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Centralisatie van de federale
aankopen - Evaluatie van het
overheidsbeleid via de invoering
van het nieuwe gemeenschappelijke samenwerkingsmodel
De centralisatie van de aankopen is als beleid niet nieuw in België. Sinds 2002 bestaat er bij
de FOD BOSA een centrale voor herhaalde aankopen met een significant bedrag, namelijk de
Federale Opdrachtencentrale (FOR), waarop alle federale instellingen een beroep kunnen doen.
In het kader van de redesign van de federale overheid heeft de ministerraad op 3 juli 2015 ingestemd met de opstart van een verbeteringstraject om de federale aankopen gecentraliseerd te
coördineren. Die beslissing werd geconcretiseerd door de goedkeuring van het koninklijk besluit
van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van
het federaal aankoopbeleid.
Het samenwerkingsmodel dat door het koninklijk besluit werd ingevoerd, heeft tot doel de bestaande tools te verbeteren en een juridisch kader voor de werking ervan te definiëren. Een meerjarenplanning van de behoeften moet voortaan de mogelijk te centraliseren behoeften vooraf in
kaart brengen en consolideren. De centralisatie van de aankopen in haar huidige vorm is in 2018
in werking getreden.
Het Rekenhof heeft de definitie, de opvolging en de evaluatie van het federale beleid voor de
centralisatie van de aankopen geanalyseerd. Het heeft onderzocht welke organisatie in het leven
werd geroepen om de doelstellingen van het koninklijk besluit van 22 december 2017 te helpen
realiseren en te zorgen voor een kwalitatieve werking van het samenwerkingsmodel.
De minister van Ambtenarenzaken en de FOD BOSA verklaren in hun antwoorden op het verslag
van het Rekenhof dat ze het eens zijn met de voornaamste vaststellingen en aanbevelingen van
de audit. Defensie, de FOD Financiën, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Justitie en de FOD
Economie evenals zijn minister hebben geantwoord op de vaststellingen over de wettelijkheid en
de regelmatigheid van de gemeenschappelijke overeenkomsten. De andere betrokken ministers
hebben niet geantwoord.
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Definitie, opvolging en evaluatie van het centralisatiebeleid
Het Rekenhof stelde vast dat het nieuwe beleid voor de centralisatie van de aankopen onvoldoende werd voorbereid om duidelijke en meetbare doelstellingen te kunnen definiëren. Bijgevolg
zijn de resultaten ervan moeilijk op te volgen. Hoewel er niet is voorzien in een betrouwbaar en
volledig evaluatiemechanisme voor het beleid inzake de centralisatie van de aankopen, hebben
de actoren van het beleid niettemin initiatieven genomen om verbeterpistes te formuleren.
De centralisatie is beperkt tot het gemeenschappelijk aankopen doen, zonder de economische
weerslag op de begroting van de federale Staat te meten. Het is weliswaar een verdienste dat de
doelstelling bestaat om 40 % gemeenschappelijke aankopen te doen in 2023, maar het is moeilijk
om deze op te volgen bij gebrek aan een duidelijke definitie van de federale aankopen en van de
betrokken actoren.
Volgens het Rekenhof leiden gemeenschappelijke overeenkomsten bovendien niet noodzakelijk
tot lagere prijzen, onder meer omdat het moeilijk is de voorwaarden en technische regels van de
gemeenschappelijke overeenkomsten te harmoniseren. De betrokken actoren zijn het eens met
die vaststelling.
Het ontbreken van een gecentraliseerde en exhaustieve opvolging van de uitvoering van de gemeenschappelijke overeenkomsten brengt een risico op onderbenutting van de overeenkomsten
mee, of integendeel een risico op overschrijding van de in het bestek vooropgestelde hoeveelheden. Het Beceps-project, dat geacht wordt de behoeften van de deelnemers te verzamelen en
de uitvoering van de overeenkomsten op te volgen, is er niet gekomen en de federale databases
zoals Fedcom en e-Catalogue volstaan niet om een doeltreffende opvolging van het gebruik van
gemeenschappelijke overeenkomsten te waarborgen.
Het Rekenhof concludeert dat het nieuwe beleid voor de centralisatie van de aankopen, drie jaar
nadat het werd opgestart, het moeilijk heeft om resultaten te genereren in termen van doeltreffendheid (budgettaire besparingen) en doelmatigheid (daling van het aantal individuele aankoopprocedures en van het aantal federale aankopers). Hoewel het een toenemende centralisatie van de federale aankopen mogelijk maakte, die zich vertaalt in een progressieve stijging van
het aantal gemeenschappelijke overeenkomsten, blijft het aandeel van de via gemeenschappelijke overeenkomsten uitgevoerde uitgaven immers klein. Zo vertegenwoordigden de gemeenschappelijke aankopen naar schatting 7,8 % van de uitgaven van de federale overheid in 2020 en
10,1 % in 2021.
Het Rekenhof beveelt aan de kwaliteit van de doelstellingen, van de opvolging en van de evaluatie van het beleid te verbeteren en beter te definiëren op welke aankopen en actoren het samenwerkingsmodel betrekking heeft.
Uitvoering van het centralisatiebeleid
Het Rekenhof stelde vast dat het ondanks de consolidatie en de analyse van de verschillende
meerjarenplannen van de administraties nog niet mogelijk is de in gemeenschap te brengen behoeften en de verwachte winsten inzake begrotingsbesparingen en werking te identificeren en
te programmeren. Zonder een betere inschatting en planning van de behoeften heeft men het
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risico niet onder controle op een onderbreking van de bevoorrading door de lange looptijd van de
overlegprocedures over de gemeenschappelijke overeenkomsten.
Wat de organisatie van de gemeenschappelijke overeenkomsten betreft, sluiten de meeste
'actieve' deelnemers er passief bij aan zonder de rol van lead op zich te nemen. Die toestand kan
worden verklaard door het gebrek aan human resources en aan basiscompetenties bij verschillende actieve deelnemers. In de praktijk zijn het altijd dezelfde entiteiten die de gemeenschappelijke overeenkomsten organiseren.
Het Rekenhof stelde bij zijn analyse van een selectie van gemeenschappelijke overeenkomsten
vast dat de invoering van het nieuwe samenwerkingsmodel geen rechtstreekse en systematische
weerslag heeft op de vermindering van de risico’s op niet-naleving van de wetgeving. Zo heeft
het Rekenhof tekortkomingen vastgesteld bij de voorbereiding, de plaatsing en de uitvoering
van de zes geanalyseerde gemeenschappelijke opdrachten. De gemeenschappelijke opdrachten
hebben een vertragend effect zowel voor de goede praktijken als voor de tekortkomingen. De
huidige werkwijze garandeert dus niet voldoende grip op de plaatsing en uitvoering van een gemeenschappelijke opdracht.
Het Rekenhof concludeert bijgevolg dat de doeltreffendheid van het samenwerkingsmodel op
verschillende grenzen botst. Die grenzen worden overigens aangehaald door de FOD BOSA, het
netwerk Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) en de Inspectie van Financiën.
Om die zwakke punten te verhelpen beveelt het Rekenhof aan de organisatie en de opvolging van
alle gemeenschappelijke overeenkomsten toe te vertrouwen aan de FOD BOSA, met de steun
van het netwerk SFA en de netwerken voor Tactisch-Operationeel Federaal Aankoopoverleg
(TOFA). Het formuleert ook aanbevelingen om de kwaliteit van de meerjarenplanning van de
behoeften, de interactie met de Inspectie van Financiën en het beheer van de termijnen te verbeteren. Om te verifiëren of het verplichte gebruik van gemeenschappelijke overeenkomsten wordt
nageleefd en om te zorgen voor een betere transparantie beveelt het de FOD BOSA ook aan de
lijst te publiceren van alle in uitvoering zijnde (gemeenschappelijke of individuele) overheidsopdrachten van de actieve deelnemers.
De minister van Ambtenarenzaken bevestigt in haar antwoord dat het huidige model het niet
mogelijk maakt de verhoopte efficiëntiewinsten te realiseren en dat het koninklijk besluit van
22 december 2017 in die zin moet worden herzien. Ze betuigt ook haar instemming met een
grotere betrokkenheid van de FOD BOSA zowel voor het plaatsen van de gemeenschappelijke
opdrachten als voor de centralisatie van de opvolging van de bestellingen, mits de human resources worden versterkt.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Initiatieven om de federale aankopen te centraliseren

Overheden kunnen bezuinigen door hun aankopen te groeperen. Door grote volumes aan
te schaffen, kunnen in principe meer voordelige prijzen worden verkregen en kunnen de
aankoopkosten worden gedrukt omdat de procedure slechts één keer wordt toegepast.
In het kader van de optimalisatie van de werking van de federale overheid (redesign) keurde
de ministerraad op 3 juli 2015 de lancering goed van een verbeteringstraject om de federale
aankopen op gecentraliseerde wijze te coördineren.
De realisatie van dat traject werd geconcretiseerd door de goedkeuring van het koninklijk
besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in
het kader van het federaal aankoopbeleid1.
Dat koninklijk besluit creëert een federaal samenwerkingsmodel om gemeenschappelijke
overeenkomsten voor de aankoop van leveringen en diensten te beheren.
1.1.1
Vóór het koninklijk besluit van 22 december 2017
Het centraliseren van aankopen is niet nieuw. De Belgische Staat heeft in de loop der tijd
verschillende initiatieven genomen om in de logistieke behoeften van zijn administraties
te voorzien.
1.1.1.1 Federaal Aankoopbureau
Het Federaal Aankoopbureau (FAB) werd opgericht in 1977. Het werd belast met de aankoop en de controle van de kwaliteit van de leveringen en goederen die waren bestemd voor
de overheidsdiensten, inclusief die van de provincies en de gemeenten2. Binnen dit organisatiemodel moest verplicht een beroep worden gedaan op het FAB voor alle aankopen van
een federale overheidsdienst.
Het FAB telde een honderdtal medewerkers. Het plaatste bestellingen en betaalde de leveranciers via een speciaal fonds3 waarin door de afnemende departementen werd gestort via
hun begrotingen.

1
2

3

Dat koninklijk besluit (hierna ‘het koninklijk besluit van 22 december 2017’) is in werking getreden op 26 januari 2018 .
Koninklijk besluit van 23 februari 1977 betreffende het Centraal Bureau voor Benodigdheden en ministerieel besluit
van 30 maart 1978 tot vaststelling van de voorwaarden waarbij het Federaal Aankoopbureau toegelaten is zijn taak
uit te oefenen ten gerieve van de provincies, gemeenten, federaties en agglomeraties van gemeenten, openbare
instellingen en publiekrechtelijke verenigingen.
Een speciaal fonds opgenomen in artikel 63.01A van de wet van 14 juli 1951 houdende de buitengewone begroting
van 1950 dekte de uitgaven die het toenmalige Ministerie van Ambtenarenzaken aanging met het oog op de bevoorrading in drukwerken, kantoorbenodigdheden, brandstoffen, meubilair, kledingstukken enz. van de verschillende ministeriële departementen en andere openbare diensten.
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1.1.1.2 Vroeger model voor gemeenschappelijke aankopen FOR CMS
Het FAB werd opgeheven op 15 mei 2002 in het kader van de Copernicushervorming en de
responsabilisering van de FOD’s, die de operationele verwerking van hun aakopen volledig
ten laste hebben genomen. Binnen de FOD Personeel en Organisatie (P&O) werd de dienst
FOD-Overschrijdende Raamcontracten (hierna “FOR CMS”) opgericht om een nieuw werkingsmodel voor gemeenschappelijke aankopen in te voeren. De dienst wordt bijgestaan
door het netwerk Federaal Aankoopoverleg en de cel Aankoopbeleid en Advies (ABA)4.
De FOR CMS biedt de FOD’s en de andere federale diensten open contracten voor leveringen en diensten die grote hoeveelheden betreffen en repititief van aard zijn, wanneer een
schaalvoordeel kan worden gerealiseerd.
Binnen dit model plaatst de FOR CMS de opdracht en zijn de geïnteresseerde FOD’s verantwoordelijk voor de uitvoering ervan (bestelling, oplevering en betaling).
Het netwerk Federaal Aankoopoverleg bestaat uit de FOD’s, de POD’s, Defensie en de
Federale Politie. Het signaleert mogelijkheden voor gemeenschappelijke aankopen op verzoek van minstens twee departementen. Het contract kan worden geplaatst door de FOR
CMS. Indien een FOD dat wenst, kan hij het initiatief nemen om een raamcontract te sluiten en instaan voor het beheer ervan. Dat is het ‘FOD Lead’-beginsel waarbij de aanbestedende overheid verantwoordelijk is voor de gemeenschappelijke opdracht.
De cel Aankoopbeleid en Advies verstrekt adviezen aan FOD’s die eigen overheidsopdrachten plaatsen. Ze stelt hen bestekmodellen en andere documenten ter beschikking die nodig
zijn om overheidsopdrachten te plaatsen.
De gemeenschappelijke aankopen werden gekenmerkt door de volgende beginselen:
•
•

•

•
•
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De niet-federale overheden die aankopen konden uitvoeren in het kader van de vroegere
overeenkomsten van het FAB zijn uitgesloten5.
De overheidsdiensten die belangstelling hebben voor de gemeenschappelijke overeenkomsten van de FOR CMS zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht
(bestelling, oplevering en betaling).
Via de oprichting van het netwerk Federaal Aankoopoverleg konden de gebruikers meer
worden betrokken bij het voorstellen van nieuwe overeenkomsten en bij de technische
commissies voor het analyseren van de offertes.
Het model voert het ‘FOD Lead’-principe in voor de organisatie van andere overeenkomsten dan die van de FOR CMS.
De diensten van de federale overheid6 beslissen of ze al dan niet een beroep doen op de
door de FOR CMS geplaatste overheidsopdrachten, wat niet het geval was bij het FAB.
Ze hebben geen aankoopverplichting en moeten niet verantwoorden waarom ze geen
beroep doen op een raamcontract.

De opdrachten van de FOR CMS en van de ABA zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende
oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.
Behalve de politiezones en -scholen (in het kader van de geïntegreerde politiedienst) en de hulpverleningszones
(die afhangen van de federale overheid).
FOD’s, POD’s , Defensie, wetenschappelijke instellingen, ION en andere federale instellingen.
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1.1.2

Nieuw gemeenschappelijk samenwerkingsmodel ingevoerd door het koninklijk besluit van 22 december 2017
Het koninklijk besluit van 22 december 2017 heeft een federaal samenwerkingsmodel ingevoerd om gemeenschappelijke aankopen uit te voeren. Dat model komt niet in de plaats van
het vroegere model dat werd beheerd door de FOR CMS, de ABA en het netwerk Federaal
Aankoopoverleg. Het biedt een meer bindend juridisch kader, waarbij de deelname aan het
model verplicht wordt.
Het koninklijk besluit van 22 december 2017 heeft een ‘hybride’ federaal aankoopmodel
ingevoerd dat op drie pijlers berust:
1. het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) dat instaat voor het federale overleg
inzake aankopen en dat de gemeenschappelijke behoeften van de federale entiteiten
identificeert, die behoeften coördineert en de beslissingen op dat vlak neemt; er zetelen
deelnemers van de voornaamste federale instellingen in dat overleg (zie punt 3.1.3);
2. het Tactisch-Operationeel Federaal Aankoopoverleg (TOFA), dat het aankoopproces
bij de federale entiteiten centraliseert en professionaliseert; een TOFA wordt opgericht
voor elke gemeenschappelijke behoefte (gemeenschappelijke overeenkomst of specifiek
domein); het bestaat uit de entiteit die de overheidsopdracht plaatst en deelnemers van
andere federale instellingen; samen stellen ze het bestek op (zie punt 3.1.3);
3. het dienstencentrum Procurement, dat de federale entiteiten bijstaat bij hun aankopen,
een coördinerende rol vervult en zorgt voor de opvolging van het gemeenschappelijke
aankoopmodel; het beheert ook de FOR CMS-aankoopcentrale (zie punt 3.1.4).
Het gaat enkel om de overheidsopdrachten voor diensten en leveringen van de klassieke
sectoren7, behalve:
•

•

de overheidsopdrachten die door de betrokken aanbestedende overheid als ‘strategisch’ of ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd en de opdrachten die als geheim worden
beschouwd of waarvan de uitvoering bijzondere maatregelen inzake veiligheid vereist,
overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen, of indien de bescherming van de essentiële belangen van het land dat vereist;
de overheidsopdrachten waarvan de specifieke kenmerken rechtvaardigen dat ze
worden geplaatst op buitenlands grondgebied door diplomatieke en consulaire
vertegenwoordigingen.

Het hybride samenwerkingsmodel van 2017 voorziet in twee soorten deelnemers:
•

actieve deelnemers (FOD’s, POD’s en Defensie), die verplicht aan het samenwerkingsmodel deelnemen en die in dat verband kunnen worden aangeduid als FOD Lead om een
gemeenschappelijke overeenkomst te plaatsen; ze moeten verplicht een beroep doen op
de gegunde gemeenschappelijke overeenkomsten naargelang van hun behoeften; als er
geen gemeenschappelijke behoefte is, kan een actieve deelnemer een individuele aankoopprocedure opstarten (zie punt 3.1.1);

7

Titel 2 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Het besluit van 2017 is dus niet van toepassing op
opdrachten voor werken, concessies voor diensten en concessies voor werken, noch op de opdrachten die vallen
onder de speciale sectoren (titel 3 van de wet van 17 juni 2016) en opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied
(wet van 13 augustus 2011).
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•

passieve deelnemers (administratieve openbare instellingen zoals het FAVV, Sciensano,
het Federaal Planbureau, de openbare instellingen van sociale zekerheid, de Regie der
Gebouwen, de Federale Politie en de andere federale aanbestedende overheden, zoals
het Rekenhof, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de Hoge Raad voor de Justitie,
Egov, Smals, Astrid, Bozar, …) die kunnen aansluiten bij een gemeenschappelijke
overeenkomst op voorwaarde dat ze vóór de plaatsing van elke gemeenschappelijke
overeenkomst een aansluitingsovereenkomst sluiten (zie punt 3.1.2).

Elke actieve deelnemer moet:
•

•
•
•

een centrale aansturing van aankopen organiseren die de realisatie van het federale aankoopbeleid en het beheer van de gemeenschappelijke overeenkomsten mogelijk maakt;
deze interne processen moeten de centralisatie, registratie, goedkeuring en opvolging
van de behoeften bij de aanbestedende overheid verzekeren;
een jaarlijks te herziene meerjarenplanning opstellen die minimaal een raming van de
globale behoeften in termen van hoeveelheden en de budgettaire raming ervan omvat;
een strategische coördinator aanstellen;
zijn beslissing motiveren om een plaatsingsprocedure uit te schrijven voor gelijkaardige
leveringen of diensten als die waarvoor een gemeenschappelijke overeenkomst bestaat,
als hij niet wenst deel te nemen aan een overeenkomst.

Het beleid voor de centralisatie van de aankopen betreft alle federale overheidsorganisaties
die worden beoogd door het koninklijk besluit van 2017, ongeacht of ze actief dan wel passief deelnemen aan het gemeenschappelijke samenwerkingsmodel.

1.2

Audits van het Rekenhof

1.2.1
Audit 2005 en opvolging in 2008
Het Rekenhof heeft in 20058 een audit uitgevoerd van het beleid voor de centralisatie van
de aankopen en is in 20089 nagegaan welk gevolg werd gegeven aan zijn aanbevelingen.
In 2005 stelde het vast dat de FOR CMS professioneel werkte en de overheidsopdrachtenregelgeving naleefde. De FOR CMS had echter niet voldoende informatie over het gebruik
van de raamcontracten en de informatie die wel beschikbaar was, werd te weinig benut. Er
bestond geen tool om de gerealiseerde schaalvoordelen te evalueren, noch waren er formele
en uitgebouwde criteria om te beslissen of een raamcontract moest worden gesloten.
Ook al werden verbeteringen aangebracht, toch maakte het Rekenhof in 2008 de opmerking dat de FOR CMS op sommige essentiële punten nauwelijks of helemaal geen vooruitgang had geboekt. Zowel het gebruik van de bestaande raamcontracten als het sluiten van
nieuwe conracten waren voor verbetering vatbaar, zodat heel wat potentiële besparingen
onbenut bleven. Vooral de grote FOD’s maakten weinig gebruik van de raamcontracten van
de FOR CMS.

8
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Rekenhof, Raamcontracten. Doelmatigheid en rechtmatigheid van de werking van de dienst FOD-overschrijdende
raamcontracten, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2005, 49 p., www.rekenhof.be.
Rekenhof, Raamcontracten. Opvolging van eerdere aanbevelingen voor raamcontracten, verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, februari 2008, 48 p., www.rekenhof.be.
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Het Rekenhof analyseerde ook de plaatsing en de uitvoering van sommige raamcontracten
van de aankoopcentrale FOR CMS van de FOD Personeel en Organisatie in 2014 10.
1.2.2
Audit 2020
In deze audit onderzoekt het Rekenhof de doelstellingen van het beleid voor de centralisatie van de aankopen dat werd ingevoerd in het kader van het optimaliseringstraject van de
federale overheid. Hij analyseert de definitie en de opvolging van die doelstellingen en de
evaluatie-initiatieven die werden genomen. Het Rekenhof gaat na of de verwachte besparingen en efficiëntiewinst werden gehaald (hoofdstuk 2).
Het onderzoekt hoe de federale overheid zich heeft georganiseerd om de doelstellingen op
het vlak van de centralisatie van de aankopen te kunnen halen, of die organisatie en de mechanismen van het gemeenschappelijk model hebben gezorgd voor een professionalisering
van de aankoopfunctie en of de risico’s in verband met de wettelijkheid van de opdrachten
op die manier konden worden verminderd (hoofdstuk 3).
Het Rekenhof heeft ook de wettelijkheid van zes overeenkomsten onderzocht die werden
geplaatst in het kader van het gemeenschappelijk model (zie punt 3.5).
De werking van de G-Cloud, een programma voor ICT-synergieprojecten van de federale
overheid , werd in deze audit niet onderzocht. Enkel de ICT-aankopen die door de G-Cloud
aan het SFA werden gedelegeerd, die ook aan het koninklijk besluit van 2017 zijn onderworpen, worden onderzocht.
1.2.2.1 Onderzoeksvragen
Het Rekenhof heeft zijn auditwerkzaamheden zo georganiseerd dat het kan antwoorden op
de volgende vier vragen:
1. Werden doelstellingen gedefinieerd in termen van besparingen en efficiëntie voor het
beleid voor de centralisatie van de aankopen, en zo ja, werden deze gehaald?
2. Werd een doeltreffende organisatie uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden gehaald?
3. Wordt doeltreffend opgevolgd of de doelstellingen worden gehaald en worden aanpassingen doorgevoerd?
4. Leven de overeenkomsten die in het kader van het gemeenschappelijke model worden
gesloten de overheidsopdrachtenwetgeving na?

10 Rekenhof, “Overheidsopdrachten via de aankoopcentrale FOR CMS”, 171e Boek, Volume I – Commentaar,
verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2014, p. 307-312, www.rekenhof.be.
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1.2.2.2 Auditnormen
Hierna volgen de voornaamste normen die als referentiekader werden gehanteerd om te
antwoorden op de onderzoeksvragen:
•
•
•
•

het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid;
de goede praktijken in verband met de overheidsbeleidscyclus;
de normen voor goed beheer;
voor het onderzoek van de regelmatigheid van de gemeenschappelijke
overheidsopdrachten, de normen die van toepassing zijn op de onderzochte
overheidsopdrachten, namelijk:
{
{

{

{

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren;
het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.

1.2.2.3 Auditmethoden
Het Rekenhof heeft de werking van het SFA onderzocht. Zo heeft het vijf actieve deelnemers van het gemeenschappelijk model ondervraagd: de FOD BOSA, de FOD Financiën,
Defensie, de FOD Economie en de FOD Binnenlandse Zaken. Die vijf deelnemers werden
geselecteerd op basis van het volume en het budgettaire belang van hun aankopen en hun
rol van FOD Lead in de onderzochte gemeenschappelijke overeenkomsten.
Het Rekenhof heeft de volgende methoden gebruikt:
•
•
•
•
•
•
•

•

analyse van de documentatie over de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van
het federale beleid voor gecentraliseerde aankopen;
analyse van de gegevens over de gemeenschappelijke overeenkomsten (voorgestelde/
gesloten overeenkomsten, financieel belang, aantal bestellingen, bedragen, …);
analyse van de meerjarenplannen;
gesprekken met ambtenaren van het dienstencentrum Procurement van de FOD BOSA;
gesprekken met vertegenwoordigers van vijf actieve deelnemers van het SFA;
gesprekken met inspecteurs van Financiën;
onderzoek van zes gemeenschappelijke overeenkomsten om te evalueren of de overheidsopdrachtenregelgeving wordt nageleefd in het licht van de maatregelen voor de
centralisatie van de opdrachten;
gesprekken met de dienst Federale Interne Audit (FIA) en analyse van de documentatie
over het beheer van het Beceps-project.

CENTRALISATIE VAN DE FEDERALE AANKOPEN / 19

1.2.2.4 Verloop van de audit
1 juli 2020

Aankondiging van de audit aan de minister van
Ambtenarenzaken en de voorzitter van het directiecomité van de FOD BOSA

Van juli 2020 tot oktober 2021

Auditwerkzaamheden

20 oktober 2021

Verzending van het voorontwerp van verslag naar de
minister van Ambtenarenzaken en naar de voorzitter
van het directiecomité van de FOD BOSA

17 november 2021

Antwoord van de FOD BOSA

30 november 2021

Antwoord van de minister van Ambtenarenzaken

De minister van Ambtenarenzaken en de FOD BOSA verklaarden in hun antwoorden op
het verslag van het Rekenhof dat ze het eens waren met de voornaamste vaststellingen en
aanbevelingen van de audit.
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Hoofdstuk 2

Definitie, opvolging en
evaluatie van
het centralisatiebeleid
In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof de definitie van de doelstellingen van het beleid
voor de centralisatie van de aankopen dat wordt ingevoerd in het kader van de optimalisering van de federale administratie. Het Rekenhof onderzoekt onder meer of de verwachte
besparingen en efficiëntiewinst werden gedefinieerd en gerealiseerd. Het gaat na of de
doelstellingen worden opgevolgd en welke evaluatie-initiatieven er worden genomen.

2.1

Definitie van de doelstellingen

Op 3 juli 2015 keurde de ministerraad, in het kader van de optimalisering van de werking
van de federale overheid (redesign), verbetertraject 1 goed om de federale aankopen te coördineren op gecentraliseerde wijze.
2.1.1
Voorbereidende analyses
Naar aanleiding van die beslissing werden twee analyses uitgevoerd om de werking van
het bestaande model te evalueren en doelstellingen voor het nieuwe model voor te stellen.
2.1.1.1 Analyse ‘as is’ van de FOD P&O
De FOD P&O (de huidige FOD BOSA) onderzocht de bestaande situatie (‘as is’) in 201611. Hij
vertrok van de vaststelling dat de FOR CMS slechts 5 % aankocht van de uitgaven van de
federale regering die konden worden gecentraliseerd. Door de beperkte personeelsformatie (vier voltijdse equivalenten) kon de FOR CMS overigens geen extra aankoopdomeinen
voorstellen.
De analyse van de FOD P&O bestond uit twee luiken:
1) een stand van zaken van de organisatie van de aankoopdiensten en van hun werking in
de FOD’s en POD’s, bij Defensie en bij de Federale Politie;
2) een analyse van de mogelijke besparingen en verbeteringen wat de doeltreffendheid van
de aankopen betreft.

11 FOD P&O, Redesign Traject 1 Centraal gecoördineerde federale aankopen. Finaal rapport. As Is Analyse, december 2016, nota “AS IS Traject1_Federal_redesign_As_Is_eindrapport_v20161209_vFINAL”, intern document,
98 p.
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De analyse van de uitgaven voor aankopen in 2015 en van de overheidsopdrachten die afliepen tussen 1 september 2017 en 31 december 2019 leidde tot de volgende vaststellingen:
•

•

15 tot 20 % van de uitgaven hingen samen met ICT, 25 tot 30 % met facilitaire diensten
(schoonmaak, onderhoud, …) en 10 tot 15 % met specifieke uitgaven (bv. de munitie voor
Defensie en voor de Federale Politie). De andere uitgaven (tussen 35 en 50 %) omvatten
professionele diensten, kantoor-, druk- en kopieerbenodigdheden enz. Aangezien die
aankopen konden worden gestandaardiseerd, bleek er een groot potentieel voor gezamenlijke contracten.
De meerjarencontracten van meer dan 85.000 euro (excl. btw) dekten slechts 18,45 % van
de jaarlijkse uitgaven van 2,036 miljard euro12, maar boden een onmiddellijk potentieel
voor besparingen, op voorwaarde dat de gezamenlijke contracten werden gepland.

Om de potentiële budgettaire besparingen nauwkeuriger te ramen, plande de analyse echter dat de contractuele documenten grondig zouden worden onderzocht in de ‘to be’-fase
van de opdracht die aan een externe consultant werd toevertrouwd (zie punt 2.1.1.2)13. Dat
onderdeel ‘to be’ werd niet gerealiseerd door de FOD P&O.
2.1.1.2 Studie door een externe consultant
In 2017 heeft de minister van Ambtenarenzaken een externe consultant aangewezen om
een studie uit te voeren van de mogelijke besparingen die kunnen worden gerealiseerd bij
het invoeren van traject 1 14.
De studie baseert zich vooreerst op de verbeteringen op het vlak van het beheer van bestellingen, leveranciers en facturen om besparingen te realiseren. Volgens de ramingen van die
studie zouden de gecumuleerde besparingen kunnen oplopen tot 3,3 miljoen euro in 202315.
Ze hangen echter af van de installatie van een ICT-platform om de gemeenschappelijke
aankopen te beheren. Van het project voor het Beceps-platform om de aankopen te centraliseren werd echter afgestapt (zie punt 2.2.1.3).
Wat de gemeenschappelijke aankopen betreft, gaat de studie ervan uit dat ze de prijzen met
5 tot 15 % zouden kunnen verminderen en dat die aankopen jaar na jaar zouden toenemen
tot 40 % in 2023. Bij toepassing van die percentages op alle uitgaven die voor centralisatie
in aanmerking komen (‘federale spend’)16, zouden de gecumuleerde begrotingsbesparingen
tussen dit en 2023 191 miljoen euro bedragen.

12 Het bedrag van 2,036 miljard euro is afkomstig van de FOD’s, de POD’s, Defensie en de Federale Politie en sluit
alle kosten uit die de instellingen van openbaar nut of de openbare instellingen van sociale zekerheid maken.
De uitgaven zouden nagenoeg 2,5 miljard euro bedragen als die twee categorieën erbij worden opgeteld.
13 FOD P&O, Redesign Traject 1 Centraal gecoördineerde federale aankopen. Finaal rapport. As Is Analyse, december 2016, nota “AS IS Traject1_Federal_redesign_As_Is_eindrapport_v20161209_vFINAL”, intern document,
p. 92 en 94.
14 Het verslag werd destijds aan de regering voorgelegd. Het Rekenhof heeft het echter niet kunnen inkijken aangezien de FOD BOSA hem het verslag niet kon bezorgen. De door het Rekenhof onderzochte gegevens zijn gebaseerd op een Excel-bestand met de ramingen.
15 FOD BOSA, Note de politique d’achat, nota aan de ministerraad van 12 februari 2020, punt 4.2 Objectifs financiers
(intern document opgesteld in het Frans).
16 De externe consultant raamde de ‘federale spend’ op 1.424.277.084 miljoen euro in 2017.
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De FOD BOSA heeft die ramingen overgenomen in zijn aankoopbeleidsnota (zie punt 2.1.2.2),
maar is zelf van oordeel dat de veronderstelde vermindering van de prijzen met 5 tot 15 %
niet realistisch is en dat de potentiële begrotingsbesparingen overschat zijn. De federale
uitgaven waarop de ramingen zijn gebaseerd, zijn immers overschat 17, en dus ook de potentiële besparingen.
2.1.2

Beoogde doelstellingen

2.1.2.1 Op politiek niveau
Op het begrotingsconclaaf van 2015 werd beslist het redesign-project te starten met acht
verschillende trajecten18. De centralisatie van de aankopen werd opgenomen in traject 1.
De budgettaire besparingen zouden tussen dan en 2018 550 miljoen euro belopen 19 voor het
hele project, zonder de uitsplitsing over de acht trajecten te vermelden.
Het koninklijk besluit van 22 december 2017 dat het traject 1 concreet uitwerkt, streeft vier
doelstellingen na:
1. de doeltreffendheid van de gezamenlijke federale aankoopvormen voor de overheidsopdrachten van diensten en leveringen verhogen;
2. een efficiënt model van samenwerking tussen de bestaande overheidsdiensten invoeren
op basis van een consensusmodel;
3. de participatiegraad van de kmo's aan de overheidsopdrachten verbeteren;
4. het duurzame karakter van de overheidsopdrachten bevorderen.
De minister van Ambtenarenzaken was in zijn beleidsnota van 2019 overigens van oordeel
dat met het nieuwe reglementaire kader dat in 2018 in werking was getreden, tot 40 % van
de federale aankopen gezamenlijk zou kunnen worden gerealiseerd in 2023.
2.1.2.2 Op het niveau van het Strategisch Federaal Aankoopoverleg
Het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) moet de nodige strategische beslissingen
nemen om de vier doelstellingen van het koninklijk besluit van 2017 te halen. Het pleegt
overleg met de strategische coördinatoren die de federale administraties hebben aangeduid. Die beslissingen moeten worden vertaald in streefcijfers.
De strategische coördinatoren van het SFA stellen het federale aankoopbeleid van de actieve deelnemers voor op basis van het voorbereidende werk van het dienstencentrum
Procurement. Het beleid wordt vervolgens gevalideerd door de hoogste administratieve
verantwoordelijken en goedgekeurd door de ministerraad20.

17 Die uitgaven, afkomstig van de Fedcom-gegevens, werden niet voldoende verfijnd. Zo houden ze rekening met
uitgaven die geen betrekking hebben op overheidsopdrachten (subsidies, huurgelden, presentiegelden, …), de gegevens in verband met alle actoren, inclusief die van de passieve deelnemers, en bepaalde uitgaven die buiten het
toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 2017 (ICT, speciale sectoren, uitgaven in het buitenland).
18 FOD BOSA, Optimalisering: de 8 trajecten in detail, pagina bijgewerkt op 3 juli 2015, https://fedweb.belgium.be.
19 FOD Kanselarij, ministerraad, tabel begrotingsconclaaf, 28 augustus 2015, p. 22.
20 Artikel 8 van het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten
in het kader van het federaal aankoopbeleid.
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De eerste nota van het SFA over het aankoopbeleid 2019-2020 werd in de ministerraad van
30 augustus 2019 goedgekeurd en geactualiseerd in juni 2020. Ze definieert de hoofdlijnen
van het federale aankoopbeleid 2019-2020:
•

•

•

•

“Een smart21 aankoopbeleid behelst de verankering van het gemeenschappelijke aankoopmodel, de bepaling en afbouw van de blootstelling aan risicovolle contracten, de responsabilisering van overheidsleveranciers voor het implementeren van kostenreducties.
Bijkomende aankoopwinsten dienen gegenereerd te worden door een analyse van bestaande
overheidscontracten, alsook het leggen van een specifieke nadruk op een adequaat facilitair
management.
Een leverancierscoherent aankoopbeleid houdt niet enkel rekening met betalingsdiscipline
maar eveneens met kmo-participatie, duurzaamheid van de aankopen alsook innovatief
aanbesteden.
Het verhogen van de procurementbekwaamheid van de federale overheidsdiensten
zal hoofdzakelijk gebeuren door het organiseren van nieuwe opleidingen betreffende
marktprospectie, onderhandelingstechnieken, het capteren en formuleren van behoeften
en het toepassen van Traject 1 in de praktijk.”

De nota definieert overigens performantie-indicatoren voor de werking van het gemeenschappelijk model (zie punt 2.2.2) en neemt de budgettaire besparingen die de externe consultant in 2017 had geraamd over als financiële indicatoren. De verwezenlijking ervan wordt
echter niet opgevolgd.
2.1.3
Kwaliteit van de doelstellingen
Het Rekenhof stelt vast dat de doelstellingen betreffende de te behalen resultaten, waaronder de budgettaire besparingen in termen van doeltreffendheid en doelmatigheid, onvoldoende uitgewerkt zijn om te kunnen worden gemeten. De enige beschikbare budgettaire
ramingen zijn die van de studie van 2017 van de externe consultant, die zijn berekend op
de volledige federale uitgaven zonder een onderscheid te maken tussen de aankoopcategorieën (zie punt 2.1.1.2).
Vermits er geen meetbare doelstellingen zijn, maakt het SFA geen inschatting van de
schaalvoordelen en de budgettaire besparingen wanneer het een gemeenschappelijke overeenkomst voorstelt of wanneer een overeenkomst afloopt.
Het enige streefcijfer werd gedefinieerd in de beleidsnota van 2019 van de minister van
Ambtenarenzaken en mikt op 25 à 40 % gemeenschappelijke aankopen in 2023.
Een streefcijfer opvolgen is overigens moeilijk zonder een duidelijke definitie van de federale aankopen en van de betrokken actoren22. Er is ook nood aan een duidelijke definitie van
wat wordt verstaan onder een kmo, aangezien één van de doelstellingen van het koninklijk besluit van 2017 erin bestaat de participatiegraad van kmo’s in overheidsopdrachten te

21 SMART staat voor specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden.
22 Er moet worden vastgelegd of het gaat om alle federale aankopen of enkel om de aankopen waarin het koninklijk
besluit van 22 december 2017 voorziet. Het is ook van belang te weten of alle actieve en passieve deelnemers worden beoogd.
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vergroten. Meer dan 99 %23 van de Belgische ondernemingen zijn kmo’s. Bijgevolg is de indicator om de participatie van kmo’s te bevorderen niet relevant. Volgens het Rekenhof zou
de indicator kunnen worden verfijnd volgens de Europese onderverdelingen van kmo’s24.
Het Rekenhof stelt bij zijn analyse van een selectie van gemeenschappelijke overeenkomsten (zie punt 3.5) ook vast dat de centralisatie van de aankopen in bepaalde gevallen de
kosten bij bepaalde deelnemers niet heeft verminderd. Die toestand kan worden verklaard
door de moeilijkheden die worden ondervonden om de behoeften, die voor bepaalde deelnemers verschillen, te standaardiseren, waardoor de eenheidskost van de geleverde dienst
stijgt. Dat is onder meer het geval voor de gemeenschappelijke overeenkomst voor afvalbeheer (TOFA 9A, zie punt 3.5.1).
2.1.4

Aankopen en actoren

2.1.4.1 Betrokken aankopen
De ICT-aankopen25 worden niet beheerd door het SFA, maar door de G-Cloud, die de ICTsynergieprojecten van de federale overheid bundelt. Die aankopen vertegenwoordigen echter gemiddeld 30 % van de federale aankopen.
De G-Cloud is een overlegstructuur die vergelijkbaar is met het SFA en maakt het eveneens
mogelijk aankopen te centraliseren, maar de werking wordt niet geregeld door het koninklijk besluit van 2017. Voor de door G-Cloud beheerde aankopen kan een passieve deelnemer
overigens als FOD Lead een gemeenschappelijke overeenkomst organiseren terwijl dat niet
het geval is bij aankopen in het kader van het SFA.

23 FOD Economie, Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers (2019), p. 12-13, https://economie.fgov.be.
De Europese definitie van de kmo is volgens de aanbeveling 2003/361/EG gebaseerd op drie criteria: het aantal
werknemers, de jaaromzet en het jaarlijkse balanstotaal. Het Kmo-observatorium van de FOD Economie gebruikt
meestal het criterium van het aantal werknemers om een kmo te definiëren (minder dan 250 werknemers).
24 Europese Commissie, Aanbeveling 2003/361/EG van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, Publicatieblad van de Europese Unie L 124, 20 mei 2003, p. 0036 – 0041, www.eur-lex.europa.eu:
•
een micro-onderneming is een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen euro niet overschrijdt;
•
een kleine onderneming is een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen euro niet overschrijdt;
•
een middelgrote onderneming is een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan
de jaaromzet 50 miljoen euro of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijdt.
25 Volgens het verslag aan de Koning van het koninklijk besluit van 22 december 2017 moet onder ICT alles worden
verstaan wat te maken heeft met informatiesystemen, telecommunicatie en de beveiliging ervan. Dit omvat zowel
hardware, software en diensten. Gezien er specifieke expertise is vereist betreffende de ICT-markten is het wenselijk dat de coördinatie daarvan gebeurt door de bestaande coördinatiestructuur (de G-Cloud). Dit betekent echter
niet dat de deelnemers, en dus ook het dienstencentrum Procurement, geen gemeenschappelijke ICT-opdrachten
zouden kunnen plaatsen. Het is perfect mogelijk, en zelfs wenselijk, dat de afgevaardigde bedoeld in art. 4, § 1,
2°, overlegt met het SFA dat de coördinatie rond bepaalde apparaten (smartphones, USB-sticks, dockingstations,
...) of verbruiksgoederen (toners voor printers, ...) gebeurt door het samenwerkingsmodel. De ICT-coördinatiestructuur moet zich als aankoopcentrale voornamelijk toeleggen op die opdrachten die kennis van ICT-specialisten
vergt.
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De voorzitters van het SFA en van de G-Cloud hebben op basis van de volgende criteria akkoorden gesloten om de ICT-aankopen te verdelen tussen het samenwerkingsmodel en de
G-Cloud:
•
•
•

via de G-Cloud: opdrachten waarvoor specifieke ICT-kennis vereist is;
via het SFA: opdrachten waarvoor geen specifieke ICT-kennis vereist is;
overheidsopdrachten die het SFA tot nu toe beheerde (pc’s, laptops, ICT-benodigdheden,
gsm’s en abonnementen, …) waarvoor geen specifieke ICT-kennis vereist is, worden
verder beheerd door het SFA; de G-Cloud wordt altijd uitgenodigd om deel te nemen
aan het tactisch-operationeel federaal aankoopoverleg (TOFA) om mee te werken bij het
bepalen van de technische specificaties.

Volgens het Rekenhof brengt de verdeling van de bevoegdheden tussen deze actoren een
risico van verminderde doeltreffendheid en doelmatigheid met zich mee. Het beveelt aan
de plaatsing van de ICT-opdrachten te laten beheren door één enkel orgaan. Indien dat de
G-Cloud zou zijn, zou voor de ICT-aankopen dezelfde opvolging moeten gebeuren als de
klassieke aankopen die door het SFA worden beheerd.
2.1.4.2 Onderscheid tussen actieve en passieve deelnemers
Het Rekenhof stelt ook vast dat het onderscheid tussen actieve en passieve deelnemers
waarin het koninklijk besluit van 2017 voorziet en de gevolgen ervan op het vlak van verplichtingen, nadelen inhouden. Zo hebben bepaalde passieve deelnemers zoals de Regie
der Gebouwen of de Federale Politie veel grotere aankoopvolumes dan bepaalde actieve
deelnemers, terwijl ze niet moeten deelnemen aan de meerjarenplanning van de behoeften
noch de gemeenschappelijke overeenkomsten moeten gebruiken. Het gemeenschappelijk
model houdt niet systematisch rekening met de centraliseerbare behoeften van de passieve
deelnemers. Een belangrijk potentieel aan schaalvoordelen wordt bijgevolg niet benut. Die
deelnemers hebben ook een grote expertise op bepaalde vlakken, zoals de Regie (afvalbeheer, energie, onderhoud van gebouwen), terwijl ze volgens de regelgeving niet kunnen
worden aangewezen als FOD Lead. De Federale Politie heeft echter twee gemeenschappelijke opdrachten georganiseerd26.
In een nota van 9 januari 202027 aan de minister van Begroting merkt de Inspectie van
Financiën op dat de 'strategische' of 'vertrouwelijke' aankopen worden beschouwd als een
uitzondering op de centralisatieverplichting van het koninklijk besluit van 2017. Die noties
zijn vaag en de administraties kunnen ze inroepen om niet deel te nemen aan een gemeenschappelijke overeenkomst. De aankopen op het vlak van Defensie en veiligheid (wet
van 13 augustus 2011) alsook van de speciale sectoren (titel 3 van de wet van 17 juni 2016)
vallen bovendien niet onder het koninklijk besluit. Door die uitsluiting moeten relatief
kleine gebruikers van bijvoorbeeld munitie, handboeien en kogelvrije vesten (Douane,
Staatsveiligheid enz.) soms een afzonderlijke plaatsingsprocedure lanceren voor tamelijk
beperkte hoeveelheden.

26 Opdrachten voor voertuigen en opdrachten voor uniformen voor hondenbegeleiders (beperkte gemeenschappelijke overeenkomst) in 2021.
27 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën, nota van 9 januari 2020 aan de minister van Begroting over het
beleid voor de centralisatie van de aankopen.
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In zijn antwoord van 24 februari 2020 op de nota van de Inspectie van Financiën stelt de minister van Begroting voor dat elke beslissing om niet deel te nemen aan een gemeenschappelijke overeenkomst voor advies zou worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën.
Hij vraagt de voordelen en de nadelen van die extra controle te evalueren om de admini
stratieve belasting van de aankoopprocedure niet onnodig te verhogen.
Het Rekenhof sluit zich aan bij de vaststellingen en voorstellen van de Inspectie van
Financiën en van de minister van Begroting. Voor die aankopen kunnen gemeenschappelijke overeenkomsten worden gesloten die zich beperken tot de administraties die dergelijke
behoeften hebben. De Inspectie van Financiën stelt voor dat de federale administraties die
die artikelen het meest verbruiken, zoals Defensie of de Federale Politie, de overeenkomst
organiseren en de kleinere entiteiten uitnodigen om eraan deel te nemen.
Volgens het Rekenhof zou de regelgeving moeten worden gewijzigd om ook passieve deelnemers met aanzienlijke behoeften en ervaring in bepaalde soorten opdrachten, zoals de
Regie der Gebouwen of de Federale Politie, de mogelijkheid te bieden om de plaatsingsprocedure van een gemeenschappelijke opdracht te realiseren.

2.2

Opvolging van de doelstellingen

Verschillende databanken bevatten informatie over de federale aankopen, maar deze volstaan niet om het federale aankoopbeleid doeltreffend te kunnen opvolgen. De invoering
van dat beleid zou bijgevolg vergezeld moeten gaan van een tool waarmee de federale aankopen kunnen worden verzameld en het beheer ervan kan worden gecentraliseerd. Dat
project werd niet afgerond (zie punt 2.2.1.3).
Het dienstencentrum Procurement van de FOD BOSA volgt het beleid voor de centralisatie
van de aankopen echter op, op basis van de gegevens van het SFA, en rapporteert hierover
aan de ministerraad (zie punt 2.1.2.2).
De vaststellingen van het Rekenhof over de federale informatiebronnen en over de indicatoren voor de opvolging van de doelstellingen worden weergegeven in de volgende punten.
2.2.1

Gegevensbronnen

2.2.1.1 Fedcom
De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit
van de federale Staat is sinds 1 januari 2012 integraal van toepassing op alle diensten van
het algemeen bestuur28. De ontvangsten- en uitgavenverrichtingen worden rechtstreeks
of via een interface29 geïntegreerd in Fedcom, het programma van de federale openbare
comptabiliteit.

28 De wet van 22 mei 2003 is in verschillende fasen in werking getreden, bestaande uit het proefproject in 2009 en drie
uitrollen tussen 2010 en 2012.
29 Fedcom is een ERP-softwareoplossing (Enterprise Resource Planning) die de verschillende aspecten van een organisatie wil behandelen (ontvangsten, personeelsuitgaven, uitgaven voor aankopen). Het gaat om een basisdrager
die kan instaan voor de onderlinge connectie en integratie van alle functies van de organisatie in een gecentraliseerd ICT-systeem.
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De aankopen worden in Fedcom niet gelinkt aan een gemeenschappelijke overeenkomst.
Het programma omvat bovendien niet de talrijke uitgaven van de passieve deelnemers30 en
is nog niet volledig uitgerold bij de FOD Justitie31. De bestellingen die gebeurden in uitvoering van een gemeenschappelijke overeenkomst kunnen er dus niet in worden opgevolgd.
2.2.1.2 E-Procurement
De FOD P&O (de huidige FOD BOSA) heeft met toepassing van een Europese Richtlijn32 het
platform e-Procurement33 ontwikkeld. Met dat platform kunnen de (federale, gewestelijke
en lokale) aanbestedende overheden en de ondernemingen op elektronische wijze de plaatsing van overheidsopdrachten en de uitvoering ervan organiseren, beheren en opvolgen.
Het platform bevat vijf applicaties. Elke applicatie speelt in een rol in een etappe van het
overheidsopdrachtenproces:
•
•
•
•
•

e-Notification, om overheidsopdrachten online te publiceren en te raadplegen;
e-Tendering, om offertes/aanvragen tot deelname elektronisch in te dienen en te openen;
e-Catalogue, om catalogi te beheren en producten online te bestellen;
e-Awarding, om de offertes/aanvragen tot deelname te evalueren en online te gunnen;
e-Auction, om omgekeerde elektronische veilingen te organiseren.

De federale departementen34 werden geleidelijk aan verplicht e-Procurement te gebruiken
vanaf januari 2013 door de omzendbrief P&O/2012/e-Proc35. Deze verplicht alle diensten van
de federale Staat die Fedcom gebruiken om al hun bestellingen die ze hebben geplaatst op
basis van gemeenschappelijke raamovereenkomsten uitsluitend in e-Catalogue in te voeren.
De e-Catalogue wordt echter niet systematisch gebruikt voor de bestellingen, wat nadelig is
voor de traceerbaarheid van de overheidsopdrachten die door de federale overheden worden
gelanceerd. Volgens de strategische coördinatoren die het Rekenhof heeft ontmoet bij de
audit, is dat toe te schrijven aan de moeilijkheden om het platform te gebruiken, onder meer
omdat het niet gebruiksvriendelijk en ingewikkeld is.
Volgens het Rekenhof kan de FOD BOSA er, zonder een volledige lijst van de federale overheidsopdrachten, niet van uitgaan dat de actieve deelnemers geen individuele opdrachten
hebben gesloten voor iets dat vergelijkbaar is met dat van een gemeenschappelijke opdracht.

30 Behalve de Federale Politie, die ook Fedcom gebruikt.
31 Cf. Rekenhof, “Uitvoering van de wet van 22 mei 2003 bij de FOD Justitie”, 177e Boek – deel III, Volume I – Commentaar, verslag voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2020, p. 165, www.rekenhof.be.
32 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, Publicatieblad van de
Europese Unie L 134/115, 30 april 2004, www.eur-lex.europa.eu.
33 In het kader van het federale actieplan e-Procurement goedgekeurd in de ministerraad van 11 oktober 2004.
34 Het gaat om de diensten van de federale Staat die worden beoogd in artikel 2, 1°, 2° en 4°, van de wet van
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (4). Deze omvatten onder meer de FOD’s en POD’s, de administraties met beheerautonomie maar zonder rechtspersoonlijkheid en de overheidsbedrijven.
35 Omzendbrief P&O/2012/e-Proc van de FOD’s P&O en Kanselarij van de Eerste Minister van 30 november 2012,
Overheidsopdrachten - Gebruik van de e-Procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat, Belgisch
Staatsblad van 7 december 2012, p. 79180-79189, www.ejustice.just.fgov.be.
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2.2.1.3 Nieuwe ontwikkelingen
De invoering van het gemeenschappelijk model moest gepaard gaan met een ICT-platform,
Beceps, om het aankoopproces voor de aanvrager, de koper en de leverancier te ondersteunen36.
Het systeem moest in juni 2019 operationeel zijn voor een budget van 7,1 miljoen euro37,
waarvan 4,7 miljoen euro voor de ICT-oplossing en 2,4 miljoen euro voor de consultancy in
verband met ICT-projectmanagement. Beceps is er echter niet gekomen. De oplossing van
de externe consultant maakte het immers niet mogelijk tegemoet te komen aan alle door
de federale actoren geformuleerde behoeften. Er werden in de beginfase van de uitvoering
technische problemen opgemerkt, onder meer inzake interoperabiliteit met de andere federale applicaties. In januari 2021 heeft de regering het project stopgezet om 3,2 miljoen
euro te investeren in de verbetering van het e-Procurement-platform38. In tegenstelling tot
Beceps, dat enkel voor de federale administratie was bedoeld, kan e-Procurement worden
gebruikt door andere aanbestedende overheden. Het gaat om nagenoeg 5.500 aanbestedende overheden of overheidsbedrijven.
Deze nieuwe tool zal intern worden ontwikkeld. Er werd een enquête gestuurd naar de
aanbestedende overheden die het gebruiken, om te peilen naar hun verwachtingen en behoeften.
Doordat een gecentraliseerde tool ontbreekt om de gegevens over de behoeften en het gebruik van gemeenschappelijke overeenkomsten te verzamelen, beschikken de FOD BOSA
en het SFA volgens het Rekenhof niet over de nodige informatie om de doeltreffendheid van
het beleid voor de centralisatie van de aankopen te evalueren.
De FOD BOSA en de minister van Ambtenarenzaken beamen die vaststellingen. Ze bevestigen dat het gebruik van Fedcom en e-Catalogue niet volstaat om de vastgestelde hiaten te verhelpen, en wel om de redenen die zijn aangehaald. Daarom moet volgens hen
de nadruk worden gelegd op het platform e-Procurement, niet enkel in een omzendbrief
maar ook door eenvormige processen op te leggen voor de registratie van overeenkomsten.
De minister van Ambtenarenzaken stipt ook aan dat ze samen met de administratie zal
nagaan hoe de gegevens van in uitvoering zijnde opdrachten beter kunnen worden opgevolgd. Ze meent dat de actualisering van het platform e-Procurement in dat opzicht een
middellangetermijnoplossing vormt.
In afwachting van een ICT-oplossing beveelt het Rekenhof de FOD BOSA aan te zorgen
voor een opvolgingsprocedure van het gebruik van de gemeenschappelijke overeenkomsten
door de FOD Lead.

36 FOD Strategie & Ondersteuning, Verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid,
Belgisch Staatsblad van 16 januari 2018, p. 2171-2182, www.ejustice.just.fgov.be.
37 Op 1 juli 2018 werden bestellingen gedaan voor de aankoop van SAP-licenties (overeenkomst BUDGET/FEDCOM/2014/01) en consultancydiensten (overeenkomst BUDGET/FEDCOM/2015/02) op basis van bestaande overeenkomsten.
38 Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en de Post,
3,2 miljoen euro extra voor vernieuwde versie aankoopplatform e-procurement, persbericht, 29 januari 2021,
https://desutter.belgium.be.
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2.2.2
Opvolgingsindicatoren
Het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) moet indicatoren en streefcijfers bepalen
om te meten in welke mate de doelstellingen van het koninklijk besluit van 2017 werden
bereikt39. Die indicatoren, zoals de penetratiegraad van de gemeenschappelijke aankopen,
het aantal offertes per opdracht, de deelname aan de gemeenschappelijke overeenkomsten
en het percentage aanwezigheden van de strategische coördinatoren in het SFA, zijn opgenomen in de nota Federaal Aankoopbeleid.
Het dienstencentrum Procurement van de FOD BOSA moet de indicatoren continu opvolgen en de resultaten van de opvolging maandelijks voorleggen aan het SFA. Het moet ze ook
drie keer per jaar voorleggen aan de hoogste administratieve verantwoordelijken (college
van voorzitters van de directiecomités) en elk jaar aan de ministerraad40.
Om die opvolging uit te voeren, beschikt het dienstencentrum Procurement over de gegevens van de meerjarenplanningen van de actieve deelnemers. Het registreert ook de voorstellen voor gemeenschappelijke overeenkomsten en het gevolg dat eraan gegeven wordt.
2.2.2.1 Penetratiegraad van de gemeenschappelijke aankopen
De eerste doelstelling van het koninklijk besluit van 2017 bestaat erin de bestaande vormen
van gemeenschappelijke federale aankopen doeltreffender te maken (overheidsopdrachten
voor diensten en leveringen).
De minister van Ambtenarenzaken was in zijn beleidsnota van 2019 van oordeel dat met het
nieuwe reglementaire kader dat in 2018 in werking was getreden, tot 40 % van de federale
aankopen gezamenlijk zou kunnen worden gerealiseerd in 2023.
Een van de indicatoren die het SFA had gekozen om de realisatie van die doelstelling op te
volgen, is de penetratiegraad van de gemeenschappelijke aankopen, die overeenstemt met
het aandeel uitgaven gedaan via de gemeenschappelijke overeenkomsten in het geheel van
uitgaven van de federale instellingen die in aanmerking worden genomen.
De berekening is echter niet gemakkelijk vermits er geen duidelijke definitie is van de
betrokken federale aankopen (enkel de uitgaven van de betrokken actieve deelnemers of
deze van alle deelnemers, alle federale uitgaven inclusief de ICT-uitgaven die veeleer via
de G-Cloud dan via het SFA passeren). Een andere moeilijkheid bestaat erin de gegevens
over de aankopen te verzamelen aangezien de bestellingen in Fedcom niet kunnen worden
gelinkt met de overheidsopdrachten die werden gesloten.
De externe consultant heeft de de penetratiegraad echter berekend in 2017 (zie punt 2.1.1.2)
en het dienstencentrum Procurement heeft de berekening in 2018 geactualiseerd. De penetratiegraad werd geraamd tussen 5 % en 10 % van de federale aankopen. Het dienstencentrum Procurement heeft in 2020 een nieuwe analyse gemaakt, die leidde tot een percentage
tussen 15 % en 20 % in 2018 en 2019.

39 Artikel 19 van het koninklijk besluit van 22 december 2017.
40 Het laatste jaarverslag dateert van december 2019.
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Het Rekenhof heeft die graad berekend op basis van het jaarlijkse gemiddelde van de gegunde overeenkomsten41. Het resultaat bedraagt 4,1 % in 2018, 5 % in 2019, 7,8 % in 2020 en
10,1 % in 2021. Hoewel het om een theoretische graad gaat aangezien hij gebaseerd is op
de geraamde waarde van de gegunde overeenkomsten, geeft hij een indicatie van de evolutie van de penetratiegraad die verschilt van de door het dienstencentrum Procurement
geraamde evolutie. De doelstelling van 40 % in 2023 zal moeilijk kunnen worden bereikt.
2.2.2.2 Aantal geplaatste gemeenschappelijke overeenkomsten
De tweede doelstelling van het koninklijk besluit van 2017 bestaat erin een doeltreffend
samenwerkingsmodel in te voeren op basis van een consensusmodel.
Een van de indicatoren die het dienstencentrum Procurement gebruikt om de verwezenlijking van die doelstelling op te volgen, is het aantal gemeenschappelijke overeenkomsten
die in het kader van het gemeenschappelijk model werden geplaatst.
De volgende tabel schetst de evolutie van dat aantal sinds 2018 alsook de voornaamste aankoopcategorieën waarvoor een gemeenschappelijke overeenkomst werd gesloten.
Tabel 1 – 
Jaarlijks aantal gegunde overeenkomsten sinds de invoering van het model, van
2018 tot juli 2021 (bedragen in euro)
Gunningsjaar

Aantal overeenkomsten

Geraamde totale waarde
excl. btw

2018

8

152.103.993,00
(waarvan 84 miljoen enkel voor de
gemeenschappelijke overeenkomst
over de aankoop van pc’s)

2019

11

98.039.500,97

2020

26

142.528.845,56

2021

8

69.665.097,74

Totaal

53

462.337.437,27

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD BOSA

41 Geraamde waarde van de gegunde opdrachten, gedeeld door hun looptijd in jaren in vergelijking met de federale
‘spend’ die door de FOD BOSA werd bepaald (1,17 miljard euro).
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Tabel 2 – Voornaamste behoeftecategorieën waarvoor een gemeenschappelijke overeenkomst werd
gegund van 2018 tot juli 2021 (bedragen in euro)
Behoeftencategorie

Overeenkomsten

Totale waarde van de opdracht

Aantal

%

Raming incl. btw

%

Uitrusting en materieel (werkkleding,
labomateriaal …)

11

21

24.960.630,93

5

Benodigdheden (kantoor, onderhoudsproducten ...)

3

6

38.450.000,00

8

ICT-materieel en multimedia (pc’s,
printers, GSM ...)

6

11

231.521.000,00

50

Meubilair

2

4

22.000.000,00

5

Voedingsproducten (dranken, snoep)

2

4

7.405.000,00

2

Diensten (verzekering, bewaking,
afvalbeheer …)

24

45

78.927.901,49

17

Voertuigen

5

9

59.072.904,85

13

Totaal

53

462.337.437,27

Bron: Rekenhof, op basis van de in juli 2021 bijgewerkte lijst van de gemeenschappelijke overeenkomsten
bezorgd door de FOD BOSA
De FOD BOSA benadrukt in zijn antwoord op het verslag van het Rekenhof dat het aantal
gemeenschappelijke overeenkomsten stijgt. Op 30 november 2021 waren 58 gemeenschappelijke overeenkomsten gegund voor een totale geschatte waarde van 689.418.805 euro.
Het aantal gegunde gemeenschappelijke overeenkomsten stijgt progressief sinds de invoering van het nieuwe model. De goederen en diensten waarop de gemeenschappelijke overeenkomsten betrekking hebben, worden ook diverser.
De financiële omvang van de overeenkomsten lijkt echter te verminderen, wat een negatieve invloed heeft op de toename van de penetratiegraad.
Bij gebrek aan gecentraliseerde gegevens over het effectieve gebruik van de gemeenschappelijke overeenkomsten (omvang van de bestellingen) zijn de gegevens die de FOD BOSA
opvolgt overigens gebaseerd op ramingen die werden gemaakt vóór de lancering van de
overeenkomst.
Volgens het Rekenhof kan de doeltreffendheid van het beleid voor de centralisatie van de
aankopen niet worden geëvalueerd bij gebrek aan een opvolging van het effectieve gebruik
van de overeenkomsten alsook aan een inschatting van de gegenereerde budgettaire besparingen.
2.2.2.3 Participatie van de kmo’s
De derde doelstelling van het koninklijk besluit van 2017 bestond erin de participatie van
de kmo’s in de gemeenschappelijke overeenkomsten te verhogen.
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Het dienstencentrum Procurement is een indicator aan het uitwerken om die doelstelling
te kunnen opvolgen, met de in punt 2.1.3 vermelde moeilijkheid om de notie van kmo te
bepalen. Om die indicator te definiëren, moet ook het deel van de uitgaven dat betrekking
heeft op de kmo’s bekend zijn, aangezien met Fedcom niet kan worden geïdentificeerd welke leveranciers kmo’s zijn. Er zou een gegevensuitwisselingsprotocol moeten komen met de
FOD Economie en Statbel.
2.2.2.4 Duurzaamheid van de overheidsopdrachten
De vierde doelstelling van het koninklijk besluit van 2017 wil het duurzame karakter
van de overheidsopdrachten voor diensten en leveringen bevorderen. Het dienstencentrum Procurement heeft zich gebaseerd op de categoriebepaling van de applicatie
e-Notification42 om een indicator te definiëren waarmee de duurzaamheid kan worden opgevolgd. Duurzaamheid wordt beoordeeld aan de hand van vier aspecten, namelijk: milieu,
sociaal, ethisch en innovatief.
Het percentage overeenkomsten met een 'milieuclausule' schommelt tussen 8,04 % in
2018 en 1,93 % in 2020. Dezelfde dalende tendens wordt vastgesteld voor de andere aspecten
(sociaal, ethisch en innovatief).
De aanbestedende overheden zijn echter niet verplicht de gegevens over het duurzame
karakter van de overeenkomsten te registreren in e-Notification en het invoerpercentage
schommelt tussen 20 % en 30 %43. De bovenvermelde resultaten kunnen dus niet als representatief worden beschouwd.
De inlichtingen in e-Notification geven bovendien geen informatie over de werkelijke reikwijdte van de overwegingen op het vlak van milieu en van sociale, ethische of innovatieve
aard waarmee rekening moet worden gehouden. Zo is bv. de naleving van de verdragen
van de Internationale Arbeidsorganisatie opgenomen als ethische overweging. Die clausule
is in de meeste bestekken aanwezig, maar vormt meer een stijloefening die in de praktijk
nooit wordt geverifieerd.
De indicator betreft tot slot alle federale aankopen en niet enkel de gemeenschappelijke
aankopen.
Met de omzendbrief van 16 mei 2014 44 heeft de federale overheid bovendien gezorgd voor
een tool om een duurzaam aankoopbeleid in te voeren. Deze omzendbrief verwijst naar het
federaal actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011, dat beoogt 50 % duurzame
aankoopprocedures te integreren in alle federale overheidsopdrachten. Het SFA moet in het
kader van de gemeenschappelijke overeenkomsten ook rekening houden met het bereiken
van die doelstelling.

42 E-Notification is de applicatie die beschikbaar is op e-Procurement, waarmee Belgische overheden aankondigingen van opdrachten officieel kunnen publiceren.
43 Volgens gegevens van de FOD BOSA (Dashboard KPI juli 2020).
44 FOD Kanselarij van de Eerste Minister, FOD P&O, FOD Sociale Zekerheid, POD Maatschappelijke Integratie en Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende instanties, omzendbrief van 16 mei 2014, Belgisch Staatsblad van 21 mei 2014,
p. 40259 e.v., www.ejustice.just.fgov.be.
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2.2.3
Kwaliteit van de opvolging
Het Rekenhof stelt vast dat de opvolgingsindicatoren voornamelijk betrekking hebben op
de werking van het samenwerkingsmodel. Er bestaan geen indicatoren om de doeltreffendheid ervan te kunnen evalueren, zoals het benuttingspercentage van de gemeenschappelijke overeenkomsten (aantal en belang van de gerealiseerde aankopen) en de mogelijke of
gerealiseerde budgettaire besparingen door de aankopen te centraliseren.
Het stelt ook vast dat er geen indicator is om de doelmatigheid van het beleid op te volgen,
zoals de vermindering van het aantal aankopers in de federale departementen en de weerslag op de werklast.
Volgens het Rekenhof kunnen de beslissingsbevoegde organen (de regering, de FOD BOSA
en het SFA) de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid voor de centralisatie van
de aankopen niet meten doordat dergelijke indicatoren ontbreken.
Als een gemeenschappelijke overeenkomst is gegund, is elke deelnemer verantwoordelijk
voor de uitvoering ervan, voor wat zijn deel betreft, tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten. Bij een incident tijdens de uitvoering, brengt de betrokken deelnemer de FOD
Lead hiervan op de hoogte. De opvolging van de bestelbons, van de overeenstemming van
de levering met de technische beschrijvingen en van de betaling is echter een exclusieve
bevoegdheid van de deelnemer die de bestelling plaatst.
Door die werkwijze is er geen grip op de uitvoering van de gemeenschappelijke overeenkomst vermits de FOD Lead niet systematisch op de hoogte wordt gebracht van de bestellingen die de deelnemers plaatsen. Er bestaat bijgevolg een risico dat de overeenkomsten
worden onderbenut, of integendeel, dat de in het bestek vooropgestelde hoeveelheden worden overschreden. Het Rekenhof kon vaststellen dat dit risico tot uiting is gekomen in de
uitvoering van sommige gemeenschappelijke overeenkomsten.
Dat risico van onderbenutting of overschrijding van de vooropgestelde hoeveelheden heeft
belangrijke gevolgen voor de gegunde opdracht.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie45 heeft immers geoordeeld dat het globale volume aan bestellingen in een raamovereenkomst voor rekening van de aanbestedende
overheid en de begunstigden een maximumvolume is. Zodra dat bereikt is, moet de raam
overeenkomst worden beschouwd als geen effect meer sorterend. Zodra de vermoedelijke
hoeveelheden zijn bereikt, moet de opdracht bijgevolg worden opgezegd.
Bij een aanzienlijke onderbenutting loopt de FOD Lead het risico dat de opdrachtnemer een
schadevergoeding vraagt.
De FOD BOSA en de minister van Ambtenarenzaken beamen die vaststellingen. Ze menen
dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan de uitvoering van de gemeenschappelijke
overeenkomsten. De FOD BOSA stipt ook aan dat een meer doorgedreven centralisatie, bij
de FOD, van het beheer van de gemeenschappelijke overeenkomsten de mogelijkheid zou
bieden de diverse stappen van een overheidsopdrachtenprocedure te omvatten.

45 Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest C-216/17 van 19 december 2018 in de zaak Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, https://curia.europa.eu/.

CENTRALISATIE VAN DE FEDERALE AANKOPEN / 35

2.3

Evaluatie-initiatieven

Aan de hand van een evaluatie van het overheidsbeleid kunnen de gevolgen ervan worden
gemeten en verbeterd in het kader van een leerproces. Een dergelijke evaluatie is nodig om
na te gaan of de doelstellingen zijn bereikt, om een nieuwe stand van zaken op te maken en
nieuwe prioriteiten vast te leggen.
Hoewel er niet is voorzien in een betrouwbaar en volledig evaluatiemechanisme voor het
beleid inzake de centralisatie van de aankopen, hebben de actoren van het beleid initiatieven genomen om verbeterpistes te formuleren.
2.3.1
Werkgroep Think-tank
De werkgroep Think-tank, bestaande uit vertegenwoordigers van het SFA en van het dienstencentrum Procurement, heeft op 19 juni 2020 een analyse van de sterke en zwakke punten van het gemeenschappelijk model gepubliceerd:
Sterke punten:
•
•
•
•

bereidheid om de informatie te delen;
delen van expertise en goede praktijken;
standaardisering van de behoeften;
bereidheid om de aankopen beter te plannen.

Zwakke punten:
•
•
•
•
•

gebrek aan professionalisering van de aankopers;
gebrek aan streefcijfers in het koninklijk besluit van december 2017;
weinig strategie en uniforme beleidsmaatregelen op federaal niveau voor de verschillende aankoopsegmenten;
complexe en tijdrovende procedures;
vrees voor werkoverlast voor de FOD Lead.

De Think-tank stelt zichzelf ook de vraag of schaalvoordelen altijd kunnen worden behaald
door de behoeften te centraliseren. Volgens zijn ervaringen is dat zelden het geval bij opdrachten voor diensten.
Volgens de huidige werkwijze van het SFA en de TOFA’s overheersen het formalisme en de
administratieve werklast ten opzichte van het strategische overleg, het bekomen van overeenkomsten met een meerwaarde en de marktprospectie.
De voorstellen van de Think-tank zijn opgebouwd rond drie punten:
1. een strategische planning die berust op een beheer per productcategorie. De meerjarenplanning zou zo als basis dienen om de routineaankopen te identificeren en de behoeften in productcategorieën te groeperen. Voor deze eerste etappe is geen wijziging van
het koninklijk besluit van 2017 nodig;
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2. de aanpassing van de omzendbrief van 30 november 2012 over het gebruik van de eProcurement-toepassingen46 om de technische evoluties, de punten in verband met
de toepassing van het federaal aankoopbeleid en het gebruik van de techniek van de
raamovereenkomsten erin op te nemen;
3. de behandeling van alle gemeenschappelijke overeenkomsten door het dienstencentrum
Procurement, dat over een echte aankoopcentrale zou beschikken. Het is de bedoeling
te komen tot een cel die bestaat uit opgeleide aankopers met ervaring in alle aspecten
van het beheer van een gemeenschappelijke overeenkomst, gaande van de financiële
raming van de opdracht over de plaatsing tot de opvolging van de uitvoering.
2.3.2
Inspectie van Financiën
In een nota van 9 januari 2020 van de Inspectie van Financiën is sprake van bepaalde risico’s en van pistes om de werking van het gemeenschappelijk model te verbeteren dat op
verschillende plaatsen in dit verslag aan bod komt (punt 2.1.3, punt 3.4.2 en punt 3.4.3).
2.3.3
Minister van Ambtenarenzaken
In haar beleidsnota van 2021 stelt de minister van Ambtenarenzaken dat de overheidsopdrachtenwet, inclusief het koninklijk besluit van 22 december 2017, zal worden geëvalueerd
in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten van de Kanselarij en het Federaal
Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.
Het doel is om een voorstel tot wijziging van de reglementering uit te werken vanuit de
volgende ambities:
•
•
•

de procedures vereenvoudigen met het oog op snellere gunningsprocedures en minder
administratieve lasten voor zowel de overheid als de bedrijfswereld;
clausules inbouwen die de aanbieders stimuleren om een milieubewust, duurzaam
ethisch en sociaal verantwoord aanbod te doen;
oog hebben voor de toegankelijkheid van de overheidsopdrachten voor kmo’s en startups om de innovatieve kracht in ons land te ondersteunen; de digitalisering van het
aankoopproces voortzetten via nieuwe investeringen in het platform e-Procurement.

Het Rekenhof beveelt aan dat die evaluatie rekening zou houden met de conclusies van de
werkgroep Think-tank, en er het SFA en de Inspectie van Financiën bij zou betrekken.

2.4

Vaststellingen, conclusies en aanbevelingen

2.4.1
Vaststellingen en conclusies
Het Rekenhof formuleert de volgende vaststellingen op basis van zijn onderzoek van de
doelstellingen van het beleid voor de centralisatie van de aankopen, de kwaliteit van de
opvolging en de beschikbare evaluaties.

46 Omzendbrief P&O/2012/e-Proc van de FOD’s P&O en Kanselarij van de Eerste Minister van 30 november 2012,
Overheidsopdrachten - Gebruik van de e-Procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat, Belgisch
Staatsblad van 7 december 2012, p. 79180-79189, www.ejustice.just.fgov.be.
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•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

Het nieuwe beleid voor de centralisatie van de aankopen werd niet voldoende voorbereid om duidelijke en meetbare doelstellingen te definiëren wat de verwachte resultaten
betreft.
Bij gebrek aan meetbare doelstellingen onderzoekt het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) niet welke schaalvoordelen en budgettaire besparingen worden gerealiseerd bij een voorstel voor een gemeenschappelijke overeenkomst of bij het einde van
de overeenkomst.
De doelstelling om te komen tot 40 % gemeenschappelijke aankopen in 2023 is moeilijk
op te volgen zonder dat duidelijk is gedefinieerd om welke federale aankopen het gaat
en wie de betrokken actoren zijn.
Gemeenschappelijke overeenkomsten doen de prijzen niet noodzakelijk dalen, onder
meer omdat de behoeften moeilijk kunnen worden gestandaardiseerd.
Het onderscheid tussen actieve en passieve deelnemers in het koninklijk besluit van
2017 en de gevolgen daarvan op het vlak van verplichtingen houden nadelen in. Zo hebben sommige passieve deelnemers aanzienlijke aankoopvolumes en expertise in bepaalde domeinen, maar kunnen ze geen gemeenschappelijke overeenkomsten organiseren
en zijn ze niet verplicht om te werken met het gemeenschappelijk model.
De verdeling van de bevoegdheden tussen het SFA en de G-Cloud voor ICT-aankopen
brengt een risico van verminderde doeltreffendheid en doelmatigheid met zich mee.
De databases zoals Fedcom en e-Catalogue volstaan niet om het federale aankoopbeleid
doeltreffend te kunnen opvolgen.
Het ontbreken van een gecentraliseerde en exhaustieve opvolging van de uitvoering
van de gemeenschappelijke overeenkomsten doet een risico op onderbenutting van de
overeenkomsten ontstaan, of omgekeerd, op overschrijding van de in het bestek vooropgestelde hoeveelheden.
Beceps, de informaticatool om de behoeften van de deelnemers te verzamelen en de
uitvoering van de overeenkomsten op te volgen, is er nooit gekomen.
Via de opvolging van de gemeenschappelijke overeenkomsten kan niet worden gegarandeerd dat de begunstigden van de gemeenschappelijke overeenkomsten er gebruik van
maken; het blijft dus mogelijk het model te omzeilen.
Er is niet voorzien in een betrouwbaar en volledig kader om het beleid voor de
centralisatie van de aankopen te evalueren om te weten of de doelstellingen van het
koninklijk besluit van 22 december 2017 werden bereikt.

Volgens het Rekenhof is de centralisatie van de aankopen hoofdzakelijk bedoeld om aan
doeltreffendheid te winnen dankzij schaalvoordelen, of aan doelmatigheid, door het aantal
aankoopprocedures te verminderen. De regering heeft voor haar centralisatiebeleid echter
geen doelstellingen in die zin vastgelegd. De winsten die werden geboekt inzake doeltreffendheid (besparingen) en doelmatigheid (human resources) kunnen dus niet worden geëvalueerd. Het centralisatiepotentieel wordt bovendien verminderd door de beperking van
de aankopen waarop het model betrekking heeft (klassieke aankopen) en het feit dat de
behoeften van de passieve deelnemers niet in aanmerking worden genomen in de meerjarenplanning.
Voorts ontbreekt er voor het centralisatiebeleid een ICT-tool om de uitvoering van de aankopen op te volgen. De FOD BOSA en het SFA missen de nodige informatie om de doeltreffendheid van het beleid op te volgen.
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2.4.2

Aanbevelingen
Thema

Doelstellingen van
het beleid voor de
centralisatie van de
aankopen

Aankopen en actoren

Aanbevelingen
A1
Duidelijke en meetbare doelstellingen koppelen aan het beleid voor de
centralisatie van de aankopen en die doelstellingen afstemmen op de
productcategorie (ICT, leveringen, facilitaire diensten, beveiliging …)
A2
De regelgeving wijzigen om ook passieve deelnemers met aanzienlijke
behoeften en ervaring in bepaalde soorten opdrachten, zoals de Regie
der Gebouwen of de Federale Politie, de mogelijkheid te bieden de procedure voor de plaatsing van een gemeenschappelijke opdracht te realiseren
A3
De plaatsing van de (al dan niet specifieke) ICT-opdrachten toevertrouwen aan één enkel orgaan; als dat de G-Cloud is, moeten de ICT-aankopen op dezelfde wijze worden opgevolgd als de klassieke aankopen die
worden beheerd door het Strategisch Federaal Aankoopoverleg SFA
A4
Een betrouwbare tool ontwikkelen om de federale behoeften en aankopen te verzamelen, te centraliseren en op te volgen (nieuwe versie van
e-Procurement)

Opvolging van de
uitvoering van de
overeenkomst

Verplicht gebruik van
de gemeenschappelijke overeenkomsten

A5
In afwachting van de realisatie van aanbeveling A4:
o een doeltreffende opvolgingsprocedure aannemen voor het gebruik
van de gemeenschappelijke overeenkomsten door de aanbestedende
overheid die de opdracht heeft geplaatst;
o omzendbrief P&O/2012/e-Proc toepassen om bestelbonnen alleen in
e-Catalogue in te voeren en deze indien nodig wijzigen om die verplichting kracht bij te zetten;
o systematisch in het bestek bepalen dat de begunstigden en de opdrachtnemers de FOD Lead en/of de FOD BOSA geactualiseerde gegevens moeten bezorgen over de uitvoering van de opdracht (bestellingen, facturen, …)
o Fedcom aanpassen zodat de link tussen de uitgave en de betrokken
gemeenschappelijke overeenkomst verplicht wordt.
A6
Op de portaalsite Public Procurement van de FOD BOSA de lijst publiceren van alle door de deelnemers van het gemeenschappelijk samenwerkingsmodel geplaatste overheidsopdrachten, om te kunnen nagaan of er
geen individuele opdrachten werden gesloten voor iets dat vergelijkbaar
is met een gemeenschappelijke opdracht

A7
Bij de door de minister van Ambtenarenzaken aangekondigde wijziginEvaluatie van het be- gen van de regelgeving voorzien in een volledig instrumentarium om het
leid voor de centralisa- beleid voor de centralisatie van de aankopen te evalueren, zodat men
tie van de aankopen kan nagaan of de doelstellingen van het koninklijk besluit van 22 december 2017 werden bereikt
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Hoofdstuk 3

Uitvoering van
het centralisatiebeleid
In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof de procedures die de federale overheid heeft
ingevoerd om de realisatie van de doelstellingen voor de centralisatie van de aankopen te
bevorderen. Het onderzoekt de kwaliteit van de meerjarenplanning van de behoeften, het
voorstel en de organisatie van de gemeenschappelijke overeenkomsten en de termijnen
voor het plaatsen van die overeenkomsten. Tot slot analyseert het zes gemeenschappelijke
overeenkomsten om na te gaan of het nieuwe model de naleving van de overheidsopdrachtenwetgeving verbetert.

3.1

Ingevoerde procedures

3.1.1
Actieve deelnemers
De actieve deelnemers moeten een centraal beheer van hun aankopen organiseren die de
invoering van het federale aankoopbeleid en het beheer van de gemeenschappelijke overeenkomsten mogelijk maakt. Deze interne processen moeten de centralisatie, de registratie, de goedkeuring en de opvolging van de behoeften van de betrokken aanbestedende
overheid verzekeren47. Deze deelnemers moeten een strategische coördinator voor de federale aankopen aanstellen48, die als opdracht heeft de aankoopbehoeften van zijn admini
stratie te verzamelen en te centraliseren en deze administratie te vertegenwoordigen in de
vergaderingen van het netwerk Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA).
De verplichting om een gecentraliseerd beheer te organiseren vloeit voort uit de studie ‘as is’ van de FOD BOSA van 2016 (zie punt 2.1.1.1). Uit deze studie bleek dat de aankoopdiensten van de departementen van de federale overheid verschillende human
resourcesstructuren hadden en in uiteenlopende mate waren gecentraliseerd.
In 2018 heeft de FOD BOSA bij de actieve deelnemers een enquête georganiseerd om te zien
in hoeverre ze waren voorbereid op het werken volgens het gemeenschappelijk model. Hij
stelde naar aanleiding daarvan vast dat:
•
•
•

alle FOD’s een strategische coördinator hadden aangesteld die was gemandateerd door
de hoogste administratieve verantwoordelijke49;
de aankopen bij verschillende actieve deelnemers gedecentraliseerd werden beheerd,
maar dat er coördinatiestructuren waren ingesteld;
er bij de meeste FOD’s effectieve coördinatie en communicatie was tussen de actoren.

47 Artikel 7, § 1, van het koninklijk besluit van 22 december 2017.
48 Artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 22 december 2017.
49 De voorzitter van het directiecomité van een FOD, de voorzitter van een POD en de Chef Defensie.
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Het Rekenhof heeft op zijn beurt vijf actieve deelnemers50 bevraagd en stelde vast dat de
bevindingen van de FOD BOSA nog steeds actueel waren.
3.1.2
Passieve deelnemers
Het SFA heeft de nadere regels bepaald voor de deelname van passieve deelnemers aan gemeenschappelijke overeenkomsten in uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 2017. Ze moeten geen meerjarenplanning van hun behoeften opstellen, zijn niet onderworpen aan de verplichting om deel te nemen aan de gemeenschappelijke overeenkomsten
en kunnen deze niet organiseren. Ze ontvangen maandelijks een overzicht van de nieuwe
gemeenschappelijke opdrachten die worden overwogen en moeten het secretariaat van het
SFA een intentieverklaring bezorgen.
Als het SFA beslist een gemeenschappelijke overeenkomst te realiseren, stelt zijn secreta
riaat het document voor 'definitieve deelname' ter beschikking van alle passieve deelnemers die tijdig hun intentieverklaring hebben bezorgd.
3.1.3
Overlegnetwerken
Het netwerk Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) is de structuur die het model van
samenwerking tussen de actieve deelnemers structureert. Het bestaat per bestuur uit een
gedelegeerde strategische coördinator die is gemandateerd door zijn hoogste administratieve verantwoordelijke.
In het SFA zetelt ook een strategische coördinator die de G-Cloud vertegenwoordigt voor
de ICT-aankopen51.
De passieve deelnemers zoals de Regie der Gebouwen of de Federale Politie worden op
vrijwillige basis uitgenodigd om waarnemers naar de vergaderingen van het SFA af te vaardigen.
De beslissingen van het SFA worden genomen bij consensus tussen de strategische coördinatoren van de betrokken aanwezige aanbestedende overheden. Indien geen consensus
wordt bereikt, wordt de beslissing genomen door de hoogste administratieve verantwoordelijken of, indien zij niet tot een consensus komen, door de ministerraad.
Het SFA organiseert ook voor elke gemeenschappelijke overeenkomst of voor alle gemeenschappelijke overeenkomsten voor een welbepaald domein een netwerk van tactisch-operationeel federaal aankoopoverleg (TOFA)52. De leden van het TOFA zijn de operationele
coördinatoren die zijn aangesteld door de actieve deelnemers. In de praktijk is het niet
verplicht een vertegenwoordiger te sturen, wat een negatieve invloed kan hebben op de
conformiteit of de gepastheid van de gemeenschappelijke overeenkomst ten aanzien van de
behoefte waaraan ze geacht wordt te voldoen.
De vertegenwoordigers van de passieve deelnemers aan een gemeenschappelijke overeenkomst kunnen er ook aan deelnemen. De TOFA’s integreren en standaardiseren de

50 Defensie, FOD Economie, FOD Financiën, FOD Binnenlandse Zaken en FOD Justitie.
51 Artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 22 december 2017.
52 Artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 22 december 2017.
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behoeften van de deelnemers, oefenen toezicht uit op de plaatsing van de opdrachten en
controleren de werking van de gemeenschappelijke overeenkomsten op basis van de door
het dienstencentrum Procurement verstrekte elementen.
3.1.4
Dienstencentrum Procurement
Naast het SFA heeft het koninklijk besluit van 2017 bij de FOD BOSA een horizontale entiteit opgericht, het dienstencentrum Procurement53. Dat centrum heeft een coördinerende
en ondersteunende rol voor het gemeenschappelijk model, onder meer voor:
•
•
•
•
•

de juridische aspecten rond de overheidsopdrachten;
het verzamelen, plannen en ondersteunen van de behoeftebepaling voor de gemeenschappelijke overeenkomsten;
het beheer van de tools en applicaties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het
federale aankoopbeleid;
de voorbereiding, de coördinatie en het secretariaat van de overlegnetwerken;
de opvolging en controle van de resultaten van het beleid voor de centralisatie van de
aankopen.

Het dienstencentrum Procurement heeft de federale administraties modeldocumenten ter
beschikking gesteld die ze verplicht moeten gebruiken om deel te nemen aan een gemeenschappelijke overeenkomst.
Het dienstencentrum Procurement heeft tien medewerkers aangeworven toen het werd
opgericht in 2018. Er moesten nog vijftien voltijdse equivalenten (VTE) bij komen in 2019 en
2012. Die aanwervingen werden tijdens die periode echter beperkt tot zes.

3.2

Meerjarenplanning van de behoeften

De actieve deelnemers moeten een indicatieve meerjarenplanning opstellen voor vier jaar.
Deze wordt jaarlijks herzien en is minimaal54 opgebouwd uit de raming van de globale behoeften in termen van hoeveelheid, en de budgettaire raming van de impact van de behoeften voor de aanbestedende overheid.
Elke actieve deelnemer bezorgt zijn meerjarenplanning jaarlijks aan het dienstencentrum
Procurement. Op die basis verzamelt, integreert en coördineert het dienstencentrum de
geraamde behoeften in de meerjarenplanning55.
Geen enkele van de 53 georganiseerde gemeenschappelijke overeenkomsten is echter op
een dergelijke planning gebaseerd. Een groot deel van de gemeenschappelijke overeenkomsten was reeds georganiseerd door de FOR CMS (kantoorbenodigdheden). De andere zijn
opdrachten die moesten worden vernieuwd door de FOD’s die verantwoordelijk waren voor
de plaatsing van de opdrachten en die hebben voorgesteld deze uit te breiden naar andere
deelnemers.

53 Artikel 6 van het koninklijk besluit van 22 december 2017.
54 Artikel 7, § 1, van het koninklijk besluit van 22 december 2017.
55 Artikel 12 van het koninklijk besluit van 22 december 2017.
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Tabel 3 – Verdeling van de tussen 2018 en juli 2021 gegunde gemeenschappelijke overeenkomsten op
basis van de waarde ervan (bedragen in euro)
Gegunde overeenkomsten
Aantal

%

Totale waarde excl.
btw

< 400.000

11

21

2.154.322,23

400.000-600.000

2

4

828.969,94

600.000-1.000.000

5

9

3.655.220,74

1.000.000-2.000.000

7

13

10.308.447,89

2.000.000-4.000.000

6

11

15.502.579,53

4.000.000-8.000.000

4

8

23.939.171,00

> 8.000.000

16

30

405.948.725,94

Geen raming

2

4

-

Totaal

53

100

Waarde

462.337.437,27

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD BOSA
Elf van de 53 sinds 2018 gegunde gemeenschappelijke overeenkomsten hebben een geraamde waarde van minder dan 400.000 euro excl. btw terwijl andere, budgettair belangrijkere
behoeften niet werden gecentraliseerd. Zo vertegenwoordigen de postdiensten bijvoorbeeld 86 miljoen euro incl. btw56 in de meerjarenplannen van de FOD Financiën, Justitie,
Volksgezondheid en Werkgelegenheid. Het ontbreken van centralisatie is toe te schrijven
aan het feit dat het SFA moeilijkheden ondervindt om de behoeften van de actieve deelnemers te standaardiseren. Die moeilijkheden hangen onder meer samen met de verschillende functioneringswijzen.
Het Rekenhof stelt overigens vast dat de meerjarenplannen van de actieve deelnemers niet
voor advies worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën.
Volgens het Rekenhof zijn de bepaling en programmering van de in gemeenschap te brengen behoeften en van de voordelen in termen van budget en doelmatigheid voor verbetering vatbaar. Een voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën over de meerjarenplanningen zou een eenvormige aanpak tussen de actieve deelnemers in de hand werken.
Het dienstencentrum Procurement zou de gegevens gemakkelijker kunnen consolideren en
zicht hebben op de totaliteit van de behoeften.

3.3

Voorstel voor gemeenschappelijke overeenkomsten

Verschillende actoren kunnen aan het SFA een voorstel voorleggen om een gemeenschappelijke overeenkomst te plaatsen57. Dit kan gebeuren door het dienstencentrum Procurement,
dat zich baseert op zijn analyse van de meerjarenplanning van de behoeften die werden
geformuleerd door de actieve deelnemers. Het voorstel kan komen van een actieve deelnemer, via zijn strategische coördinator. Het kan ook worden ingediend door een passieve
deelnemer, via zijn waarnemer.

56 Geraamde bedragen voor de postkosten volgens de meerjarenplanningen 2021-2024. FOD Financiën: 67 miljoen
euro; FOD Justitie: 18 miljoen euro; FOD Volksgezondheid: 450.000 euro; FOD WASO: 440.000 euro.
57 Artikel 13 van het koninklijk besluit van 22 december 2017.
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Op 30 juli 2021 waren, sinds de invoering van het gemeenschappelijk model in 2018, 214 voorstellen voor gemeenschappelijke overeenkomsten ingediend. De volgende tabel geeft aan
wat er van die voorstellen geworden is.
Tabel 4 – Gevolg dat werd gegeven aan de voorstellen voor gemeenschappelijke overeenkomsten
ingediend tussen 2018 en juli 2021 (bedragen in euro)

Gevolg

Voorstellen voor
gemeenschappelijke
overeenkomsten

Totale waarde van de
opdracht(1) (excl. btw)

Aantal

%

Een gemeenschappelijke overeenkomst
lanceren

98

46

397.751.923,53

Een beperkte gemeenschappelijke overeenkomst lanceren(2)

24

11

64.585.513,74

Voorstel niet aanvaard

92

43

(3)

Totaal

214

100

462.337.437,7

De totale waarde van de opdracht wordt geraamd op basis van de gemeenschappelijke overeenkomsten in uitvoering.
De behoefte bestaat slechts bij twee of drie actieve deelnemers.
(3)
De voorstellen worden pas geraamd na aanvaarding.
(1)

(2)

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD BOSA
Voor ongeveer één voorstel op twee werd geen gemeenschappelijke overenkomst gesloten
via het SFA. Het zijn hoofdzakelijk actieve deelnemers die voorstellen voor gemeenschappelijke overeenkomsten formuleren. Zoals het SFA vaststelt, wordt 80 % van de voorstellen
geformuleerd door 20 % van de deelnemers, onder meer de FOD Financiën58 de FOD BOSA,
Defensie en de FOD Binnenlandse Zaken. In het algemeen formuleert een deelnemer een
voorstel als een individuele overeenkomst op vervaldag komt of als er een nieuwe behoefte
is. Uit deze vaststelling blijkt hoe moeilijk de behoeften kunnen worden gestandaardiseerd.
Bij het onderzoeken van de voorstellen voor gemeenschappelijke overeenkomsten bepaalt
het SFA overigens enkel hoeveel deelnemers belangstelling hebben voor de overeenkomst.
In nagenoeg alle gevallen wordt niet gekeken naar de mogelijke budgettaire besparingen.
Pas na aanvaarding van de voorstellen voor overeenkomsten wordt een financiële raming
gemaakt. Het feit dat enkel een raming wordt gemaakt voor aanvaarde voorstellen, hindert
de evaluatie van de potentiële meerwaarde van een gemeenschappelijke overeenkomst.
In de zes gemeenschappelijke overeenkomsten die het Rekenhof heeft onderzocht (zie
punt 3.5), werd de vraag slechts bekeken voor één enkele overeenkomst, namelijk de aankoop en leasing van pc’s door Defensie.
De Inspectie van Financiën vermeldt echter in haar nota van 9 januari 202059 dat een centralisatie van aankopen niet tot systematische besparingen leidt. Ze onderstreept het

58 De FOD Financiën heeft meer dan 60 % van de voorstellen geformuleerd in 2019. Dat kan worden verklaard door
de rol van de inspecteur van Financiën, die eist dat elke aankoopaanvraag die aanleiding geeft tot een overheidsopdracht, vooraf wordt voorgelegd aan het SFA.
59 Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën, nota van 9 januari 2020 aan de minister van Begroting over het
beleid voor de centralisatie van de aankopen.
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belang van strategische bezinning over het nieuwe federale aankoopbeleid. Er kunnen immers enkel efficiëntiewinsten worden geboekt en verminderde prijzen worden bekomen in
welbepaalde gevallen en onder welbepaalde voorwaarden. Ze beveelt aan elk voorstel voor
een gemeenschappelijke overeenkomst te onderzoeken op basis van de concrete marktvoorwaarden, om te bepalen of centralisatie al dan niet een meerwaarde biedt.
De minister van Begroting wijst er in zijn antwoord van 12 maart 2020 aan de Inspectie van
Financiën op dat men het nieuwe model zo vlug mogelijk wilde invoeren. Volgens zijn analyse was het onvermijdelijk dat, zeker tijdens de opstartfase, niet altijd alle doelstellingen
tegelijkertijd konden worden bereikt. Als de schaalvoordelen niet worden gerealiseerd, kan
de opdracht toch het model verbeteren voor andere doelstellingen zoals de professionalisering van het aankoopproces en de kwaliteit van de opdrachtdocumenten.
Uit de ervaring van de ondervraagde federale aankopers, na drie jaar werken met het nieuwe model voor gemeenschappelijke aankopen, blijkt dat de opdrachten voor diensten niet
automatisch schaalvoordelen opleveren als de volumes worden verhoogd. Wat de opdrachten voor leveringen betreft, lopen de methodes die worden gebruikt om de behoefte van de
deelnemers te beschrijven uiteen. Het is ingewikkeld tot een consensus te komen over de
technische criteria, waardoor het aantal deelnemers aan de gemeenschappelijke overeenkomsten daalt of het aantal opties vermenigvuldigt en de mogelijke besparingen verminderen.

3.4

Organisatie van gemeenschappelijke overeenkomsten

3.4.1
Deelname aan gemeenschappelijke overeenkomsten
Een actieve deelnemer moet verplicht gemeenschappelijke overeenkomsten gebruiken. Als
hij niet aan de overeenkomst wenst deel te nemen en beslist een eigen opdracht te lanceren,
moet hij die beslissing motiveren ten aanzien van het SFA alvorens de plaatsingsprocedure
op te starten60.
Op basis van de gegevens over de deelname aan de gemeenschappelijke overeenkomsten
die sinds 2018 werden gegund, stelt het Rekenhof vast dat voor elke gemeenschappelijke
overeenkomst gemiddeld zeven actieve deelnemers verklaren eraan te willen deelnemen,
wat neerkomt op een gemiddeld deelnamepercentage van 58 %. Dat percentage is echter
een theoretisch gegeven, omdat de FOD BOSA of de FOD Lead niet de effectieve deelname
aan de overeenkomsten opvolgen.
De actieve deelnemers verantwoorden hun niet-deelname aan de gemeenschappelijke overeenkomsten met de volgende argumenten61:
•
•
•

de behoefte komt niet voor in hun meerjarenplanning (80 %);
het is onmogelijk de technische specificaties te standaardiseren (6 %);
de reden wordt niet gespecificeerd (reden ‘andere’; 6 %).

60 Artikel 9, § 4, van het koninklijk besluit van 2017.
61 Dienstencentrum Procurement, initieel verslag KPI van juli 2020.
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Het aantal passieve deelnemers varieert naargelang van de overeenkomst. Zo hebben
58 passieve deelnemers zich aangesloten bij de door Defensie beheerde gemeenschappelijke
overeenkomst voor de aankoop en leasing van pc’s.
Als een actieve deelnemer niet deelneemt aan de gemeenschappelijke overeenkomst gaat
het SFA niet na of de aangehaalde argumenten relevant zijn. De inspecteur van Financiën
wordt overigens niet op de hoogte gebracht van de beslissing om niet deel te nemen. De
FOD BOSA en/of het SFA gaan ook niet na of de actieve deelnemers die aangaven dat de
behoefte niet voorkwam in hun meerjarenplanning geen individuele opdracht hebben geplaatst.
Het risico dat opdrachten worden geplaatst buiten het gemeenschappelijk model blijft bijgevolg reëel.
3.4.2
Aanstelling van de FOD Lead
Zodra een voorstel voor gemeenschappelijke overeenkomst gevalideerd is, stelt het SFA
een actieve deelnemer62 aan om de opdracht te organiseren en te plaatsen (rol van de ‘FOD
Lead’). De aanstelling gebeurt op basis van vrijwilligheid en consensus. Ze is gebaseerd op
de expertise van de deelnemer en op zijn beschikbare capaciteit.
De FOD Lead werkt een voorstel van opdrachtdocumenten uit dat hij voor akkoord voorlegt aan het netwerk van tactisch-operationeel federaal aankoopoverleg (TOFA). Het secretariaat van het TOFA bezorgt vervolgens de goedgekeurde opdrachtdocumenten, het
toetredingsformulier en elke andere bijlage die de FOD Lead nuttig acht aan alle actieve
deelnemers (van ambtswege) en aan de passieve deelnemers die zich kenbaar hebben gemaakt binnen twee maanden na de beslissing om de gemeenschappelijke overeenkomst op
te starten.
Na de bezorgdatum hebben deelnemers twee maanden om het formulier voor toetreding of
niet-toetreding tot de gemeenschappelijke overeenkomst te bezorgen aan het secretariaat
van de FOD BOSA.
Voor passieve deelnemers volstaat het dat ze niet reageren om geen verbintenis aan te gaan,
zelfs als ze bij het begin van de procedure belangstelling hebben getoond.

62 Artikel 15 van het koninklijk besluit van 22 december 2017.
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Tabel 5 – 
Verdeling van de 53 gemeenschappelijke overeenkomsten, georganiseerd van
2018 tot juli 2021, over de actieve deelnemers (bedragen in euro)
Deelnemer

Gemeenschappelijke
overeenkomsten

Geraamde totale waarde van de
opdracht excl. btw

Aantal

%

FOD Financiën

17

32

14.033.954,21

FOD BOSA

15

28

211.076.000,00

Defensie

8

15

139.789.656,11

FOD Binnenlandse
Zaken

5

9

77.718.806,69

FOD Werkgelegenheid

2

4

2.259.087,50

FOD Economie

2

4

Geen raming

FOD Justitie

1

2

201.734,00

FOD Kanselarij

1

2

2.026.559,87

Federale Politie

1

2

1.195.638,89

Totaal

53

100

462.337.437,27

Bron: Rekenhof, op basis van de lijst van gemeenschappelijke overeenkomsten meegedeeld door de FOD
BOSA in juli 2021
Uit deze tabel blijkt dat 88 % van de sinds 2018 gegunde gemeenschappelijke overeenkomsten werd geplaatst door vier actieve deelnemers, waarvan 30 % door de FOD BOSA via
zijn dienst FOR CMS. De Inspectie van Financiën is in haar nota van 9 januari 2020 van
oordeel dat niet alle entiteiten de capaciteit en de basiscompetenties hebben om FOD Lead
te worden. Dat wordt bevestigd door de strategische coördinatoren waarmee er tijdens de
audit contact was. Ze zijn van oordeel dat de centralisatie van de aankopen leidt tot extra
administratieve werklast voor de aankoopdiensten.
Er is niet gedefinieerd welke middelen nodig zijn om het gemeenschappelijk model in te
voeren, zoals de aanwerving van gespecialiseerde aankopers of de ontwikkeling van nieuwe
competenties.
Enkel de FOD BOSA heeft zijn personeelsbestand uitgebreid door tien medewerkers aan
te werven voor het dienstencentrum Procurement. Dit dienstencentrum zou in 2019 en
2020 vijftien voltijdse equivalenten extra krijgen. Die aanwervingen werden echter beperkt
tot zes. Gelet op de ervaring en de competenties van de FOD BOSA met het organiseren van
gemeenschappelijke overeenkomsten, onder meer dankzij zijn dienst FOR CMS, zou het
dienstencentrum Procurement de werklast moeten evalueren die het beheer van het geheel
aan gemeenschappelijke overeenkomsten met zich meebrengt.
Het Rekenhof beveelt aan de organisatie van alle gemeenschappelijke overeenkomsten toe
te vertrouwen aan de FOD BOSA en daarnaast de huidige structuren voor strategisch overleg (SFA) en tactisch overleg (TOFA) te behouden.
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De FOD BOSA en de minister van Ambtenarenzaken zijn het eens met die aanbeveling. Ze
preciseren echter dat het model zou moeten evolueren rekening houdend met een versterking van het personeel van het dienstencentrum Procurement. Die versterking zal er moeten komen op basis van een personeelsplan en rekening houdend met een werklastmeting.
De evolutie zal ook geleidelijk aan moeten gebeuren. De minister van Ambtenarenzaken
heeft in dat verband in het conclaaf 2022 ruimte gemaakt voor vijf VTE’s. De minister zal
vragen extra personeels- en werkingsmiddelen vrij te maken in het kader van de begrotingscontrole 2022 en de opmaak van de begroting 2023.
3.4.3
Benodigde tijd om gemeenschappelijke overeenkomsten te plaatsen
Het Rekenhof heeft onderzocht wat de termijnen zijn van de voorbereiding en de plaatsing
van de 53 gemeenschappelijke overeenkomsten die sinds de invoering van het gemeenschappelijk model werden gegund.
Het stelt vast dat er gemiddeld zeventien maanden verstrijken tussen de beslissing om een
gemeenschappelijke overeenkomst te organiseren en de beslissing om deze te gunnen.
Voor de tussen 2018 en juli 2021 gegunde gemeenschappelijke overeenkomsten beliep de
gunningstermijn in 43 % van de gevallen meer dan achttien maanden. Dergelijke termijnen
kunnen worden verklaard door de overlegfases tussen de deelnemers. Volgens de strategische coördinatoren waarmee werd gesproken tijdens deze audit, zijn de termijnen drie tot
zes maanden langer dan bij klassieke procedures.
De FOD BOSA benadrukt in zijn antwoord dat die vaststelling immers kan worden verklaard door de lange termijnen die inherent zijn aan de plaatsingsprocedures en de procedures van het tactische overleg. Ze kan ook worden verklaard door het feit dat het huidige
model niet proactief genoeg is, maar reactief. Het model zou kunnen worden verbeterd door
een grotere centralisatie bij de FOD BOSA, gekoppeld aan de mogelijkheid voor de actieve
en passieve deelnemers (via overeenkomst) om de rol van aankoopcentrale te vervullen.
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Verdeling 2018-2021/7 van de gemeenschappelijke overeenkomsten naargelang van de benodigde
tijd voor de gunning

.

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD BOSA
De nota van de Inspectie van Financiën wijst op het vertragingseffect van de verplichting
die aan de actieve deelnemers wordt opgelegd. Er verstrijkt soms heel veel tijd tussen het
overleg in het SFA en het TOFA en de beschikbaarheid van de goederen of diensten. Het
Rekenhof bevestigt dat de lange termijnen die nodig zijn om gemeenschappelijke overeenkomsten te gunnen, kunnen leiden tot een onderbreking van de bevoorrading bij de
deelnemers. Volgens de strategische coördinatoren waarmee er contact was, verplicht de
looptijd van de procedure de administraties soms om bij hoogdringendheid een afzonderlijke overheidsopdracht te lanceren om de overgangsperiode te dekken.
Volgens het Rekenhof kan dat risico worden beheerst door beter te anticiperen op de behoeften en deze beter te plannen. Het dienstencentrum Procurement heeft de voorschriften voor meerjarenplanning gewijzigd om er de einddatum van de bestaande contracten in
op te nemen, wat ertoe zal bijdragen het risico onder controle te houden.

3.5

Conformiteit van de overheidsopdrachten gesloten in het kader
van het nieuwe samenwerkingsmodel

3.5.1
Onderzochte gemeenschappelijke opdrachten
Het Rekenhof heeft de wettelijkheid en het beheer van zes overeenkomsten die werden
geplaatst in het kader van het gemeenschappelijk model onderzocht. Bedoeling was na te
gaan of de ingevoerde organisatie en mechanismen de professionalisering van de aankoopfunctie kunnen garanderen en de risico’s op het vlak van de wettelijkheid van de opdrachten kunnen verminderen.
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Tabel 6 – Onderzochte gemeenschappelijke opdrachten (bedragen in euro)
Voorwerp van de opdracht

Geraamd totaalbedrag
excl. btw

FOD Lead

Opdracht voor de aankoop en leasing van pc’s

84.000.000 Defensie

Opdracht voor de aankoop en huur van multitools

25.000.000 FOD BOSA

Opdracht voor het presteren van
bewakingsdiensten

11.500.000 FOD Binnenlandse
Zaken

Opdracht voor het ophalen en verwerken van
afval (Vlaanderen)

1.700.000 FOD Financiën

Opdracht voor prestaties van het ecomanagement and audit scheme (Emas)

201.000 FOD Justitie

Opdracht voor diensten voor de monitoring
van social media

149.000 FOD Economie

Bron: FOD BOSA en Rekenhof
Verder in dit punt 3.5 komen enkel de belangrijkste vaststellingen aan bod. Het gaat voornamelijk om vaststellingen over de wettelijkheid waarbij het risico groot is dat beslissingen worden geschorst of geannuleerd (bezwaarschriften van de inschrijvers) en/of vaststellingen over de wettelijkheid die het goede beheer kunnen beïnvloeden. Het Rekenhof
zal een gedetailleerder overzicht van zijn onderzoek geven in zijn volgende publicatie over
de overheidsopdrachten van de federale overheid63. De antwoorden van de bovenvermelde
administraties en van hun toezichthoudende minister zullen daarin ruimer aan bod komen64. De volgende vaststellingen en aanbevelingen werden in voorkomend geval aangepast naar aanleiding van die antwoorden.
3.5.2
Weerslag van het nieuwe model op de naleving van de wetgeving
De invoering van het nieuwe samenwerkingsmodel zorgt er niet rechtstreeks of systematisch voor dat er minder risico is op niet-naleving van de wetgeving.
De plaatsingsprocedure verschilt immers niet van die van een eigen opdracht van een departement. De FOD Lead staat in voor de redactie van de opdrachtdocumenten, het onderzoek van de offertes en de gunningsbeslissing evenals voor de wettelijke risico’s die eruit
voortvloeien. Zo blijkt uit de analyse van zes gemeenschappelijke opdrachten dat de mate
waarin de overheidsopdrachtenwetgeving wordt nageleefd, afhangt van de ervaring, de
middelen en de competenties van de FOD Lead. Bovendien wordt onvoldoende gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om een beroep te doen op de ondersteunende diensten van
de FOD BOSA. Dat geldt in het bijzonder voor de juridische expertise van het dienstencentrum Procurement. De tekortkomingen bij de plaatsing van een opdracht hebben een negatieve invloed op de wettelijkheid van de door alle begunstigden geplaatste bestellingen.

63 De laatste publicatie dateert van maart 2021: Rekenhof, Overheidsopdrachten in de federale administratie. Rechtmatigheidsonderzoeken, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2021,
109 p., www.rekenhof.be. De volgende is gepland voor eind eerste kwartaal 2022.
64 Naast de antwoorden van de minister van Ambtenarenzaken en van de FOD BOSA, ontving het Rekenhof ook de
antwoorden van de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Economie en de FOD Justitie in een brief van 19 november 2021 en via mails van 25 november 2021 en 26 november 2021, van Defensie in een brief van 18 november 2021,
van de FOD Financiën in een brief van 22 november 2021 en van de minister van Economie in een brief van 30 november 2021. De ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie en Financiën hebben niet geantwoord.
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Omgekeerd kunnen met een procedure zonder onregelmatigheden de onregelmatigheden
worden vermeden die elke individuele deelnemer had kunnen begaan. Het vermenigvuldigingseffect werkt zowel voor de goede praktijken als voor de tekortkomingen.
Doordat er bovendien geen gecentraliseerde en volledige opvolging van de bestellingen is,
lopen zowel de FOD Lead als alle deelnemers het risico op wettelijk vlak dat de lopende
overeenkomst wordt geannuleerd wegens essentiële wijzigingen (onder meer de aanzienlijke overschrijding van de geraamde hoeveelheden). De overige risico’s die samenhangen
met de uitvoering van de opdrachten (gebreken bij de uitvoering, naleving van de deadlines
enz.) blijven voor alle deelnemers bestaan, aangezien ze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun eigen bestellingen.
Wat de opdrachten uit de audit betreft, slagen de omkadering door de FOD BOSA noch de
overleg- en coördinatiemechanismen erin om de juridische risico’s op significante wijze
terug te dringen.
Dankzij het samenwerkingsmodel kunnen verschillende organen (SFA, TOFA, dienstencentrum Procurement, G-Cloud) worden betrokken bij de voorbereiding van de opdrachten
en kan hun expertise worden ingezet om de opdrachtdocumenten uit te werken. Uit de
analyse van de geselecteerde opdrachten blijkt echter dat er zwakke punten zijn alsook
een wisselend niveau van ondersteuning door die diensten, afhankelijk van de opdracht.
Tot slot leidt het overleg tot langere procedures, wat kan leiden tot het risico van een voorraadtekort.
3.5.3
Analyse van de fases van de gemeenschappelijke overheidsopdrachten
In het algemeen merkt het Rekenhof op dat de gemeenschappelijke opdrachten worden omkaderd door de FOD Lead. Het niveau van grip op het beheer en de wettelijkheid varieert
naargelang van het geval. Bij de zes onderzochte gemeenschappelijke overheidsopdrachten
heeft het Rekenhof tekortkomingen vastgesteld in zeven fases van het proces.
3.5.3.1 Voorbereiding van de opdracht
In vijf gevallen is de waarde van de opdracht hetzij niet realistisch genoeg geraamd65 (ofwel is ze te hoog ofwel te laag in vergelijking met het bedrag van de offertes) hetzij niet
voldoende onderbouwd66. Deze toestand kan het gevolg zijn van onvoldoende prospectie
of van moeilijkheden bij het verzamelen van de behoeften (zie punt 3.2). Dat brengt risico’s mee voor de uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder de mogelijkheid dat
de overeenkomst wordt opgezegd of dat vergoedingen worden geëist wegens substantiële
wijzigingen.
Soms zijn de inventaris en de technische vereisten niet aangepast aan de behoeften van alle
deelnemers67. Enerzijds leidt een onvolledige inventaris ertoe dat tijdens de uitvoering extra goederen en diensten worden besteld. Die aankopen worden uitgevoerd zonder de mededinging te laten spelen en dus tegen voorwaarden die over het algemeen ongunstig zijn
voor de aanbesteder en die naargelang van de omvang ervan kunnen worden aangemerkt

65 Aankoop en leasing van pc’s; ophaling en verwerking van afval; EMAS.
66 Aankoop en huur van multitools en monitoring van social media.
67 Ophaling en verwerking van afval; bewaking; EMAS.
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als substantiële wijzigingen. Anderzijds kunnen technische vereisten die niet zijn aangepast aan de behoeften van bepaalde deelnemers leiden tot meerkosten. Zo heeft de overstap
van een facturatie per container naar een facturatie per kilo bij een opdracht voor de ophaling en verwerking van afval de kosten voor een deelnemende FOD verdrievoudigd68.
De verwarring tussen de noties ‘variante’ (alternatief voor de basisofferte) en ‘optie’ (bijkomend element bij de offerte), die bij twee opdrachten werd vastgesteld, kan leiden tot
verwarring bij de rangschikking van de offertes. Voor de aankoop en leasing van pc’s wordt
leasing bijvoorbeeld correct aangemerkt als variante ten opzichte van de basisoplossing,
zijnde de aankoop, terwijl de oplossing ‘as a service’ ten onrechte wordt aangemerkt als een
optie. Een dergelijke verwarring kan verschillende resultaten geven bij de evaluatie van de
offertes. Wanneer opties worden geëist of worden toegestaan, moeten de offertes immers
worden vergeleken met de opties inbegrepen69. Indien een inschrijver een prijs had ingediend voor de oplossing ‘as a service’, had die prijs moeten worden opgeteld bij die van de
basisofferte, wat heel nadelig voor hem zou zijn geweest. Tot slot is het wettelijk verboden,
als de prijs het enige gunningscriterium is, om een prijssupplement of andere vergoeding te
koppelen aan een vrije of toegestane optie70.
3.5.3.2 Selectie van de kandidaten of inschrijvers
Een aanbestedende overheid mag geen overheidsopdrachten toevertrouwen aan personen
van wie het gedrag afbreuk doet aan de openbare diensten of het algemeen belang. Zij moet
dus checken of de inschrijver aan wie ze de opdracht overweegt te gunnen, zich niet bevindt in een geval van verplichte uitsluiting 71. Zij moet daartoe een uittreksel vragen uit het
strafregister72 van de gekozen inschrijver en, voor Europese opdrachten, van de leden van
het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van die inschrijver. Die verificatie
wordt echter niet uitgevoerd73, ofwel slechts gedeeltelijk74, waardoor de gunning aan de
gekozen inschrijvers op de helling kan komen te staan. Volgens Defensie zou die verificatie
wel gebeurd zijn, maar niet op passende wijze gearchiveerd zijn omdat de dossierbeheerder
vervroegd met pensioen is gegaan. De FOD Financiën verklaart dat hij de verificaties heeft
uitgevoerd maar dat hij geen bewijsstukken kan voorleggen ingevolge het vertrek van het
team dat verantwoordelijk was voor de gunning van de opdracht.
Na de uitsluitingsgronden te hebben gecontroleerd, checkt de aanbestedende overheid of
de inschrijver in staat is de toekomstige opdracht uit te voeren. Zij gebruikt selectiecriteria
die betrekking hebben op de economische en financiële draagkracht, en de technische of
beroepsbekwaamheid75. Die criteria moeten worden gekoppeld aan een gepast niveau76. In

68 Deze vaststelling betreft het afval dat zich situeert in het Vlaams Gewest. De later gegunde opdrachten voor Brussel en Wallonië voorzien in een tarifering die is gebaseerd op de huur en het leegmaken van de containers, wat
meer overeenstemt met de gebruiken van de sector.
69 Artikel 87 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
70 Artikel 48, § 3, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
71 Artikel 67 van de wet van 17 juni 2016.
72 Artikel 72, § 2, 1e lid, 1°, en lid 2 en 3, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
73 Bewaking; ophaling en verwerking van afval.
74 Aankoop en leasing van pc’s, bewaking en EMAS: geen verificatie van de verplichte uitsluitingsgronden in hoofde
van de bestuurders.
75 Artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
76 Artikel 65, 2e lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
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verschillende gevallen77 werd geen minimumniveau vastgelegd. Een dergelijke situatie is
vaak een reden om bij de Raad van State een schorsing te vragen omdat de administratie zo
een absolute keuzevrijheid heeft.
3.5.3.3 Verificatie van de prijzen en regelmatigheid van de offertes
De aanbestedende overheid moet de eenheids- en totale prijzen van de ingediende offertes
verifiëren, d.w.z. controleren of de bestanddelen van de prijs gegrond en juist zijn. Er werden verschillende opdrachten gegund aan inschrijvers die offertes hadden ingediend met
blijkbaar abnormale prijzen zonder voldoende en relevante verantwoording 78. Het feit dat
de inschrijver een fabrikant van computers is en geen verdeler volstaat op zich bijvoorbeeld
niet om prijzen te verklaren die voor bepaalde artikelen tien of twintig keer lager liggen.
Het verklaart ook niet bepaalde negatieve prijzen voor het vervoer79, aangezien dit volledig
in onderaanneming gebeurt. Abnormale prijzen zijn in het algemeen schadelijk voor de
goede uitvoering van de opdracht, werken dumping en speculatie in de hand. Ze leiden
voor de offertes tot een substantiële onregelmatigheid die ertoe moet leiden dat ze worden
verworpen.
De aanbestedende overheid moet bij alle procedures de regelmatigheid analyseren alvorens de ingediende offertes te evalueren en te vergelijken80. In één geval81 werd niet tegemoetgekomen aan een vereiste die in de opdrachtdocumenten (op straffe van wering) als
onontbeerlijk werd aangemerkt. De opdracht werd nochtans gegund aan de inschrijver die
die offerte had ingediend, waarbij de aanbestedende overheid die tekortkoming als miniem
beschouwde. De regelgeving verleent de aanbestedende overheid echter geen dergelijke
appreciatiebevoegdheid: ze vermeldt uitdrukkelijk dat de niet-naleving van de door de aanbestedende overheid in haar eigen opdrachtdocumenten als substantieel aangekondigde
vereisten moet leiden tot het weren van de offerte82. In twee andere gevallen83 hebben door
de aanbestedende overheid gevraagde verduidelijkingen ertoe geleid dat de initiële offertes van inschrijvers werden gewijzigd, waarna zij als opdrachtnemers werden aangewezen.
Bij dergelijke wijzigingen had de aanbestedende overheid die offertes echter onregelmatig
moeten verklaren.
Defensie betwist de vaststellingen van het Rekenhof wat haar betreft. Het Rekenhof blijft
niettemin bij zijn standpunt na analyse. De kwestie zal uitgebreider worden uiteengezet in
de volgende publicatie over de overheidsopdrachten van de federale overheid84.

77 Bewaking; monitoring van social media.
78 Aankoop en leasing van pc’s; ophaling en verwerking van afval.
79 Bijvoorbeeld, voor de post leveringskosten van 1.000 pc’s, betaalt de aanbestedende overheid niets en krijgt ze
7 euro per pc. Dergelijke 'korting', die enkel wordt toegepast op de leveringskosten, zorgt ervoor dat de reële kostprijs van het vervoer niet bekend is en heeft een impact op de andere prijzen omdat de korting in de feiten is overgedragen naar de andere prijzen.
80 Er bestaan uitzonderingen: artikel 66, § 2, 1e lid, van de wet van 17 juni 2016 en artikel 75 van het koninklijk besluit
van 18 april 2017.
81 Aankoop en leasing van pc’s.
82 Artikel 76, § 1, 2e lid, 3°, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
83 Aankoop en leasing van computers; ophaling en verwerking van afval; bewaking.
84 Gepland voor eind eerste kwartaal 2022.
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3.5.3.4 Beoordeling van de offertes
In het dossier in verband met de bewakingsprestaties worden punten toegekend voor de
voorstelling van extra materiaal door de inschrijvers (bij een verhoogde dreiging), terwijl
daar geen prijs aan gekoppeld wordt. Een dergelijke aanpak geeft niet de intrinsieke waarde
van de offerte weer en verzwakt de positie van de aanbestedende overheid als de behoefte
zich voordoet tijdens de uitvoering, aangezien er geen mededinging zal zijn gebeurd voor
de tarieven.
3.5.3.5 Informatie en communicatie
De aanbestedende overheid moet bepaalde beslissingen aan de inschrijvers meedelen om
de transparantie van de procedures en de uitoefening van de rechtsmiddelen te waarborgen85.
Voor één opdracht86 is het gunningsbedrag dat werd aangegeven in de gemotiveerde gunningsbeslissing dat van de initiële raming. Voor een andere opdracht87 beperkt de gemotiveerde beslissing zich tot stipuleren dat het bedrag van de gegunde opdracht hoger is dan
de Europese drempel. Voor een laatste bedrag vermeldt de gemotiveerde beslissing niet
de gecorrigeerde prijs die door de weerhouden inschrijver werd ingediend88. Die bedragen
stemmen dus niet overeen met het werkelijke bedrag dat werd berekend op basis van de
vermoedelijke hoeveelheden en de prijs van de goedgekeurde offerte. De aanbestedende
overheid moet in het geheel van beslissingen en aankondigingen van opdracht duidelijk de
hoeveelheid en/of de geraamde waarde alsook een maximale hoeveelheid en/of waarde van
de te leveren producten aangeven.
Bij drie opdrachten89 heeft de aanbestedende overheid de gemotiveerde gunningsbeslissing
aangetekend verstuurd zonder gelijktijdig een mail te versturen, met miskenning van het
beginsel van de dubbele mededeling90. Door die toestand bestaat er voor die opdrachten
een aanzienlijk en nodeloos risico op een geschil. De bezwaartermijn tegen de gunningsbeslissing is immers nog niet beginnen te lopen, terwijl de opdracht in uitvoering is.
Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde oploopt tot de Europese drempel voor
bekendmaking, moet de aanbestedende overheid overigens een aankondiging van gegunde
opdracht in het Bulletin der aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie
publiceren91. In twee gevallen is die publicatie niet gebeurd92. In een ander geval was deze
publicatie onvolledig93. Dat is in strijd met het beginsel van transparantie ten aanzien van
de economische operatoren en de Europese Commissie.

85
86
87
88
89
90

Wet van 17 juni 2013.
Aankoop en huur van multitools.
Monitoring van social media.
EMAS.
Monitoring van social media; ophaling en verwerking van afval; EMAS.
Artikel 9/1 van de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
91 Artikel 62 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 17 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
92 Ophaling en verwerking van afval; monitoring van social media.
93 Aankoop en leasing van pc’s.
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3.5.3.6 Uitvoering
Verschillende onderzochte gemeenschappelijke opdrachten hebben te kampen gehad met
aanzienlijke problemen bij de uitvoering. Bij de opdracht voor de aankoop en leasing van
pc’s, die nuttig was voor heel veel actieve en passieve deelnemers, waren er bijvoorbeeld
kritieke vertragingen bij de levering en de interventie evenals problemen inzake labelling
van het materieel. Tijdens de eerste zes maanden van de overeenkomst kon geen enkele
bestelling via leasing worden gerealiseerd.
Ondanks de concrete acties die de FOD Lead had ondernomen, duurde het een jaar voordat
de voornaamste uitvoeringsproblemen grotendeels waren geregeld. De weinige documentatie die voorhanden is over de manier waarop de problemen werden opgelost, beperkt het
leerproces op dit vlak.
Door potentiële problemen in samenhang met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) wordt de opdracht voor monitoring van social media momenteel, volgens de FOD Lead die deze heeft gelanceerd, enkel door hem gebruikt, wat in strijd is met
de notie van gemeenschappelijke overeenkomst. Een andere opdracht in verband met de
ophaling en verwerking van afval wordt niet gebruikt door een actieve deelnemer omdat
deze hem financieel benadeelt, terwijl hij er in principe verplicht gebruik van moet maken.
Voor het geheel aan opdrachten geldt dat, bij gebrek aan een gecentraliseerde en volledige
opvolging van de bestellingen, het risico op annulering van de lopende overeenkomst wegens substantiële wijzigingen niet onder controle is94. In de gevallen waarin er gegevens
over de benutting bestaan, meestal op basis van informatie van de leverancier (die niet kan
worden geverifieerd en die partieel is), werden risico’s op over- of onderbenutting vastgesteld. De FOD Lead kan deze echter niet verminderen omdat hij geen vat heeft op de door
de deelnemers geplaatste bestellingen. Hetzelfde geldt voor de risico’s op bestellingen buiten de overeenkomst.
3.5.3.7 Aansturing
De gemeenschappelijke aankoopprocedures en de tevredenheid van de gebruikers worden
niet op geformaliseerde wijze en niet systematisch geëvalueerd. Als die evaluatie toch gebeurt, dragen de federale departementen die hebben deelgenomen aan de gemeenschappelijke overeenkomst daar maar in geringe mate toe bij. Het is bijgevolg niet mogelijk er
lessen uit te trekken om de plaatsing en de uitvoering van komende overeenkomsten te
verbeteren.

94 Het Hof van Justitie is in zijn arrest C-2016/17 van 19 december 2018 van oordeel dat de aanbestedende overheid
verplicht is de maximumhoeveelheid van een raamovereenkomst vast te leggen, ook voor de begunstigden. Het
stelt dat de aanbestedende overheid verplicht is de globale hoeveelheid te preciseren waarbinnen latere bestellingen voor eigen rekening en voor rekening van de potentieel begunstigde aanbestedende overheden moeten
kaderen; zodra die hoeveelheid is bereikt, die het Hof als een maximum analyseert, moet de raamovereenkomst
worden beschouwd als zonder verder gevolg. Het Hof van Justitie heeft zijn rechtspraak bevestigd in zijn arrest
C-23/20 van 17 juni 2021.
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3.6

Vaststellingen, conclusies en aanbevelingen

3.6.1
Vaststellingen en conclusies
Het Rekenhof komt tot de volgende vaststellingen bij zijn onderzoek van de organisatie die
de federale overheid heeft ingevoerd om ervoor te zorgen dat de centralisatiedoelstellingen
worden gerealiseerd:
•

•

•

•

De in gemeenschap te brengen behoeften noch de verwachte winsten op het vlak van
budgettaire besparingen en efficiënte werking kunnen niet geïdentificeerd en geprogrammeerd worden op basis van de consolidatie en de analyse van de meerjarenplannen
van de administraties.
De gunningstermijnen van de gemeenschappelijke overeenkomsten zijn langer dan die
van de klassieke overeenkomsten. Zo werd 40 % van de overeenkomsten meer dan achttien maanden na de goedkeuring van het voorstel van overeenkomst gegund. Het risico
op voorraadtekorten ingevolge de lange overlegprocedures die inherent zijn aan de gemeenschappelijke overeenkomsten, is niet onder controle.
De meeste actieve deelnemers bij gemeenschappelijke overeenkomsten nemen enkel
passief deel, zonder de rol van FOD Lead op zich te nemen bij gebrek aan voldoende gekwalificeerde human resources om de gemeenschappelijke overeenkomsten te beheren.
De inspecteurs van Financiën worden niet geraadpleegd voor de meerjarenplannen
van de actieve deelnemers. Ze worden evenmin geïnformeerd als de actieve
deelnemer beslist om niet deel te nemen aan een gemeenschappelijke overeenkomst.
De invoering van het nieuwe samenwerkingsmodel leidt niet direct en systematisch tot
een vermindering van de risico’s op niet-naleving van de wetgeving. Zo heeft het Rekenhof
tekortkomingen vastgesteld bij de voorbereiding, de plaatsing en de uitvoering van zes
geanalyseerde gemeenschappelijke opdrachten. De gemeenschappelijke opdrachten
hebben een vertragend effect zowel voor de goede praktijken als voor de tekortkomingen.
De huidige werkwijze garandeert dus geen optimale grip op de plaatsing en uitvoering
van een gemeenschappelijke opdracht.

Drie jaar na de invoering van het gemeenschappelijk model concludeert het Rekenhof dus
dat de doeltreffendheid ervan op verschillende grenzen botst, grenzen die de betrokkenen
van het overheidsbeleid (FOD BOSA, SFA en Inspectie van Financiën) overigens bevestigen.
In haar antwoord op het verslag van het Rekenhof benadrukt de minister van
Ambtenarenzaken dat een nieuwe nota inzake het federaal aankoopbeleid op 19 november 2021 aan de ministerraad werd voorgelegd. Ze somt al enkele belangrijke hefbomen op
om gecentraliseerde overheidsopdrachten doeltreffender te maken. De nota voorziet in een
hervorming van het model met een herziening van het koninklijk besluit van 22 december 2017 en in een sterkere centralisatie bij het dienstencentrum Procurement. De FOD
BOSA werkt bovendien met de voornaamste betrokken partijen aan een omzendbrief over
de raamovereenkomsten om de aankopers verduidelijkingen te bieden. Die twee initiatieven zullen in 2022 worden uitgevoerd.
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3.6.2

Aanbevelingen om het samenwerkingsmodel te verbeteren
Thema

Aanbevelingen

Meerjarenplanning
van de behoeften

A8
De meerjarenplanning en de processen voor het verzamelen van de
behoeften bij de deelnemers verbeteren om de doelstellingen van het
federale aankoopbeleid te halen

Interacties met de Inspectie van Financiën

A9
De Inspectie van Financiën meer betrekken door de actieve deelnemers
te verplichten de meerjarenplannen en de negatieve antwoorden met
betrekking tot de deelname aan een gemeenschappelijke overeenkomst,
te bezorgen aan de Inspectie van Financiën voor voorafgaand advies, alvorens enige mededeling te doen aan het dienstencentrum Procurement

Organisatie van de
gemeenschappelijke
overeenkomsten

A10
Aan de FOD BOSA de organisatie en de opvolging van alle gemeenschappelijke overeenkomsten toevertrouwen met de steun van het netwerk Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) en de netwerken voor
tactisch-operationeel federaal aankoopoverleg (TOFA)

Beheer van de termijnen en van de risico’s
op onderbreking van
de bevoorrading

A11
De termijnen voor alle stappen van het aankoopproces inkorten (voorstel van gemeenschappelijke overeenkomst aan het SFA, overleg in
het TOFA voor het opstellen van de opdrachtdocumenten en het vaststellen van de technische criteria, gunning met de economische operatoren, vernieuwing van de bestaande overeenkomsten en van de
toekomstige gemeenschappelijke overeenkomsten die op vervaldag
komen) om onderbrekingen van de bevoorrading bij de begunstigden
van de gemeenschappelijke overeenkomsten te vermijden
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Hoofdstuk 4

Algemene conclusie en
aanbevelingen
4.1

Algemene conclusie

De ministerraad heeft op 3 juli 2015, in het kader van de optimalisering van de werking van
de federale overheid (redesign), zijn goedkeuring verleend aan het opstarten van een verbeteringstraject om de federale aankopen op gecentraliseerde wijze te coördineren.
Dat beleid inzake centralisatie van de aankopen werd concreet ingevoerd door de goedkeuring van het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde
overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid.
Het samenwerkingsmodel dat door het koninklijk besluit werd ingevoerd, heeft tot doel de
bestaande tools te verbeteren en een juridisch kader voor de werking ervan te definiëren.
‘Actieve’ deelnemers worden verplicht gemeenschappelijke overeenkomsten te gebruiken.
Er werd een meerjarenplanning van de behoeften ingevoerd om te anticiperen op de behoeften die kunnen worden gecentraliseerd en om deze te consolideren. De centralisatie
van de aankopen in haar huidige vorm werd in 2018 opgestart.
Het Rekenhof heeft de definitie, de opvolging en de evaluatie van het federale beleid voor de
centralisatie van de aankopen geanalyseerd. Het heeft de organisatie onderzocht die werd
ingevoerd om die doelstellingen te kunnen realiseren alsook de kwaliteit van de werking
van het samenwerkingsmodel.
Het concludeert dat het nieuwe beleid voor de centralisatie van de aankopen, drie jaar nadat het werd opgestart, het moeilijk heeft om resultaten te genereren in termen van doeltreffendheid (budgettaire besparingen) en doelmatigheid (daling van het aantal individuele aankoopprocedures en van het aantal federale aankopers). Hoewel het een toenemende
centralisatie van de federale aankopen mogelijk maakte, die zich vertaalt in een progressieve stijging van het aantal gemeenschappelijke overeenkomsten, blijft het aandeel van
de via gemeenschappelijke overeenkomsten uitgevoerde uitgaven immers klein binnen het
geheel van de federale uitgaven.
Het is niet mogelijk de doeltreffendheid en doelmatigheid van het centralisatiebeleid te
evalueren bij gebrek aan duidelijke en meetbare doelstellingen en aan opvolgingstools. De
centralisatie bestaat er momenteel in gemeenschappelijk aankopen te doen zonder de economische weerslag op de begroting van de federale Staat te meten.
De werking van het gemeenschappelijk model schept ook moeilijkheden. Deze kunnen
worden verklaard door de zwakke meerjarenplanning van de behoeften en de werking
op basis van consensus die impliceert dat een actieve deelnemer zich engageert om de
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gemeenschappelijke overeenkomst te plaatsen. De meeste deelnemers weigeren echter die
rol van ‘FOD Lead’ te spelen. Enkel bepaalde deelnemers beschikken immers over voldoende competenties en human resources om een dergelijke taak op zich te nemen.
Eén van de doelstellingen van het beleid voor de centralisatie van de aankopen bestaat erin
schaalvoordelen te realiseren. Er gaat echter een aanzienlijk potentieel aan schaalvoordelen verloren door de verschillende verplichtingen die op de actieve en passieve deelnemers
rusten in verband met het gebruik van de gemeenschappelijke overeenkomsten en het onderscheid tussen specifieke ICT-aankopen die worden beheerd door de G-Cloud en de klassieke ICT-aankopen die worden beheerd door het SFA.
De minister van Ambtenarenzaken bevestigt in haar antwoord dat het huidige model met
het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) het niet mogelijk maakt de verhoopte efficiëntiewinsten te realiseren en dat het koninklijk besluit van 22 december 2017 in die zin
moet worden herzien.
De invoering van het nieuwe samenwerkingsmodel leidt overigens niet rechtstreeks en systematisch tot een vermindering van de risico’s op niet-naleving van de wetgeving. Zo heeft
het Rekenhof tekortkomingen vastgesteld bij de voorbereiding, de plaatsing en de uitvoering van de zes geanalyseerde gemeenschappelijke opdrachten.
Tot slot is niet voorzien in enig kader voor de evaluatie van het centralisatiebeleid, ook al
hebben de Inspectie van Financiën en de werkgroep van het SFA (Think-tank) initiatieven
genomen om pistes de identificeren om het gemeenschappelijk model te verbeteren.
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4.2

Aanbevelingen

Het Rekenhof formuleert elf aanbevelingen om de vastgestelde tekortkomingen te
verhelpen.
Thema

Aanbevelingen

Actoren

Zie
punt

Definitie, opvolging en evaluatie van het beleid voor de centralisatie
van de aankopen
Doelstellingen
van het
overheidsbeleid

A1

A2

Aankopen en
actoren

A3

A4

A5

Opvolging van de
uitvoering van de
overeenkomst

Aan het beleid voor de centralisatie van de
aankopen duidelijke en meetbare doelstellingen koppelen en die afstemmen op de
productcategorie (ICT, leveringen, facilitaire
diensten, beveiliging, …)

2.1.3

De regelgeving wijzigen om ook passieve
deelnemers met aanzienlijke behoeften en
ervaring in bepaalde soorten opdrachten,
zoals de Regie der Gebouwen of de Federale
Politie, de mogelijkheid te bieden de procedure voor de plaatsing van een gemeenschappelijke opdracht te realiseren

2.1.4

De plaatsing van de (al dan niet specifieke)
ICT-opdrachten toevertrouwen aan één enkel orgaan; als dat de G-Cloud is, moeten de
ICT-aankopen op dezelfde wijze worden opgevolgd als de klassieke aankopen die worden beheerd door het Strategisch Federaal
Aankoopoverleg SFA

Wetgever
Regering

2.1.4.1

Een betrouwbare tool ontwikkelen om de
federale behoeften en aankopen te verzamelen, te centraliseren en op te volgen (nieuwe
versie van e-Procurement)
In afwachting van de uitvoering van aanbeveling A4:
o een doeltreffende procedure aannemen
voor de opvolging van het gebruik van
de gemeenschappelijke overeenkomsten
door de aanbestedende overheid die de
opdracht heeft geplaatst;
o omzendbrief
P&O/2012/e-Proc
toepassen om bestelbonnen alleen in eCatalogue in te voeren, en deze indien nodig wijzigen om die verplichting kracht bij
te zetten;
o systematisch in het bestek bepalen dat de
begunstigden en de opdrachtnemers de
FOD Lead en/of de FOD BOSA geactualiseerde gegevens moeten bezorgen over
de uitvoering van de opdracht (bestellingen, facturen, …);
o Fedcom aanpassen zodat de link tussen de
uitgave en de betrokken gemeenschappelijke overeenkomst verplicht wordt.

2.2.1.3

FOD BOSA
SFA

2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.3
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Thema

Actoren

Zie
punt

Op de portaalsite Public Procurement van
de FOD BOSA de lijst publiceren van alle
(gemeenschappelijke of individuele) overheidsopdrachten die lopende zijn van de actieve deelnemers om na te gaan of er geen
individuele opdrachten werden gesloten
voor iets dat vergelijkbaar is met een gemeenschappelijke opdracht; deze lijst zou
de essentiële elementen moeten bevatten
zoals het voorwerp, het bedrag, de geldigheidsduur, de identiteit van de aanbestedende overheid, van de deelnemers en van
de opdrachtnemer(s)

FOD BOSA

2.2.3

Bij de door de minister van Ambtenarenzaken aangekondigde wijzigingen van de regelgeving voorzien in een volledig instrumentarium om het beleid voor de centralisatie van
de aankopen te evalueren, zodat men kan
nagaan of de doelstellingen van het koninklijk besluit van 22 december 2017 werden
bereikt

Wetgever
Regering

2.3.3

Aanbevelingen
A6

Verplicht gebruik
van de gemeenschappelijke overeenkomsten

A7
Evaluatie van het
overheidsbeleid

Invoering van het beleid van centralisatie van de aankopen
Meerjarenplanning van de
behoeften

A8

A9
Interacties met
de Inspectie van
Financiën

A10
Organisatie van
de gemeenschappelijke overeen
komsten
A11

Beheer van de
termijnen en van
de risico’s op onderbreking van de
bevoorrading

De meerjarenplanning en de processen voor
het verzamelen van de behoeften bij de deelnemers verbeteren om de doelstellingen van
het federale aankoopbeleid te halen

FOD BOSA
SFA

3.2

De Inspectie van Financiën meer betrekken
door de actieve deelnemers te verplichten
de meerjarenplannen en de negatieve antwoorden met betrekking tot de deelname
aan een gemeenschappelijke overeenkomst,
te bezorgen aan de Inspectie van Financiën
voor voorafgaand advies, alvorens enige mededeling te doen aan het dienstencentrum
Procurement

Regering
Inspectie van
Financiën

3.2
3.4.1

Aan de FOD BOSA de organisatie en de opvolging van alle gemeenschappelijke overeenkomsten toevertrouwen met de steun
van het netwerk Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) en de netwerken voor tactisch-operationeel federaal aankoopoverleg
(TOFA)

Regering
FOD BOSA

3.4.2

De termijnen inkorten voor alle stappen van
het aankoopproces (voorstel van gemeenschappelijke overeenkomst aan het SFA,
overleg in het TOFA voor het opstellen van
de opdrachtdocumenten en het vaststelDienstenlen van de technische criteria, gunning met
centrum
de economische operatoren, vernieuwing
Procurement
van de bestaande overeenkomsten en van
SFA
de toekomstige gemeenschappelijke overeenkomsten die op vervaldag komen) om
onderbrekingen van de bevoorrading bij de
begunstigden van de gemeenschappelijke
overeenkomsten te vermijden

3.4.3

Bijlage
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Antwoord van de minister van Ambtenarenzaken

Aan: Madame Véronique SIMONIS,
Première auditrice-réviseuse,
Cour des Comptes,
Rue de la Régence, 2
B-1000 Bruxelles

Brussel, 30/11/2021

Betreft: Uw rapport 'Centralisation des achats fédéraux - légalité et gestion d'une sélection de
marchés communs
Geachte mevrouw Simonis,
Ik wil u in eerste instantie hartelijk danken voor het door u en uw collega's geleverde werk om
het federaal aankoopmodel te analyseren. Zoals het regeerakkoord en mijn beleidsnota's 2021
en 2022 aangeven, moeten efficiënte overheidsopdrachten een continue ambitie van een
performante overheid zijn. Uw bevindingen zijn in dat opzicht van grote waarde voor mezelf en
de administratie.
In algemene zin delen wij de bevindingen van het Rekenhof. Wij stelden eveneens vast dat het
huidig model met het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) niet de verhoopte
efficiëntiewinsten oplevert en dat het KB van 22 december 2017 in die zin aan herziening toe is.

De vaststellingen dat de mate waarin een opdracht correct wordt uitgevoerd in belangrijke
mate wordt bepaald door expertise van de FOD die de gemeenschappelijke opdracht
coördineert en dat de expertise van het Dienstencentrum Procurement onvoldoende wordt
gebruikt, bevestigen onze overtuiging dat een grotere centralisatie van overheidsopdrachten in
het Dienstencentrum Procurement een noodzakelijke stap is die tot meer efficiëntie en minder
risico's moet leiden.
Ook uw analyse over de lange termijnen kunnen wij onderschrijven. De procedures van het SFA
duren te lang, de deelnemers vertragen het proces soms nog en in uitzonderlijke gevallen kan
de continuïteit in het gedrang komen.
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Tot slot delen wij uw bezorgdheden omtrent de gebrekkige opvolging van de bestellingen van
raamovereenkomsten. De recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie heeft het
belang daarvan inderdaad bevestigd.
Het Federaal Aankoopbeleid dat op mijn voorleggen op de Ministerraad van 19 november werd
goedgekeurd somt alvast enkele belangrijke hefbomen op om de gecentraliseerde
overheidsopdrachten efficiënter te maken. We voorzien een hervorming van het model met een
herziening van het KB van 22 december 2017 en meer centralisering in het dienstencentrum
Procurement. Daarnaast werkt de FOD BOSA samen met de belangrijkste stakeholders aan een
omzendbrief raamovereenkomsten die één en ander moet verduidelijken naar de aankopers
toe. Beide initiatieven zullen in 2022 worden afgerond.

Voor wat betreft uw concrete aanbevelingen kan ik u volgende antwoorden in aanvulling op de
engagementen die reeds werden aangegaan door de FOD BOSA in het schrijven van de heer
Nico Waeyaert van 17 november 2022 en die mijn volledige steun zullen krijgen:
-

-

Ik zal op korte termijn met de administratie bekijken op welke manier de gegevens binnen
lopende opdrachten beter kunnen worden opgevolgd. Op middellange termijn zal het
vernieuwde platform e-procurement hier een deel van de oplossing bieden.
Ik ondersteun de vraag om de FOD BOSA een centralere rol toe te bedelen in het federaal
aankoopproces. Dit zal weliswaar gepaard moeten gaan met de nodige
personeelsmiddelen om aan de behoeften van de klantenorganisaties te voldoen. In het
kader van het Herstelplan werden hiervoor al middelen bekomen om het Dienstencentrum
Procurement op korte termijn te versterken. Om de aanbevelingen van het Rekenhof
evenwel volledig uit te voeren, zullen in het kader van de Begrotingscontrole 2022 en de
Begrotingsopmaak 2023 de nodige personeels- en werkingsmiddelen worden gevraagd.

Met de meeste hoogachting,

Vice-eersteminister Petra De Sutter
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