen bepaalde erkenningen of certificaten niet uitreiken

- Verplichte referenties 

- Informatie noodzakelijk voor elektronische opzoekingen

- Eventuele informatie betreffende de onderaannemers

- Draagkracht andere ondernemers (indien ja meerdere UEA, ook voor TV)
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Gebruiksaanwijzing 
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• Elektronische versie van het UEA, 

- UEA-dienst : https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=nl

• Deze dienst is gratis voor alle betrokkenen

• Inschrijvingen in het kader van openbare procedures, verzoeken om 
deelname aan niet-openbare procedures, mededingingsprocedures met 
onderhandeling, concurrentiegerichte dialogen en 
innovatiepartnerschappen moeten vergezeld gaan van het UEA.

UEA

Gebruiksaanwijzing 
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• Bij gunning geactualiseerde documenten, maar het kan ook op eender welk 
moment van de procedure indien dit vereist is voor een goed verder verloop

• Uitsluiting van inschrijvers bij valse verklaringen of achterhouden van 
informatie

• Ondernemers kunnen informatie opnieuw gebruiken indien ze nog actueel 
is voor een nieuwe procedure (mogelijkheid geboden door de UEA-dienst)

UEA
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https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=nl
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Doel
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• Vermijden buitensporige administratieve lasten

• Alle inschrijvers dezelfde lasten (geen discriminatie)

- Erkenning 

België <-> andere Europese landen

• Rechtstreeks verkrijgen van documentatie

• Nationale databank voor bepaalde selectiecriteria

• Elektronisch raadplegen van registers

- Bv strafregister

• Elektronische ondertekening

UEA

Indeling UEA - 1
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• Deel I. Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende 
dienst of aanbestedende entiteit

• Deel II. Gegevens over de ondernemer
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Indeling UEA - 2
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• Deel III. Uitsluitingscriteria:

• A: Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen (krachtens artikel 57, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU 
is de toepassing van deze gronden verplicht. De toepassing daarvan is voor de aanbestedende diensten ook verplicht op 
grond van artikel 80, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2014/25/EU, terwijl andere aanbestedende entiteiten dan 
aanbestedende diensten ertoe kunnen besluiten om deze uitsluitingsgronden toe te passen).

• B: Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies (krachtens artikel 57, lid 2, van 
Richtlijn 2014/24/EU is de toepassing van deze gronden verplicht in geval van een onherroepelijke en bindende beslissing. 
Onder dezelfde voorwaarden is de toepassing daarvan voor de aanbestedende diensten ook verplicht op grond van 
artikel 80, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2014/25/EU, terwijl andere aanbestedende entiteiten dan aanbestedende 
diensten ertoe kunnen besluiten om deze uitsluitingsgronden toe te passen. Overigens kan uitsluiting op grond van de 
nationale wetgeving van bepaalde lidstaten ook verplicht zijn als de beslissing niet onherroepelijk en bindend is.

• C: Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten (zie artikel 57, lid 4, van 
Richtlijn 2014/24/EU) (gevallen waarin ondernemers uitgesloten kunnen worden; aanbestedende diensten kunnen door 
hun lidstaten worden verplicht om deze uitsluitingsgronden toe te passen. Op grond van artikel 80, lid 1, van 
Richtlijn 2014/25/EU kunnen alle aanbestedende entiteiten, ongeacht of het om aanbestedende diensten gaat, besluiten 
om deze uitsluitingsgronden toe te passen of door hun lidstaat gevraagd worden dit te doen).

• D: Andere uitsluitingsgronden waarin de nationale wetgeving van de lidstaat van de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit kan voorzien.

UEA

Indeling UEA - 3
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• Deel IV. Selectiecriteria:

- α: Globale indicatie van alle selectiecriteria

- A: Geschiktheid

- B: Economische en financiële draagkracht

- C: Technische en beroepsbekwaamheid.

- D: Kwaliteitsborgingsregelingen en normen inzake milieubeheer

• Deel V. Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden

• Afdeling VI. Slotopmerkingen
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http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150458&anchor=ln150458-57&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150459&anchor=ln150459-80&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150458&anchor=ln150458-57&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150459&anchor=ln150459-80&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150458&anchor=ln150458-57&bron=doc
http://www.mercatus.be/secure/documentview.aspx?id=ln150459&anchor=ln150459-80&bron=doc
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Telemarc
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• Toegang tot verscheidene authentieke bronnen voor aanbestedende overheden

• Telemarc is een gratis webinterface die toegang verleent tot verschillende authentieke bronnen (Nationale Bank, BTW en Belastingen, RSZ, KBO, de databank van de 
erkenning der aannemers van werken). De toepassing is enkel voor aanbestedende overheden toegankelijk, én enkel met als doel inlichtingen over de organisaties die 
inschrijven op een overheidsopdracht op te vragen. De inschrijvende onderneming moet de bewijsstukken niet meer op papier aanvragen. Via Telemarc kan de 
aanbestedende overheid ze rechtstreeks digitaal raadplegen.

• Aanvragen worden onmiddellijk behandeld en de antwoorden zijn beschikbaar na enkele minuten in de vorm van digitaal getekende pdf-bestanden die de gebruiker van 
de aanbestedende overheid moet downloaden én digitaal bewaren. Geprinte bewijsstukken hebben geen waarde!

• BELANGRIJK: antwoorden blijven slechts een maand beschikbaar voor download.

• Hoe toegang verkrijgen?

• Om Telemarc te kunnen gebruiken moet de onderneming van de gebruiker gekend zijn met de hoedanigheid aanbestedende overheid in de KBO én moet de gebruiker 
een functie in de KBO of de rol "Public Buyer" voor deze aanbestedende overheid bezitten.

• Je kan via Public Search (http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html ) nakijken of je onderneming gekend is als aanbestedende overheid. 
Contacteer de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (dav@premier.fed.be) als je een aanbestedende overheid vertegenwoordigt waarvan de hoedanigheid nog niet in 
de KBO is opgenomen.

• De rol ‘Public Buyer’ wordt toegekend door de ‘lokale toegangsbeheerder overheidsopdrachten’ binnen je onderneming.

• Meer info

• Over Telemarc: op de website van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging

• Technische vragen: Service Desk van FOD BOSA DG DT

• URL: http://telemarc.belgium.be
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http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html
http://www.vereenvoudiging.be/content/overheidsopdracht-telemarc
http://telemarc.belgium.be/
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Life is what happens when you're busy 
making other plans.” — John Lennon.
Johan Dirix

UEA

Bedankt
Johan Dirix & Christophe Coen

Vragen ??

0477 23 13 74 jd@pp,be
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