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Enkele facts ….



& figures (1)

• Aanbestedende overheden (AO) dienen de wetgeving 
overheidsopdrachten toe te passen om contracten af te 
sluiten … sedert 1846!

• De manier waarop de meeste AO’s deze lex specialis
toepassen is de laatste 100 jaar niet fundamenteel
gewijzigd. Waarom?
– Overheidsopdrachtenwetgeving verandert slechts gradueel 

en marginaal � GEEN noodzaak

– Overheidsoptreden is niet afgestemd op innovatieve visies 
qua overheidsopdrachten � WEL risico

– Samenwerken en de perceptie van macht bij 
Overheidsopdrachten

– Het ‘minimum suffisant’-principe



& figures (2)

• De manier waarop de meeste AO’s deze lex 

specialis toepassen is de laatste 100 jaar wel 

marginaal gewijzigd. Waarom?

– Groeiende complexiteit – f(sectoren) - van 

• het aankoopproces;

• Specificaties lastenboek

– Uitdagingen qua professionaliteit/ maturiteit van 

aankopersprofielen en verkopersprofielen  



Van E-procurement



Vb. Bestek Rekenhof 2017/D.2.2/03

De gunningscriteria zijn : 

1. De prijs op jaarbasis (60%) 

2. De organisatie van de dienst en de verhouding met de 

aanbestedende overheid (15%) 

3. De organisatie door de inschrijver van de communicatie 

tussen de bewakingsagent en zijn permanentiedienst (15%) 

4. De bijzondere competenties van de bewakingsagenten (10%). 



Maturiteit, efficiëntie en OO



HOE FINANCIERINGSELEMENTEN 

UITWERKEN?



• Om te bepalen wie betaalt dient de scope van de 
behoefte te worden uitgetekend

– Casus bewaking autosnelwegparkings

• Samenwerkingakkoorden/vormen tussen AO 
binnen of buiten OO om

– Occasionele samengevoegde opdracht

– In house constructies

– Niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking

– Aankoopcentrales

– Delegatie van bevoegdheid

Wie betaalt /wie geniet?   (1)



• Samenwerkingakkoorden/vormen tussen AO 
en andere stakeholders?

– Concessiehouders autosnelwegparkings

– Gouverneur (Provinciale diensten)

– Burgemeesters buurgemeenten

– Federale overheid

– Wegvervoerfederaties

– Transportbedrijven

– …

Wie betaalt /wie geniet?   (2)



-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

C
u

m
u

la
ti

v
e

 C
a

sh
 i

n

Time in years

Keuze voor LT/LCM
Break-even after 8 years

Worst case :

Incremental sales

Additional classic tender

Cash in / year :  20% of 2,5 Mio €

Studies / year :  150 K €

Initial Recurrent

CASH OUT

Office / building expenses 500000

Materials and supplies expenses 200000

Rent or lease: equipment, vehicles, … 10000

Repairs and maintenance 10000

Contract labor 25000



HOE INNOVERENDE STAPPEN 

ZETTEN?



OP Sit



Pistes die (kunnen) worden uitgetest
(eerste stappen)

Pistes die (kunnen) worden uitgetest
(eerste stappen)

Cf. PCP Smart city Digipolis



Pistes die (kunnen) worden uitgetest
(verdere stappen)

Pistes die (kunnen) worden uitgetest
(verdere stappen)

Cf. PCP Smart city Digipolis

2014/24/EU

COM/2009/81



Het innovatiepartnerschap 

• Definitie (art 40 ;art.2, 32°):
– ‘de toepassing van een nieuw of aanzienlijk verbeterd product, een nieuwe of

aanzienlijk verbeterde dienst of een nieuw of aanzienlijk verbeterd proces,

waaronder, maar niet beperkt tot productie- of bouwprocessen, een nieuwe

verkoopmethode of een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering,

organisatie op de werkvloer of de externe betrekkingen, onder meer om

maatschappelijke problemen te helpen oplossen of de Europese strategie voor

slimme, duurzame en inclusieve groei te ondersteunen’

– Beschrijving procedure: art. 40 e.v. Wet
• Het innovatiepartnerschap dient te zijn gericht op de ontwikkeling van innovatieve

producten, diensten of werken en de daaropvolgende aankoop van de daaruit

resulterende leveringen, diensten of werken, mits deze voldoen aan de prestatieniveaus

die tussen de aanbestedende overheid ende deelnemers zijn afgesproken en onder de

afgesproken maximumkosten blijven (art. 40,§2)
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Het innovatiepartnerschap 

• Definitie (art 40 ;art.2, 32°):
– DUS nieuwe procedure om innovatie te stimuleren

– Ontwikkeling en aankoop in één procedure

– Toepassingsvoorwaarde: indien behoefte niet kan worden voorzien met op

de markt aanwezige werken/goederen/diensten

– Tweestapsprocedure

– Over offertes kan (gefaseerd) onderhandeld worden, met uitzondering van

definitieve offerte/gunningscriteria en minimumeisen

– Partnerschap kan met één of meerdere partners gesloten worden

– Verloop steeds gefaseerd met tussentijdse doelen en vergoedingen

– Mogelijkheid tot stopzetting van partnerschap met één of meerdere

partners na elke fase
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Keuze van de procedure (Wet 17 Juni 16)

n Fasen Sel Crit. ? n Gun

Crit. ?

Publ. ? Onderh.? Vrije 

Proc. ?

OP 1 V 1/n V X V

NOP 2 V 1/n V X V

OPZB 1 V n X V X

VOP 1 V n V V X

MPO 2 V n V V X

Conc D 2 V n V X X

IP 2 V n V V X
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Pistes die (kunnen) worden uitgetest
(verdere stappen)

Pistes die (kunnen) worden uitgetest
(verdere stappen)

Cf. PCP Smart city Digipolis

Cf. Study on pre-commercial

procurement in the field of Security

Within the Framework Contract of Security

Studies – ENTR/09/050, november 2011

COM/2009/81



MAAR … alvorens te experimenteren 

� define the playing field !

• Veiligheid is NIET zomaar een OO-sector:

– Ofwel aparte RL: Wet OO defensie en veiligheid

– Ofwel onderdeel van ‘sociale en speciale diensten’

• OPZB tot 750.000 euro excl. BTW

• VOP/MPMO steeds mogelijk

• Sui generis

79700000-1 Opsporings- en beveiligingsdiensten III.12.

79710000-4 Beveiligingsdiensten III.12.

79711000-1 Diensten voor alarmbewaking III.12.

79713000-5 Bewakingsdiensten III.12.

79714000-2 Surveillancediensten III.12.

79714100-3 Diensten voor opsporingssysteem III.12.

79714110-6 Diensten voor het opsporen van voortvluchtigen III.12.

79715000-9 Patrouillediensten III.12.

79716000-6 Diensten voor het verstrekken van identificatiebadges III.12.

79720000-7 Onderzoeksdiensten III.12.

79721000-4 Diensten van detectivebureau III.12.

79722000-1 Grafologische diensten III.12.

79723000-8 Diensten voor afvalanalyse III.12.



Besluit

• Overheidsopdrachtenwetgeving 

– Is niet het probleem (als je weet waar je naartoe wil)

– Biedt een uitgebouwd en gekend/transparant framework

– Keuze van procedures dient te gebeuren op holistische wijze

• Kennis maatschappelijke context, mogelijkheden en beperkingen

• Realistische meerjarige budgettering

• Speerpunt-technologische specificaties

• Actoren overheidsopdrachtenwetgeving

– Maturiteit en professionaliteit zijn permanente risico-drivers



VRAGEN


