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Voorwoord

Innovatie is essentieel om in Europese regio’s duurzame groei en banen te realiseren. Nieuwe producten 
en diensten versterken het concurrentievermogen van Europese ondernemingen en scheppen nieuwe 
banen. Overheidsopdrachten vertegenwoordigen bijna 20 % van het Europese bbp. De manier waarop 
dit overheidsgeld wordt besteed, heeft een duidelijk en groot effect op de economie.

Daarom bieden overheidsopdrachten voor innovatie geweldige kansen. Overheidsinstanties op 
regionaal en lokaal niveau en kunnen door het inkopen van innovatieve oplossingen de efficiëntie van 
hun dienstverlening vergroten, hun energieverbruik terugdringen, levenscycluskosten verlagen en nog 
veel meer voordelen behalen door oplossingen die precies aansluiten op hun behoeften. Tegelijkertijd 
biedt aanbesteding van innovatie kansen voor innovatieve kmo’s die alert en flexibel genoeg zijn om 
aan de specifieke behoeften van de aanbestedende overheidsdiensten te voldoen. 

Met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen heeft de Europese Unie het rechtskader innovatievriendelijker 
gemaakt. Bovendien bieden EU-programma’s, en in het bijzonder de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en Horizon 2020, interessante financieringskansen voor overheidsopdrachten 
voor innovatieve oplossingen.

Deze handleiding laat beleidsmakers in de regio’s en op nationaal niveau zien wat zij kunnen doen 
om innovatieaanbestedingen te ondersteunen. Er worden mogelijke instrumenten gepresenteerd 
waarmee regio’s overheidsopdrachten financieel kunnen stimuleren. Deze worden geïllustreerd 
met voorbeelden uit een aantal regio’s en kunnen andere regio’s inspireren om ook in te zetten op 
innovatieaanbestedingen.

We hopen dat deze handleiding een nuttige bron van informatie en inspiratie zal zijn.

Daniel CALLEJA
Directeur-generaal 

van DG Ondernemingen  
en Industrie

Walter DEFFAA
Directeur-generaal 

van DG Regionaal Beleid  
en Stadsontwikkeling
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Overheidsopdrachten van innovatieve 
goederen en diensten kunnen voor 
regionale overheden een belangrijk 
hulpmiddel zijn voor het verbeteren van 
de doeltreffendheid en de efficiëntie 
van overheidsdiensten en kunnen een 
oplossing bieden voor hun uitdagingen en 
behoeften (bv. mobiliteit, gezondheidszorg, 
vergrijzing, bouw, milieu, beveiliging en 
veiligheid, IT-diensten enz.), waarbij ze 
kunnen bijdragen aan het creëren van 
banen en een impuls kunnen geven 
aan het concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven en kmo’s.

Het doel van deze handleiding is  
regionale en nationale beleidsmakers 
een leidraad bieden voor de 
ondersteuning van overheidsopdrachten 
voor innovatieve oplossingen (Public 
Procurement of Innovative Solutions, 
PPI) in het bijzonder. PPI wordt in deze 
handleiding beschouwd in het kader van 
de Europese steunprogramma’s – Horizon 
2020 en de Europese structuur- en 
investeringsfondsen.

Met deze leidraad willen wij interdepartementale 
samenwerking en coördinatie stimuleren tussen 
het onderzoeks- en innovatiedepartement en 
departementen met flinke begrotingen voor 
overheidsopdrachten op nationaal en regionaal 
niveau, bijvoorbeeld op het gebied van bouw, 
vervoer, gezondheidszorg, milieu of energie. 

De handleiding schetst de steun die de Eu-
ropese Commissie en EU-programma’s 
beleidsmakers kunnen bieden, met name 
via nieuwe financieringsinstrumenten in het 
kader van Horizon 2020 en platforms voor be-
leidseducatie, maar ook in het kader van de  
Europese structuur- en investeringsfond-
sen die de invoering stimuleren van slimme  
specialisatiestrategieën, uitgebreide vervoers-
plannen, strategische beleidskaders voor digi-
tale groei en prioriteiten op het gebied van on-
der meer energie, gezondheidszorg en milieu.

De handleiding is opgesteld aan de hand van 
de ervaringen met de programma’s van het 
Europese Cohesiefonds, maar ook met het 
zevende Europese kaderprogramma (KP7) en 
het programma voor concurrentievermogen en 
innovatie. 

9
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Deze handleiding is een aanvulling op de 
richtsnoeren voor overheidsopdrachten 
voor innovatieve oplossingen voor 
ambtenaren die zich met aanbestedingen 
bezighouden. Deze richtsnoeren zijn 
met financiële steun van de EU door 

het platform voor overheidsopdrachten 
voor innovatie gepubliceerd: “Public 
Procurement of Innovation – Guidance for 
public authorities” beschikbaar op: http://
www.innovation-procurement.org/about-ppi/
guidance

http://www.innovation-procurement.org/about-ppi/guidance
http://www.innovation-procurement.org/about-ppi/guidance
http://www.innovation-procurement.org/about-ppi/guidance
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Kader 1 —  Overheidsopdrachten vertegenwoordigen bijna 19 % van het bruto binnenlands product 
(bbp) van de EU

Feiten en cijfers

18,6 %
Overheidsopdrachten waren in 2010 
naar schatting goed voor 18,6 % van 
het bbp van de Europese Unie. Daardoor 
beschikken zij over een enorm potentieel 
om Europese innovaties aan te trekken, 
leidende klanten en katalysatoreffecten 
te ondersteunen, en innovatieve bedrijven 
bijgevolg een goede uitgangspositie op de 
internationale markten te bieden (bron: 
Europese Commissie, DG Interne Markt, 2010)

Overheidsopdrachten voor 
innovatieve oplossingen: 

een geweldige kans om groei 
en banen te stimuleren

Overheidsopdrachten betreffen het 
proces waarbij overheidsinstanties — 
overheden en openbare instellingen op alle 
niveaus — goederen en diensten inkopen 
of werkzaamheden in opdracht geven. De 

opdrachten die hieruit voortvloeien, vormen 
een aanzienlijk deel van de markt van de 
Europese Unie met ongeveer 19 % van 
het bruto binnenlands product, oftewel 
bijna 2 400 miljard EUR per jaar.

Overheidsopdrachten boven bepaalde 
drempelwaarden moeten in de nationale 
staatsbladen of het Publicatieblad van de 
Europese Unie worden gepubliceerd. Doel hiervan 
is meer concurrentie op de Europese interne 
markt te waarborgen. Overheidsopdrachten 

spelen een centrale rol bij de levering van 
overheidsdiensten, bijvoorbeeld op het 
gebied van gezondheidszorg en onderwijs, en 
komen voor bij alle overheidsdepartementen, 
lokale overheden, instellingen en andere 
overheidsorganen.

http://www.innovation-procurement.org/about-ppi/facts-figures/
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1 Zie artikel 2 van de regels voor deelname aan Horizon 2020
 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/proposal_for_a_regulation_of_the_european_parliament_and_of_the_council_laying_down_the_rules_for_the_

participation_and_dissemination_in_horizon_2020%20%282014-2020%29.pdf#view=fit&pagemode=none
2 Zie: Europese Commissie (2007b), Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 

Regio’s, COM(2007) 799 definitief, Brussel, Precommerciële inkoop: aansturen van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in Europa:  
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/com_2007_799.pdf 

Het laatste decennium wordt steeds meer 
aandacht geschonken aan de koppeling van 
overheidsopdrachten aan politieke doelstellin-
gen zoals innovatie en duurzaamheid. 

1.1  Wat wordt verstaan onder 
overheidsopdrachten voor 
innovatieve oplossingen (PPI)?

Horizon 2020, het nieuwe kaderprogramma 
van de EU voor onderzoek en innovatie, 
bevat een nuttige wettelijke definitie van het 
begrip overheidsopdrachten voor innovatieve 
oplossingen (public procurement of innovative 
solutions, PPI) als uitgangspunt om te bepalen 
of aanbestedingsactiviteiten in aanmerking 
komen voor medefinanciering door de EU1:

Hierin wordt bepaald dat overheids-
opdrachten voor innovatieve oplossingen 
aanbestedingen zijn waarbij de aanbestedende 
diensten als initiërende klant optreden voor 
innovatieve goederen of diensten die nog 
niet op een grootschalige commerciële basis 
beschikbaar zijn; ook conformiteitstests kunnen 
hieronder vallen. De aanbesteding van O&O-

diensten valt niet onder overheidsopdrachten 
voor innovatieve oplossingen. Deze worden 
aangeduid als “precommerciële inkoop” (pre-
commercial procurement, PCP). 

Precommerciële inkoop (PCP) is inkoop van 
onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten waarbij 
op basis van de markvoorwaarden sprake is 
van een deling van de risico’s en voordelen, 
van een competitieve ontwikkeling in fasen 
en van een scheiding tussen de onderzoeks- 
en ontwikkelingsfase en het inzetten van 
commerciële hoeveelheden eindproducten. PCP 
valt niet onder de aanbestedingsrichtlijnen; 
de Europese Commissie heeft in 2007 een 
specifiek richtsnoer voor de lidstaten uitgewerkt 
waarin wordt uiteengezet hoe PCP-procedures 
het best kunnen worden ontwikkeld2.

Zoals al is aangegeven in de inleiding, gaat 
deze handleiding over PPI. PCP wordt in deze 
handleiding alleen genoemd om PPI in zijn 
algemene beleids- en economische context 
te plaatsen. Waar wordt verwezen naar 
beide instrumenten – PPI en PCP – wordt de 
formulering “innovatieaanbesteding” gebruikt.

Kader 2 —  Innovatieaanbestedingen: wat zijn PCP en PPI?

Feiten en cijfers

Overheidsopdrachten voor innovatieve oplos-
singen (PPI) spelen een belangrijke rol bij het 
verbeteren van de efficiëntie en de kwaliteit 
van overheidsdiensten, waarbij belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen worden aange-
pakt. Ze dragen bij aan de beste prijs-kwali-
teitsverhouding voor overheidsgeld en aan 

bredere economische, ecologische en maat-
schappelijke voordelen door de ontdekking van 
nieuwe concepten, de omzetting ervan in in-
novatieve producten en diensten, en aldus de 
bevordering van duurzame economische groei, 
hetgeen Europese bedrijven en kmo’s ten goe-
de komt.

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/proposal_for_a_regulation_of_the_european_parliament_and_of_the_council_laying_down_the_rules_for_the_participation_and_dissemination_in_horizon_2020%20%282014-2020%29.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/proposal_for_a_regulation_of_the_european_parliament_and_of_the_council_laying_down_the_rules_for_the_participation_and_dissemination_in_horizon_2020%20%282014-2020%29.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/com_2007_799.pdf
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Overheidsopdrachten voor innovatieve 
oplossingen (PPI) zijn in het bijzonder nut-
tig op bepaalde gebieden (zoals mobili-
teit, gezondheidszorg, bouw, e-overheid, 
afvalbeheer, recycling) waar de vraag 
voor een groot gedeelte afkomstig is van 
de overheidssector, die aanbestedingen 
kan inzetten bij de aanpak van belang-
rijke maatschappelijke uitdagingen zoals 
duurzaam vervoer, efficiënt gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen of gezondheids-
zorg en vergrijzing.

Door overheidsopdrachten voor innovatieve 
oplossingen (PPI) kan in een vroeg stadium 
worden vastgesteld hoe realistisch specifieke, 
concrete inkoopbehoeften zijn met betrekking 
tot haalbare oplossingen. Leveranciers kun-
nen beter anticiperen op de vraag naar 
nieuwe oplossingen en de ontwikkelings-
tijd verkorten. Aanbesteders kunnen concur-
rerende oplossingen met elkaar vergelijken en 
een betere prijs krijgen voor een innovatieve 
oplossing die beter aansluit op hun doel. Over-
heidsinstanties kunnen invloed uitoefenen 
op de levering van innovatieve oplossingen 
vanaf de vraagzijde en als hefboom fungeren 
voor meer investeringen in O&O en innovatie.

Door het stimuleren van innovatie vanaf de 
vraagzijde en het sturen van de ontwikkeling 
en eerste toepassing van innovatieve oplossin-
gen die voorzien in de behoeften van de over-
heidsmarkt, kunnen overheidsopdrachten voor 

innovatieve oplossingen (PPI) aanbesteders in 
staat stellen de kosten van onnodige ken-
merken te vermijden, afhankelijkheid van 
één leverancier te voorkomen en rekening 
te houden met de eisen van de overheids-
sector op langere termijn.

Wanneer aanbesteders voldoende kritische 
massa hebben, kunnen ze nieuwe leidende 
markten creëren door initiatieven vanaf de 
vraagzijde, zodanig dat volledige sectoren 
overschakelen van merkgebonden naar open, 
gestandaardiseerde oplossingen en flexibeler 
ontwerpen voor oplossingen bieden. In som-
mige sectoren is de vraagdruk van de over-
heidssector de belangrijkste factor voor de 
ontwikkeling van nieuwe markten voor innova-
tieve oplossingen. 

Ondanks de potentiële voordelen van over-
heidsopdrachten voor innovatieve oplossingen 
(PPI) voor zowel de efficiëntie van overheids-
diensten als voor het vinden van nieuwe oplos-
singen voor maatschappelijke behoeften, zijn 
overheidsinstanties veelal geneigd een 
risicomijdende benadering voor innova-
tieaanbesteding te kiezen. Aanbestedende 
overheidsdiensten schrijven nog altijd refe-
rentievoorwaarden en kiezen nog altijd voor 
de laagste offerte of de laagste prijs als het 
belangrijkste criterium bij de beoordeling van 
de ontvangen inschrijvingen. Om overheidsop-
drachten strategischer in te zetten, moet een 
aantal hindernissen worden overwonnen.

Kader 3 —   Wat weerhoudt de grote meerderheid van aanbestedende overheidsdiensten ervan 
innovatieve oplossingen in te kopen?

Feiten en cijfers

Wat weerhoudt de grote meerderheid van aanbestedende overheidsdiensten  
ervan innovatieve oplossingen in te kopen?

•	 Gebrek aan kennis en deskundigheid op het gebied van: praktijken die innovatie, risicobeheer 
bij aanbestedingen en markt- en technologische ontwikkelingen bevorderen.

•	 Verkeerde prioriteiten, waarbij de nadruk ligt op kosten op korte termijn en het nemen van 
de extra risico’s (en opstartkosten) van het inkopen van innovatieve oplossingen niet wordt 
gestimuleerd, ook al zouden deze op de middellange en lange termijn tot kostenbesparing en 
meer efficiëntie leiden.

•	 Overheidsbeleid en -strategieën die hier niet aan zijn aangepast, aangezien aanbesteding 
wordt behandeld als een zuiver administratieve, juridische of financiële taak die los staat van 
overheidsbeleidsdoelstellingen op het gebied van gezondheidszorg, milieu, energie enz.
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3 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/innobarometer/index_en.htm
4 https://www.gov.uk/government/policies/investing-in-research-development-and-innovation/supporting-pages/using-government-purchasing-power-to-stimulate-innovation
5 http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/SBIR%20brochure%20The%20power%20of%20public%20procurement.pdf
6 http://www.vinnova.se/en/About-VINNOVA/Strategiska-omraden/Innovation-management/Innovation-procurement/
7 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/home
8 http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=innodemanda&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=1549&xtmc=innodemanda&xtcr=2
9 http://www.innovation.gov.au/Innovation/PublicSectorInnovation/Pages/default.aspx
10 http://www.bme.de/ en voor advies http://www.koinno-bmwi.de/system/publications/files/000/000/201/original/BMWi_Leitfaden_KOINNO_web.pdf?1400241968 
11 http://www.redressement-productif.gouv.fr/soutien-a-linnovation-par-lachat-public en voor advies http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_

publics/conseil_acheteurs/guides/guide-pratique-achat-public-innovant.pdf 
12 http://www.parp.gov.pl/index/more/25554 en http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/2776CA90-55D5-45B3-80C8-B9A5DF0078ED/50209/NowePodejscieENG.pdf
13 http://www.tem.fi/en/innovations/demand_and_user-driven_innovation/demand_driven_innovation_policy/public_procurement en http://www.tekes.fi/en/programmes-and-

services/tekes-programmes/smart-procurement/
14 http://www.oecd.org/sti/demand-sideinnovationpolicies.htm
15 http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_CRA%2FWrapperBandiLayout&cid=1213588632524&p=1213588632524&pagename= 

DG_CRAWrapper
16 In het kader van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie.

•	 Onvoldoende vermogen bij overheidsorganisaties om innovatieve oplossingen te identificeren, 
waarbij er weinig of geen middelen specifiek zijn ingezet voor het identificeren of beoordelen 
van innovaties, of voor het bepalen of problemen doeltreffender zouden kunnen worden 
aangepakt met innovatieve oplossingen. en

•	 Versnippering van de vraag/onvoldoende kritische massa doordat het aanbesteden 
gespreid over landen en over administratieve grenzen plaatsvindt, met als gevolg dat de 
afzonderlijke aanbestedingen zo klein zijn dat bedrijven niet de moeite nemen innovatieve 
oplossingen aan te bieden. 

Vanuit het standpunt van de bedrijven 
hebben, zoals sinds 2009 regelmatig is 
bevestigd door Innobarometer-enquêtes3, 
maar heel weinig Europese bedrijven (7 % van 
de respondenten) de kans gehad innovatieve 
oplossingen te verkopen aan aanbestedende 
overheidsdiensten.

De conclusies van de Innobarometer-enquêtes 
over kansen voor bedrijven om innovatieve 
oplossingen te verkopen aan openbare 
inkopers worden bevestigd door andere studies 
waaruit blijkt hoe moeilijk het voor kmo’s is 
overheidsopdrachten binnen te halen. 

Deze factoren samen belemmeren de 
toegang van overheidsinstanties tot het 
innovatiepotentieel van kmo’s.

1.2  Wat is er gedaan om 
overheidsopdrachten voor 
innovatieve oplossingen in 
Europa te ondersteunen?

Gezien de mogelijkheden die innovatieaanbe-
steding – zowel PPI als PCP – biedt om groei en 
werkgelegenheid te stimuleren, ondersteunen 
en gebruiken sommige lidstaten (waaronder 
het Verenigd Koninkrijk4, Nederland5, Zweden6, 
Italië7, Spanje8, Oostenrijk9, Duitsland10, Frank-
rijk11, Polen12 en Finland13), al tien tot vijftien 
jaar PPI (en ook PCP) door specifieke beleidsac-
ties die vaak worden ontwikkeld via nationale 

en soms regionale innovatiebureaus (o.a. BIS 
(UK), het Agentschap (NL), VINNOVA (SE), TE-
KES (FI) en IWT (Vlaanderen, BE)). 

Deze programma’s, waarin vaak kwantitatieve 
doelen zijn gesteld voor het aandeel van over-
heidsopdrachten voor innovatieve oplossingen 
in het totale volume aan aanbestedingen (bv. 
Nederland 2,5 %, Frankrijk 2 %, Spanje 3 %), 
zijn erop gericht aanbesteders te stimuleren 
om op innovatie gerichte overwegingen en be-
naderingen in hun normale aanbestedingsac-
tiviteiten op te nemen. In de afgelopen jaren 
hebben bijna alle lidstaten beleidsacties met 
betrekking tot PPI ontwikkeld.

Meer recent hebben Europese regio’s gerichte 
maatregelen genomen om hun aanbesteden-
de overheidsdiensten te ondersteunen bij het 
aanbesteden van innovatieve oplossingen en 
diensten. Vlaanderen14 (BE) en Lombardije15 
(IT) zijn in dit opzicht pioniers.

Op EU-niveau heeft de Europese Commissie 
PPI sinds 2009 aanzienlijk en in toenemende 
mate gesteund16. De steun vanuit de Europese 
Commissie kan worden onderverdeeld in drie 
categorieën(zie bijlage 1):

•	 Ten eerste, directe steunmaatregelen 
ter vermindering van de financiële ri-
sico’s van overheidsopdrachten voor inno-
vatieve oplossingen (PPI). Hiertoe behoren 
zowel financiële steun aan de oprichting 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/innobarometer/index_en.htm
https://www.gov.uk/government/policies/investing-in-research-development-and-innovation/supporting-pages/using-government-purchasing-power-to-stimulate-innovation
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/SBIR%20brochure%20The%20power%20of%20public%20procurement.pdf
http://www.vinnova.se/en/About-VINNOVA/Strategiska-omraden/Innovation-management/Innovation-procurement/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/home
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=innodemanda&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=1549&xtmc=innodemanda&xtcr=2
http://www.innovation.gov.au/Innovation/PublicSectorInnovation/Pages/default.aspx
http://www.bme.de/
http://www.koinno-bmwi.de/system/publications/files/000/000/201/original/BMWi_Leitfaden_KOINNO_web.pdf?1400241968
http://www.redressement-productif.gouv.fr/soutien-a-linnovation-par-lachat-public
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-pratique-achat-public-innovant.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-pratique-achat-public-innovant.pdf
http://www.parp.gov.pl/index/more/25554
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/2776CA90-55D5-45B3-80C8-B9A5DF0078ED/50209/NowePodejscieENG.pdf
http://www.tem.fi/en/innovations/demand_and_user-driven_innovation/demand_driven_innovation_policy/public_procurement
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/smart-procurement/
http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/smart-procurement/
http://www.oecd.org/sti/demand-sideinnovationpolicies.htm
http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_CRA%2FWrapperBandiLayout&cid=1213588632524&p=1213588632524&pagename=DG_CRAWrapper
http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_CRA%2FWrapperBandiLayout&cid=1213588632524&p=1213588632524&pagename=DG_CRAWrapper
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van grensoverschrijdende aanbestedings-
netwerken en een financiële bijdrage aan 
de inkoop van innovatieve oplossingen, een 
zogenaamde “aanvullende bijdrage”.

•	 Ten tweede, indirecte steunmaatregelen 
om de vaardigheden van ambtenaren 
die zich met aanbestedingen 
bezighouden, te verbeteren, zoals een 
webplatform voor de uitwisseling van 
beste praktijken en ervaringen op het 
gebied van overheidsopdrachten voor 
innovatieve oplossingen (PPI); begeleiding 
bij overheidsopdrachten voor innovatieve 
oplossingen op specifieke terreinen (bv. 
duurzame bouw, gezondheidszorg).

•	 Ten derde, begeleidende maatregelen 
om beter feitenmateriaal te verzame-
len, zoals het meten van overheidsopdrach-
ten voor innovatieve oplossingen (PPI) en 
precommerciële inkoop (PCP) en het bench-
marken van acties van lidstaten ter onder-
steuning van overheidsopdrachten voor in-
novatieve oplossingen (PPI).

In 2013 is in het kaderprogramma voor con-
currentievermogen en innovatie en het zeven-
de kaderprogramma voor onderzoek en ont-
wikkeling 94,5 miljoen EUR toegewezen aan 
innovatieaanbesteding – zowel voor PPI als 
PCP. 

De Europese Commissie is van plan om, in 
het licht van het Europese O&O&I-program-
ma Horizon 2020, de komende jaren nieuwe 
mogelijkheden te ontwikkelen voor het finan-
cieren en bevorderen van innovatieaanbeste-
ding (zowel PPI als PCP); zie punt 2.3 van deze 
handleiding.

Daarnaast is het platform voor innovatie-
aanbestedingen een nieuw systeem dat 
erop gericht is overheidsopdrachten voor 
innovatieve oplossingen algemeen ingang 
te doen vinden in Europa. Het is ontwikkeld 
om overheden, aanbesteders, beleidsmakers, 
onderzoekers en andere belanghebbenden te 
helpen de kracht van PPI optimaal te benutten. 
Het PPI-platform is speciaal afgestemd op de 
behoeften van deze gebruikers en bevat de 
volgende onderdelen:

•	 De website van het  
PPI-platform

 
 www.innovation-procurement.org is het 

eerste contactpunt voor alles wat met 
PPI te maken heeft. Het bevat het laatste 
nieuws, informatie over evenementen, 
het Europese rechtskader, beleidsonder-
steuning en updates over projecten op 
het gebied van PPI.

•	 Het forum voor aanbestedingen www.
procurement-forum.eu is een forum waar 
aanbesteders en andere belanghebben-
den kunnen discussiëren, informatie kun-
nen delen en met elkaar in contact kunnen 
komen. Ze kunnen commentaar posten en 
documenten, beelden en video’s uploa-
den. Gebruikers kunnen groepen creëren 
– een ideale manier voor het ontwikkelen 
en coördineren van projecten.

•	 Het middelencentrum www.innovati-
on-procurement.org/resources biedt een 
centrale kennisbank op het gebied van 
PPI. Hier worden op één plek nuttige 
documenten en voorbeelden verzameld. 
Het centrum bevat onder meer natio-
nale en Europese beleids- en strategie-
documenten, instrumenten, casestudy’s, 
gegevens over projecten en initiatieven, 
en verslagen.

•	 De prijs voor overheidsopdrachten op 
het gebied van innovatie http://www.
innovation-procurement.org/award heeft 
als doel erkenning te geven aan succes-
volle praktijken op het gebied van over-
heidsopdrachten die zijn gebruikt voor de 
inkoop van innovatieve, doeltreffendere 
en efficiëntere producten of diensten.

Feedback op het platform is welkom en kan 
worden verzonden naar info@innovation-
procurement.org Activiteiten van het platform, 
waaronder awards en evenementen, kunnen 
worden gevolgd op:

•	  @ProcureInno; 

•		 	Supporting Public Procurement 
of Innovative solutions.

http://www.innovation-procurement.org/
http://www.procurement-forum.eu/
http://www.procurement-forum.eu/
http://www.innovation-procurement.org/resources
http://www.innovation-procurement.org/resources
http://www.innovation-procurement.org/award
http://www.innovation-procurement.org/award
mailto:info@innovation-procurement.org
mailto:info@innovation-procurement.org
mailto:info@innovation-procurement.org
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17 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_en.htm 

Hoe kunnen het Europese 
rechtskader en EU-programma's 

overheidsopdrachten voor inno  va-
tieve oplossingen ondersteunen?

Er zijn in hoofdzaak twee manieren waarop 
Europese aanbestedende overheidsdiensten 
bij het inkopen van meer innovatieve oplossin-
gen worden ondersteund: ten eerste door een 
innovatievriendelijker rechtskader en ten 
tweede door de uitwerking van beleidson-
dersteunende acties ten behoeve van aan-
bestedende overheidsdiensten en ondersteu-
nende organisaties. Hieronder wordt ingegaan 
op elk van deze mogelijkheden.

2.1  Het rechtskader: nieuwe EU-
richtlijnen voor aanbestedingen

Voor overheidsopdrachten gelden op dit mo-
ment de aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/
EG (het plaatsen van opdrachten in de secto-
ren water- en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten), 2004/18/EG (overheidsopdrach-
ten voor werken, leveringen en diensten) en 
2009/81/EG (opdrachten op het gebied van 
defensie en veiligheid). 

De nieuwe Richtlijnen voor overheidsopdrach-
ten 2014/24/EU en 2014/25/EU ter vervanging 
van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG17 

zijn op 17 april 2014 in werking getreden. De 
nieuwe richtlijnen moedigen bedrijven 
aan hun innovatievermogen te ontwikke-
len, waarbij de basisvereisten van con-
currentie, transparantie en gelijke behan-
deling gehandhaafd blijven. De lidstaten 
moeten deze nieuwe richtlijnen uiterlijk in 
april 2016 in nationale wetgeving hebben 
omgezet. 

De huidige onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking van een 
aankondiging van opdracht wordt vervangen 
door de nieuwe mededingingsprocedure 
met onderhandeling. Om eerlijkheid, 
transparantie en efficiëntie te waarborgen, is 
deze nieuwe procedure helder gestructureerd 
en verzekert ze gelijke uitwisseling van 
informatie tussen de aanbestedende dienst 
en inschrijvers. De procedure richt zich 
vooral op de verbetering en aanpassing van 
de aanbestedingen en geeft aanbestedende 
diensten doeltreffende instrumenten in handen 
om het best mogelijke aanbestedingsresultaat 
uit de onderhandelingen te halen. 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32009L0081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32009L0081
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18 Het innovatiepartnerschap wordt door de lidstaten uiterlijk in april 2016 in nationale wetgeving omgezet – maar wordt door het O&O&I-programma van Horizon 2020 niet 
financieel ondersteund. 

In de tweede plaats is de concurrentiegerichte 
dialoog vereenvoudigd, in het bijzonder voor 
technisch en financieel complexe projecten. 

Deze procedures geven aanbestedende diensten 
meer flexibiliteit bij, meer mogelijkheden voor 
en nieuwe wegen naar aanbestedingen. Zij 
krijgen veel meer vrijheid om te kiezen welk 
type procedure het best aansluit bij hun wensen 
en hoe deze procedure het best kan worden 
vormgegeven. Aanbestedende diensten kunnen 
deze procedures doeltreffend gebruiken in alle 
situaties waarin onderhandelingen noodzakelijk 
zijn (bv. voor opdrachten waarin ontwerp of 
innovatie aanwezig zijn, of wanneer technische 
specificaties niet voldoende vastgelegd kunnen 
worden). Aanbesteders krijgen dus meer 
flexibiliteit wanneer zij de procedure kiezen die 
in hun behoeften voorziet, en wanneer ze een 
reeks verschillende oplossingen beoordelen.

De nieuwe regelgeving introduceert ook 
een nieuwe procedure, het zogenaamde 
innovatiepartnerschap18, om aanbestedende 
overheidsdiensten de mogelijkheid te bieden 
een innovatieve oplossing op maat te laten 
ontwikkelen die op hun eisen is afgestemd. 
Het innovatiepartnerschap voorziet in O&O-
financiering voor een innovatieve oplossing 

binnen dezelfde procedure als de aanbesteding 
van de oplossing. Deze procedure is daarom 
niet relevant voor in het kader van Horizon 
2020 gefinancierde PPI.

De richtlijnen voor overheidsopdrachten van 
2014 bevatten niet alleen de hierboven be-
schreven nieuwe en herziene procedures voor 
aanbestedende diensten, ze vergemakkelij-
ken ook aanbestedingstrajecten die “innova-
tievriendelijk” zijn gebleken. De mogelijkheid 
van voorafgaande marktconsultaties wordt 
onderstreept. De mogelijkheid om milieu- en 
maatschappelijke overwegingen mee te laten 
wegen in verscheidene stadia van het aan-
bestedingsproces en de hantering van het 
criterium voor levenscycluskosten tijdens de 
gunningsfase krijgen een sterkere juridische 
basis. Door inkopers de mogelijkheid te bieden 
zich te richten op criteria die verder gaan dan 
de initiële aankoopkosten, kunnen milieu- en 
maatschappelijke criteria en het criterium voor 
levenscycluskosten innovatieve oplossingen 
bevorderen omdat die op basis van hun finan-
ciële voordelen op lange termijn meer punten 
kunnen krijgen. Ook door het gebruik van func-
tionele of prestatiegerelateerde specificaties 
kan meer ruimte voor innovatieve oplossingen 
worden gecreëerd.

Kader 4 —  Aanbestedingsrichtlijnen 2014

Feiten en cijfers

Aanbestedingsrichtlijnen 2014
Samenvatting van bepalingen die van belang zijn voor PPI

1. Stroomlijnen van documentatievereisten in de selectiefase om de deelname van kmo’s 
aan overheidsopdrachten aan te moedigen

2. Verduidelijken van de vrijstelling voor O&O-diensten of zogenaamde precom-
merciële inkoop (die in het rechtskader van 2004 al bestond) om aanbestedende 
overheidsdiensten aan te moedigen de ontwikkeling van nieuwe/innovatieve oplossingen te  
stimuleren

3. Verduidelijken van de regels voor voorafgaande marktconsultaties om een betere 
raadpleging van de markt en stimulering van de markt mogelijk te maken 

4. Aanmoedigen van functionele en prestatiegerelateerde specificaties om de ontwikkeling 
van innovatie beter te stimuleren door technische specificaties te vermijden 

5. Aanmoedigen van de mededingingsprocedure met onderhandeling om een betere 
raadpleging van de markt en stimulering van de markt mogelijk te maken 
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19 Zie http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/index_en.htm 

6. Ruimere beschikbaarheid van de concurrentiegerichte dialoog om de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen beter te stimuleren

7. Mogelijkheid om milieu- en maatschappelijke criteria te hanteren en rekening te 
houden met levenscycluskosten om de ontwikkeling van innovatieve oplossingen beter te 
stimuleren 

8. Mogelijkheid om gunningscriteria te introduceren die betrekking hebben innovatieve 
kenmerken (artikel 67 van de herziene richtlijn)

9. Verduidelijken van de regels voor gemeenschappelijke (grensoverschrijdende) 
aanbesteding om meer marktdruk te creëren en het individuele inkooprisico van innovatieve 
projecten in een vroeg stadium met een onzekere uitkomst te spreiden 

10. Opzetten van de jaarlijkse rapportage door de lidstaten over overheidsopdrachten voor 
innovatieve oplossingen en de deelname van kmo’s om een beter kwalitatief en kwantitatief 
beeld te krijgen van de aard van aanbestedingen

Ten slotte zijn de selectieprocedures en de 
documentatievereisten op een aantal punten 
aangepast, met als doel kmo’s, die in veel ge-
vallen zeer innovatief zijn, een betere toegang 
te bieden tot procedures voor overheidsop-
drachten. Dankzij nieuwe regels voor gemeen-
schappelijke, grensoverschrijdende aanbeste-
dingen kunnen inkopers uit verschillende lid-
staten nu gezamenlijk inkopen. Door de vraag 
uit verscheidene lidstaten samen te voegen, 
kunnen de risico’s en de baten voor innovatie-
ve projecten worden gedeeld en kan de vraag 
worden gebundeld.

Tot slot – en dit is misschien wel de belangrijkste 
verandering – bieden de nieuwe richtlijnen de 
lidstaten een kans om overheidsopdrachten 
zowel te beoordelen vanuit een strategisch 
perspectief als om vast te stellen hoe 
innovaties en andere doelstellingen het best 
kunnen worden bereikt. In de komende jaren 
zullen veel organisaties hun aanbestedingen 
anders opzetten om betere resultaten te 
behalen.

In dit proces zal meer op elektronische systemen 
worden vertrouwd dankzij de toenemende 
stroomlijning van e-aanbestedingen als gevolg 
van de strategie van de Europese Commissie 
om ervoor te zorgen dat e-aanbesteding uiterlijk 
midden 2016 in de Europese Unie de regel is19. 
Deze ontwikkeling van e-administratie moet als 
een unieke kans worden gezien om innovatie in 
overheidsopdrachten te stimuleren.

2.2  Het potentieel van 
overheidsopdrachten  
voor innovatieve oplossingen  
in de Europese structuur-  
en investeringsfondsen

De Europese structuur- en investerings-
fondsen (ESIF) bieden steun aan zeer om-
vangrijke investeringen, in de meeste ge-
vallen via overheidsopdrachten – zie hier-
onder voor exacte gegevens – op het gebied 
van infrastructuur voor basisdiensten 
voor de burger in de sectoren energie, mi-
lieu, vervoer en ICT, en van maatschappe-
lijke, gezondheids-, onderzoeks-, innova-
tie-, bedrijfs- en onderwijsinfrastructuur. 

De fondsen richten deze investeringen 
ook op de ontwikkeling van het potentieel 
dat in de industrie van de EU aanwezig 
is. Deze steun heeft in toenemende mate 
betrekking op onderzoek en innovatie, on-
dersteunende diensten, clusters en net-
werken. Het percentage dat naar innovatie 
gaat, is van 6 % in de operationele program-
ma’s vóór 2000 gestegen naar ongeveer 25 % 
in de programma’s van 2007 tot 2013, ook in 
het kader van de doelstelling “Europese terri-
toriale samenwerking” van het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (bekend onder de 
naam “Interreg”). 

Dit wordt verder versterkt door de themati-
sche concentratie na 2013 van het Europees 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/index_en.htm


20

20 Zie http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en 
21 Zie http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm 
22 Zie http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_en.htm 
23 Zie http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/nl/information/legislation/regulations 
24 Overheidsopdrachten en cohesiebeleid, EP, 2012
 http://bookshop.europa.eu/en/public-procurement-and-cohesion-policy-pbBA3112774/?CatalogCategoryID=f.cKABstF7wAAAEjwYYY4e5K

Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) op 
investeringen in onderzoek, innovatie, ICT, con-
currentievermogen van kmo’s en koolstofarme 
economie; naar verwachting zal het fonds on-
geveer 110 miljard EUR aan deze thema’s toe-
wijzen. Daarnaast geven het Europees Sociaal 
Fonds (ESF)20, het Europees Landbouwfonds 
voor plattelandsontwikkeling (Elfpo)21 en het 
Europees Fonds voor mari tieme zaken en vis-
serij (EFMZV)22 actief steun aan innovatie en 
biedt het Cohesiefonds mogelijkheden voor de 
inkoop van innovatieve oplossingen op het ge-
bied van vervoer en energie. Deze vijf fondsen 
zijn de zogenaamde “Europese structuur- en 
investeringsfondsen” (ESIF); ze vallen onder 
afzonderlijke verordeningen maar zijn met el-
kaar verbonden door een verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen23. 

Ten aanzien van de laatste financierings-
periode van het cohesiebeleid (2007-
2013) worden in de studie uit 2012 van 
het Europees Parlement – Overheidsop-
drachten en cohesiebeleid 24 – interessan-
te conclusies getrokken over het gebruik 
van deze fondsen en de relatie ervan met 
overheidsopdrachten.

Ten eerste is uit de studie gebleken dat er 
bij veel Europese projecten die in het ka-
der van het regionaal beleid steun hebben 
ontvangen, sprake was van grootschalige 
openbare aanbestedingsprocedures. Dit 
gebeurde het meest bij grote bouwpro-
jecten in verband met investeringen in 
infrastructuur.

Over het geheel genomen vormden die 
aanbestedingen in 2007-2013 op Euro-
pees niveau 46 % van de totale begroting 
van het cohesiebeleid – ongeveer 159 mil-
jard EUR (hierin zijn alleen aanbestedin-
gen boven de publicatiedrempel van de 
EU meegerekend). Het gebruik van over-
heidsopdrachten voor het stimuleren van 
innovatieve oplossingen zou dus voor een 
aanzienlijk hefboomeffect kunnen zorgen.

Het EP-verslag geeft aan dat grootschalige 
overheidsopdrachten als onderdeel van in-
frastructuurinvesteringen (46 % van de totale 
begroting voor het cohesiebeleid) voorkomen 
in de volgende sectoren:

•	 vervoer (24 %);

•	 milieu (directe investeringen, 15 %); en

•	 energie, ICT-infrastructuur, stadsontwikke-
ling (renovatie, vernieuwing, huisvesting), 
infrastructuur voor gezondheidszorg, onder-
zoek en onderwijs.

Grootschalige overheidsopdrachten vertegen-
woordigen:

i. 144 miljard EUR in minder ontwikkelde re-
gio’s (“convergentiedoelstelling”) of 80 % 
van de totale begroting voor het cohesie-
beleid; 52 % van de begroting voor deze 
regio’s wordt besteed aan grote infrastruc-
tuur; en

ii. 14,5 miljard EUR in meer ontwikkelde re-
gio’s (“concurrentievermogendoelstelling”) 
of 21 % van de totale begroting.

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/nl/information/legislation/regulations
http://bookshop.europa.eu/en/public-procurement-and-cohesion-policy-pbBA3112774/?CatalogCategoryID=f.cKABstF7wAAAEjwYYY4e5K
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Ten tweede laat het rapport zien hoe 
financiering van de cohesiefondsen wordt 
gebruikt in het kader van kleinschaligere 
overheidsopdrachten, kleinere opdrachten 
en de inkoop van goederen en diensten, in het 
bijzonder met betrekking tot de verwerving 
van:

•	 private en overheidsinkoop van ICT-
producten en -diensten;

•	 machines, uitrusting en kleine infrastructuur;

•	 diensten voor steun aan kmo’s;

•	 diensten op het gebied van onderwijs en 
opleiding voor menselijk kapitaal voor OTOI, 
werkgelegenheid en sociale inclusie.

Deze gegevens laten het enorme potentieel 
zien in termen van de begrotingen en de 
betrokken economische sectoren. Dit zijn 
sectoren met veel werkgelegenheid, waar veel 
behoefte is aan innovatie en waar Europese 
bedrijven aan de wereldtop staan.

In de nieuwe ESIF-investeringsregels 
die vanaf 2014 worden ingevoerd, ligt 
het accent meer op de noodzaak om op 
nieuwe gebieden actief te zijn, nieuwe 
soorten acties te ondernemen en nieuwe 
prioriteiten te stellen. Hierbij moeten 
de volgende verschuivingen worden 
opgemerkt:

Kader 5 —  Belangrijkste doelstellingen voor uitgaven binnen het cohesiebeleid (2007-2013)

Feiten en cijfers

GROOTSCHALIGE OVERHEIDSOPDRACHTEN ALS  
ONDERDEEL VAN INFRASTRUCTUURINVESTERINGEN

INTERVENTIE-
GEBIED

EU-
FINANCIERING  

IN EUR 

% VAN 
TOTAAL % CONV % RCE % ETC FONDSEN

Vervoer 81	738	956	640 23,70 % 27,50 % 6,00 % 13,70 % EFRO, CF

Milieu (directe 
investeringen)

50	060	003	266 14,50 % 16,10 % 6,30 % 16,00 % EFRO, CF

Energie 10	814	179	032 3,10 % 3,10 % 3,30 % 4,30 % EFRO, CF

ICT-infrastructuur 2	304	553	527 0,70 % 0,70 % 0,60 % 0,70 % EFRO, CF

Stadsontwikkeling 
(renovatie, 
vernieuwing, 
huisvesting)

14	538	939	438 4,20 % 4,20 % 4,70 % 2,90 % EFRO

Infrastructuur voor 
gezondheidszorg

5	185	363	033 1,50 % 1,70 % 0,50 % 1,20 % EFRO

Onderwijs-
infrastructuur

7	255	060	786 2,10 % 2,40 % 0,60 % 0,70 % EFRO

Subtotaal - 
relevant 159	456	631	903 46,30 % 51,50 % 20,80 % 37,60 %  

Bron: Overheidsopdrachten en cohesiebeleid, EP, 2012: http://bookshop.europa.eu/en/public- 
procurement-and-cohesion-policy-pbBA3112774/?CatalogCategoryID=f.cKABstF7wAAAEjwYYY4e5K

http://bookshop.europa.eu/en/public-procurement-and-cohesion-policy-pbBA3112774/?CatalogCategoryID=f.cKABstF7wAAAEjwYYY4e5K
http://bookshop.europa.eu/en/public-procurement-and-cohesion-policy-pbBA3112774/?CatalogCategoryID=f.cKABstF7wAAAEjwYYY4e5K
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25 Ibid.

•	 het accent op de ontwikkeling van 
“coöperatieve partnerschappen” door 
de regio’s tussen actoren uit onderzoek, 
onderwijs en innovatie; 

•	 de mogelijkheid om te “investeren” op 
gebieden als milieu-innovatie, maatschap-
pelijke innovatie, toepassingen bij over-
heidsdiensten; 

•	 de mogelijkheid om gebruik te maken van 
“vraagstimulering” voor: innovaties, net-
werken, clusters, validering van producten 
in een vroeg stadium, geavanceerde fa-
bricagemogelijkheden en eerste productie, 
met name in belangrijke ontsluitende tech-
nologieën en de verspreiding van algemene 
technologieën; 

•	 de ontwikkeling en invoering van op-
lossingen inzake e-overheid, e-learning, 
e-inclusie, e-cultuur en e-gezondheid, ver-
sterking van de institutionele capaciteit 
en efficiëntie van overheidsinstanties, on-
dersteuning van de overgang naar een 
koolstofarme economie, aanpassing aan 
de klimaatverandering, risicopreventie en 
-beheer, milieubehoud en -bescherming en 
bevordering van efficiënt gebruik van hulp-

bronnen, bevordering van duurzaam vervoer 
en het wegnemen van knelpunten in belang-
rijke netwerkinfrastructuren, bevordering 
van duurzame werkgelegenheid van goede 
kwaliteit en ondersteuning van de arbeids-
mobiliteit behoren tot de investeringsprio-
riteiten. Dit biedt een aanzienlijk potentieel 
voor het creëren van meer vraag naar 
innovatieve producten en diensten via 
overheidsopdrachten voor innovatieve 
oplossingen (PPI)25.

Of dit potentieel van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen ook werkelijk zal worden 
gerealiseerd, hangt voor een belangrijk deel af 
van de beherende autoriteiten, dat wil zeggen 
nationale en regionale autoriteiten, en de 
prioriteiten en de wijze van tenuitvoerlegging 
die zij voor de volgende ESIF-programma’s 
kiezen. Om PPI te mogen gebruiken, is het 
niet noodzakelijk dat PPI expliciet in de ESIF-
programma’s wordt genoemd. Het zou echter 
worden gewaardeerd als PPI zou worden 
genoemd als een type actie of een voorbeeld 
van acties die kunnen worden gesteund, of als 
richtsnoer voor de selectie van concrete acties 
onder de desbetreffende prioriteitsas (zie 
artikel 96, lid 2, onder b)).

Kader 6 —  PPI kan een centrale rol spelen in de structuur- en investeringsfondsen 

Feiten en cijfers

PPI kan in drie verschillende opzichten  
een centrale rol spelen in ESIF-programma’s door:

1. De verbetering van innovatieve openbare aanbestedingsprocedures en vaardigheden 
van ambtenaren die zich met aanbestedingen bezighouden, te ondersteunen: de 
programma’s van het Europees Sociaal Fonds kunnen de aanbestedingsvaardigheden van 
nationale en regionale autoriteiten verbeteren (onder “investeringsprioriteit” 11 voor de 
verbetering van de institutionele capaciteit van de overheid) of het EFRO zou de invoering van 
e-aanbestedingstools en -procedures kunnen ondersteunen (onder investeringsprioriteit 2c 
voor de stimulering van ICT-toepassingen voor e-overheid). Ook kan steun worden gegeven 
aan wederzijds leren van overheidsinstanties met betrekking tot PPI (zie voorbeelden in 
bijlage 2). Welke investeringsprioriteit wordt gebruikt, hangt af van het specifieke doel. Als 
verbetering van e-overheid het belangrijkste doel is, geldt als beperking dat de investeringen 
onder één strategie moeten vallen en bijvoorbeeld niet mogen zijn gespreid over een 
strategie voor de modernisering van de overheidssector en een afzonderlijke strategie voor  
e-overheid.
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Aangezien de vaststelling van elf investe-
ringsprioriteiten een heel belangrijk element 
van de ESIF-programma’s is, moet worden op-
gemerkt dat praktisch alle elf investerings-
prioriteiten van de ESIF het gebruik van PPI 
mogelijk maken. 

Om echter een verkeerde indeling van acties 
te vermijden – bijvoorbeeld om te voldoen aan 
“voorwaarden ten aanzien van thematische 
concentratie” – moet een directe koppeling 
tussen het gebruik van PPI binnen de investe-
ringsprioriteit worden gewaarborgd. 

Aangezien de directe begunstigden van PPI-ac-
ties altijd overheidsinstanties (instanties die 
onder de aanbestedingsrichtlijnen vallen) zijn, 

moet hierbij worden opgemerkt dat deze ac-
ties niet kunnen worden gebruikt onder inves-
teringsprioriteiten 3 a)-d) (versterking van het 
concurrentievermogen van kmo’s) voor directe 
steun aan kmo’s, met uitzondering van aan-
bestedingen van overheidsinfrastructuur of 
-diensten die specifiek ter ondersteuning van 
kmo’s worden ingekocht (bv. een starterscen-
trum, uitrusting voor een FabLab enz.). PPI- 
acties kunnen echter indirect innovatieve  
kmo’s helpen doordat ze hierdoor een 
kans krijgen een leidende klant te vinden 
en hun innovaties sneller naar de markt 
te brengen en hun investeringen sneller 
terug te verdienen.

26 Er wordt op dit moment onder leiding van DG REGIO gewerkt aan een handleiding voor professionals over het vermijden van veelvoorkomende fouten in door ESI-fondsen 
gefinancierde projecten; deze zal in het najaar van 2014 beschikbaar komen op http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

2. Innovatie bevorderen via overheidsopdrachten via de ontwikkeling van innovatieve 
oplossingen voor de behoeften van de overheidssector (onder EFRO-investeringsprioriteit 
1b, of 4f voor onderzoek en innovatie op het gebied van koolstofarme technologieën). 
Dat houdt in dat versterking van innovatie (waaronder de verbetering van innovatie in de 
overheidssector) het hoofddoel moet zijn en dat het grootste deel van de begroting hierheen 
moet gaan en bijvoorbeeld niet naar doelstellingen op het gebied van vervoer, milieu of 
gezondheidszorg. Ze zijn afhankelijk van de slimme specialisatiestrategieën (RIS3), d.w.z. 
een nieuwe generatie innovatiestrategieën die door regio’s en nationale overheden via een 
zakelijk ontdekkingsproces moeten worden ontwikkeld, om prioriteiten vast te stellen op basis 
van concurrentievoordeel en opkomende kansen en marktontwikkelingen.

3. Het bevorderen van bredere publieke voordelen door het kopen van innovatieve 
oplossingen (onder investeringsprioriteiten 1a, 2, 4-10, d.w.z. de invoering van innovatie-
ve oplossingen voor problemen in verband met energie, milieu, klimaatverandering, efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, duurzaam vervoer, ICT, gezondheidszorg, onderwijs-, maatschappe-
lijke en onderzoeksinfrastructuren, enz. voornamelijk vanuit het EFRO en het Cohesiefonds, 
maar ook vanuit het Elfpo, het EFMZV en het ESF).

Kader 7 —  Steun van de structuurfondsen voor overheidsopdrachten26

Feiten en cijfers

Steun van de structuurfondsen voor overheidsopdrachten

Er gelden geen speciale regels voor steun van de structuurfondsen aan overheids-
opdrachten. Wat betreft de procedures, moeten de aanbestedingsrichtlijnen van de EU worden 
nageleefd. Wat betreft het soort en de hoeveelheid ingekochte goederen en diensten, is de enige 
eis dat deze in overeenstemming zijn met de prioriteiten en de begrotingstoewijzingen in het 
desbetreffende ESIF-programma. De naleving van de regels voor overheidsopdrachten schijnen 
voor veel beheerinstanties echter aanzienlijke problemen op te leveren, aangezien een groot 
aantal van de fouten die in audits van de structuurfondsen worden vastgesteld, betrekking 
hebben op de naleving van de aanbestedingsprocedures.

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
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27 Zie http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
28 Zie http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm 
29 En precommerciële inkoop (PCP).

2.3  Vooruitzichten voor PPI-
ondersteuning in het kader van 
Horizon 2020

Horizon 202027 is het financiële instrument 
voor de tenuitvoerlegging van de Innova-
tie-Unie28 – een vlaggenschipinitiatief van 
Europa 2020 dat als doel heeft het mondiale 
concurrentievermogen van Europa veilig te 
stellen. Horizon 2020 is gericht op: 

•	 het stimuleren van uitmuntendheid in 
wetenschap;

•	 het versterken van industrieel leiderschap;

•	 het aanpakken van maatschappelijke uitda-
gingen.

In Horizon 2020 zijn overheidsopdrachten 
voor innovatieve oplossingen (PPI)29 erkend als 
nieuwe vorm van ondersteuning van innovatie. 

Horizon 2020 voorziet in drie soorten 
steun aan overheidsopdrachten voor 
innovatieve oplossingen van aanbesteders 
uit de lidstaten en geassocieerde landen door 
toekenning van een subsidie:

•	 voor netwerkactiviteiten van aanbe-
stedende overheidsdiensten op een spe-
cifiek gebied van algemeen belang (actie 
op het gebied van coördinatie en onder-
steuning). Voor dit soort acties bedraagt 
het medefinancieringspercentage in het 
kader van Horizon 2020 100 %. Onder 
deze acties vallen normaal gesproken ook 
activiteiten voor de voorbereiding van een 
gemeenschappelijke of gecoördineerde PPI 
en het beheer en de follow-up daarvan, 
zoals activiteiten gericht op bewustmaking, 
netwerken, opleiding, evaluatie, validering 
en verspreiding van resultaten);

•	 voor medefinanciering van de prijs van een 
gemeenschappelijke of gecoördineerde 
aanbesteding van innovatieve oplossingen 
(medefinancieringsactie). Voor dit type 
acties bedraagt het medefinancieringsper-
centage in het kader van Horizon 2020 
20 %. De voor medefinanciering in aan-
merking komende kosten omvatten de prijs 
van de inkoop, maar ook de coördinatie- en 
netwerkkosten voor de voorbereiding, het 

beheer en de follow-up van de oproep tot 
inschrijving;

•	 ten derde is er binnen Horizon 2020 steun 
voorzien aan PPI die door de EU (of een 
relevant financieringsorgaan) voor eigen 
rekening of gezamenlijk met aanbeste-
dende diensten uit lidstaten en geassoci-
eerde landen (aanbestedingsactie) worden 
uitgevoerd.

Het stimuleren van aanbestedende over-
heidsdiensten en ondersteunende organi-
saties om

te gaan samenwerken met andere aan-
besteders in het kader van een Horizon 
2020-project kan niet alleen helpen vast te 
stellen wat de modernste technologie en 
de meest recente prestatieniveaus zijn, 
maar kan ook bevorderen dat de aanbeste-
dingsprocedures op de juiste wijze worden 
uitgevoerd, overeenkomstig de richtlijnen en 
het risicobeheer van PPI-projecten. 

Samenwerken kan ook leiden tot lagere 
kosten voor de innovatieve oplossing, 
dankzij schaalvoordelen door een grotere 
omvang van de aanbesteding. Dergelijke 
Horizon 2020-projecten kunnen ook de aan-
besteding van extra hoeveelheden van de 
innovatieve oplossingen via ESIF bevorderen.

Om in het kader van Horizon 2020 steun te 
ontvangen, moeten deze groepen aan-
bestedende overheidsdiensten zich aan 
bepaalde administratieve regels houden, 
overeenkomstig de regels voor deelname 
aan Horizon 2020. Bijvoorbeeld: een con-
sortium moet bestaan uit deelnemers uit ten 
minste drie verschillende landen, waarvan 
ten minste twee aanbestedende overheids-
diensten uit twee verschillende landen met 
gemeenschappelijke aanbestedingsbehoeften. 
Daarnaast kunnen andere aanbesteders – bv. 
uit de private sector of ngo’s – die diensten 
van algemeen belang leveren, en andere enti-
teiten die de aanbesteders helpen, deelnemen 
in een consortium. 

PPI-acties zullen waarschijnlijk voornamelijk 
worden gebruikt in het kader van de drie prioritei-
ten van Horizon 2020: “Excellente wetenschap”, 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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30 Zie voor openbare oproepen http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
31 Zie http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/research_enquiry_service.html 

“Industrieel leiderschap” en “Maatschappelijke 
uitdagingen” (gezondheid, demografische ver-
anderingen en welzijn, voedselveiligheid, duur-
zame landbouw en bosbouw, onderzoek voor 
zee-, kust- en binnenwateren, veiligheid, schone 
en efficiënte energie, intelligent, groen en geïn-
tegreerd vervoer, klimaatactie, milieu, hulpbron-
efficiëntie en grondstoffen)30. 

Als u meer informatie wenst, neemt u dan 
gerust contact op met uw nationale Horizon 
2020-contactpunten. Zij kunnen aanbeste-
dende overheidsdiensten helpen mogelijke 
samenwerkingspartners te vinden. Ook de 
“Horizon 2020-helpdesk” staat klaar om vra-
gen te beantwoorden31. 

Er zijn twee websites waar u informatie 
vindt over lopende activiteiten op het 
gebied van overheidsopdrachten voor 
innovatieve oplossingen (PPI): http://ec.eu-
ropa.eu/digital-agenda/en/innovation-pro-
curement en: http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/home.html

Tot slot is het belangrijk eraan te denken dat 
het ook mogelijk is EU-financiering van Horizon 
2020 en ESIF te combineren. Er wordt een spe-
cifieke handleiding gemaakt over synergieën 
tussen ESIF en Horizon 2020 bij de tenuitvoer-
legging van PPI. Deze zal te zijner tijd beschik-
baar komen op: http://s3platform.jrc.ec.europa.
eu/home

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/research_enquiry_service.html
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-procurement
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-procurement
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-procurement
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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Hoe zou de steun aan overheidsopdrachten 
voor innovatieve oplossingen in de praktijk 
moeten werken? 

Beleidsmakers kunnen voor de steun aan 
overheidsopdrachten voor innovatieve 
oplossingen dezelfde instrumenten ge-
bruiken als de Europese Commissie doet 
op EU-niveau, langs drie hoofdwegen:

1. Het risico van de innovatieaanbeste-
ding delen: financiële steun aan aan-
bestedende overheidsdiensten 

2. Begeleiding van aanbestedende diensten 
bij de aanbesteding van innovatieve oplos-
singen

3. Indirecte ondersteuning van de admi-
nistratieve capaciteit van ambtenaren 
die zich met aanbestedingen bezighouden: 
vaardigheden en het PPI-ecosysteem

Deze drie mogelijkheden worden hieronder  
nader belicht.

3.1  Hoe kunnen beleidsmakers  
de risico’s voor aanbestedende 
overheidsdiensten van 
innovaties verkleinen? Enkele 
richtsnoeren voor nationale en 
regionale beleidsmakers

De aanbesteding van innovatieve oplossingen 
die nog niet op grote schaal commercieel ver-
krijgbaar zijn, brengt grotere risico’s met zich 
mee dan de aanbesteding van producten en 
diensten die al een bewezen staat van dienst 
hebben. Beleidsmakers kunnen aanbesteden-
de instanties financiële steun geven om deze 
risico’s te verkleinen. Oproepen voor het indie-
nen van voorstellen voor medefinanciering van 
overheidsopdrachten voor innovatieve oplos-
singen moeten goed zijn opgezet om hiermee 
de gestelde beleidsdoelen te bereiken.

De ontwerpfase is essentieel om ervoor 
te zorgen dat met een oproep voor het in-
dienen van voorstellen de doelstellingen 
van de beheerinstanties/de regionale in-
novatiestrategie (RIS) worden gehaald. Op 
basis van de ervaring van de Commissie met 

Steun aan overheids-
opdrachten voor 

innovatieve oplossingen  
in de praktijk
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32 Uit Public Procurement of Innovation — Guidance for public authorities van het PPI Platform Consortium.

de ondersteuning van innovatieaanbestedin-
gen door aanbestedende overheidsdiensten, 
alleen of gezamenlijk, zouden de volgende 
activiteiten moeten worden opgenomen in de 
referentievoorwaarden en in de projectvoor-
stellen (niet-uitputtende lijst):

Voorstellen voor PPI-ondersteuning moe-
ten beschrijven welk probleem wordt aangepakt 
– op basis van een grondige “behoeftenbeoor-
deling” – en welke oplossing wordt gezocht. 
Mogelijke activiteiten zouden kunnen zijn:

•	 Activiteiten tijdens de voorbereidings-
fase (met name voor een groep aanbe-
steders): 
o vaststelling van de gemeenschappelijke 

aanbestedingsbehoeften van de betrok-
ken aanbestedende diensten; 

o vaststelling van mogelijk beschikbare 
geavanceerde oplossingen door markt-
consultatie binnen de toeleveringsketen, 
in combinatie met een vroegtijdige aan-
kondiging; 

o ontwikkeling van gemeenschappelijke 
functionele en prestatiegerelateerde 
specificaties; 

o organisatie van ontmoetingen met de 
markt, waar overheidsopdrachten voor 
innovatieve oplossingen in een vroeg sta-
dium worden gemeld en overal in de EU 
worden gepromoot;

o juridische werkzaamheden om ervoor te 
zorgen dat aanbestedingen in overeen-
stemming zijn met Europees en natio-
naal recht; 

o verbetering van de capaciteiten op 
het gebied van aanbestedingen, door 
gemeenschappelijke opleidingen, work-
shops en andere netwerkactiviteiten; en

o verdere verkleining van de risico’s van 
aanbestedingen door de ontwikkeling van 
normen, certificaten en/of verzekerings-
programma’s.

•	 Activiteiten tijdens de aanbestedings-
fase: 

o oproepen tot inschrijving voor innova-
tieve oplossingen in het Publicatieblad 
van de EU;

o beoordeling van concurrerende aanbie-
dingen en afronding van de gunningspro-
cedure;

o inkoop van de aangeboden innovatieve 
oplossing als eerste klant; 

o verzekering dat het aanbestedings-
proces in overeenstemming is met 
Europees/nationaal recht en echt eer-
lijk is tegenover alle belanghebbenden;  
en

o beoordeling van de baten van de aanbe-
steding.

Bij het voorbereiden en opstellen van de 
oproep tot inschrijving is het, om innovatieve 
oplossingen te bevorderen, ook heel belangrijk 
dat steun wordt verkregen van diverse orga-
nisaties of spelers die betrokken zijn bij het 
PPI-ecosysteem: zie punt 3.4 hieronder.

3.2  Hoe werken 
overheidsopdrachten voor 
innovatieve oplossingen? 
Enkele algemene richtsnoeren 
voor aanbestedende 
overheidsdiensten32 

Er is niet één standaardaanpak voor PPI. 
Afhankelijk van de behoefte, de aanbeste-
dende dienst en de marktsector zullen over-
heidsopdrachten verschillende stappen en 
procedures omvatten. Er zijn echter enkele 
algemene lessen die kunnen worden geleerd 
van de ervaring van instanties die innovaties 
hebben ingekocht:

•	 Begin op tijd en verwerf inzicht in uw 
toekomstige behoeften waarin nog niet 
is voorzien – alle aanbesteders weten hoe 
tijdplanningen de uitkomsten van aanbe-
stedingen kunnen beïnvloeden. Maar al te 
vaak worden documenten haastig geprodu-
ceerd en krijgen leveranciers onvoldoende 
tijd om te voldoen aan complexe eisen. 
Aan de andere kant zijn er procedures die 
zich jaren voortslepen, waardoor middelen 
worden opgebruikt en de partijen andere 
kansen mislopen. Bij PPI kan wat vooruit-
plannen er al heel snel voor zorgen dat de  
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33 Zie http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=en 
34 Namelijk een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging (artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU voor de overheidssector).

aanbesteding zelf tijdig wordt uitgevoerd. 
Wanneer een behoefte eenmaal duidelijk is 
geworden (bv. via een behoeftenbeoorde-
ling) kan er, zelfs als nog niet alle details 
zijn vastgesteld en er nog geen besluit is 
genomen over het budget, worden gestart 
met een analyse van de markt en het bepa-
len van geschikte procedures. Het kan in de 
periode voorafgaand aan de start van een 
officiële procedure ook de moeite waard 
zijn andere publieke of private organisaties 
te raadplegen die vergelijkbare behoeften 
hebben aanbesteed. Een aanbesteding via 
termijnverbintenis is één manier om de 
markt in een vroeg stadium op de hoogte 
te brengen van komende opdrachten en te 
stimuleren aan het proces deel te nemen.

Hoe de Commissie kan helpen: in het 
kader van Horizon 2020 en programma’s 
voor Europese territoriale samenwerking 
(Interreg) kan steun worden verleend aan 
transnationale platforms die aanbesteders 
samenbrengen om gezamenlijke behoeften 
vast te stellen.

•	 Ken de markt – misschien wel de aller-
belangrijkste les die kan worden geleerd 
van geslaagde PPI. Een gedegen inzicht in 
de potentiële toeleveringsketen voor een 
innovatief product of een innovatieve dienst 
is absoluut noodzakelijk en omvat mogelijk 
meer dan de bestaande kennis van catego-
riemanagers. PPI omvatten namelijk vaak 
nieuwe marktspelers of combinaties, ver-
gen gespecialiseerde materialen of dien-
sten die moeten worden gevonden, en zijn 
aanleiding tot anders opgezette contracten 
en betalingsvoorwaarden. Om inzicht te krij-
gen in de mogelijkheden en de bereidheid 
hiertoe aan de aanbodzijde kunnen diep-
gaand onderzoek en betrokkenheid van de 
markt voorafgaand aan de aanbesteding 
noodzakelijk zijn. Advies van professionals 
of anderen die beschikken over actuele ken-
nis van de markt, kan waardevol zijn. Indien 
mogelijk moet een reeks van bronnen wor-
den geraadpleegd om een volledig beeld 
te krijgen (voorafgaande marktconsultatie). 
Steun voor marktbetrokkenheid in een vroeg 
stadium kan beschikbaar zijn van andere 

afdelingen binnen uw eigen organisatie of 
van innovatiebureaus en EU-programma’s.

Hoe de Commissie kan helpen: het plat-
form voor innovatieaanbestedingen biedt 
kansen voor wederzijds leren voor ambte-
naren die zich met aanbestedingen bezig-
houden. Zie hieronder.

•	 Beoordeel risico’s en beheer ze actief 
– wees een ambitieuze klant – in de 
overheidssector worden veel verschillende 
risicobeoordelingstechnieken gebruikt als 
onderdeel van projectbeheer. In de beste 
technieken wordt in het algemeen bena-
drukt dat risico’s moeten worden beheerd 
door de partij die hiertoe het best in staat is, 
in plaats van altijd dezelfde keuze te maken, 
bijvoorbeeld “alle risico’s liggen bij de leve-
rancier”. Eerlijke, nauwkeurige en regelma-
tig bijgewerkte risicoanalyses verkleinen de 
kans dat een innovatieaanbesteding mislukt 
– maar alleen als ze worden gecommuni-
ceerd en als de acties erop worden afge-
stemd. Eén manier om dat te doen is door 
de oprichting van een projectstuurgroep die 
zowel informele als formele communicatie 
voor zijn rekening kan nemen, zodat de risi-
co’s zowel kunnen worden aangepakt wan-
neer ze zich voordoen, als met behulp van 
een initiële strategie. Veel risico’s (maar niet 
alle) kunnen worden beheerd door de keuze 
van de aanbestedingsprocedure, de strate-
gie ten aanzien van intellectueel eigendom 
en de contractvoorwaarden; al deze moge-
lijkheden worden hieronder behandeld.

Hoe de Commissie kan helpen: het ESF 
kan steun verlenen voor opleiding van 
ambtenaren die zich met aanbestedingen 
bezighouden. Neem contact op met de des-
betreffende beheerinstantie33.

•	 Concurrentie is geen formaliteit – het is 
een instrument om het beste aanbod van de 
markt te verkrijgen. Als het gaat om innova-
tieve vereisten, kan de gedachte ontstaan 
dat maar één leverancier kan aanbieden 
wat er nodig is. Dat kan in bepaalde geval-
len ook zo zijn en de aanbestedingsrichtlij-
nen bieden de mogelijkheid om in bijzondere 
omstandigheden af te wijken van de alge-
mene regel dat er mededinging moet zijn34. 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=en
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U moet echter, voordat u probeert gebruik 
te maken van deze uitzondering, eerst 
nagaan of het echt duidelijk is dat maar 
één ondernemer in staat is het gevraagde 
te leveren en of u erop kunt vertrouwen dat 
u zonder mededinging het gunstigst moge-
lijke aanbod krijgt van die ondernemer. Zou-
den er misschien twee of meer leveranciers 
zijn die aan de eisen kunnen voldoen als 
zij een groep vormen? Kent u de markt in 
andere landen of regio’s goed genoeg en 
hebt u een vooraankondiging gepubliceerd 
en advertenties geplaatst in vakbladen en 
op websites om potentiële leveranciers 
te vinden? Relatief kleine investeringen in 
publiciteit en het aantrekken van concurren-
tie kunnen besparingen en betere resultaten  
opleveren.

•	 Specificeer niet te gedetailleerd en 
gebruik resultaatgerichte specifica-
ties – overmatige specificatie kan innovatie 
belemmeren. Prestatiegerelateerde specifi-
caties of functionele specificaties zijn een 
mogelijkheid om leveranciers flexibiliteit te 
bieden in de oplossingen die zij voorstellen. 
Een andere manier om dit te bereiken is het 
toestaan van varianten. Het gaat om het 
juiste evenwicht tussen waarborgen dat de 
markt precies weet wat de vereisten zijn, en 
ruimte laten voor verschillende en nieuwe 
manieren om aan die vereisten te voldoen. 
Zo is het essentieel dat leveranciers op de 
hoogte zijn van milieunormen waaraan een 
product of dienst moet voldoen – maar is 
het misschien mogelijk een prestatiever-
eiste te geven of resultaatgerichte specifica-
ties te hanteren (bv. maximale CO2-uitstoot 
en energie- of waterverbruik) in plaats 
van een gedetailleerde lijst van inputs. In 
andere situaties kunnen deze punten beter 
worden opgenomen bij de gunningscrite-
ria om vergelijking mogelijk te maken en 
om ze te kunnen afwegen tegen kosten en 
andere factoren. Het is goed om elke speci-
ficatie van een aanbesteding kritisch tegen 
het licht te houden om er zeker van te zijn 
dat alle eisen erin zijn opgenomen zonder 
dat er meer wordt voorgeschreven dan  
nodig is.

•	 Zorg dat informatie vrij beschikbaar is 
– wanneer dat mogelijk is. Veel overheidsin-
stanties stellen hun gegevens steeds meer 
openlijk online beschikbaar. Daardoor ver-
betert niet alleen de algehele transparantie, 
het kan onderzoekers en bedrijven ook sti-
muleren om na te denken over de opgaven 
waarvoor de overheidssector zich gesteld 
ziet, en mogelijke oplossingen uit te wer-
ken al voordat er een aanbesteding is uit-
geschreven. In de context van PPI kunnen de 
mate van detail en nauwkeurigheid van de 
informatie die met de markt wordt gedeeld, 
en de timing hiervan cruciaal zijn om het 
beste resultaat te garanderen. Hoeveel-
heid, kwaliteit en timing van de verstrekte 
informatie moeten goed op elkaar zijn afge-
stemd – soms is een kort prospectus dat 
ruimschoots vóór de uitschrijving van een 
aanbesteding wordt gepubliceerd, van meer 
waarde dan vele pagina’s met gegevens 
in aanbestedingsdocumenten; in andere 
gevallen is het tegenovergestelde het geval. 
Probeer u te verplaatsen in de leverancier, 
die de organisatie niet heel goed kent, en 
zorg ervoor dat de informatie te begrijpen 
is voor iedereen die mogelijk zal reageren.

•	 Bepaal een strategie voor de intel-
lectuele eigendom – bij PPI wordt geïn-
vesteerd in het verwezenlijken van nieuwe 
ideeën, zowel door de aanbestedende dienst 
als door de betrokken leverancier(s) of 
dienstverlener(s). Elke partij wil zijn inves-
tering terugverdienen en dit gebeurt vaak 
in de vorm van aanspraak op intellectue-
le-eigendomsrechten (IPR). Om de belang-
rijkste baten van een innovatie te verkrijgen 
zonder nodeloos te betalen voor rechten 
en opties die niet zullen worden gebruikt, 
moet de aanbestedende dienst een strate-
gie voor intellectueel eigendom uitwerken 
die rekening houdt met de te verwachten 
toekomstige toepassingen van het product 
of de dienst die wordt gekocht. Als bijvoor-
beeld een nieuw ontwerp voor recyclingcon-
tainers wordt uitgewerkt als onderdeel van 
een opdracht voor afvalbeheer, is het dan 
verstandig dat de dienst dit nieuwe ont-
werp koopt of er een gebruikslicentie voor  
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verwerft? En hoe moet worden omgegaan 
met de rechten op het ontwerp van voer-
tuigen die de containers moeten legen? 
Factoren om rekening mee te houden bij de 
beantwoording van dergelijke vragen zijn 
onder meer de mogelijkheid voor de aanbe-
stedende instantie om in de toekomst over 
te stappen op een andere leverancier, en 
de vraag of het ontwerp ook in licentie zou 
kunnen worden gegeven aan andere gebrui-
kers van de dienst. In sommige gevallen is 
het voldoende om informatie te delen, zon-
der dat er daadwerkelijk intellectuele-eigen-
domsrechten worden overgedragen.

•	 Het contract is essentieel – betrek 
gebruikers bij het aanbestedingsproces 
dat uiteindelijk de waarde van de aanbeste-
ding bepaalt, samen met de manier waarop 
dat contract wordt beheerd. Stel vooraf de 
contractvoorwaarden vast en houd er reke-
ning mee dat bij PPI in de meeste geval-
len standaardvoorwaarden niet volstaan. 
Als een raamcontract of gefaseerd contract 
wordt gebruikt, moeten de voorwaarden 
voor gunning of voor daaropvolgende con-
tracten duidelijk zijn. Kernprestatie-indicato-
ren, drijfveren en sancties, licentierechten en 
beëindigings- en verlengingsclausules zijn 
vaak allemaal bijzonder belangrijk voor PPI. 
Ook verzekeringen en schadeloosstellingen 
kunnen van betekenis zijn. Bespreking van 
deze onderwerpen tijdens een concurrentie-
gerichte dialoog of onderhandelingen moet 
uitgaan van het hoofddoel van het contract; 
het gaat erom dat elke voorwaarde in het 
contract bijdraagt aan de verwezenlijking 
van de algehele doelstellingen daarvan. Als 
gebruikers van een nieuw IT-systeem de 
belangrijkste informatiebron zullen zijn over 
de vraag hoe goed het systeem werkt, moet 
er een mechanisme zijn om te waarborgen 
dat deze informatie de leverancier bereikt 
en dat de actie erop wordt afgestemd, in 
plaats van enkel een standaardbepaling 
toe te voegen waarin van de leveran-
cier wordt geëist dat hij tekortkomingen  
verhelpt.

•	 Kies de procedure die het geschiktst is 
voor uw behoeften; procedures als de 

concurrentiegerichte dialoog of de mededin-
gingsprocedure met onderhandeling bieden 
vergeleken met de openbare en niet-open-
bare procedures meer mogelijkheden voor 
interactie met de markt om de vereisten 
beter uit te werken en tot gunning van de 
opdracht te komen. Het nadeel is dat ze in 
het algemeen meer tijd in beslag nemen, 
vooral wanneer de aanbestedende dienst 
hier voor het eerst mee werkt of niet vol-
doende capaciteit heeft. Het is daarom 
belangrijk na te denken over hoe de gekozen 
procedure zal worden beheerd en hoeveel 
middelen hiervoor moeten worden ingezet 
– door beide partijen. 

 Onthoud dat een voorafgaande marktcon-
sultatie met elke procedure kan worden 
gecombineerd om een optimaal resultaat te 
verkrijgen. 

 Hoe de Commissie kan helpen: “Over-
heidsopdrachten voor innovatie – Richt-
snoeren voor overheidsinstanties” van het 
PPI Platform Consortium.”

3.3  Bevordering van de 
vaardigheden van ambtenaren 
die zich met aanbestedingen 
bezighouden, en betrekking 
van de belangrijkste spelers 
van het PPI-ecosysteem bij de 
ondersteuningsacties

Aanbestedende overheidsdiensten in Europa 
hebben altijd al innovaties ingekocht. Om de 
redenen die zijn genoemd in punt 1.1 hier-
boven, hebben ze dit echter altijd slechts op 
beperkte schaal gedaan. Ook heeft de aanbe-
stedingsgemeenschap wel nieuwe oplossingen 
gekocht zonder bewust te zijn bezig geweest 
met overheidsopdrachten voor innovatieve 
oplossingen. Om overheidsopdrachten voor 
innovatieve oplossingen te stimuleren, is het 
essentieel dat ambtenaren die zich met aanbe-
stedingen bezighouden, over de noodzakelijke 
knowhow en vaardigheden op het gebied van 
innovatieaanbesteding beschikken. Sommige 
aanbestedingspraktijken kunnen veel impact 
hebben op innovaties.



32

Kader 8 —  Door de Commissie in 2011 geschatte aantal aanbestedende diensten of entiteiten

Feiten en cijfers

250 000
… is het aantal aanbestedende diensten 
of entiteiten volgens een schatting van de 
Commissie in 2011 (bron: Evaluatieverslag 
over de Impact en doeltreffendheid van de 
EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, DG Interne Markt, SEC(2011) 853 
definitief)

Bij de voorbereiding van de herziening in 2014 
van de aanbestedingsrichtlijnen van 2004 
heeft de Europese Commissie diverse studies 
verricht naar overheidsopdrachten in Europa. 

Een daarvan, over het Strategische gebruik 
van overheidsopdrachten in Europa, bevat 
een overzicht van huidige praktijken die 
PPI het meest te stimuleren.

Kader 9 —  Huidige praktijken die PPI het meest stimuleren 

Feiten en cijfers

Huidige praktijken die PPI het meest stimuleren 

•	 Gunning op basis van de economisch voordeligste inschrijving 

•	 Functionele vereisten bij aanbestedingen 

•	 Aanvaarding van alternatieven 

•	 Gebruik van normen 

•	 Gebruik van levenscycluskosten 

•	 Clausule betreffende „beste beschikbare technologie“ en 

•	 Aanbesteding via termijnverbintenis

Uit die studie komt ook naar voren dat de 
economisch voordeligste inschrijving (42 %), 
functionele vereisten (38 %) en aanvaarding 
van alternatieven (35 %) door de meeste aan-
bestedende diensten worden gebruikt om in 
aanbestedingsstukken innovatie te bevorde-
ren. Aanbesteding via termijnverbintenis wordt 
maar door 6 % gebruikt.

De lidstaten die koplopers zijn op het gebied 
van PPI, maken vaker gebruik van de econo-
misch voordeligste inschrijving (63 % tegen 
36 % in de andere lidstaten), functionele ver-
eisten (54 % tegen 41 %), aanvaarding van 
alternatieven (44 % tegen 28 %) en levenscy-
cluskosten (33 % tegen 16 %) om innovatie te 
bevorderen.

Wat betreft de gunningscriteria, kijken aanbe-
stedende diensten vooral naar functionaliteit 
boven de minimaal vereiste functies (33 %). 
Andere gebruikte criteria zijn levenscycluskos-
ten (19 %) en aanvullende normen (18 %).

Hieruit kan worden afgeleid dat aan-
besteders hun kennis van aanbeste-
dingspraktijken die in de Europese 
aanbestedingsgemeenschap niet alge-
meen gangbaar zijn, moeten bijspijkeren.

Opleidingen, sectorgerichte begeleiding 
of juridische ondersteuning van aanbe-
stedende afdelingen zijn daarom essenti-
eel als ondersteuning van de ontwikkeling 
van PPI in Europa.
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35 Zie OESO (2014), Intelligent Demand: Policy Rationale, Design And Potential Benefits, OECD Publishing, blz. 30.
36 Zie http://www.pianoo.nl/about-pianoo 

Wanneer aanbesteders meer vaardighe-
den en kennis over PPI verwerven, kunnen 
zij bovendien profiteren van de steun van 
andere partijen in het ecosysteem. Inno-
vatie in organisaties is namelijk in de eerste 
plaats een kwestie van aanvaarding van ver-
andering en samenwerking tussen actoren om 
zo een gunstig “ecosysteem” te ontwikkelen. 
Hetzelfde geldt voor overheidsopdrachten voor 
innovatieve oplossingen (PPI). Aanbestedende 
overheidsdiensten die innovaties willen inko-
pen, hebben steun, adviezen, deskundigheid en 
geruststelling nodig.

Nationale, regionale en lokale overheden kun-
nen inkopende instanties (bv. steden, gemeen-
ten, faciliteitsbeheerders) en hun eigen 
inkoopdiensten/-bureaus politiek, institutioneel 
en financieel ondersteunen.

Uit de projectervaring die de Commissie sinds 
2009 heeft opgedaan bij de ondersteuning van 
overheidsopdrachten voor innovatieve oplos-
singen (PPI), is gebleken dat derden, zoals 
innovatiebureaus, kamers van koophandel, 
onderzoekscentra, juridische adviesbureaus, 
platforms van overheidsinstanties en Europese 
groeperingen voor territoriale samenwerking 
(EGTS), fungeren als hefboom voor overheids-
opdrachten voor innovatieve oplossingen (PPI). 
Ze hebben ook een katalyserend effect op de 
gedragsverandering die nodig is in afdelingen 
die zich met overheidsopdrachten bezighou-
den. Ze zijn onmisbare partners om innovatie-
aanbestedingen optimaal voor te bereiden en 
uit te voeren.

Zoals blijkt uit een studie van de OESO35,  
zijn er door de rationaliseringstrend bij  
overheden steeds meer agentschappen geko-
men die verantwoordelijk zijn voor overheids-
opdrachten, los van de afdelingen van de 
overheid die belast zijn met het bevorderen 
van innovatie. Deze gespecialiseerde agent-
schappen kunnen zich weliswaar richten  
op efficiëntie en doen dat ook, maar het ont-
breekt hen mogelijk aan deskundigheid op de 
betrokken innovatieterreinen. Anderzijds leve-
ren sommige aanbestedingsagentschappen 
(zoals PIANOo36 in Nederland) al jaren onder-
steuning voor PPI en zijn ze heel actief in het 

steunen van Europese groepen van innova-
tie-inkopers.

Samenvattend wijzen we erop dat beleid-
smakers aanbestedende overheidsdien-
sten voor innovatie en PPI vooral kunnen 
steunen door:

•	 de financiële steun aan individuele en 
groepen aanbestedende overheidsdiensten 
voor innovatie;

•	 de ontwikkeling van specifieke bege-
leiding met een sectorgerichte aanpak 
(bv. bouw, energie, mobiliteit enz.) of een 
aanpak die is afgestemd op het type over-
heidsaanbesteder (bv. lokale overheden,  
ziekenhuizen enz.); 

•	 de ontwikkeling van speciale opleidin-
gen over juridische of beheeraspecten van 
PPI;

•	 de betrokkenheid van diverse spelers, 
zoals innovatiebureaus, kamers van 
koophandel of adviesorganen – “aan-
bestedende overheidsdiensten kunnen niet 
alles alleen doen”;

•	 de ondersteuning van het PPI-ecosys-
teem om toegang te krijgen tot Europese 
financieringsprogramma’s;

•	 de bewustmaking en gemeenschapsop-
bouw met betrekking tot mogelijkheden en 
uitdagingen van PPI.

Vooruitzichten en sluit u aan!
In oktober 2013 is het platform voor innova-
tieaanbestedingen gelanceerd door de vice-
voorzitter van de Europese Commissie Antonio 
Tajani, die verantwoordelijk was voor onderne-
mingen en industrie.

Sindsdien groeit de gemeenschap van Euro-
pese aanbestedende overheidsdiensten en 
ondersteunende organisaties op dit platform 
gestaag. In mei 2014 telde het platform meer 
dan 2 500 leden. 

Het algemene doel van het platform is het 
structureren en coördineren van netwerken, 
het opbouwen van capaciteit, het opzetten van 

http://www.pianoo.nl/about-pianoo
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de PPI Award, en het verspreiden en gebruiken 
van overheidsopdrachten als mechanisme voor 
innovatieaanbesteding. Het gaat meer bepaald 
om knowhow over openbare aanbestedings-

procedures voor innovatieaanbesteding (bv. 
PPI en PCP) in brede kring beschikbaar te stel-
len en geavanceerde oplossingen binnen het 
bereik van andere aanbesteders te brengen. 

Sluit u aan bij de gemeenschap @ https://www.innovation-procurement.org 

https://www.innovation-procurement.org/
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38 http://www.sci-network.eu
39 http://lowcarbon-healthcare.eu
40 http://www.enprotex.eu

Bijlage 1: Bestaande Europese projecten ter ondersteuning van PPI
De Commissie heeft sinds 2009 aanzienlijke en steeds toenemende financiering verstrekt voor 
innovatieaanbesteding37, met directe steun via “aanvullende” betalingen aan groepen aanbesteders 
en indirecte steun via begeleidende maatregelen, waaronder: 

•	 webplatform en forum;

•	 een Europese award; 

•	 begeleiding,

•	 meting van PPI en PCP; en 

•	 benchmarkstudies van de acties van lidstaten ter ondersteuning van PPI.

In 2009-2010 heeft de Commissie 4,5 miljoen EUR toegewezen aan de inspanningen voor de tot-
standbrenging van netwerken van aanbesteders. In 2011-2012 liep de steun aan innovatieaan-
besteding via het opzetten van groepen van innovatie-inkopers op tot 43 miljoen EUR. In 2013 
is 94,5 miljoen EUR toegewezen aan innovatieaanbesteding. De Commissie is voornemens veel 
gebruik te maken van Horizon 2020-fondsen om innovatieaanbesteding in de komende jaren te  
bevorderen.

Gefinancierde projecten en “kopersgroepen” voor innovatie

In 2009 heeft de Commissie in het kader van haar beleid voor de ondersteuning van PPI een eerste 
reeks netwerken voor aanbesteders van innovatie gelanceerd in het kader van het initiatief voor 
leidende markten. Hoewel de verwachting was dat er tijdens de bestaansduur ervan geen werkelijke 
aanbestedingen zouden zijn, hebben de projecten Sci-Network38, LCB-Healthcare39 en Enprotex40 wel 
resultaten van betekenis opgeleverd.

Bijlagen

http://www.sci-network.eu
http://lowcarbon-healthcare.eu
http://www.enprotex.eu
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Na deze eerste proefprojecten werden er in 2011 diverse oproepen gelanceerd tot het indienen 
van voorstellen voor steun aan groepen overheidsaanbesteders van PPI of PCP. Deze resulteerden 
in de vorming van een aantal “kopersgroepen voor innovatie”, d.w.z. consortia van aanbestedende 
overheidsdiensten die gezamenlijk of gelijktijdig innovatieve oplossingen zoeken.

Deze projecten dienden als referentie voor diverse richtsnoeren.

Kader 10 —  Lopende PPI-projecten die door de Commissie worden medegefinancierd (2011-2015)

Naam Coördinator Beoogde sector/oplossingen

HAPPI
http://www.happi-project.eu 

Resah Ile-de-France Gezond ouder worden 
(communicatie, zorg, 
mobiliteit, eten, slapen en 
persoonlijke hygiëne)

FIRED-uP
http://www.fired-up.eu 

Londense brandweer Milieu-effect van 
brandweervoertuigen 

EcoQuip
http://www.ecoquip.eu 

Brits departement voor 
bedrijfsleven, innovatie en 
vaardigheden

Uitrusting, verbruiksmaterialen 
en diensten voor ziekenhuizen

SYNCRO
http://www.syncromobility.eu 

Conseil Général de l’Isère Informatiesystemen voor 
weggebruikers

SPEA 
http://www.speaproject.eu 

Stadsraad Barcelona Energie-efficiëntie voor 
gemeentelijke gebouwen

Innobooster http://www.bbg.
gv.at/english-information/
projects/innobooster-inlife

Federaal aanbestedingsbureau 
Oostenrijk

Kantoormeubilair en 
verlichting

Innobuild
http://www.innobuild.eu 

Gemeente Lyngdal Duurzame bouwsystemen

Pro-LITE
http://www.pro-litepartnership.eu

Vervoer voor Londen Verlichting voor ondergrondse 
netwerken, bovengronds 
vervoer en gebouwen

PAPIRUS Parque Tecnologico De Bizkaia Duurzame bouw

PROBIS
http://www.probisproject.eu/
partners/environment-park/

Parco Scientifico E Tecnologico 
Per L'ambiente – milieupark

Duurzame bouw

INNOCAT
http://www.sustainable-
catering.eu/home 

ICLEI – Lokale overheden voor 
duurzaamheid

Innovatieve milieuvriendelijke 
catering voor scholen, 
gezondheids- en 
welzijnsdiensten en 
bedrijfskantines

STOP AND GO 
http://stopandgoproject.eu

Smart Homes Zorgverlening op afstand op 
basis van ICT

http://www.happi-project.eu
http://www.happi-project.eu
http://www.fired-up.eu
http://www.fired-up.eu
http://www.ecoquip.eu
http://www.ecoquip.eu/
http://www.syncromobility.eu/
http://www.syncromobility.eu/
http://www.speaproject.eu
http://www.speaproject.eu/
http://www.bbg.gv.at/english-information/projects/innobooster-inlife/
http://www.bbg.gv.at/english-information/projects/innobooster-inlife
http://www.bbg.gv.at/english-information/projects/innobooster-inlife
http://www.bbg.gv.at/english-information/projects/innobooster-inlife
http://www.innobuild.eu
http://www.innobuild.eu/
http://www.pro-litepartnership.eu/
http://www.pro-litepartnership.eu
http://www.sustainable-catering.eu
http://www.probisproject.eu/partners/environment-park/
http://www.probisproject.eu/partners/environment-park/
http://www.sustainable-catering.eu
http://www.sustainable-catering.eu/home
http://www.sustainable-catering.eu/home
http://stopandgoproject.eu
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41 http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/projects_en.html 

Bij elk project is een aantal partners uit andere lidstaten betrokken. Ook heeft elk project een eigen 
aanbestedingsaanpak en een eigen aanpak om betrokkenheid van de markt te krijgen. Hieronder 
wordt uiteengezet welke lessen van deze projecten en casestudy’s zijn geleerd. U kunt de voortgang 
van de acht projecten volgen via de hierboven genoemde websites en op het Procurement of 
Innovation Platform (zie hieronder).

Nieuwe oproepen tot het indienen van voorstellen hebben geresulteerd in een reeks op PPI en 
PCP gerichte projecten in heel Europa. Bij de volgende projecten is sprake van gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende PCP met medefinanciering van de Commissie:

Kader 11 —  Lopende PCP-projecten die door de Commissie worden medegefinancierd41

Naam Coördinator Beoogde sector/oplossingen

CHARM 
http://www.rws.nl/en/about_us/
business_opportunities/
charm_pcp/index.aspx 

Snelwegenagentschap (UK) Systemen voor 
verkeersbeheer

Smart@Fire
http://www.smartatfire.eu/Home 

Vlaams Innovatiebureau (BE) Slimme persoonlijke 
beschermingsmiddelen

V-CON
http://www.rws.nl/en/
highways/v_con 

Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu (NL)

Modellering van 
bouwinformatie

C4BI (networking project)
http://89.152.245.33/
dotnetnuke/procurers/en-us/
home.aspx

Câmara Municipal de Espinho 
(PT)

Geïntegreerd antwoord op de 
uitdaging van stadsinnovatie 
in samenhang met actief 
ouder worden

TRANFORM
http://www.transformproject.
eu/ 

Raad voor 
technologiestrategie (UK)

Ontwikkeling van technologie 
voor het tot stand brengen 
van een zelflerend systeem 
voor gezondheidszorg

SILVER
http://www.silverpcp.eu 

Raad voor 
technologiestrategie (UK)

Robotica om ouderen te 
helpen zelfstandig te blijven 
wonen

DECIPHER
http://www.decipherpcp.eu 

Catalaans bureau voor 
kwaliteit en beoordeling van 
de gezondheidszorg (ES)

Elektronische 
patiëntendossiers

PRACE-3IP
http://www.prace-ri.eu/PRACE-
3IP 

Onderzoekscentrum Jülich 
(DE)

Energiezuinige computers met 
hoog prestatievermogen

C4E
http://www.cloudforeurope.eu 

Fraunhofer-instituut voor 
opencommunicatiesystemen 
(DE)

Diensten voor cloudcomputing

IMAILE 
http://www.imaile.eu/ 

Gemeente Halmstad (SE) E-leren in Europese 
klaslokalen

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/projects_en.html
http://www.rws.nl/en/about_us/business_opportunities/charm_pcp/index.aspx
http://www.rws.nl/en/about_us/business_opportunities/charm_pcp/index.aspx
http://www.rws.nl/en/about_us/business_opportunities/charm_pcp/index.aspx
http://www.rws.nl/en/about_us/business_opportunities/charm_pcp/index.aspx
http://www.smartatfire.eu
http://www.smartatfire.eu/Home
http://www.rws.nl/v-con
http://www.rws.nl/en/highways/v_con/
http://www.rws.nl/en/highways/v_con/
http://89.152.245.33/dotnetnuke/procurers/en-us/home.aspx
http://89.152.245.33/dotnetnuke/procurers/en-us/home.aspx
http://89.152.245.33/dotnetnuke/procurers/en-us/home.aspx
http://www.silverpcp.eu/
http://www.transformproject.eu/
http://www.transformproject.eu/
http://www.silverpcp.eu/
http://www.silverpcp.eu/
http://www.decipherpcp.eu/
http://www.decipherpcp.eu
http://www.prace-ri.eu/PRACE-3IP
http://www.prace-ri.eu/PRACE-3IP
http://www.prace-ri.eu/PRACE-3IP
http://www.cloudforeurope.eu/
http://www.cloudforeurope.eu
http://www.halmstad.se/forskolaskola/kvalitetochutveckling/internationelltarbete/fp7imaileproject.10315.html
http://www.imaile.eu/
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42 Zie http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/public-procurement/index_en.htm 
43 Zie http://cordis.europa.eu/ 
44 Zie http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

THALEA
http://www.thalea-pcp.eu/

Universiteitskliniek Aken (DE) Intensivecare-eenheden ter 
verbetering van de zorg voor 
patiënten in levensgevaar 
via telegeneeskunde en 
telemonitoring

ENIGMA 
http://www.enigma-project.eu/
en/About/Overview/

Eindhoven (NL) Openbare verlichting

NYMPHA-MD
https://www.create-net.
org/presscoverage/project-
nympha-md-was-officially-
launched 

CREATE-NET (IT) Nieuwe zorgmodellen 
voor patiënten met 
stemmingsstoornissen

UNWIRED-HEALTH http://
www.ticsalut.cat/innovacio/
internacional/en_projectes/15/
unwired-health

Fundació TicSalut (ES) Herontwerp voor de levering 
van gezondheidszorg, door 
de invoering van een mobiel 
zorgpad voor consumenten

PREFORMA
http://www.preforma-project.eu

Riksarkivet – nationaal archief 
(SE)

Invoering van hoogwaardige 
gestandaardiseerde 
bestandsformaten voor het 
bewaren van gegevens op de 
lange termijn.

P4ITS (networking project)
http://p4its.eu/ 

ERTICO – ITS Europe (BE) Wederzijds leren onder 
netwerkleden; ontwikkeling 
van een gemeenschappelijke 
aanpak van PPI onder 
kopers van intelligente 
vervoersystemen w(ITS); 
betere kennis van PPI 
in de ITS-gemeenschap; 
totstandbrenging van PPI-
partnerschappen voor C-ITS; 
succesvollere PPI

Inspire (networking project)
http://inspirecampus.eu/

NHG CONSULTING OY (FI) Praktische invloed uitoefenen 
op het gebruik van het PCP-
instrument en versterking 
van toekomstgerichte 
aanbestedingsstrategieën op 
het gebied van e-gezondheid, 
actief ouder worden en 
zelfstandig wonen

Een groot aantal andere PPI- en PCP-projecten heeft financiële steun ontvangen. Ga voor een 
overzicht en voor bijzonderheden over komende financieringsoproepen naar de portalen van het 
directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie42, Cordis43 en Horizon 202044.

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/public-procurement/index_en.htm
http://cordis.europa.eu
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.thalea-pcp.eu
http://www.enigma-project.eu/en/About/Overview
http://www.enigma-project.eu/en/About/Overview
https://www.create-net.org/presscoverage/project-nympha-md-was-officially-launched
https://www.create-net.org/presscoverage/project-nympha-md-was-officially-launched
https://www.create-net.org/presscoverage/project-nympha-md-was-officially-launched
https://www.create-net.org/presscoverage/project-nympha-md-was-officially-launched
https://www.create-net.org/presscoverage/project-nympha-md-was-officially-launched
http://www.ticsalut.cat/innovacio/internacional/en_projectes/15/unwired-health
http://www.ticsalut.cat/innovacio/internacional/en_projectes/15/unwired-health
http://www.ticsalut.cat/innovacio/internacional/en_projectes/15/unwired-health
http://www.ticsalut.cat/innovacio/internacional/en_projectes/15/unwired-health
http://www.ticsalut.cat/innovacio/internacional/en_projectes/15/unwired-health
http://www.preforma-project.eu
http://www.preforma-project.eu
http://p4its.eu/
http://inspirecampus.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/public-proc_en.htm
http://cordis.europa.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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45 http://www.programmemed.eu/en/download-area/targeted-call-innovationenergy.html

Bijlage 2:  Voorbeelden van transnationale en nationale programma’s en 
projecten ter ondersteuning van PPI

Voorbeeld 1:  Een oproep tot het indienen van voorstellen  
door een MED-beheerinstantie 

In 2012 zijn in een gerichte oproep voor innovatie voor hernieuwbare energie en energiezuinige 
oplossingen in regio’s en steden in het Middellandse Zeegebied45 in het kader van het MED-
programma (voor transnationale Europese territoriale samenwerking) aanvragers uitgenodigd om in 
hun voorstellen specifieke acties op te nemen ter ondersteuning van innovatieaanbesteding.

In de oproep werd aandacht besteed aan de noodzaak de vraagzijde te stimuleren en werd uitgelegd 
dat er veel moest worden gedaan om de toepassing van bestaande oplossingen te verbeteren, 
hetzij door gerichtere en professionelere overheidsopdrachten, hetzij door eindgebruikers meer bij 
besluitvorming, bewustmaking en opleiding te betrekken. Aangezien technologieën nog moesten 
worden verbeterd, was er veel bezorgdheid over het bredere en efficiëntere gebruik van beschikbare 
oplossingen. In de oproep werd benadrukt dat de regels voor overheidsopdrachten de efficiëntie 
zouden kunnen bevorderen om zo in de desbetreffende sector meer energiebesparingen te realiseren, 
innovatieve oplossingen te verspreiden en de overgang naar “slimme steden” een impuls te geven.

Potentiële inschrijvers werden opgeroepen marktfalen te overwinnen en het potentieel van kmo’s te 
vergroten door:

•	 vast te stellen waar de innovatie-activiteit op de gebieden hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie wordt gehinderd door marktfalen (verkeerde stimulansen, onvoldoende toegang tot 
financiering, verkeerde prijsstelling, onvoldoende informatie, foute informatie, onvoldoende 
energie-efficiëntiecultuur enz.);

•	 bruikbare oplossingen voor te stellen om het potentieel van markten vrij te maken en dat van me-
thoden en technologieën ten volle te benutten (bewustmaking, competentiebevordering, betrok-
kenheid van eindgebruikers, slimme overheidsopdrachten, geïntegreerde toeleveringsketens 
enz.); 

•	 verbetering van de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten; en

•	 bevordering van innovatieve aanbestedingsprocedures (slimme overheidsopdrachten, groene 
overheidsopdrachten).

Ook werden belanghebbenden uitgenodigd intelligent beheer van vraag en aanbod te bevorderen, 
teneinde:

•	 de vaardigheden en competenties van aanbestedende overheidsdiensten te versterken op 
het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie;

•	 netwerken van aanbestedende overheidsdiensten tot stand te brengen (om behoeften vast 
te stellen, markten en de vraag te analyseren, normen op te stellen, gemeenschappelijke investe-
ringen te doen enz.);

•	 ervoor te zorgen dat de vraag van overheidsdiensten alle meest rendabele maatregelen 
voor energie-efficiëntie omvatten, en hieraan in contacten met het bedrijfsleven 
bekendheid te geven (betere kennis van beschikbare oplossingen, kwaliteitseisen, zoeken naar 
innovatieve oplossingen of diensten, levenscyclusanalyse, innovatieve aanbestedingsmethoden 
enz.);

•	 eindgebruikers te mobiliseren, te raadplegen en te informeren om behoeften beter vast 
te stellen en te waarborgen dat beschikbare technologieën op de juiste wijze en efficiënt worden 
gebruikt; en

http://www.programmemed.eu/en/download-area/targeted-call-innovationenergy.html
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46 http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Politicas_Fomento_Innv./Programa_INNOCOMPRA.pdf
47 http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=innodemanda&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=1549&xtmc=innodemanda&xtcr=2
48 http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Politicas_Fomento_Innv./Guia.CPI.pdf

•	 intermediaire instanties te mobiliseren (kamers van koophandel, bedrijvencentra, 
innovatiebureaus enz.) om contact te leggen met overheidsinstellingen om de kwaliteit van de 
vraag van overheidsdiensten te verbeteren.

Er werden minder voorstellen en contracten gegund voor PPI dan de aanvankelijke programma-
beheerders hadden verwacht. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat aanvragers on-
voldoende op de hoogte waren van dit nieuwe instrument en de mogelijkheden die het biedt. Dit 
initiatief is echter het eerste voorbeeld van een poging PPI op te nemen in een Interreg-oproep tot 
het indienen van voorstellen.

Voorbeeld 2: Steun van lidstaten voor PPI en PCP 

Spanje 

In juni 2011 heeft de Spaanse regering Wet 14/2011 over wetenschap, 
technologie en innovatie vastgesteld om PPI en PCP te ondersteunen.

Het Ministerie van Economie en Concurrentievermogen heeft twee parallelle programma’s opgezet 
die gericht waren op het gebruik van interne middelen en van de structuurfondsen: INNOCompra46 
(steun voor aanbesteders) en INNODemanda47 (steun voor leveranciers). Het ministerie nam ook 
ondersteunende maatregelen: in september startte het een PPI/PCP-helpdesk en in november 2011 
publiceerde het een PPI/PCP-gids48. 

In diezelfde lijn werd in februari 2013 PPI opgenomen in de nationale strategie voor wetenschap en 
innovatie, met een reservering van 3 % van de investeringsbegroting van de overheid.

Gebruik van PPI voor de vaststelling van innovaties in het systeem voor gezondheidszorg 
in Galicië 

Achtergrond

95 % van de 2,8 miljoen inwoners van Galicië vallen onder de publieke gezondheidszorg. Deze heeft 
een budget van 3 400 miljoen EUR per jaar, oftewel 40,5 % van de totale begroting van de regio.

De gezondheidszorgsector omvat 14 trusts en ziekenhuizen voor secundaire zorg, 493 centra voor 
primaire zorg, 90 centra voor spoedeisende hulp en meer dan 165 bejaardenhuizen. Er werken meer 
dan 36 000 mensen in de sector.

Het belang van de sector, in combinatie met nieuwe uitdagingen in de vorm van een hoger percentage 
mensen boven 65 jaar, een procentuele toename van chronisch zieken en de economische crisis, 
waren voor de regionale autoriteiten aanleiding om met medefinanciering van het EFRO een 
specifiek programma op te zetten ter ondersteuning van de vraag naar innovatieve oplossingen in 
de gezondheidszorg.

Doelstelling

De algemene doelstelling van het programma is de uitdagingen aan te pakken waarmee het publieke 
gezondheidszorgsysteem in Galicië wordt geconfronteerd, door:

•	 van een reactief naar een proactief model over te stappen (gezondheidsbevordering, ziektepreventie, 
beheer van chronische aandoeningen, versterking van de positie van patiënten enz.);

•	 continuïteit tussen de verschillende zorgniveaus te waarborgen;

•	 goede methoden in te voeren voor het beoordelen van effecten en kosten in de gezondheidszorg;

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Politicas_Fomento_Innv./Programa_INNOCOMPRA.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=innodemanda&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=1549&xtmc=innodemanda&xtcr=2
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Politicas_Fomento_Innv./Guia.CPI.pdf
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49 http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=60796 en de videopresentatie http://www.sergas.es/ContidosPublicados/detallecontido.aspx?idpaxina= 
60796&idpublicacion=51

50 90 miljoen EUR uit het operationele technologische O&O&I-fonds 2007-2013 (80 % EFRO).

•	 patiënten mondig te maken; en

•	 ICT te gebruiken om diensten bij patiënten thuis te brengen.

Uitvoering

In het kader van de programma’s H2050 en Innova Saúde (IS)49 wordt tussen 2012 en 2015 
90 miljoen EUR uitgegeven50 om de Galicische publieke gezondheidszorg te voorzien van innovatieve 
producten en diensten via PPI (zie voor meer informatie: www.sergas.es/h2050-innovasaude). 

De belangrijkste spelers zijn de beroepsbeoefenaars en de patiënten, die worden betrokken bij het 
opstellen, uitwerken en beoordelen van de plannen.

In het H2050-programma is 9,9 miljoen EUR, 22 % van het totale budget, aanbesteed via PPI; 
in Innova Saúde belopen de PPI-investeringen 19,4 miljoen EUR, oftewel 43 % van het totale 
programmabudget.

Om innovatie en concurrentievermogen bij kmo’s en de internationale verspreiding van de resultaten te 
bevorderen, en om efficiëntiewinst te behalen voor overheidsdiensten, is in openbare aanbestedingen 
een aantal eisen opgenomen ter uitvoering van PPI:

•	 de Galicische gezondheidsdienst mag de oplossing “licentievrij” gebruiken en mag deze zelf 
onderhouden;

•	 de intellectuele eigendom gaat naar het bedrijf waaraan de opdracht is gegund, en het bedrijf 
mag de oplossing ook in de handel brengen;

•	 de Galicische gezondheidsdienst treedt op als eerste klant. In de projecten moet een 
demonstratiescenario zijn opgenomen.

Om het gebruik van PPI te vergemakkelijken en de betrokkenheid van de private sector 
vanaf het beginstadium te bevorderen, hebben de autoriteiten een openbare oproep tot het 
indienen van voorstellen voor innovatieve oplossingen gelanceerd, een zogenaamde technische 
dialoog met de markt. Voor het beheer van het proces is het Sergas-onlinesysteem ingevoerd. 
Dit systeem waarborgt vertrouwelijkheid, transparantie en gelijke kansen – zie:  
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=60796 

http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=60796
http://www.sergas.es/ContidosPublicados/detallecontido.aspx?idpaxina= 60796&idpublicacion=51
http://www.sergas.es/ContidosPublicados/detallecontido.aspx?idpaxina= 60796&idpublicacion=51
http://www.sergas.es/h2050-innovasaude
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=60796
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Kader 12 —   Het PPI-programma van Galicië: hoe werkte de openbare oproep tot het indienen van 
voorstellen?

Met het open innovatiemodel van Sergas konden voor elk subproject functionele specificaties worden 
geformuleerd en konden de technische vereisten worden opgesteld die moesten worden gebruikt in 
de documenten voor de openbare PPI-aanbestedingsprocedure. 

Technische dialoog: voorstellen voor innovatieve oplossingen van de aanbodzijde

Vanaf de start van het project in april 2012 tot mei 2014 zijn 296 voorstellen ontvangen (228 van 
particuliere ondernemingen en 68 van onderzoeksinstellingen); hierbij waren in totaal 107 (openbare 
en private) deelnemers betrokken.

Kader 13 —  Aantal deelnemers aan het PPI-programma van Galicië in 2013

The total number of participants (public and private) has been 107

Number of proposals and participating entities
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Na beoordeling van de ontvangen voorstellen werd met meer dan 50 % rekening gehouden in de 
gedetailleerde uitwerking van de diverse H2050-IS-projecten.

	  

	  

•  Formal validation 
and classification 
of proposals 
received

Project office Coordinators 
&

ITC

Coordinators 
&

Proponents

Coordinators 
&

Participants

H2050-IS 
Website

Open call for proposals for innovative solutions

•  Analysis of 
proposals 
received

•  Requests for 
additional information 
or conducting of 
interviews (optional)

•  Final assessment of 
the proposals and 
possible inclusion in 
the scope of projects
• Including H2050-IS
•  Not including H2050-IS
•  Of interest but not for 

H2050-IS (redirected)

•  Dissemination  
of results
• No. proposals
•  Participants by  

sub-project



43

Vraaggestuurd aanbestedingsoverzicht voor H2050 en Innova Saúde

Het vraaggestuurde aanbestedingsoverzicht is een innovatieve procedure waarbij de gewenste 
uitkomsten van elk subproject worden geschetst. Dit helpt leveranciers op de markt te anticiperen op 
de behoeften van aanbesteders en biedt bedrijven de gelegenheid hun O&O&I-inspanningen te richten 
op toekomstige aanbestedingen. Potentiële leveranciers kunnen het overzicht online raadplegen op: 
http://www.sergas.es/Docs/H2050_IS/Early%20Demand%20Map%20H2050-IS.pdf 

Informatie over voortgang en deelname

Er worden factsheets gepubliceerd over de voortgang van elk project voordat de PPI-aanbestedings-
documenten worden gepubliceerd. Ook wordt een lijst gepubliceerd van alle entiteiten die voorstel-
len voor elk project hebben ingediend. Op die manier wil men ook samenwerking tussen bedrijven 
bevorderen.

Samengevat

•	 In het kader van de innovatiestrategie van het Galicische Ministerie van Gezondheid zijn 
financieringsmogelijkheden vastgesteld voor het integreren van innovatieve producten 
en diensten in de gezondheidszorg: met dit programma is Galicië een pionier in de Spaanse 
gezondheidszorgsector.

•	 Door de inzet van PPI-instrumenten bevordert Galicië innovatie in bedrijven en helpt het innovatieve 
bedrijven op internationaal niveau sterker te worden.

•	 Het proces is ontwikkeld via een technische dialoog met bedrijven; de respons van 
technologieaanbieders was zeer goed.

•	 Communicatie onder belanghebbenden en in het PPI-ecosysteem is essentieel.

•	 Ook binnen de organisatie is een goede coördinatie noodzakelijk en moeten de prioriteiten van de 
verschillende afdelingen op één lijn worden gebracht.

http://www.sergas.es/Docs/H2050_IS/Early%20Demand%20Map%20H2050-IS.pdf
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51 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/home

Kader 14 —  Communicatie tussen belanghebbenden in het PPI-”ecosysteem”

Italië

In 2012 lanceerden de Italiaanse Ministeries van Onderzoek (MIUR) en Economie (MISE) de eerste 
Italiaanse nationale PCP-oproep51. Overheden uit vier regio’s werden uitgenodigd (uiterlijk tegen juni 
2013) voorstellen in te dienen over onderwerpen van algemeen belang waarvoor via PCP nieuwe 
oplossingen moesten worden ontwikkeld.

Om te waarborgen dat de convergentie- en bestedingsdoelstellingen die zijn vastgelegd in het 
nationale operationele programma voor onderzoek en concurrentievermogen 2007-2013, worden 
behaald, hebben MIUR en MISE ingrijpende uitvoeringsmaatregelen genomen, die zijn uiteengezet in 
het document “Versnellings- en herprogrammeringsinitiatieven voor EC-programma’s 2007-2013”, 
dat in maart 2011 is aangenomen.

De nationale fondsen, die zijn vrijgemaakt door het herprogrammeringsinitiatief en opnieuw zijn 
toegewezen via het cohesie-actieplan, zijn toegewezen aan initiatieven aan de vraagzijde die direct 
door MIUR en MISE worden beheerd. Volledig in overeenstemming met de vereiste van gebruik 
binnen de convergentieregio’s worden de financiële middelen die voortvloeien uit de reductie van 
nationale medefinanciering geherinvesteerd in dezelfde gebieden waar het voornoemde operationele 
programma wordt uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de nationale autoriteiten die de 
structuurfondsen beheren.

Aan de financiering van PCP- en PPI-initiatieven op nationaal niveau is 150 miljoen EUR toegewezen, 
waaronder: 

•	 100 miljoen EUR van MIUR,

•	 50 miljoen EUR van MISE. 
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De oproep heeft een maximumbudget van 150 miljoen EUR en richt zich voornamelijk op de vier 
“convergentieregio’s” (Calabrië, Campania, Apulië en Sicilië); deze kunnen voorstellen voor PCP-
projecten indienen, eventueel in samenwerking met overheden uit andere regio’s.
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digital-innovation-regional-growth-innovation-procure-
ment-29-april-2014-thessaloniki-greece

Tot 20 % van het budget kan worden toegewezen aan daaropvolgende PPI-projecten.

In Italië is de regio Lombardije koploper op het gebied van PCP en PPI. Deze regio heeft een kader 
voor de aanbesteding van innovaties ontwikkeld, de eerste PCP in de gezondheidszorg uitgevoerd, en 
een PPI uitgevoerd op het gebied van cloudcomputing.

Voorbeeld 3: Een regionale innovatiestrategie met PPI als beleidsinstrument – het voorbeeld van 
de regio Rhône-Alpes

Diverse Europese regio’s hebben regionale innovatiestrategieën ingevoerd waaruit blijkt dat een 
vraaggestuurde aanpak voor de bevordering van innovatie cruciaal is voor hun beleidsinterventie 
en dat ze PPI zien als een essentieel instrument hiervoor. 

De regio Rhône-Alpes (Frankrijk – 6,2 miljoen inwoners)

Innovatieaanbesteding (fragment uit de regionale innovatiestrategie)52

Uitdagingen voor overheden en bedrijven

Het doel van dit instrument is het industriële ecosysteem van Rhône-
Alpes een impuls geven, met name in de “slimme specialisatie”-
sectoren. De regio en de lokale autoriteiten staan nog voor veel 
uitdagingen, waaronder:  

•	 subsidies aan bedrijven vervangen door rechtstreekse financiering voor O&O, prototypes en/of 
innovatieve diensten om te voorzien in de behoeften die overheidsorganen hebben geïdentificeerd;

52 http://www.innovation.rhonealpes.fr/SRI/upload/docs/application/pdf/2013-09/v2-sri-si-septembre2013_2013-09-18_10-11-25_103.pdf
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199 projects submitted
189 projects eligible

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digital-innovation-regional-growth-innovation-procurement-29-april-2014-thessaloniki-greece
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digital-innovation-regional-growth-innovation-procurement-29-april-2014-thessaloniki-greece
http://www.innovation.rhonealpes.fr/SRI/upload/docs/application/pdf/2013-09/v2-sri-si-septembre2013_2013-09-18_10-11-25_103.pdf
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•	 het partnerschap tussen de regio en lokale autoriteiten versterken bij het vaststellen van de 
behoeften voorafgaand aan het lanceren van oproepen tot het indienen van voorstellen;

•	 burgers betrekken bij een proeftuinaanpak in de testfase van overheidsmaatregelen; koppelingen 
tot stand brengen met de “gebruikersgestuurde aanpak” van de regionale innovatiestrategie;

• Rhône-Alpes tot een technologische schowcase maken en het imago van de overheidsdiensten 
verbeteren; 

• toegang krijgen tot EU-financiering in de nieuwe programmeringsperiode (2014-2020).

Innovatieaanbesteding stelt ook innovatieve bedrijven in de regio voor tal van uitdagingen, 
waaronder:

•	 financiering van de prototype- en experimenteerfasen;

•	 vergroting van de zakelijke mogelijkheden voor producten en diensten;

•	 verkorting van de ontwikkelingstijd van producten en diensten;

•	 verkrijging van labels en certificaten van de overheidsinkoper;

•	 deling van de risico’s en de baten van ontwerp en ontwikkeling tussen leveranciers en aanbesteders.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten regionale aanbestedende overheidsdiensten 
voorbereid zijn op belemmeringen, zoals de behoefte meer actoren (bv. bedrijven, consumenten, 
andere overheidsorganen, onderzoekscentra) bij de consultatiefase voorafgaand aan de lancering 
van aanbestedingsprocedures te betrekken. Ze moeten ook zorgen dat intellectuele-eigendoms-
rechten zo doeltreffend mogelijk worden beheerd (bv. laat leveranciers de intellectuele-eigendoms-
rechten behouden in ruil voor royalty’s, verlaag de handelswaarde van de offerte of sta vrij gebruik 
van prototypes of software toe).

Toekomstige actie

Het belangrijkste doel van het instrument voor innovatieaanbesteding is het vergemakkelijken van 
de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verbeteren van het concurrentievermogen van 
ondernemingen in Rhône-Alpes door het delen van de risico’s tussen innovatoren en overheidsinkopers. 
Hiertoe lijkt interactie tussen innovatiepartners en regionale overheidsinkopers op drie niveaus nuttig:

Niveau 1:  Regionale belanghebbenden (overheidsinkopers en bedrijven) informeren en 
opleiden

•	 Organiseren van een regionale PPI-conferentie om alle belanghebbenden van het “innovatie-
ecosysteem” te informeren en een regionaal actieplan te lanceren dat gericht is op:

o regionale innovatie-instanties (bv. kamers van koophandel, clusters, innovatiebureaus); en

o regionale overheidsinkopers (bv. diensten van de regio Rhône-Alpes, stedelijke gemeenschappen, 
groepen van steden, steden, vervoersdiensten, luchthavens, ziekenhuizen, water- en 
energiebeheerdiensten of -voorzieningsdiensten, nationale diensten in de regio (bv. defensie), 
publieke onderzoeksinstellingen). 

•	 Bewustmaking en voorlichtingsactiviteiten in het veld bij:

o middelbare scholen, vervoerssystemen, ICT-afdelingen;

o overheidsinkopers, om te bereiken dat zij hun werkmethoden veranderen en om te bevorderen 
dat zij “innovatiecriteria” en -methoden opnemen in hun aanbestedingsprocedures;

o innovatieve bedrijven, om ervoor te zorgen dat zij gemakkelijker kunnen deelnemen aan 
overheidsopdrachten, door gerichte informatiesystemen te ontwikkelen op basis van bestaande 
netwerken voor technologieontwikkeling, clusters en kamers van koophandel.
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Niveau 2:  Behoeften van inkopers vaststellen en contact met innovatieve bedrijven 
aanmoedigen

•	 Ondersteunen van analyses van de behoeften van regionale aanbestedende overheidsdiensten en 
functionele vereisten van aanbestedingen waarvoor O&O nodig is.

•	 Bij elkaar brengen van innovatieve bedrijven en overheidsinkopers zodat zij elkaars behoeften 
beter leren kennen; overheidsinkopers kunnen invloed uitoefenen op de overheidssteun voor 
marktbelanghebbenden in de regio (bv. via het kmo-plan).

Niveau 3:  Stimuleringsmaatregelen voor PPI

•	 Gebieden en overheidsinkopers helpen hun behoeften te analyseren, zodat voorafgaand aan de 
innovatieaanbesteding functionele vereisten kunnen worden opgenomen (zie as 1 van de regionale 
innovatiestrategieën van de regio Rhône-Alpes: “Innovatie door gebruik”).

•	 Uitschrijven van Europese oproepen tot het indienen van voorstellen met betrekking tot PPI. 

•	 Vergroten van de capaciteit van belanghebbenden om deel te nemen aan Europese projecten.

Voorbeeld 4:  Een voorbeeld van een geslaagde PPI, geleid door het Universitair Medisch Centrum 
Erasmus (Rotterdam, Nederland); kmo-leverancier: IMS Medical

In 2013 had het Nederlandse Erasmus MC een installatie nodig voor het wassen van 70 000 bedden 
en matrassen per jaar. Schone bedden voorkomen infectieziekten en geven medewerkers en patiënten 
vertrouwen in de hygiënische normen van het ziekenhuis.

Er was slechts een zeer beperkt aantal potentiële leveranciers van beddenwasfaciliteiten. De 
marktanalyses van het Erasmus MC leverden zelfs slechts één potentiële leverancier op die aan de 
eisen zou kunnen voldoen. Daarom startte het een aanbestedingsprocedure op basis van de beginselen 
van de aanbesteding via termijnverbintenis, met resultaatgerichte vereisten, marktconsultatie en 
concurrentiegerichte dialoog. 

Hierbij werd de aanpak van de aanbesteding via termijnverbintenis gekozen en verder ontwikkeld. De 
eerste stap was het samenstellen van een projectteam met leden uit verschillende afdelingen. Dit 
team onderzocht de behoeften en problemen en werkte een resultaatgerichte vereiste uit. Voor de 
aanvang van de aanbestedingsprocedures werd een brede marktconsultatie gehouden op basis van 
de vereiste resultaten. Het doel was zo veel mogelijk potentiële leveranciers voor de aanbesteding 
te interesseren. Een eerste informatiebijeenkomst trok zestig deelnemers met verschillende 
achtergronden, zoals industrieel ontwerpers, reinigingsbedrijven, innovatiecentra van universiteiten, 
werktuigbouwkundigen en vele anderen. De deelnemers hadden uiteenlopende ideeën over hoe het 
proces van het reinigen van bedden zou kunnen worden verbeterd, hoe de kosten zouden kunnen 
worden verlaagd en hoe de CO2-voetafdruk zou kunnen worden verkleind. Tijdens de marktconsultatie 
stimuleerde de aanbesteder de interactie tussen de deelnemers, zodat zij verschillende consortia 
zouden vormen en dat er interactie zou komen tussen verschillende toeleveringsketens. Het 
Erasmus MC besloot ook om totale kosten van eigendom en de CO2-voetafdruk als gunningscriteria 
te hanteren. TNO, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, 
leverde technische ondersteuning voor de uitwerking van deze criteria. In plaats van een technische 
specificatie werden de specificaties voor de aanbesteding geformuleerd rond de behoeften van het 
Erasmus MC, namelijk het reinigen van 70 000 bedden per jaar. 

Het selectieproces was opgebouwd rond de innovatiecapaciteiten van de geïnteresseerden en minder 
rond hun ervaring met beddenwasfaciliteiten. Er werd een resultaatgerichte specificatie uitgewerkt 
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op basis van de inzichten die waren verworven tijdens de marktconsultatiefase. Het doel was om 
het aantal potentiële consortia te maximaliseren, die hun ideeën konden presenteren tijdens de 
concurrentiegerichte dialoog, om dan later het aantal deelnemers te reduceren. De aanbesteder 
startte met acht deelnemers tijdens de concurrentiegerichte dialoog, waarvan er twee de uiteindelijke 
inschrijvingsfase bereikten. De winnende inschrijving was die van IMS Medical, een Europese kmo, 
die een oplossing aanbood op basis van schoonmaakrobots met hoge precisie. Bij innovatie is vaak 
sprake van kruisbestuiving tussen toeleveringsketens. In dit geval is gekozen voor robottechnologie 
uit de auto-industrie om het probleem van beddenreiniging in ziekenhuizen op te lossen. 

De oplossing kan breder worden toegepast in de gezondheidszorg, voor zuinige precisiereiniging 
van ziekenhuisuitrusting. Citaat van IMS Medical, leverancier van de robotgestuurde “Was-Unit” voor 
bedden en matrassen: “Als dit een traditionele aanbesteding was geweest, zou IMS Medical nooit in 
staat zijn geweest dit idee voor het reinigen van bedden te ontwikkelen. Juist doordat er een dialoog 
was, en niet alleen maar prijscriteria, konden we met andere oplossingen komen op basis van minder 
CO2-uitstoot, totale kosten van eigendom en betere reinigingsresultaten dan ooit in het verleden zijn 
gerealiseerd. 

Deze door het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam (Nederland) aangekochte innovatieve 
robotgestuurde beddenwasfaciliteit was de winnaar van de eerste prijs voor overheidsopdrachten 
op het gebied van innovatie in 2014: http://www.innovation-procurement.org/award/

http://www.innovation-procurement.org/award
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Citaat van IMS Medical, leverancier van de robotgestuurde “Was-Unit” voor bedden en 
matrassen: 

“Als dit een traditionele aanbesteding was geweest, zou IMS Medical nooit in staat zijn geweest dit 
idee voor het reinigen van bedden te ontwikkelen. Juist doordat er een dialoog was, en niet alleen 
maar prijscriteria, konden we met andere oplossingen komen op basis van minder CO2-uitstoot, totale 
kosten van eigendom en betere reinigingsresultaten dan ooit in het verleden zijn gerealiseerd. Door 
deze manier van aanbesteden kregen kleine bedrijven als IMS Medical de kans om mee te doen. Er 
is veel creativiteit in bedrijven als IMS Medical en dankzij Erasmus MC waren we in staat de markt te 
laten zien wat er mogelijk was. Elk gesprek dat wij met Erasmus en TNO hadden, gaf ons de energie 
om meer te ontwikkelen en creatiever te zijn.” 

De oplossing zorgde er niet alleen voor dat bedden met grote precisie werden gereinigd, maar 
leidde ook tot een aanzienlijke verlaging van het milieu-effect. De totale kosten van eigendom van 
het reinigen van één bed ging met 35 % omlaag ten opzichte van de vorige beddenwasfaciliteit. De 
innovatieve oplossing maakt efficiënter gebruik van hulpbronnen en verbetert de koolstofvoetafdruk 
van de reiniging. De CO2-voetafdruk ging niet minder dan 65 % omlaag. Ook werd een aanzienlijke 
vermindering in het waterverbruik en de hoeveelheid afvalwater bereikt. Bovendien is de 
roboticaoplossing erg flexibel en zal ook worden gebruikt voor het reinigen van alle ziekenhuisuitrusting 
op wielen, zoals rolstoelen, infuusstandaarden en voedselkarretjes. De roboticaoplossing kan worden 
geprogrammeerd om deze allemaal te reinigen.
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Glossarium

Aanbesteding via termijnverbintenis – een 
aanbestedingsmodel waarbij de markt vooraf 
informatie inzake de gewenste uitkomsten ont-
vangt over toekomstige behoeften, de markt 
vroegtijdig bij het proces wordt betrokken en 
wordt overeengekomen dat in de toekomst, 
op een gespecificeerde datum, een aanbeste-
dingsprocedure wordt gestart voor de inkoop 
van een product dat of een dienst die op dat 
moment nog niet bestaat, mits het product of 
de dienst kan worden geleverd op het overeen-
gekomen prestatieniveau en tegen de over-
eengekomen kosten.

Behoeftenbeoordeling – een voorafgaande 
activiteit waarbij de omvang van de behoef-
ten van een overheidsdienst in een bepaalde 
categorie of voor het oplossen van een spe-
cifiek probleem worden vastgesteld. Bij een 
behoeftenbeoordeling moet rekening worden 
gehouden met zowel bestaande als toekom-
stige vereisten en moet worden gekeken naar 
het vermogen van de organisatie om poten-
tiële oplossingen in te voeren. Een grondige 
behoeftenbeoordeling biedt een betere basis 
voor marktconsultatie, omdat deze gegevens 

oplevert die van belang zijn voor leveranciers, 
en eventuele hiaten aan het licht brengt.

Economisch voordeligste inschrijving – gun-
ningscriteria bij een aanbesteding waarbij 
zowel wordt gekeken naar kwalitatieve als 
naar kwantitatieve aspecten van de inschrij-
ving.

EFMZV – Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij

EFRO – Europees Fonds voor regionale ontwik-
keling

ESF – Europees Sociaal Fonds

ESIF – Europese Structuur- en Investerings-
fondsen

Escrow-overeenkomst – een overeenkomst 
waarbij intellectuele-eigendomsrechten of 
andere eigendommen door een derde (agent) 
worden gehouden en pas worden vrijgegeven 
als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan 
of als bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden. 
Als bijvoorbeeld een innovatief ontwerp of 
een softwarecode wordt ontwikkeld, kan dit 
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in escrow worden geplaatst zodat een aan-
bestedende dienst er toegang toe heeft in het 
geval dat de ontwikkelaar zijn bedrijfsactiviteit 
stopzet of als zijn partnerschap met de dienst 
ophoudt te bestaan.

Gefaseerd contract – een contract waarin twee 
of meer afzonderlijke fasen zijn voorzien en 
dat aan het einde van elk van die fasen zon-
der ingebrekestelling kan worden beëindigd. 
De fasen kunnen betrekking hebben op afzon-
derlijke activiteiten, zoals O&O, de bouw van 
prototypen, de productie van een testserie of 
de uitvoering van een proefproject. In het con-
tract kan worden gespecificeerd onder welke 
voorwaarden zal worden doorgegaan met de 
volgende fase, maar dit kan ook worden over-
gelaten aan het oordeel van de aanbestedende 
dienst.

Gezamenlijke aanbesteding – aanbestedings-
activiteiten die door twee of meer afzonder-
lijke aanbestedende diensten samen worden 
ondernomen. Er bestaan veel verschillende 
vormen van gezamenlijke aanbesteding, waar-
onder occasionele gezamenlijke aanbesteding, 
inkoopconsortia en centrale inkoopregelingen. 
Nieuwe regels voor grensoverschrijdende en 
andere vormen van gezamenlijke aanbeste-
ding zijn vastgelegd in de richtlijnen uit 2014, 
waarin wordt gespecificeerd hoe bij gezamen-
lijke aanbesteding kan worden voldaan aan 
wettelijke verantwoordelijkheden.

Intellectuele eigendom – eigendom als gevolg 
van creativiteit waarvoor exclusieve rechten 
kunnen gelden, zoals auteursrecht, patenten, 
handelsmerken of industriële-eigendoms-
rechten.

Kernprestatie-indicatoren (KPI’s) – een reeks 
metingen om te beoordelen of de presta-
ties overeenstemmen met de overeengeko-
men verwachtingen. KPI’s kunnen betrekking 
hebben op ieder aspect van een contract 
en er kunnen punten of een ander stimule-
rings- of sanctioneringssysteem aan worden  
verbonden.

Kopersgroepen voor innovatie – groepen 
kopers van innovatieve producten of diensten 
kunnen innovatie bevorderen doordat zij hun 

behoeften bekendmaken op passende niveaus 
op de markt. Hoe groter de groep, hoe gro-
ter de potentiële markt en dus hoe groter de 
belangstelling van leveranciers om aan ambi-
tieuze productspecificaties te voldoen en inno-
vatievere producten te leveren.

Levenscycluskosten – een manier van kosten-
berekening waarbij alle kosten worden mee-
genomen die ontstaan tijdens de levenscyclus 
van een goed, een dienst of een werk (de aan-
koopprijs plus alle eraan verbonden kosten, 
waaronder bedrijfskosten en kosten aan het 
einde van de levensduur). Hierin kunnen ook 
kosten worden verwerkt die worden toegekend 
aan externe effecten, zoals de uitstoot van 
broeikasgassen.

Nationale omzettingswetgeving – de maatre-
gelen waarmee EU-richtlijnen worden omgezet 
in nationale wetgeving. Nadat de aanbeste-
dingsrichtlijnen van 2014 zijn vastgesteld, heb-
ben de lidstaten 18 maanden om deze om te 
zetten. De richtlijnen van 2014 bieden diverse 
beleidsopties. Daardoor zullen niet alle bepa-
lingen overal op dezelfde manier ten uitvoer 
worden gelegd.

Normen – technische specificaties die door een 
erkend normalisatie-instituut zijn goedgekeurd 
voor herhaalde of voortdurende toepassing, 
maar waarvan de naleving niet verplicht is. Er 
mag in specificaties van aanbestedingen wor-
den verwezen naar internationale, Europese en 
nationale normen, mits hieraan de woorden “of 
gelijkwaardig” worden toegevoegd. De O&O 
voor een nieuw proces of een nieuwe methode 
kan ook uitmonden in normalisatie.

Prestatiegerelateerde specificaties of functio-
nele specificaties (of resultaatgerichte speci-
ficaties) – een benadering voor de specificatie 
van aanbestedingsvereisten waarbij de nadruk 
ligt op de te bereiken resultaten en niet zozeer 
op een gedetailleerde beschrijving van de 
inputs. Zo zou, in plaats van een beschrijving 
dat een gebouw een bepaald type isolatie of 
verlichting moet hebben, in een prestatiegere-
lateerde specificatie kunnen worden bepaald 
dat het gebouw minimaal een bepaald ener-
gielabel moet halen.
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Projectstuurgroep – het team dat verant-
woordelijk is voor de beslissingen binnen een 
PPI-project. Dit kan een gedeelte van het pro-
jectteam zijn of daarboven staan. Normaal 
gesproken bevat de projectstuurgroep perso-
nen die binnen de organisatie verschillende 
functies bekleden. Er kunnen ook externe 
experts aan deelnemen, of belanghebbenden 
zoals burgers en gebruikers van het product of 
de dienst die wordt ingekocht.

Prospectus – een document waarin de 
bestaande of toekomstige aanbestedingsbe-
hoeften van een overheidsdienst zijn vastge-
legd. Een prospectus kan worden gepubliceerd 
in het kader van een voorafgaande marktcon-
sultatie, om leveranciers vooraf te informeren 
over vereisten van komende aanbestedingen 
en om relevante achtergrondinformatie te 
geven over de overheidsdienst.

Raamovereenkomst – een overeenkomst tus-
sen een of meer aanbestedende diensten en 
een of meer marktdeelnemers, met als doel de 
voorwaarden vast te stellen die gelden voor de 
te gunnen opdrachten gedurende een gegeven 
periode, in het bijzonder wat betreft de prijs, en 
waar passend, de beoogde hoeveelheid.

Schadeloosstelling – een manier om het risico 
van een contract te verkleinen door ofwel een 
zekerheid te eisen voor prestatiegebreken 
ofwel vrijwaring voor aansprakelijkheid, ver-
lies of schade. Zo kan een leverancier worden 
gevraagd de aanbestedende dienst schade-
loos te stellen voor claims die voortvloeien uit 
de toepassing van een nieuw product of een 
nieuwe dienst.

Staatssteun – een voordeel in welke vorm ook 
dat door overheden op selectieve basis wordt 

verleend aan ondernemingen. Het Verdrag ver-
biedt staatssteun, tenzij het onder een gede-
finieerde uitzondering valt. Als een volledig 
concurrerende procedure is gevolgd in over-
eenstemming met de aanbestedingsrichtlijnen, 
leidt dit normaal gesproken tot de aanname 
dat er geen staatssteun ontstaat.

Technische dialoog – de procedure waarbij de 
aanbestedende dienst over de inhoud van alle 
of een deel van de documenten van de aan-
besteding die hij wil uitschrijven, advies vraagt 
en aanvaardt, tenzij dat advies leidt tot het uit-
sluiten van concurrentie.

Varianten – een techniek om het mogelijk te 
maken dat bij de beoordeling van inschrijvin-
gen alternatieve oplossingen in overweging 
worden genomen. Varianten kunnen in elke 
procedure worden toegestaan, mits de mini-
mumeisen van de aanbestedende dienst zijn 
gedefinieerd en de gunningscriteria ook op 
varianten kunnen worden toegepast.

Vooraankondiging – een vorm van aankondi-
ging die verschijnt in het Publicatieblad van 
de EU en waarin vereisten van komende aan-
bestedingen worden gemeld. Een vooraan-
kondiging kan worden gebruikt om de tijd die 
gemoeid is met een aanbestedingsprocedure 
te verkorten, om de markt vooraf te informe-
ren over de vereisten, om een voorafgaande 
marktconsultatie te starten of als een oproep 
tot mededinging.

Vraaggestuurde innovatie/innovatie van de 
vraagzijde – ondersteunt het in de handel 
brengen van nieuwe innovatieve goederen en 
diensten door naast innovatiebeleidsmaatre-
gelen voor aanboddruk, zoals O&O-financie-
ring, ook vraagdruk naar innovatie te creëren.
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