
1.  Waar kan ik Franse 
openbare aan   beste
dingen vinden?

Frankrijk volgt de EU-regels voor openbare 
aanbestedingen 1. Een deel van deze open-
bare aanbestedingen (> €90k) wordt online 
gepubliceerd op twee nationale platforms: 
BOAMP (Franstalig) en PLACE (Engels- en 
Franstalig). Verschillende lokale (gemeente-
lijke, departementale, regionale) overheden 
en openbare instellingen zoals de UGAP 
(een algemene publieke inkoopcentrale) 
publiceren aanbestedingen op hun respec-
tievelijke websites. Het is dan ook de moeite  
waard om deze websites regelmatig te  
raadplegen.  

BOAMP: www.boamp.fr/pages/entreprise-accueil 
PLACE: www.marches-publics.gouv.fr 
UGAP: www.ugap.fr

1) Zelfde juridische bron:  
   de Europese richtlijnen 2014/24 en 2014/25

2.  Welke informatie  
en documentatie  
kan ik verwachten?  

Om de behoeften van de publieke openbare 
aanbesteder, de inhoud en procedure van 
de aanbesteding te weten te komen, dient 
u de aankondiging van de opdracht (“Avis 
de Marché”) of de “openbare aanbesteding” 
(“Avis d’Appel à la Concurrence”) te bekijken. 
Daarin worden de identiteit van de koper, 
het onderwerp van de opdracht, informatie 
over de aanbestedingsdocumenten en de 
termijn vermeld. 

Meestal treft u er ook de algemene contract-
voorwaarden (“Cahier des Clauses Adminis-
tratives Générales”) aan, die meer details 
geven over de technische verwachtingen 
van de opdrachtgever. 

Om al deze documenten te kunnen down-
loaden, wordt u gevraagd om uw KVK- 
nummer in te voeren. Het KVK-nummer 
werkt op PLACE, maar wij raden u aan om 
ervoor te zorgen dat u een Frans SIRET- 
nummer 2 aanvraagt of om contact op te  
nemen met een Franse partner. 

2) Voor meer informatie verwijzen wij naar onze brochure:  
   Wat is een SIREN/SIRET-nummer en waarom heb ik het nodig?

In de Europese Unie is Frankrijk het land met het hoogste aantal 
openbare aanbestedingen per jaar met meer dan 50.000 kopers. 
De meeste van deze opdrachten zijn openbare aanbestedingen 
die op lokaal en regionaal niveau worden uitgevoerd. Vanwege het 
groot aantal mogelijkheden en verschillende begrotingen, is de 
Franse markt interessant voor Nederlandse bedrijven. Echter zullen 
bepaalde regels in acht moeten worden genomen.

Veelgestelde vragen over openbare 
aanbestedingen in Frankrijk 

Frankrijk volgt de EU-regels  
voor openbare aanbestedingen.

https://www.boamp.fr/pages/entreprise-accueil
https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.ugap.fr
https://www.boamp.fr/pages/entreprise-accueil
https://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.ugap.fr


3.  Hoe neem ik deel  
aan een openbare aan
besteding in Frankrijk? 

Uw aanvraag dient in de Franse taal te  
worden opgesteld. In tegenstelling tot  
Nederland wordt in Frankrijk geen andere 
taal geaccepteerd, behalve voor enkele  
zeldzame technische documenten. In  
incidentele gevallen dient u vooraf gekwa-
lificeerd te zijn om op aanbestedingen  
te kunnen inschrijven.

Een klassiek aanvraagdossier bevat  
doorgaans de volgende documenten: 
- Een verklaring op erewoord over  

de uitsluitings- en selectiecriteria.  
Dit document kan worden verkregen  
via het Europese platform European  
Single Procurement Document (ESPD);  

- Technische voorwaarden en condities 
(CCAP of CCTP in het Frans);

- Andere bank- en boekhoudkundige 
documenten, die de goede financiële 
situatie van het bedrijf aantonen;

- Uw prijsofferte;
- Technisch memorandum  

(“Mémoire technique”), waarmee u  
uw deskundigheid naar voren kunt  
brengen (verkoopdocument). 

European Single Procurement Document (ESPD)  
www.pianoo.nl/nl/regelgeving/uniform-europees- 
aanbestedingsdocument/interactieve-pdf-uea 

4.  Binnen welke termijn 
kunt u reageren op  
een Franse openbare 
aanbesteding?  

De minimumtermijn voor het indienen van 
aanvragen en offertes is 35 dagen vanaf 
de publicatie van de aankondiging van de 
opdracht door de overheidsinkoper (hou 
er rekening mee dat deze termijn tot 30 
dagen kan worden verkort als de aanvraag 
online kan worden ingediend).

5.  Kan ik samen met  
een (Franse) partner 
deelnemen aan een  
aanbesteding?

Groepsaanbestedingen met een lokale  
partner zijn toegestaan en worden sterk 
aanbevolen voor een buitenlands bedrijf in 
Frankrijk. Deze samenwerking benadrukt  
de relatie met de Franse onderneming.

Bron: Aanbestedingen in Frankrijk - Netherlands Business Council France (www.nlbc.fr)

De Netherlands Business Council 
France (NLBC) organiseerde in  
opdracht van de Ambassade van 
het Koninkrijk der Nederlanden  
een webinar: Deelnemen aan  
aanbestedingen in Frankrijk.  
U kunt de webinar online bekijken. 
youtu.be/eLRsvwx-atg

Meer informatie: 
Nederlandse ambassade in Frankrijk: www.nlinfrankrijk.nl  
Netherlands Business Council France: www.nlbc.fr
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