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Afwijzing van aansprakelijkheid:
Deze mededeling heeft ten doel praktische richtsnoeren te bieden met betrekking tot
innovatiegerichte overheidsopdrachten. Dit document is niet wettelijk bindend. Hoewel hierin nu
en dan bepalingen van EU-wetgeving worden geparafraseerd, is deze mededeling niet bedoeld
om de in die wetgeving neergelegde rechten en plichten te verruimen of beperken. Voor zover
men deze mededeling zou opvatten als een interpretatie van EU-wetgeving, zij erop gewezen dat
uitsluitend het Hof van Justitie van de Europese Unie bevoegd is om het EU-recht juridisch
bindend uit te leggen.
De voorbeelden in deze mededeling zijn niet getoetst op conformiteit met EU-recht. Bij het
centrum voor e-vaardigheden dient een e-bibliotheek te worden opgezet met voorbeelden om de
uitwisseling van ervaringen verder te intensiveren.
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SAMENVATTING
Deze richtsnoeren, die zijn vastgesteld in het kader van de mededeling "Een vernieuwde
Europese agenda voor onderzoek en innovatie – de kans om de toekomst van Europa vorm te
geven" en de input bij het informele diner van de regeringsleiders van 16 mei 2018 in Sofia,
bieden een beknopt overzicht van de kernaspecten van innovatiegericht aanbesteden: waarom is
het belangrijk, wie heeft er belang bij en hoe gaat het in zijn werk?
In het kader van het pakket inzake overheidsopdrachten van oktober 20171 zijn de
belanghebbenden geraadpleegd over de richtsnoeren. Dit document vormt de weerslag van de
vele reacties die daarbij zijn ontvangen. De mate van detail is bewust gekozen om een zo breed
mogelijk professioneel publiek te bereiken (afnemers, beleidsmakers en leveranciers) en
belangstelling te wekken bij mensen die er nooit aan hebben gedacht, zich er niet door
aangesproken voelden of twijfelden. Zelfs voor lezers die al veel weten over het onderwerp bevat
dit document nuttige verwijzingen naar recente initiatieven en voorbeelden.
Bij de actualisering van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten in 20142 werd het kader voor
overheidsopdrachten aangepast aan de behoeften van overheidsafnemers en marktdeelnemers in
verband met de technologische ontwikkelingen, de economische trends en het toenemende belang
dat de maatschappij hecht aan duurzame overheidsuitgaven.
De regelgeving inzake overheidsopdrachten gaat niet langer alleen over hoe men inkoopt, maar
biedt ook ruimte voor stimulansen met betrekking tot wat men inkoopt, zonder die verplicht te
stellen. Het doel om het geld van de belastingbetaler goed te besteden krijgt een nieuwe
dimensie die verder reikt dan het vervullen van de primaire behoeften van overheidsinstanties.
Telkens als de overheid iets afneemt wil het publiek terecht weten of de gekozen optie niet alleen
aan de regels voldoet, maar ook een optimale toegevoegde waarde biedt in termen van
kwaliteit, kostenefficiëntie en ecologische en sociale impact en of de keuze mogelijkheden
creëert voor de markt van de leveranciers.
Innovatiegericht aanbesteden heeft betrekking op al deze aspecten en schept de voorwaarden
voor kwalitatief hoogstaandere en efficiëntere oplossingen die ecologische en sociale
voordelen, een betere rentabiliteit en nieuwe zakelijke kansen voor bedrijven opleveren.
Deze richtsnoeren zijn derhalve als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 1 biedt uitleg bij het begrip innovatiegericht aanbesteden, de overkoepelende
dimensie en de toegevoegde waarde ervan.
In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader uiteengezet dat nodig is voor een strategische
toepassing van innovatiegericht aanbesteden.
In hoofdstuk 3 wordt aangegeven hoe overheidsopdrachten kunnen worden
opengesteld voor innoveerders, waaronder startende bedrijven en innovatieve
kmo's.
In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe openbare aanbestedingsprocedures kunnen
worden ingezet om de openbare dienstverlening te moderniseren aan de hand
van innovatieve oplossingen en om te zorgen voor groei en banen.
1
2

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_nl.htm
Met "de geactualiseerde richtlijnen inzake overheidsopdrachten" of "de geactualiseerde EU-regels"
wordt in dit document gedoeld op de Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.
Verwijzingen naar specifieke artikelen hebben betrekking op Richtlijn 2014/24/EU, al zijn de meeste
genoemde beginselen ook van toepassing op de Richtlijnen 2014/23/EU en 2014/25/EU.
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Deze richtsnoeren kunnen een
overheidsopdrachten betrokken zijn:
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inspiratiebron

vormen

voor

alle

spelers

die

bij

ambtenaren van aanbestedende diensten,
de eindgebruikers van de ingekochte oplossingen,
besluitnemers en beleidsmakers die in belangrijke mate bijdragen aan het creëren van
gunstige omstandigheden,
alsmede leveranciers, die kunnen leren hoe zij bij overheidsopdrachten beter kunnen
concurreren met hun innovatieve oplossingen.

EEN KENNISMAKING MET INNOVATIEGERICHT AANBESTEDEN

1.1 Waarom innovatiegericht aanbesteden?
1.1.1 Overheidsdiensten van hogere kwaliteit bij een geoptimaliseerde begroting
Het innovatieve karakter is maar zelden de enige reden om voor een innovatieve oplossing te
kiezen. Meestal wordt een innovatieve oplossing interessant voor overheidsinkopers wanneer die
daarmee vergelijkbare of zelfs betere resultaten kunnen halen tegen geoptimaliseerde kosten.
VOORBEELD

INNOVATIE HELPT OM DE PATIËNTENZORG OP EEN KOSTENEFFECTIEVE
MANIER TE VERBETEREN :
Een innovatieve aanpak bij de inkoop van pacemakers

Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Toonaangevende ziekenhuizen in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Italië waren op
zoek naar een manier om de kosten van pacemakers (implantable cardioverter defibrillators –
ICD's) te beheersen. Pacemakers zijn ingewikkelde apparaten die worden gebruikt bij patiënten
die risico lopen op acuut hartfalen. De vraag ernaar steeg terwijl het budget gelijk bleef.
Wat is anders gedaan?
De afnemers wilden met name de zorgkosten optimaliseren door het aantal ziekenhuisbezoeken
te verminderen door middel van controles op afstand. Hiertoe stapten zij ten eerste over van
apparaatgerichte naar dienstgerichte inkoop. Ten tweede deelden de ziekenhuizen en de
aannemer de risico's. Ten derde was een deel van de betaling afhankelijk van de uitkomsten (3 %
van het totaalbedrag).
Wat was de uitkomst daarvan?
Dankzij de nieuwe aanpak nam het aantal ziekenhuisbezoeken af met 9,8 %. Bovendien nam het
aantal onjuiste pacemaker-stimuli – die het overlijdensrisico verhogen – af met 29 % en verliep
98,12 % van de implantaties met goed gevolg, tegen 90 % bij de oude aanpak.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://stopandgoproject.eu
(Project medegefinancierd uit het ICT-beleidsondersteuningsprogramma van het CIP)
VOORBEELD

DOOR INNOVATIE WORDEN OVERHEIDSDIENSTEN MINDER BELASTEND
VOOR DE BELASTINGBETALER EN VOOR HET MILIEU :
Verlichting voor de Londense metro

Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Transport for London (TfL) moest in vijf jaar tijd 2,5 miljard GBP bezuinigen en tegelijkertijd
een bijdrage leveren aan het doel van de stad om de koolstofuitstoot met 60 % te verlagen ten
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opzichte van 1990. Zodoende nam TfL de installatie-, onderhouds- en stroomkosten van de
fluorescerende lampen die in de Londense metro worden gebruikt onder de loep.
Wat is anders gedaan?
TfL heeft in het kader van een businesscase gekeken naar de levenscycluskosten en -baten van
ledlampen om te bepalen of, en zo ja wanneer, een investering in deze nieuwe technologie zou
worden terugverdiend. Uit de analyse bleek dat het gebruik van ledlampen op de korte termijn
weliswaar duurder zou zijn dan de bestaande situatie, maar dat de kosten op middellange en lange
termijn – met name door besparingen op de arbeids- en energiekosten – ruimschoots zouden
worden terugverdiend.
De analyse hielp TfL voorts om het initiële investeringsrisico te beperken: eerst werden alleen
boven roltrappen en in 's nachts toegankelijke gebieden ledlampen geïnstalleerd, op die plekken
waar de kosten van traditionele verlichting en dus het besparingspotentieel het grootst waren.
Deze eerste besparingen konden vervolgens worden gebruikt om ledverlichting te installeren in
andere delen van het Londense metronet.
Wat was de uitkomst daarvan?
Tijdens het achtjarige kadercontract, waarmee 8 miljoen GBP gemoeid is, leidt de introductie van
ledverlichting tot een besparing van 50 %, oftewel miljoenen ponden. De beoordeling van het
rendement op de lange termijn resulteerde in een keuze van producten die vijf tot zes keer zo
weinig energie verbruiken en dus veel milieuvriendelijker zijn.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue64_Case_Study_128_London.pdf
(Project medegefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen)

1.1.2 Voorzien in een toenemende behoefte
Soms is innovatiegericht aanbesteden nodig om te voorzien in nog niet vervulde behoeften of te
voldoen aan nieuwe verwachtingen waarvoor de bestaande oplossingen op de markt niet
volstaan.
VOORBEELD INNOVATIE SPEELT IN OP SOCIALE VERANDERINGEN:
Leerlingen motiveren om te leren met technologie
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Veel kinderen hebben tegenwoordig meer interesse in computerspelletjes dan in wiskunde of
wetenschap. Het aantal leerlingen/studenten dat voortijdig de school/universiteit verlaat, neemt
toe, terwijl het enthousiasme voor deze 'moeilijke' vakken afneemt. Dit heeft gevolgen voor de
kansen van de volgende generatie Europeanen op een goede baan in een steeds meer op kennis
gebaseerde economie.
Wat is anders gedaan?
Scholen uit Halmstad in Zweden, Viladecans in Spanje, Maagdenburg in Duitsland en Konnevesi
in Finland besloten dit probleem gezamenlijk aan te pakken. Zij lieten zeven innovatieve
leveranciers onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden verrichten, en testten en vergeleken
daarna de oplossingen die deze leveranciers voorstelden. Vier van de zeven leveranciers werden
geselecteerd voor de prototypingfase en twee ontwikkelden innovatieve instrumenten die door de
scholen werden ingevoerd. Die instrumenten bieden leerlingen in het basis- en het voortgezet
onderwijs een persoonlijkere, speelse leerervaring, waarbij voortdurend gedragspatronen worden
geanalyseerd met behulp van kunstmatige intelligentie.
Wat was de uitkomst daarvan?
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Tests waaraan meer dan 600 leerlingen en 45 docenten in de vier landen hebben deelgenomen,
wijzen uit dat de leerlingen dankzij de nieuwe producten 55 % tot 75 % gemotiveerder zijn voor
en succesvoller zijn in de vakken wiskunde, techniek, natuurkunde en scheikunde en vaker
kiezen voor een carrière op deze gebieden. Dankzij deze innovatieve oplossingen zijn de
docenten 30 % tot 40 % minder tijd kwijt aan planning en beoordeling en besparen de scholen op
lesmateriaal.
Meer informatie is beschikbaar op:
www.imaile.eu
(Project medegefinancierd door Horizon 2020)

1.1.3 Modernisering van overheidsdiensten
Met innovatiegericht aanbesteden kan de openbare-dienstverlening worden afgestemd op de
verwachtingen van de steeds meer op technologie gerichte milieu- en maatschappijbewuste
burger en kan de dienstverlening publieksvriendelijker worden.
VOORBEELD

DOOR INNOVATIE WORDT HET GEBRUIK VAN AUTO 'S BIJ OVERHEDEN
TERUGGEDRONGEN :
Het platform voor het delen van voertuigen van het Portugese ministerie van
Volksgezondheid
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Het Portugese ministerie van Volksgezondheid wilde het werkverkeer optimaliseren, de
milieubelasting verminderen en de totale kosten van de voertuigvloot van alle diensten onder de
vlag van het ministerie en de Portugese nationale zorginstanties terugdringen.
Wat is anders gedaan?
Het ministerie van Volksgezondheid koos niet simpelweg voor de aanschaf van nieuwe auto's,
maar bekeek opnieuw de manier waarop de voertuigvloot wordt ingezet. Het richtte een
elektronisch platform op waar alle informatie over het gebruik van de vloot werd samengebracht.
In 2017 werd het platform voor het delen van voertuigen van het ministerie van Volksgezondheid
(GPFMS) opgeleverd door een externe leverancier die was geselecteerd via een openbare
aanbestedingsprocedure waarbij de gewenste resultaten werden uitgedrukt in termen van
functionele vereisten.
Wat was de uitkomst daarvan?
Via het platform kunnen de gebruikers alle beschikbare middelen (voertuigen en routes) delen.
Hierdoor nemen het aantal voertuigen, de bijkomende kosten (zoals de verzekerings-, brandstofen onderhoudskosten) en het milieueffect af. Ook legt het platform het realtime-gebruik van de
middelen vast en zal het voorzien in indicatoren die aan moeten zetten tot efficiëntie,
transparantie en zorgvuldigheid in planning, beheer, gebruik en controle van de voertuigvloot.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://spms.min-saude.pt/2016/05/spms-desenvolve-gestao-partilhada-frota-do-ministerio-dasaude
VOORBEELD VOORBEELD VAN INNOVATIE DIE INSPEELT OP MILIEUASPECTEN :
De watervoorziening beschermen
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Het restwater dat overbleef bij het slaan van munten in Oostenrijk bevatte meer chemicaliën dan
wettelijk was toegestaan.
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Wat is anders gedaan?
De Oostenrijkse federale inkoopdienst lanceerde een driefasige openbare aanbestedingsprocedure
voor een innovatieve oplossing voor de Oostenrijkse Munt (die verantwoordelijk is voor het slaan
van munten). Potentiële leveranciers werd gevraagd naar hun staat van dienst op het gebied van
innovatie. In de voorwaarden van de opdracht werden precieze doelstellingen opgenomen voor
de waterbehandeling.
Wat was de uitkomst daarvan?
Het gekozen, eenvoudig te installeren vacuümverdampingsmechanisme filtert zeer uiteenlopende
deeltjes, waaronder metaal, galvanische deeltjes, foto-, druk- en farmaceutisch materiaal en
voedsel, en kan zodoende worden gebruikt in tal van sectoren. Daarnaast is de behoefte van de
Oostenrijkse Munt aan schoon water met 97 % afgenomen, met een besparing van 4 miljoen liter
water per jaar als gevolg.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue58_Case_Study117_BBG_Austria.pdf

1.1.4 Startende bedrijven en innovatieve kmo's helpen met opstarten en groeien
Op EU-niveau is de koopkracht van overheidsinkopers goed voor ongeveer 14 % van het bbp3. In
veel delen van Europa hebben overheidsopdrachten een aanzienlijk aandeel in de lokale
economie. Dit betekent dat overheidsinkopers innovatie kunnen stimuleren onder de bestaande
marktdeelnemers en daarnaast essentiële kansen kunnen bieden aan kmo's en nieuwe innovatieve
bedrijven die mogelijk problemen kunnen oplossen, maar moeite hebben om die in de handel te
brengen.
Door op te treden als richtinggevende klant kunnen overheidsinkopers innovatieve bedrijven de
mogelijkheid bieden om hun nieuwe oplossingen onder levensechte omstandigheden te testen.
Door klant te worden van innovatieve bedrijven en de omzet van die bedrijven te verhogen
kunnen aanbestedende diensten voorts andere openbare en particuliere investeerders
aanmoedigen om in hun activiteiten te investeren.
RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE NAAR DOOR DE EU GEFINANCIERDE PRECOMMERCIËLE
INKOOP
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HET ALGEMENE BEELD
De helft van de oplossingen die in het kader van door de EU gefinancierde precommerciële
inkoop werden ontwikkeld, werden binnen een jaar ten uitvoer gelegd, waarbij:


3

4

startende bedrijven en innovatieve kmo's toegang kregen tot de markt (71 % van de
opdrachten werd gegund aan dergelijke bedrijven);

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en
Jaarlijkse studie naar indicatoren inzake overheidsopdrachten, beschikbaar op:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/studies-networks_nl
Precommerciële inkoop, zoals verderop gedefinieerd onder 4.2.3.2, is een benadering waarbij
gebruik wordt gemaakt van een in artikel 14 vastgelegde uitzondering op de toepassing van de
richtlijn, en waarbij onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten worden afgenomen van verschillende
marktdeelnemers. Dit is het geval wanneer de overheidsafnemer de voordelen die voortvloeien uit de
afgenomen onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten niet uitsluitend voor zichzelf houdt. De risico's en
voordelen moeten op marktconforme wijze worden gedeeld met de marktdeelnemers, in
overeenstemming met de staatssteunregels, en met name met punt 2.3 van de Kaderregeling
betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (het O&O&I-kader). Zie C(2014)
3282, Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, https://eurlex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=NL
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de uitbreiding over de grens werd gestimuleerd (34,6 % van de gegunde opdrachten is
grensoverschrijdend); en
het Europees concurrentievermogen werd versterkt (97,5 % van de contractanten
verricht alle onderzoek en ontwikkeling in Europa).

Meer informatie is beschikbaar op:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/results-eu-funded-pre-commercialprocurements
INDIVIDUELE ERVARING
Startende bedrijven hebben verschillende voordelen genoemd van hun deelname aan
precommerciële inkoop: kortere doorlooptijd naar de markt, snellere toegang tot eerste klanten
die optreden als ambassadeur van hun innovatieve oplossingen op ruimere markten,
mogelijkheden voor internationale groei en een tot vier keer zo snelle groei van het bedrijf.
Bekijk hier wat de bedrijven (en overheidsafnemers) zeggen over hun ervaringen:
http://eafip.eu/resources/videos

1.1.5 De markten op innovatie richten
Wanneer een product niet voorhanden is op de markt, of er alleen laagwaardige producten
worden aangeboden, kan de koopkracht van overheidsinkopers de markt stimuleren om te gaan
innoveren.
VOORBEELD VOORBEELD VAN INNOVATIE DIE TEGEMOETKOMT AAN DE
BEZORGDHEID VAN HET PUBLIEK :
Gezondere patiëntenzorg in ziekenhuizen
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
De Zweedse stad Örebro wilde katheters inkopen waarin geen schadelijke pvc's waren
verwerkt. Hoewel die niet ruim verkrijgbaar waren op de markt, schreef de stad een
aanbesteding uit. Destijds reageerde slechts één leverancier op de oproep.
Wat is anders gedaan?
Ondanks juridische haken en ogen is de stad erin geslaagd de gewenste katheters in te kopen.
Wat was de uitkomst daarvan?
Acht jaar later boden alle leveranciers een pvc-vrij product aan.

1.2 Wat is innovatiegericht aanbesteden?
Innovatie kan meerdere betekenissen hebben5. In deze richtsnoeren wordt uitgegaan van een
brede opvatting. Onder 'Innovatiegericht aanbesteden' wordt verstaan elke vorm van aanbesteden
waarbij sprake is van een van of beide navolgende aspecten:

5

Voorbeelden van definities:
 Bij Richtlijn 2014/24/EU wordt innovatie gedefinieerd als "de toepassing van een nieuw of
aanmerkelijk verbeterd product, een nieuwe of aanmerkelijke verbeterde dienst of een nieuw of
aanmerkelijk verbeterd proces, waaronder, maar niet beperkt tot productie-, bouw- of
constructieprocessen, een nieuwe verkoopmethode of een nieuwe organisatiemethode in de
bedrijfsvoering, organisatie op de werkvloer of de externe betrekkingen onder meer om
maatschappelijke problemen te helpen oplossen dan wel om de Europa 2020-strategie voor
slimme, duurzame en inclusieve groei te ondersteunen";
 in de Oslo-handleiding van de OESO wordt innovatie gedefinieerd als de toepassing van nieuwe
of aanzienlijk verbeterde producten (waren of diensten) of processen, nieuwe
marketingmethoden of nieuwe organisatievormen in de bedrijfsvoering, op de werkvloer of in de
externe betrekkingen.
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inkoop van het innovatieproces (onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten), met
(gedeeltelijke) resultaten;
inkoop van de resultaten van door anderen ontwikkelde innovaties.

In het eerste geval koopt de overheidsafnemer de onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten van
producten, diensten of processen die nog niet bestaan. De overheidsafnemer beschrijft zijn
behoefte en verzoekt bedrijven en onderzoekers innovatieve producten, diensten of processen te
ontwikkelen om in die behoefte te voorzien.
In het tweede geval koopt de overheidsafnemer geen kant-en-klaar product, maar treedt hij op als
vroegtijdige aanhaker (early adopter) die een product, dienst of proces inkoopt dat/die nieuw is
op de markt en wezenlijk nieuwe eigenschappen bevat6.
Dergelijke innovatie, die de prestaties en de toegevoegde waarde voor verschillende
belanghebbenden verbetert, sluit soms aan op de traditionele situatie (incrementele innovatie),
maar zorgt vaak voor een verstoring van het oude systeem door nieuwe spelers, werkstromen en
waarden te creëren (disruptieve innovatie), of vereist zelfs een algehele transformatie, omdat zij
voorziet in onvervulde behoeften en aanzet tot structurele of organisatorische hervormingen
(transformerende innovatie). In deze richtsnoeren wordt gewezen op de voordelen van
verschillende vormen van innovatie en wordt uitgelegd hoe men deze kan benutten in het kader
van overheidsopdrachten.

1.3 Waarom richtsnoeren inzake innovatiegericht aanbesteden?
Door de publieke controle en de druk op de overheidsfinanciën zijn overheidsinkopers
begrijpelijkerwijs risicomijdend. Hun voornaamste doel is om zo stabiel en betrouwbaar mogelijk
in te kopen. Doorgaans verminderen zij de risico's door:
i.
ii.

te kiezen voor gevestigde marktdeelnemers met een smetteloze reputatie, die netjes hun
belasting betalen en een grote omzet behalen; en
te vragen naar standaardoplossingen die betrouwbaar zijn gebleken.

In die omstandigheden kan het moeilijk zijn om afnemers ervan te overtuigen om te kiezen voor
innovatieve producten en diensten met een hoger risico. Het is essentieel dat de keuze voor
innovatie duidelijke voordelen met zich meebrengt voor de overheidsafnemer. Deze voordelen –
zoals besparingen, oplossingen voor nieuwe behoeften of betere antwoorden op bestaande
behoeften – moeten helder worden geïdentificeerd, uitvoerig en transparant worden beschreven,
als doelstellingen worden geformuleerd en objectief worden gemeten. De juridische, financiële
en imagorisico's moeten op voorhand worden ingecalculeerd en beperkt. Deze richtsnoeren
beogen beleidsmakers op het gebied van overheidsopdrachten een eerste stimulans en eerste
ideeën te bieden om deze uitdaging aan te gaan.

6

Early adopters zijn de eerste 20 % van de klanten op de markt die nieuwe of aanzienlijk verbeterde
producten, diensten of processen inkopen. Dit omvat tevens de inkoop van producten, diensten en
processen die al op kleine schaal zijn gedemonstreerd en die bijna of in kleine hoeveelheden op de
markt worden/zijn gebracht, maar nog niet algemeen verkrijgbaar zijn. Het betreft hierbij ook
bestaande oplossingen die op een nieuwe en innovatieve manier worden gebruikt.
Het belang van early adopters in de verspreiding van innovaties wordt algemeen erkend, ook in de
publieke sector: Rogers Everett (2003), 'Diffusion of Innovations', vijfde editie. Simon & Schuster.
ISBN 978-0-7432-5823-4 OESO (2014), 'Intelligent Demand: Policy Rationale, Design and Potential
Benefits'.
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In de regel kopen overheidsinstanties producten en diensten in met publiek geld. Het is van
wezenlijk belang om na te gaan of een bedrijf dat deelneemt aan een aanbestedingsprocedure een
voordeel verwerft waarover het op de markt niet de beschikking zou hebben7. Daarom wordt in
deze richtsnoeren verwezen naar bepaalde criteria waar de openbare aanbesteding van O&Odiensten aan moet voldoen om te voorkomen dat sprake is van staatssteun aan de leverancier 8.
Over het algemeen gaat de Commissie ervan uit dat geen staatssteun wordt verstrekt aan de
bedrijven die de desbetreffende O&O-diensten leveren, mits er een open aanbestedingsprocedure
voor de overheidsopdrachten wordt gevolgd die in overeenstemming is met de toepasselijke
richtlijnen.
In samenwerking met verschillende partners heeft de Commissie al een aantal leidraden over dit
onderwerp gepubliceerd, en die documenten blijven geldige referentiematerialen9. Rekening
houdend met de eerdere ervaringen en met de herhaalde verzoeken van belanghebbenden gaan
deze richtsnoeren nader in op gedetailleerdere beleidsoverwegingen: ze zijn gericht op een aantal
nog niet verkende aspecten van de instrumenten die met de geactualiseerde EU-regels zijn
ingevoerd en plaatst die in een breder perspectief, onder meer in het kader van de EU-brede steun
voor startende bedrijven en innovatieve kmo's.
Deze richtsnoeren hebben daarom het doel om:


argumenten te geven voor het opzetten van een businesscase voor innovatiegericht
aanbesteden;
beleidsacties voor te stellen om innovatieve projecten de nodige politieke en
organisatorische ondersteuning te bieden; en
leren om te gaan met onzekerheden door uitleg te geven bij de toepassing van het EUrechtskader voor overheidsopdrachten in innovatieve procedures en voorbeelden te geven
uit de praktijk.




7

In artikel 107, lid 1, VWEU is bepaald dat steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met
staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of
bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar zijn met de interne markt, voor
zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.

8

Deze
criteria
worden
gespecificeerd
in
punt 2.3
van
het
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/rdi_framework_en.pdf
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O&O&I-kader:

Belangrijke leidraden op EU-niveau over innovatiegericht aanbesteden zijn:




European Assistance For Innovation Procurement (EAFIP) toolkit (2018)
http://eafip.eu/toolkit
Overheidsopdrachten als aanjager voor innovatie in kmo's en overheidsdiensten (2015)
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f5fd4d90-a7ac-11e5-b52801aa75ed71a1
 Innovatiegericht inkopen – richtsnoeren voor overheidsinstellingen (bijgewerkte versie uit
2014):
https://www.innovation-procurement.org/fileadmin/editor-content/Guides/PPI_Guide_dutch.pdf
 https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/public-procurement_nl
 http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cuttingissues/innovation-procurement_en.htm
Aangezien het bevorderen van innovatie ook een kernaspect is van het EU-cohesiebeleid, wordt in het
document "Overheidsopdrachten – Richtsnoeren voor professionals ter vermijding van
veelvoorkomende fouten bij door de Europese structuur- en investeringsfondsen gefinancierde
projecten" gewezen op manieren om in openbare aanbestedingsprocedures rekening houden met de
doelstellingen
van
het
milieu-,
het
sociaal
en
het
innovatiebeleid:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_publi
c_procurement_2018_nl.pdf
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De in deze richtsnoeren aangehaalde voorbeelden laten zien dat de naar voren gebrachte ideeën
haalbaar moeten zijn in alle lidstaten, aangezien de belangrijkste aanbestedingsregels
voortvloeien uit dezelfde richtlijnen inzake overheidsopdrachten. Om ervoor te zorgen dat de
voorbeelden een goede bron van inspiratie en informatie zijn, worden ze nader uitgewerkt in
specifieke fiches die worden gepubliceerd op de website over overheidsopdrachten van het
centrum voor e-vaardigheden10 van de Europese Commissie, en wordt de lijst met voorbeelden
regelmatig uitgebreid. Voor zover beschikbaar zal daarbij worden verwezen naar aankondigingen
van opdrachten, technische specificaties, overeenkomsten of documenten na sluiting van de
overeenkomst, om deze gemakkelijk te kunnen hergebruiken of als uitvoerige inspiratiebron te
gebruiken.

2

EEN BELEIDSKADER VOOR INNOVATIEGERICHT AANBESTEDEN OPZETTEN

Innovatiegericht aanbesteden is een kans voor overheidsafnemers, burgers en bedrijven. Een
alomvattend beleidskader dat voorziet in een visie, een strategie en passende middelen is
essentieel om deze kans te verwezenlijken. Hieronder worden de belangrijkste elementen van een
beleidskader inzake innovatiegericht aanbesteden uiteengezet.

2.1 Een helder beleidsmandaat
Een heldere beleidsvisie die op politiek niveau wordt vastgesteld voor de instellingen en de
professionals die betrokken zijn bij strategische inkoop maakt het verschil, omdat zij hiermee de
nodige handelingsbevoegdheid krijgen. Wanneer die visie gepaard gaat met een heldere
voorlichtingscampagne en wordt ondersteund door een langdurige toewijzing van middelen, heeft
de beleidsvisie meer kans van slagen.
VOORBEELD

DE ZWEEDSE NATIONALE INNOVATIERAAD

In de Zweedse nationale innovatieraad zijn ministers met een innovatiegerelateerde portefeuille
en experts bijeengebracht. De premier zit de raad voor. In dit forum kan op het hoogste niveau
worden gediscussieerd over innovatie, wat helpt om de overheidsstrategie te consolideren. Zo
heeft het forum geholpen om duidelijkheid te verschaffen over het gebruik van functionele
vereisten in overheidsopdrachten.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.government.se/government-policy/national-innovation-council
Innovatiegericht aanbesteden heeft een enorm strategisch potentieel, met name bij de
ondersteuning van technologische ontwikkelingen in en door de publieke sector. Sectoren die
afhankelijk zijn van de verkoop aan de publieke sector kunnen worden gemotiveerd om te
innoveren en nieuwe technologieën te ontwikkelen op basis van de publieke vraag. Innovatie in
sociale sectoren zoals de gezondheidszorg, waterzuivering, stadsverwarming, wegen en
spoorwegen hangt bijna volledig af van overheidsbehoeften. In dergelijke gevallen zijn
overheidsopdrachten een duidelijk middel om die behoeften kenbaar te maken en om
technologische vooruitgang aan te jagen.
VOORBEELD

INNOVATIE DRAAGT BIJ AAN HET HALEN VAN DE GEMEENTELIJKE
MILIEUDOELEN :
Kopenhagen haalt zijn milieudoelen met behulp van innovatieve technologie

Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
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https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_nl
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Kopenhagen heeft zich het ambitieuze doel gesteld om tegen 2025 koolstofneutraal te zijn en
hervormt momenteel zijn energiebeheer. Een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik
van straatverlichting is een belangrijke voorwaarde om dit doel te halen. Hiertoe moesten bijna
20 000 straatlantaarns worden vervangen.
Kopenhagen streefde de volgende doelstellingen op het gebied van verlichting na:
•
•
•
•
•

Vervanging van de natrium-hogedruklampen in de woonwijken, grotere wegen en
snelwegen van Kopenhagen door efficiënte, speciaal ontworpen ledlampen.
Aanzienlijke energie- en CO2-besparingen behalen om de stad te helpen bij de
verwezenlijking van het doel om tegen 2025 koolstofneutraal te zijn.
De kwaliteit van de straatverlichting verbeteren om de veiligheid en het comfort te
verhogen.
De lichtregeling koppelen aan gegevens over de verkeersintensiteit om de verlichting
in de toekomst aan te passen aan het weggebruik.
Een centraal beheersysteem opzetten voor een doeltreffend beheer en effectieve
regeling van de straatverlichting.

Wat is anders gedaan?
De aanbestedende dienst koos voor een procedure op basis van een concurrentiegerichte
dialoog. De evaluatiecriteria waren in evenwicht: prijs 25 %, uitvoering en organisatie 25 %,
lichtoplossing 20 %, energie- en milieu-eigenschappen 30 %. De procedure nam 16 maanden in
beslag tot aan de ondertekening van de overeenkomst.
Wat was de uitkomst daarvan?
Dankzij de overgang op ledlampen is het energieverbruik met 57 % gedaald, waardoor zowel de
koolstofvoetafdruk als de onderhoudskosten zijn verminderd (met jaarlijks 1,6 miljoen EUR bij
een investering van 26 miljoen EUR).
Meer informatie is beschikbaar op:
http://spice-project.eu
http://spice-project.eu/wp-content/uploads/sites/14/2017/08/Copenhagen_Street_Light.pdf
Verder dient te worden onderstreept dat innovatiegericht aanbesteden naast talrijke voordelen
ook risico's en kosten met zich meebrengt. Het vereist een cultuuromslag – niet alleen bij de
overheidsafnemers, maar in het gehele bestel: bij de politieke autoriteiten, evaluatie-instanties,
auditoren en zelfs bij de pers. In dit verband is een heldere beleidsverklaring essentieel om
risicomijding en mogelijke aanvullende kosten als gevolg van het blokkeren van innovatie aan de
orde te stellen.

VOORBEELD GEKOZEN FUNCTIONARISSEN ERBIJ BETREKKEN:
DE PARIJSE COMMISSIE VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Parijs wilde zijn strategische benadering van overheidsopdrachten versterken en efficiënter ten
uitvoer leggen, en wilde de (gekozen) leden van de gemeenteraad er nauwer bij betrekken.
Wat is anders gedaan?
In 2016 heeft de gemeenteraad van Parijs de commissie voor overheidsopdrachten ingesteld
(Commission d’anticipation des achats). Deze bestaat uit tien leden van alle fracties in de
Parijse gemeenteraad.
De commissie bespreekt komende overheidsopdrachten en de wijze waarop de strategische
benadering kan worden toegepast in specifieke procedures. Zo kunnen de gekozen
vertegenwoordigers informatie inwinnen, standpunten uitwisselen en in een vroeg stadium een
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bijdrage leveren, ruim voordat de procedure in gang wordt gezet.
Wat was de uitkomst daarvan?
Dankzij de grotere, vroegtijdige betrokkenheid van alle fracties heeft de strategische benadering
van overheidsopdrachten aan legitimiteit gewonnen. De benadering wordt voortdurend verfijnd
naar aanleiding van de grondige uitwisselingen die tijdens de commissiebijeenkomsten
plaatsvinden. In bepaalde openbare aanbestedingsprocedures wordt meer rekening gehouden
met strategische overwegingen.
Deze inclusieve aanpak en grotere betrokkenheid van de politici heeft voorts de duur van de
openbare aanbestedingsprocedures verkort (een tot drie maanden korter dan vóór de oprichting
van de commissie).
Een krachtige manier om een sterk beleidsmandaat tot stand te brengen is de vaststelling van
doelen, bijv. een percentage van de openbare aankopen dat betrekking moet hebben op
innovatiegericht aanbesteden. Hoewel deze aanpak mogelijk niet in alle omstandigheden werkt
en uitdagingen met zich meebrengt, met name wat betreft de definitie, meting en verantwoording,
kan deze de instellingen sterk stimuleren om een stroperige besluitvorming en risicomijding te
verhelpen.
E UROPESE DOELSTELLINGEN
Autoriteiten overal ter wereld hebben zich ten doel gesteld een bepaald percentage van hun
begroting voor overheidsopdrachten te reserveren voor onderzoek en ontwikkeling en innovatie.
Zo streeft de VS ernaar om minstens 50 miljoen USD (circa 2,5 % van het bbp) uit te geven aan
de inkoop van onderzoek en ontwikkeling en streeft Zuid-Korea ernaar om 5 % van zijn
begroting voor overheidsopdrachten te besteden aan de ontwikkeling en 20 % aan de toepassing
van innovatieve oplossingen.
WERELDWIJDE EN

In Europa zijn nationale en regionale doelstellingen vastgesteld. Doorgaans heeft 2 % tot 5 % van
de overheidsopdrachten betrekking op de actualisering van innovaties. Sommige lokale
overheden hebben ambitieuzere doelen vastgesteld. Zo heeft de stad Gent 10 % van zijn
begroting voor de inkoop van ICT gereserveerd voor onderzoek en ontwikkeling en innovatie.
Het Scale Up Europe-manifest beveelt een minimumdoelstelling van 3 % aan voor
precommerciële inkoop en van 20 % voor de openbare inkoop van innovatieve oplossingen.
Doelstelling van Gent:
https://www.digipolis.be/sites/default/files/20140929_DO_charter%20pdf.pdf
Nationale/regionale doelstellingen in de EU:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-procurement-initiatives-aroundeurope
Scale Up Europe-manifest:
http://scaleupeuropemanifesto.eu
ERAC-advies:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1209-2015-INIT/en/pdf
De studie inzake de benchmarking van nationale beleidskaders en de uitgaven aan
innovatiegericht aanbesteden is beschikbaar op:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-benchmarking-strategic-use-publicprocurement-stimulating-innovation-digital-economy

2.2 Innovatie als middel om verschillende beleidsdoelen te halen
In het mandaat voor innovatiegericht aanbesteden moet duidelijk worden gemaakt dat innovatie
een belangrijke motor achter duurzame groei is, waar de koopkracht van de overheid aanzienlijk
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aan kan bijdragen, alsook een belangrijk middel om de prijs-kwaliteitverhouding te verbeteren
van openbare diensten waarvoor de overheid verantwoordelijk is.
VOORBEELD INNOVATIE DRAAGT BIJ AAN HET HALEN VAN DUURZAAMHEIDSDOELEN :
De Schotse wetgeving inzake overheidsopdrachten
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Schotland beschikt sinds 2008 over beleid inzake sociale bepalingen in
overheidsopdrachten. Bij de Schotse wet ter hervorming van de inkoop (2014) werd een plicht
tot duurzame inkoop ingevoerd, ter verheldering van het rechtskader inzake inkoopbeslissingen
die aanvullende maatschappelijke en milieuvoordelen opleveren.
Wat is anders gedaan?
De plicht tot duurzame inkoop:
 is van toepassing op waren, diensten en werkzaamheden;
 omvat de verplichting om de toegang van verschillende soorten bedrijven (kmo's, de
tertiaire sector en ondersteunde bedrijven) te verbeteren;
 omvat de plicht om innovatiemogelijkheden te onderzoeken; en
 is transparant vormgegeven.
Zo verplicht de wet overheidsinstanties die veel geld uitgeven aan inkoop om een
inkoopstrategie voor hun organisatie op te stellen en te publiceren en er jaarlijks over te
rapporteren. Zo worden de inkoopactiviteiten van deze instanties zichtbaarder en kunnen zij
aantonen hoe hun inkoopactiviteiten waar voor hun geld bieden en bredere doelen dienen.
De publieke sector in Schotland kreeg de beschikking over een breed scala aan opleidings- en
begeleidingsmogelijkheden om bekend te raken met de beleidsprioriteiten en de flexibiliteit van
het nieuwe wetgevingspakket.
Wat was de uitkomst daarvan?
Meer dan 140 overheidsinstellingen hebben hun eerste inkoopstrategieën uit hoofde van de
betreffende wet gepubliceerd. De eerste jaarlijkse inkoopverslagen van deze instanties worden
opgesteld na het begrotingsjaar 2017-2018; het eerste verslag van de Schotse ministers over de
openbare inkoopactiviteiten in Schotland op basis van de informatie uit die afzonderlijke
jaarverslagen staat gepland voor eind maart 2019.
De Schotse wet ter hervorming van de inkoop (2014) is beschikbaar op:
http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/12/contents
http://www.gov.scot/procurementreform
Wettelijke richtlijnen zijn beschikbaar op:
http://www.gov.scot/publications/2016/03/8410
Instrumenten voor duurzame inkoop zijn beschikbaar op:
http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/policy/corporateresponsibility/Sustainability/ScottishProcess
http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/policy/corporateresponsibility/Sustainability/ScottishProcess/SustainableProcurementTools
Bovendien moet de beleidsvisie helderheid verschaffen over de koppeling tussen andere
beleidsdoelen en innovatiegericht aanbesteden, zoals vermindering van de milieuvoetafdruk,
toename van de energie-efficiëntie, bestrijding van klimaatverandering, duurzame
gezondheidszorg voor een vergrijzende bevolking, betere markttoegang voor startende bedrijven
en kmo's, vermindering van de levenscycluskosten, modernisering van de publieke
dienstverlening, enzovoort.
VOORBEELD INNOVATIE HELPT BIJ DE TENUITVOERLEGGING VAN MILIEU- EN
GEZONDHEIDSBELEID :
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Een frisse manier om een Pools ziekenhuis verkoeling te bieden
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Als gevolg van de klimaatverandering krijgt Polen vaker te maken met hittegolven. Het
ziekenhuis van Sucha Beskidzka was een van de vele Poolse ziekenhuizen waar de hoge
binnentemperaturen een toenemend punt van zorg waren voor het welzijn van het personeel en de
patiënten en voor de medische apparatuur. In reactie hierop verplichtte het ministerie van
Volksgezondheid alle zorgverleners om zonwering te plaatsen in patiëntenkamers met een hoge
blootstelling aan zonlicht. Airconditioning van de kamers tijdens de zomermaanden vormde
echter een aanslag op de begroting van het Sucha Beskidzka-ziekenhuis.
Wat is anders gedaan?
Het ziekenhuis koos er niet voor om meer van hetzelfde te kopen, maar vroeg de markt via een
technische dialoog welke oplossingen er beschikbaar waren. Vervolgens kocht het een
gezondere, duurzamere oplossing in op basis van functionele criteria (een temperatuurverlaging
van 2 °C), zonder een specifieke oplossing voor te schrijven in een openbare procedure: de gevel
van het gebouw werd voorzien van zonnepanelen, die schaduw creëren zonder de kamers te
verduisteren. De toepassing van een model op basis van de levenscycluskosten was cruciaal voor
een uitkomst waar zowel de patiënten, het personeel als de directie baat bij hadden.
Wat was de uitkomst daarvan?
De temperatuur in het ziekenhuis daalde met 10 %, zelfs toen de buitentemperatuur met 20 %
steeg. De zonnepanelen voorzien daarnaast in 5 % van de elektriciteitsbehoefte van het
ziekenhuis en compenseren zodoende de initiële investering.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.ecoquip.eu/procurement-projects/cost-effective-and-low-carbon-solutions-tomaintain-the-thermal-comfort-of-patients.html
http://eafip.eu/wp-content/uploads/2016/11/2_M.Kautsch.pdf

2.3 Het ambitieniveau bepalen
"Begin klein en schaal daarna snel op" is het motto voor innovatiegericht aanbesteden. Dat kan
een uitdagend proces zijn dat misschien het best kan worden ingevoerd als stapsgewijs
leerproces. Met andere woorden: de vele veranderingen die nodig zijn voor innovatiegericht
aanbesteden – van cultureel tot procedureel – hoeven niet in één keer te worden doorgevoerd. Het
opzetten van een succesvol innovatief project kan zelfs van onderop worden georganiseerd, door
eenvoudige praktische problemen als uitgangspunt te nemen.
Beleidsmakers en overheidsinkopers kunnen in eerste instantie een aantal speerpunten aanwijzen
(zoals milieu/klimaatverandering, gezondheid, enz.) die baat hebben bij een innovatieve aanpak.
De focus kan in het begin liggen op de sectoren en projecten waar gemakkelijk innovaties kunnen
worden doorgevoerd en waar innovatie het grootste verschil kan maken. Door klein te beginnen
bouw je geloofwaardigheid en vertrouwen op en trek je uiteindelijk grotere projecten aan.
De geactualiseerde EU-regels voorzien overheidsinkopers van een reeks instrumenten die goed
aansluiten op de verschillende ambitieniveaus. Deze komen aan bod in hoofdstuk 4.

VOORBEELD OPLOSSINGEN VOOR ALLE AMBITIENIVEAUS :
Voorbeelden van milieucriteria van de Zweedse openbare inkoopdienst
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Veel overheidsinkopers stellen leidraden, voorbeeldcriteria en documentsjablonen op prijs. Maar
er is niet één pasklare oplossing voor alle gevallen.
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Wat is anders gedaan?
De Zweedse openbare inkoopdienst heeft de innovatiegerelateerde milieucriteria voor openbare
aanbestedingsprocedures verdeeld in drie niveaus: basis, gevorderd en koploper (zo worden
auto's op waterstof momenteel geclassificeerd als een koploper-oplossing). De criteria en niveaus
worden vastgesteld in een reeks bijeenkomsten met alle belanghebbenden: overheidsinkopers op
lokaal, regionaal en nationaal niveau, fabrikanten, autodealers, taxi- en koeriersdiensten, enz. Ze
worden regelmatig bijgewerkt op basis van de technologische vooruitgang op de verschillende
terreinen. Zodra overeenstemming is bereikt over een criterium, stelt de inkoopdienst een
bijbehorende wetstekst op die kan worden gebruikt in rechtszaken en door alle overheidsinkopers
kan worden overgenomen in de specificaties van hun aanbestedingen. De criteria zijn vrijwillig
en kunnen vrijelijk worden gebruikt.
Wat was de uitkomst daarvan?
Dankzij deze benadering zijn innovatieve oplossingen in energie-intensieve sectoren, zoals
witgoed, openbaar vervoer en verwarming, toegepast en op de markt verspreid, waardoor
Zweden 15 % minder afhankelijk is geworden van kernenergie.
Meer informatie is beschikbaar op:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/en/sustainable-public-procurement/sustainableprocurement-criteria
Voor een specifieke casestudie, zie:
http://www.ecomotion.us/results/pdfs/108es.pdf

2.4 Ambities omzetten in acties en verplichtingen
Om ervoor te zorgen dat de ambities worden omgezet in lokale acties, moet er een strategisch
beleidskader worden opgezet in combinatie met een actieplan voor innovatiegericht aanbesteden.
Het beleidskader beschrijft gewoonlijk de beleidsdoelen en -prioriteiten, met inbegrip van
definities, indicatoren, rollen en verantwoordelijkheden. Een actieplan bevat een heldere definitie
van de acties, spelers, instrumenten, hulpbronnen, financiële middelen, de verwachte resultaten
en de tijdlijn voor de uitvoering. Het is cruciaal om de belanghebbenden te betrekken bij het
opstellen van het actieplan om de inzet van alle betrokken partijen te waarborgen.
VOORBEELD

VISIE VERTALEN IN MAATREGELEN:
De Oostenrijkse federale strategie voor onderzoek, technologie en innovatie

Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Sinds 2011 is innovatiegericht aanbesteden een prioriteit in de Oostenrijkse federale strategie
voor onderzoek, technologie en innovatie.
Wat is anders gedaan?
Er is een actieplan vastgesteld om de strategie in de praktijk te brengen en de synergieën met
andere beleidsterreinen te versterken. De federale inkoopdienst is het Oostenrijkse kenniscentrum
voor innovatiegericht aanbesteden en verstrekt opleidingen, documentatie, hulp en kleine
subsidies aan Oostenrijkse overheidsinkopers bij het voorbereiden van precommerciële inkoop of
de openbare inkoop van innovatieve oplossingen. Kmo's kunnen een financiële waarborg
verkrijgen zodat zij makkelijker kunnen deelnemen aan aanbestedingen. In 2014 werd een
controlesysteem opgezet om de jaarlijkse uitgaven aan innovatiegericht aanbesteden in
Oostenrijk te meten.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.ioeb.at
https://era.gv.at/object/document/2177
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Innovatiegericht aanbesteden staat niet los van de andere beleidsterreinen. Het komt beter tot zijn
recht wanneer het wordt ondersteund door andere sectorale en horizontale beleidslijnen die
innovatie mogelijk maken. Er kunnen specifieke acties met betrekking tot innovatiegericht
aanbesteden worden opgenomen in beleidskaders en actieplannen voor specifieke sectoren (bijv.
veiligheid, gezondheid en klimaatverandering) en voor andere horizontale stimulerende
beleidslijnen (bijv. onderzoek en innovatie en belastingheffing). In dit verband biedt het nieuwe
EU-actieplan voor de btw11 de lidstaten de mogelijkheid om een lager btw-tarief vast te stellen.
Daarbij zouden de lidstaten zelfs een nultarief kunnen invoeren, bijvoorbeeld voor de openbare
inkoop van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten die zorgen voor groei en banen in Europa12.

2.5 Capaciteitsopbouw
Innovatiegericht aanbesteden vereist een aantal specifieke handelingen die niet kunnen worden
geïmproviseerd. Ongeacht het ambitieniveau is daarvoor tijd, geld en expertise nodig.
Specialistische opleiding (2.5.1), collectieve inkoop (2.5.2) en bevordering van ondernemingszin
in het algemeen kunnen helpen om op betaalbare wijze de capaciteit op te bouwen die nodig is
voor innovatiegericht aanbesteden.
Verschillende lidstaten hebben nationale kenniscentra voor innovatiegericht aanbesteden
opgericht: centrale loketten die voorlichting geven, de capaciteitsopbouw coördineren en
overheidsinkopers ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van innovatiegerichte aanbestedingen13.
KENNISCENTRA
De Europese Commissie financiert netwerkactiviteiten voor nationale kenniscentra via het
Europees netwerk van nationale kenniscentra op het gebied van innovatiegericht aanbesteden
(Procure2Innovate).
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-projects
https://www.innovation-procurement.org/projects/others/procure2innovate
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213117_en.html
Beroepsorganisaties en brancheverenigingen kunnen vergelijkbare steun bieden in de vorm van
handleidingen, leidraden, documentsjablonen, voorbeelden van evaluatiecriteria en
meetmethoden. Wanneer zij hun uitvoerige marktkennis delen met overheidsinkopers kunnen zij
hen in staat stellen hun behoeften te definiëren en technische specificaties op te stellen volgens de
laatste inzichten14.

11
12

13

14

EU-actieplan voor de btw: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
Wanneer de btw voor onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten op 0 % wordt gesteld, worden ze 18 %
(Malta) tot 27 % (Hongarije) goedkoper voor overheidsafnemers. Dit kan een grote stimulans
betekenen voor innovatiegericht aanbesteden in Europa.
Voorbeelden van kenniscentra in Europa:
 https://www.pianoo.nl/
 http://www.procurementcompetence.fi/
 https://www.koinno-bmwi.de/en/
 https://www.vinnova.se/en/
 http://www.ioeb.at/
Voorbeelden van sectorspecifieke leidraden – die overigens niet zijn goedgekeurd door de Europese
Commissie:
 Catering: http://www.contract-catering-guide.org
 Beveiligingsdiensten: http://www.securebestvalue.org
 Gezondheid (voorstel):
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2.5.1 Mensen opleiden en bijstand verlenen
Innovatiegerichte aanbestedingen kunnen alleen rendabel zijn wanneer de betrokkenen zeer
gemotiveerd en deskundig zijn. Professionaliteit is een belangrijke voorwaarde voor succes. In
enkele zeer geslaagde voorbeelden van innovatiegericht aanbesteden, zoals de voorbeelden uit
Barcelona, Lombardije, Oostenrijk en Zweden, werd een krachtig beleidsmandaat waarbij
innovatie centraal werd gesteld in het plaatselijk economisch beleid gekoppeld aan zeer
gemotiveerde en professionele medewerkers.
Om een innovatiegerichte aanbesteding te laten slagen moet een overheidsafnemer kennis en
vaardigheden aanboren op terreinen zoals:






Kennis:
o betrokkenheid van de markt en de belanghebbenden;
o relevante producten of diensten;
Basisvaardigheden:
o het desbetreffende wettelijk kader;
o onderhandelingen;
o contractbeheer;
Vaardigheden op het gebied van innovatie:
o risicobeoordeling;
o beheer van intellectuele-eigendomsrechten;
o ondernemerschap in de beleidsvorming.

Deze capaciteit kan worden opgebouwd door middel van interne opleiding, gerichte werving, het
inroepen van externe deskundigen en adviseurs en het bundelen van kennis met andere
overheidsafnemers. Zelfs als de ambities niet al te hoog zijn komen goede kennis van de markt en
het vermogen om de basisinstrumenten van de geactualiseerde EU-regels te gebruiken – zoals het
criterium van de economisch meest voordelige inschrijving en functionele vereisten – van pas.
Dit leerproces is niet alleen van belang voor de overheidsafnemers. Bedrijven, in het bijzonder
startende bedrijven en innovatieve kmo's, moeten ook geleidelijk betrokken raken bij
innovatiegerichte bedrijfsprocessen in de publieke sector en vertrouwd raken met bepaalde
administratieve praktijken.

VOORBEELD P ROFESSIONALISERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN:
Opleiding van de medewerkers van de gemeenteraad van Barcelona
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Innovatiegericht aanbesteden vereist vaardigheden en kennis.







http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/ECONOMIC%20VALU
E%20AS%20A%20GUIDE%20FOR%20INVESTING%20IN%20HEALTH%20AND%20CAR
E%20Concept%20Framework_3.pdf
Gezondheid (beleidskader):
http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/ECONOMIC%20VALU
E%20AS%20A%20GUIDE%20FOR%20INVESTING%20IN%20HEALTH%20AND%20CAR
E%20Policy%20Framework_3.pdf
Waardegerichte inkoop in de gezondheidssector in Canada:
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=7480
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Wat is anders gedaan?
De gemeenteraad van Barcelona organiseert in samenwerking met het Europees Instituut voor
Bestuurskunde (EIPA) een opleidingsprogramma inzake innovatiegericht aanbesteden voor
stadsbestuurders, ambtenaren, consultants, ondernemingen en juridisch adviseurs. Het
programma innovatiegerichte overheidsopdrachten en precommerciële inkoop in steden biedt
steden praktische informatie om koploper te worden in het bevorderen van innovatie aan de
vraagzijde.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6141
http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/DetalleActividad.do?codi=10251&ambit
=1&edicio=1&any=2017
VOORBEELD

INTERNATIONALE UITWISSELING VAN ERVARINGEN

De Europese Commissie heeft financieel bijgedragen aan de oprichting van een onlineplatform
voor het delen van ervaringen op het gebied van innovatiegericht aanbesteden. Het platform
wordt beheerd door ICLEI. Door middel van een inkoopforum en een kenniscentrum helpt ICLEI
overheidsafnemers, beleidsmakers, onderzoekers en andere belanghebbenden om de kracht van
innovatiegericht aanbesteden te benutten.
Meer informatie is beschikbaar op:
www.innovation-procurement.org

2.5.2 Collectieve inkoop overwegen
De term collectieve inkoop omvat verschillende vormen van samenwerking tussen
overheidsafnemers.
Het oprichten of mandateren van speciale organen voor collectieve inkoop op regelmatige basis,
zoals inkoopcentrales, stedenverbanden, consortia voor een Europese onderzoeksinfrastructuur
(ERIC's)15 en Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTSen)16, is de meest
structurele vorm van samenwerking. Inkoopcentrales zijn instanties die het openbare
aanbestedingsproces voor andere overheidsinkopers beheren. Centrale overheden kunnen ervoor
kiezen inkoopcentrales op te richten op nationaal niveau; lokale overheden kunnen dat doen op
lokaal niveau. Ze kunnen ook worden opgericht door overheidsinkopers in een specifieke sector.

INKOOPCENTRALES

ERIC's zijn rechtspersonen die uit hoofde van het communautair recht worden opgericht teneinde
nieuwe of bestaande onderzoeks- en innovatie-infrastructuren van Europees belang op te zetten en
ten uitvoer te leggen. ERIC's zijn vrijgesteld van btw en mogen hun eigen aanbestedingsprocedures
vaststellen met inachtneming van de Verdragsbeginselen. Zo zijn er ERIC's die in verschillende
lidstaten infrastructuur beheren op het terrein van gezondheid, vergrijzing, koolstofopslag, big data,
zee en klimaatverandering, enz. Voor meer informatie, zie:
https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index.cfm?pg=eric
16

EGTS'en zijn rechtsinstrumenten in het kader van het Europees regionaal beleid met als doel om
grensoverschrijdende interregionale samenwerking te vereenvoudigen en te bevorderen. Een EGTS
biedt overheidsinstanties uit verschillende lidstaten de mogelijkheid om de krachten te bundelen en
gezamenlijke diensten aan te bieden zonder dat de nationale parlementen eerst een internationale
overeenkomst hoeven te ondertekenen en ratificeren. Het toepasselijke aanbestedingsrecht is dat van
de lidstaat waar de EGTS officieel zetelt. Meer informatie:
http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/policy/cooperation/european-territorial/egtc/
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Inkoopcentrales worden steeds belangrijker bij de organisatie van overheidsopdrachten in de EUlidstaten. In Europa zijn tal van inkoopcentrales opgericht op verschillende niveaus (centraal17,
regionaal18 en sectoraal19). Er zijn zo'n 50 inkoopcentrales die meer dan 15 opdrachten per jaar
gunnen en liefst 200 die tussen 5 en 15 opdrachten gunnen.
Voor meer informatie, zie:
https://ec.europa.eu/growth/content/public-buyers-save-money-cooperative-procurement-0_en
Collectieve inkoop in het algemeen en het gebruik van permanente structuren voor dit doeleinde
in het bijzonder zijn op verschillende manieren bevorderlijk voor innovatiegericht aanbesteden:





Ze maken het makkelijker om professionals aan te nemen met de expertise om
specialistische, complexe behoeften te definiëren, gestructureerde contacten te
onderhouden met de markt en procedures te ontwerpen die resulteren in innovaties.
Ze leveren schaalvoordelen op die nodig zijn om initiële markten te creëren voor
innovatieve producten en diensten.
Ze vergroten de impact van innovatieve oplossingen, omdat elke oplossing door
verschillende overheidsinkopers kan worden benut.

Hierbij zij evenwel opgemerkt dat collectieve inkoop er niet toe mag leiden dat gepersonaliseerde
of op maat gemaakte producten geen toegang meer krijgen tot de markt wegens al te veel
standaardisering.
Collectieve inkoop kan ook minder gestructureerde vormen aannemen, zoals netwerken en
verenigingen van overheidsinkopers die de krachten op ad-hocbasis bundelen om samen een
specifieke innovatiegerichte aanbesteding ten uitvoer te leggen, goede praktijken uit te wisselen
en van elkaar te leren.
VOORBEELD EEN AD-HOC-INKOOPGROEP SLAAT DE HANDEN INEEN OM INNOVATIEF IN
TE KOPEN :
Openbare aanbesteding van high performance computing
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Door middel van High Performance Computing (HPC) kunnen zeer complexe applicaties worden
ontwikkeld, getest en toegepast. De overheid zet HPC daarom in op verschillende gebieden,
waaronder cyberveiligheid, energie, klimaatverandering en gezondheid,
Wat is anders gedaan?
In 2017 vormden toonaangevende supercomputing-centra uit Frankrijk, Italië, Spanje en
Duitsland een ad-hocgroep van afnemers om gezamenlijk innovatieve oplossingen in te kopen
voor de overheid. Daarbij coördineerden zij hun stappenplannen voor de uitrol van HPC in
Europa.
Wat is het verwachte resultaat?

17

Voorbeelden zijn: http://ogp.gov.ie/; http://www.consip.it/; https://www.bbg.gv.at/english/aboutthe-fpa/; https://www.ugap.fr/; https://www.espap.pt/Paginas/home.aspx;
https://www.avropa.se/topplankar/In-English/;
https://contratacioncentralizada.gob.es/en/quehacemos.
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Voorbeelden zijn: https://cibg.brussels/nl/onze-oplossingen/aankoopcentrale?set_language=nl;
https://www.estar.toscana.it
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Voorbeelden zijn: http://www.resah.fr/; http://www.amgros.dk/en; https://www.gdekk.de
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De totale begroting van deze eerste gezamenlijke inkoop van innovatieve HPC-oplossingen
bedraagt 73 miljoen EUR. Hiermee kan de HPC-infrastructuur met ingang van 2019 aanzienlijk
worden verbeterd en kan de weg worden vrijgemaakt voor nog eens 1 miljard EUR aan
gezamenlijke investeringen in Europa via de gemeenschappelijke onderneming EUROHPC van
de EU en de lidstaten, waarvoor de handtekeningen in januari 2018 werden gezet.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.prace-ri.eu/pcp
https://www.ppi4hpc.eu
http://eurohpc.eu
Bovendien kunnen afzonderlijke overheidsinkopers met voldoende koopkracht – zoals grote
steden en grote nutsbedrijven – de vruchten plukken van collectieve inkoop. Deze
overheidsinkopers zijn bij uitstek geschikt voor innovatiegericht aanbesteden, omdat zij
beschikken over de capaciteit om innovatieve waren en diensten te identificeren en te testen
voordat die in grote volumes beschikbaar komen op de markt.
VOORBEELD

DE

KRACHTEN

BUNDELEN

VOOR

EEN

GESTRUCTUREERD

INNOVATIEGERICHT OPTREDEN:

Het Noorse nationale ontwikkelingsprogramma voor leveranciers
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Veel innovatiegerichte overheidsopdrachten van individuele overheidsinkopers leiden tot goede
oplossingen, maar worden na de test- of prototypefase stopgezet omdat één afnemer onvoldoende
vraag genereert.
Wat is anders gedaan?
Het Noorse nationale ontwikkelingsprogramma voor leveranciers probeert stelselmatig om
overheidsinkopers met vergelijkbare belangen (bijv. het halen van een klimaat- of
gezondheidsdoel) en vergelijkbare behoeften van meet af aan bij elkaar te brengen, zodat zij de
markt gezamenlijk kunnen uitdagen om te komen met een oplossing waarmee zij hun
gemeenschappelijke doel kunnen halen. De gezamenlijke projecten bieden potentiële leveranciers
voorspelbaarheid, helderheid en – essentieel – het volume dat nodig is om een product in de
handel te brengen en in serie te vervaardigen.
Wat was de uitkomst daarvan?
In een gezamenlijk project waar het ontwikkelingsprogramma deel van uitmaakte, werd
samengewerkt met de grootste Noorse overheidsinkopers die de bouw van onder meer scholen,
crèches, universiteiten, ziekenhuizen en overheidsgebouwen initiëren en monitoren. De
gemeenschappelijke uitdaging bestond erin de bouwprocessen te verduurzamen om bij te dragen
aan de Noorse verplichtingen in het kader van de klimaatovereenkomst van Parijs. Gezamenlijk
daagden de projectdeelnemers met steun van het ontwikkelingsprogramma de markt uit om
emissieneutrale machines te gaan gebruiken op bouwlocaties. Om mogelijke leveranciers inzicht
te bieden in de potentiële omvang van de markt maakten zij hun gecombineerde bouwbegroting
voor de volgende vijf jaar bekend. Er wordt nu gewerkt aan technologische ontwikkelingen die
zonder dit marktvolume niet mogelijk waren geweest.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://innovativeanskaffelser.no/about

2.6 Risicomijding overwinnen door innovatie te stimuleren
Het is belangrijk om te erkennen dat innovatiegericht aanbesteden risico's met zich meebrengt,
zoals niet-geleverde producten of diensten, een mismatch tussen de verwachte resultaten en de
geleverde oplossing, enz. overheidsinkopers staan vaak sceptisch tegenover extra risico's in hun
aanbestedingsprocedures omdat zij publiek geld beheren. Bovendien kan het risico waarmee de
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inkoop van innovatieve oplossingen gepaard gaat moeilijker worden gerechtvaardigd omdat
overheidsinkopers niet te maken hebben met dezelfde marktdruk als marktdeelnemers. Daarom
moeten deze zorgen de nodige aandacht krijgen in de opzet van innovatiegerichte
aanbestedingsprojecten.
Risicomijdend gedrag kan worden overwonnen door overheidsinkopers te motiveren aan de hand
van financiële en niet-financiële prikkels.
Niet-financiële gedragsprikkels zijn bijvoorbeeld het belonen van goede praktijken (bijv. via
nationale prijzen voor innovatiegericht aanbesteden), de opneming van innovatiegericht
aanbesteden in de jaarlijkse ontwikkelingsdoelen van inkoopmedewerkers en -managers (bijv.
door kernprestatie-indicatoren vast te stellen) en de verbetering van de promotiekansen voor
overheidsinkopers die met succes innovatieve oplossingen inkopen waarmee de openbare
dienstverlening versneld wordt gemoderniseerd. Een andere mogelijkheid is om de nadruk te
leggen op de impact die innovatiegericht aanbesteden kan hebben voor hun achterban.

P RIJZEN VOOR INNOVATIEGERICHT AANBESTEDEN
Elk jaar bekroont het Duitse kenniscentrum voor innovatiegericht aanbesteden, KOINNO,
uitmuntende voorbeelden van innovatiegerichte aanbesteding van Duitse overheidsinkopers met
de prijs "Een streepje voor met innovatie", die onder auspiciën van het Duitse ministerie van
Economische Zaken en Energie wordt toegekend.
Het Europees netwerk voor duurzame aanbestedingen, Procura+, kent jaarlijks prijzen toe voor
duurzame en innovatiegerichte aanbestedingen. Op de website worden de bekroonde projecten
kort beschreven, met aandacht voor de belangrijkste aspecten van de gehanteerde innovatieve
aanpak.
Meer informatie is beschikbaar op:
https://www.koinno-bmwi.de/koinno/innovationspreis
http://www.procuraplus.org/awards
Financiering is vaak een doorslaggevende factor om innovatiegerichte aanbestedingen in gang te
zetten, met name wanneer de innovatielat hoog wordt gelegd. Om de toekenning van
aanbestedingsmiddelen aan innovatie te rechtvaardigen, is het van belang dat overheidsinkopers
een goede businesscase opstellen waarin duidelijk wordt aangetoond dat de verwachte voordelen
van de innovatieve oplossingen (bijv. kwaliteits- of efficiëntieverbeteringen, kostenbesparingen
gedurende de levenscyclus, enz.) opwegen tegen de vereiste investeringen. Derhalve is bewijs
van de potentiële voordelen van nieuwe technologieën van belang voor overheidsinkopers
wanneer zij de businesscase opstellen die ten grondslag ligt aan het investeringsbesluit. De
certificering van innovatieve oplossingen helpt overheidsinkopers ervan te overtuigen dat nieuwe
technologieën hun beloften waarmaken.
Bovendien bieden verschillende fondsen financiële prikkels voor overheidsinkopers om te kiezen
voor innovatiegericht aanbesteden. Met specifieke financiering kunnen veel van de extra kosten
worden gedekt die verband houden met innovatiegericht aanbesteden, zoals de kosten van het
voorbereiden en beheren van de aanbesteding, voorafgaande marktconsultaties,
onderhandelingen, onderzoek en ontwikkeling (bijvoorbeeld prototyping, tests en certificatie), het
mobiliseren van specifieke technische of juridische expertise, het aanpassen van administratieve
procedures, enz. Voorts kunnen hiermee de immateriële kosten van cultuuromslagen en
gedragsveranderingen worden gecompenseerd.
NATIONALE

EN

REGIONALE

STEUNREGELINGEN
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VOOR

INNOVATIEGERICHT

AANBESTEDEN

Een aantal EU-lidstaten heeft nationale of regionale steunregelingen voor innovatiegericht
aanbesteden opgezet. Deze komen overheidsinkopers doorgaans financieel tegemoet bij de
opstelling en/of uitvoering van innovatiegerichte aanbestedingen, als gedeeltelijke compensatie
van de risico's van innovatieve oplossingen. Zo heeft het Finse programma voor
innovatiegericht aanbesteden al meer dan zeventig innovatiegerichte aanbestedingen
ondersteund. De Italiaanse regio Lombardije heeft precommerciële inkoop en de openbare
inkoop van innovatieve oplossingen als beleidsdoel verankerd in de regionale wetgeving en
heeft middelen toegewezen voor regelmatige inventarisaties van de innovatiebehoeften van
overheidsinkopers in de regio, naar aanleiding waarvan nieuwe aanbestedingsprocedures in
gang worden gezet.
Meer informatie is beschikbaar op:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-procurement-initiatives-aroundeurope
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/appalti-pre-commerciali
EU-FINANCIERINGSREGELINGEN
De EU ondersteunt innovatiegericht aanbesteden via verschillende financieringsprogramma's.
Het belangrijkste programma van de EU voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, financiert
regelmatig oproepen inzake: coördinatie en ondersteunende acties (waarmee coördinatie- en
netwerkactiviteiten worden ondersteund met het oog op de voorbereiding van toekomstige
innovatiegerichte aanbestedingen), precommerciële inkoop (waarmee ook de kosten van het
inkopen van het onderzoeken, ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen worden
medegefinancierd) en de openbare inkoop van innovatieve oplossingen (waarmee ook de kosten
van de inkoop en uitrol van innovatieve oplossingen worden medegefinancierd).
Hier vindt men een overzicht van alle innovatiegerichte aanbestedingen die tot op heden zijn
gefinancierd:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-projects
Meer informatie over steun uit Horizon 2020 voor innovatiegericht aanbesteden:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cuttingissues/innovation-procurement_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-procurement
Het EU-programma voor de ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) –
COSME (https://ec.europa.eu/easme/en/cosme) financiert innovatieve projecten waar kmo's bij
betrokken zijn.
Ook kunnen de EU-lidstaten en hun regio's in het kader van hun slimme-specialisatiestrategieën
innovatiegerichte aanbestedingen, met inbegrip van precommerciële inkoop, medefinancieren
uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Zie de speciale gids waarin
wordt uitgelegd hoe men innovatiegerichte aanbestedingen in het kader van de ESI-fondsen kan
combineren met financiering uit Horizon 2020:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf.
Voor voorbeelden van innovatiegerichte aanbestedingen die door de ESI-fondsen worden
gefinancierd, zie: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/good_practices/GP_fiche_30.pdf.
EEN VOORBEELD: HET DOOR DE ESI-FONDSEN GEFINANCIERDE LITOUWSE PROGRAMMA VOOR
DE ONDERSTEUNING VAN INNOVATIEGERICHT AANBESTEDEN

In 2017 zijn in Litouwen 15 precommerciële-inkoopprojecten (PIP's) gestart, na een eerste
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oproep van het PIP-ondersteuningsprogramma van de overheid in 2016. Het
ondersteuningsprogramma wordt medegefinancierd door de ESI-fondsen. In 2017 werd een
tweede oproep gelanceerd waarin Litouwse overheidsinkopers werden aangespoord om frisse
ideeën te opperen voor nieuwe precommerciële-inkoopprojecten.
Meer informatie is beschikbaar op:
https://www.interregeurope.eu/ecoris3/news/news-article/1607/the-start-of-pre-commercialprocurement-in-lithuania
In de toekomst kan de invoering van risicobeheersingsmechanismen, zoals verzekerings- en
garantieregelingen, worden onderzocht.

3

INNOVEERDERS AANTREKKEN

Het aantrekken van innoveerders, met name hoogtechnologische startende bedrijven en
innovatieve kmo's, behoort tot de grootste uitdagingen van innovatiegericht aanbesteden. In
sommige sectoren zijn dit soort bedrijven voor de afzet van hun innovatieve oplossingen sterk
afhankelijk van overheidsafnemers20, terwijl overheidsinkopers hun innovatiepotentieel soms
nodig hebben om hun publieke diensten te verlenen volgens de nieuwste inzichten. Tegelijkertijd
beschikken startende bedrijven en kmo's vaak niet over de robuuste capaciteit en staat van dienst
die overheidsinkopers doorgaans als voorwaarde stellen.
overheidsinkopers
kunnen
twee
hoofdroutes
overwegen:
aanpassing
van
de
aanbestedingsprocedure aan deze innoveerders (3.1) en het inzetten van innovatiemakelaars (3.2).

3.1 Overheidsopdrachten ook openstellen voor kleine innoveerders
Overeenkomstig de beginselen van de Verdragen moeten alle innovatiegerichte aanbestedingen
boven en onder de drempel voor overheidsopdrachten openstaan voor marktdeelnemers van groot
tot klein. Kleine innovatieve bedrijven hebben echter meer belangstelling voor innovatiegerichte
aanbestedingen dan voor reguliere aanbestedingen waarbij het gaat om kant-en-klare producten.
De EU-regels inzake overheidsopdrachten van 2014 bieden overheidsinkopers de mogelijkheid
om de procedures niet alleen op grote bedrijven, maar ook op kleine innovatieve leveranciers af
te stemmen.

3.1.1 De administratieve lasten verminderen
De administratieve lasten vormen voor kmo's en startende bedrijven vaak een belemmering om
deel te nemen aan openbare aanbestedingsprocedures. Ter controle van de uitsluitings- en
selectiecriteria moeten zij, afhankelijk van de lidstaat en de aanbestedende dienst, naast hun
inschrijving administratieve certificaten overleggen die hun juridische status en economische en
financiële draagkracht bevestigen.
Deze vereisten zijn met de nieuwe EU-regels vereenvoudigd. Nu kunnen inschrijvers een
zelfverklaring indienen waarin zij aangeven of zij aan alle administratieve voorwaarden voldoen.
Zij hoeven alleen certificaten ter bevestiging van hun zelfverklaring in te dienen wanneer hun
inschrijving eindigt op de eerste plaats. Vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering is het zinvoller
om certificaten vlak voor de ondertekening van de overeenkomst op te stellen in plaats van aan
het begin van de procedure.

20

De particuliere vraag is in bepaalde sectoren zeer laag (wegen, verkeersbeheer, afvalbeheer, enz.).
De markten voor overheidsopdrachten zijn vaak de enige of belangrijkste afzetmarkten voor hun
oplossingen.
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Met de elektronische versie van deze zelfverklaring – het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA) 21 – is de procedure nog eenvoudiger geworden. In het kader van
het UEA kunnen gegevens opnieuw worden gebruikt zodat inschrijvers sneller een voorstel
kunnen indienen. Dit betekent een aanzienlijke versimpeling voor overheidsinkopers en
inschrijvers.
Deze nieuwe aanpak wordt nog eenvoudiger voor overheidsinkopers wanneer de lidstaten het
UEA22 opnemen in hun rechtskaders en in interoperabele e-aanbestedingsplatforms.
Verschillende lidstaten bieden momenteel (2018) al UEA-diensten aan en er zullen er meer
volgen. Het UEA is een kant-en-klare lijst met de elementen van een zelfverklaring die mogelijk
noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen aan openbare aanbestedingsprocedures. Voor iedere
procedure selecteren de overheidsinkopers de elementen die de inschrijver moet verstrekken.
Om dubbel werk te voorkomen wordt aanbevolen om in een meer geïntegreerd systeem voor eaanbesteding en e-overheid23 elektronische koppelingen te maken tussen het UEA en de
elektronische registers van de overheid waarmee de desbetreffende certificaten worden
aangemaakt. Hierbij krijgen overheidsinkopers rechtstreeks toegang tot de nodige
bewijsmiddelen. De inschrijver hoeft zodoende niet langer handmatig informatie in te dienen die
al is opgenomen in de systemen van de lidstaten. In combinatie met de dienst eCertis24, die
bewijsmiddelen uit alle Europese landen in kaart brengt, is dit ook mogelijk voor
grensoverschrijdende gevallen.
DE DIENSTEN VAN HET UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT (UEA):
Finland laat het vereenvoudigingspotentieel van het UEA zien
Momenteel worden in heel Europa UEA-diensten aangeboden. Sommige verlenen basisdiensten,
zoals bewijs dat de uitsluitingscriteria zijn nageleefd (betaling van belastingen en sociale premies
enz.). Een toenemend aantal diensten koppelt de UEA-diensten inmiddels aan nationale
databanken en andere diensten met toegevoegde waarde. Het kan daarbij gaan om de opslag van
bedrijfsprofielen om de administratieve lasten voor overheden en leveranciers te verminderen.
In Finland werd de centrale e-aanbestedingsdienst in het kader van de tenuitvoerlegging van het
UEA gekoppeld aan acht nationale databanken. De autoriteiten hebben nu rechtstreeks toegang
tot de door de leveranciers verstrekte informatie, die in een bedrijfsprofiel wordt opgeslagen om
gemakkelijk opnieuw te kunnen worden gebruikt. Bovendien kan de hoofdleverancier leden van
het consortium en onderaannemers verzoeken het UEA rechtstreeks in te vullen op het eaanbestedingsplatform. Kmo's kunnen hierdoor veel eenvoudiger deelnemen aan grote
overheidsopdrachten.
Meer informatie is beschikbaar op:
https://ec.europa.eu/tools/espd
www.hanki-palvelu.fi

3.1.2 De selectiecriteria aanpassen
Marktdeelnemers moeten vaak buitensporige financiële garanties afgeven om hun financiële
draagkracht aan te tonen. Soms moet een garantie worden verstrekt voor een omzet die een aantal
malen hoger is dan de waarde van de opdracht in kwestie. Een dergelijke vereiste is geen garantie
voor een goede uitvoering van de opdracht en sluit alle potentiële inschrijvers met een lagere
21
22
23
24

https://ec.europa.eu/tools/espd
Artikel 59 van Richtlijn 2014/24/EU.
Verplichte elektronische aanbesteding met ingang van oktober 2018.
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis
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omzet uit, terwijl die wellicht wel beschikken over de benodigde capaciteit en – belangrijker nog
– een betere oplossing kunnen bieden.
Onder de nieuwe regels is het niet langer mogelijk om een omzet te verlangen die meer bedraagt
dan tweemaal de geraamde waarde van de opdracht, tenzij specifieke omstandigheden dat
rechtvaardigen25. Deze regel vereenvoudigt de deelname van startende bedrijven en innovatieve
kmo's die vaak recent zijn opgericht en een relatief lage omzet hebben.
VOORBEELD

KANSEN CREËREN VOOR KMO'S:
Drones en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de bestrijding van
bosbranden in Bulgarije en Servië

Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
De steden Kula (Bulgarije) en Boljevac (Servië) wilden specialistische voertuigen,
surveillancedrones en persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaffen voor de bestrijding van
bosbranden. Aangezien innovatieve kmo's in dit domein hoogwaardige oplossingen kunnen
leveren, wilden de overheidsinkopers de opdracht voor hen toegankelijk maken.
Wat is anders gedaan?
Beide steden stelden een vergelijkbare aankondiging van opdracht op. Wat de financiële
draagkracht betreft, werd een minimumomzet vereist die gelijkstond aan de waarde van de
inschrijving (niet meer). De gemiddelde jaaromzet van de inschrijver moest voor de laatste drie
boekjaren hoger zijn dan de waarde van de inschrijving.
Aangezien de afnemers de opdracht opdeelden – de totale waarde van de opdracht werd verdeeld
over de kavels voertuig, drone en beschermingsmiddelen – konden kmo's voldoen aan de vereiste
financiële draagkracht.
Wat was de uitkomst daarvan?
Dankzij deze aanpak zijn kmo's erin geslaagd opdrachten voor de levering van innovatieve
apparatuur in de wacht te slepen.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://obshtina-kula.com/bg/?p=1915
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222939-2017:TEXT:NL:HTML&src=0 (voor Kula)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433112-2017:TEXT:NL:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99979-2018:TEXT:NL:HTML&src=0 (voor
Boljevac)
(Medegefinancierd door het grensoverschrijdende Interreg-programma voor pretoetredingssteun
aan Bulgarije en Servië.)

3.1.3 Opdeling in kavels
Een andere manier om innoveerders aan te trekken is de opdeling van overheidsopdrachten in
kavels. De omvang van elk kavel kan worden afgestemd op de operationele capaciteiten van
startende bedrijven en innovatieve kmo's. Het gebruik van kavels kan ook de afhankelijkheid van
één leverancier verminderen, zelfs wanneer voornamelijk met grote leveranciers wordt gewerkt.
In deze gevallen kan de overheidsafnemer vereisten inzake interoperabiliteit en/of open normen
vaststellen om verschillende delen van een systeem die de leveranciers in verschillende kavels
aanleveren met elkaar te verbinden. Hiertoe moeten in de overeenkomst met de leverancier
bepalingen worden opgenomen inzake het toekomstige gebruik van eventuele nieuwe
intellectuele-eigendomsrechten die voortvloeien uit het project.
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Artikel 58, lid 3, tweede streepje, van Richtlijn 2014/24/EU.
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Uit hoofde van de nieuwe EU-regels wordt van overheidsinkopers verwacht dat zij bij alle
overheidsopdrachten overwegen om kavels te gebruiken26. In de praktijk moeten zij het juiste
evenwicht vinden tussen twee overwegingen: enerzijds het gebruik van kavels om de deelname
van kleine innovatieve leveranciers te vereenvoudigen en de overstap naar opener, meer
interoperabele oplossingen te bevorderen en anderzijds de minimalisering van hun
administratieve lasten door één enkele aannemer in de arm te nemen die alle taken voor zijn
rekening neemt.
VOORBEELD KANSEN VOOR KMO 'S BINNEN GROTE PROJECTEN :
Toekomstbestendige verkeerscentrales in Engeland en Nederland
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
De Nederlandse en de Engelse wegbeheerders – Rijkswaterstaat en Highways England – wilden
overstappen op een open, modulair softwareplatform voor verkeerscentra van de volgende
generatie. Het doel was om niet langer afhankelijk te zijn van één leverancier en de weg voor
kleine innovatieve ondernemingen vrij te maken om nieuwe innovatieve diensten te verlenen.
Wat is anders gedaan?
Om hun doel te halen lanceerden de overheidsinkopers twee gezamenlijke, parallelle
aanbestedingsprocedures:
1) een overheidsopdracht om hun op maat gemaakte softwareplatform te vervangen door een
nieuw platform met een open interface;
2) precommerciële inkoop om nieuwe innovatieve verkeersbeheersmodules te ontwikkelen die
naast het nieuwe open platform worden gebruikt. Om te zorgen voor voldoende concurrentie
tussen de leveranciers en voor interoperabiliteit tussen de verschillende modules splitsten de
overheidsinkopers de precommerciële inkoop op in kavels per module.
Wat was de uitkomst daarvan?
Bij de eerste opdracht – een open interface voor het onderliggende softwareplatform – was sprake
van gezonde concurrentie tussen bestaande grote leveranciers. Aan de tweede op onderzoek en
ontwikkeling gerichte opdracht namen meer kmo's deel, waaronder kmo's die voorheen niet actief
waren in het domein van verkeersbeheer.
Dit resulteerde in twee uitstekende nieuwe modules voor i) geavanceerd gedistribueerdnetwerkbeheer dat leidt tot minder files en CO2-uitstoot en ii) het voorspellen en voorkomen van
verkeersongevallen, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt, en iii) coöperatieve intelligente
vervoerssystemen die de introductie van slimme voertuigen en andere technologische innovaties
vereenvoudigen.
Voorts werd berekend dat deze aanpak op basis van een open modulaire structuur een
kostenbesparing van 20 % opleverde.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://charmprogramme.com

3.1.4 Toepassing van standaarden, open data, open interfaces en software met een
open bron
Standaarden, open data, open interfaces en software met een open bron zijn andere manieren om
systemen open te breken. Ze kunnen kleine innoveerders de mogelijkheid bieden om deel te
nemen aan grote projecten of opdrachten in de wacht te slepen en hun bedrijf te laten groeien. De
overeenkomsten moeten evenwel bepalingen omvatten inzake de toegang tot reeds bestaande
26

Artikel 46 van Richtlijn 2014/24/EU.
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intellectuele-eigendomsrechten die nodig zijn om het innovatieproces tot een goed einde te
brengen en tot de nieuwe intellectuele-eigendomsrechten die ontstaan bij het innovatieproces.
VOORBEELD EEN OPEN INNOVATIEPROCES BEHEREN :
Een slim net voor de 'lichtstad'
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Eindhoven wilde de levenskwaliteit in de stad verbeteren en zijn reputatie als de 'lichtstad'
versterken.
Wat is anders gedaan?
In plaats van een bepaald product of specifieke oplossing kocht de gemeente een open
innovatieproces in. Deze nieuwe aanpak was gebaseerd op een routekaart met de ambities van de
stad tot 2030. Drijvende kracht achter de aanpak was de voortdurende samenwerking tussen een
dienstverlener, de burgers, onderzoeksinstellingen en de gemeente. De kern werd gevormd door
de 'proeftuin' waar de gebruikers bij werden betrokken om veranderingen vast te stellen die de
afnemer aan het begin niet kon voorzien en daarop te reageren.
De aanbestedingsprocedure omvatte een marktconsultatie, een concurrentiegerichte dialoog (in
drie opeenvolgende ronden met drie vooraf geselecteerde consortia), een inschrijvingsfase en een
fase voorafgaande aan de gunning waarin de winnende inschrijving werd geverifieerd. Een van
de selectiecriteria was 'innoverend vermogen', met inbegrip van de standpunten, strategie en
ervaringen op het gebied van open innovatie. De beste prijs-kwaliteitverhouding vormde het
uitgangspunt bij de selectie.
Wat was de uitkomst daarvan?
De stad sloot een innovatiepartnerschap. Er werd één leverancier geselecteerd die een verbonden,
slim 'open' systeem van verlichting in de openbare ruimte ontwierp. Dat systeem wordt (of kan
worden) gebruikt voor verschillende diensten van een aantal andere innovatieve leveranciers,
waaronder startende bedrijven en innovatieve kmo's, met het oog op voortdurende innovatie.
Meer informatie is beschikbaar op:
https://www.jouwlichtop040.nl
VOORBEELD STARTENDE BEDRIJVEN STIMULEREN OM TE GROEIEN:
Cultureel erfgoed bewaren in innovatieve digitale archieven met een open bron
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Nationale culturele instellingen, audiovisuele archieven, openbare bibliotheken en plaatselijke
erfgoedinstellingen in Zweden, België, Ierland, Nederland, Duitsland, Spanje, Estland en
Griekenland wilden dezelfde uitdaging aangaan: zij wilden de kwaliteit van de digitale bestanden
waarin zij cultureel erfgoed opslaan verbeteren voor de lange termijn om te voorkomen dat de
gegevensopslag mettertijd aan kwaliteit inboet.
Wat is anders gedaan?
Gezamenlijk kochten zij onderzoek en ontwikkeling in bij verschillende bedrijven met het oog op
de bouw van nieuwe gestandaardiseerde instrumenten met een open bron die archivarissen zullen
helpen om te voldoen aan de vereisten van langdurige bewaring.
Wat was de uitkomst daarvan?
De geselecteerde leveranciers waren kleine innovatieve bedrijven, voornamelijk startende
bedrijven. Van de zes bedrijven die aan de opdracht deelnamen, hebben er drie met succes
innovatieve instrumenten ontwikkeld die i) kostenbesparingen opleverden; ii) de nauwkeurigheid
en algehele kwaliteit van digitalisering en langdurige bewaring van cultureel erfgoed verbeterden.

28

Erfgoedinstellingen in andere delen van de wereld, waaronder de VS, maken gebruik van enkele
van de meest geavanceerde oplossingen die door de geselecteerde startende bedrijven zijn
ontwikkeld.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.preforma-project.eu

3.1.5 Kmo-vriendelijke betalingsregelingen ontwerpen
Startende bedrijven en innovatieve kmo's moeten vroegtijdig en regelmatig worden betaald,
omdat zij niet over dezelfde financiële buffers beschikken als grote bedrijven. Overheidsinkopers
kunnen verschillende betalingsregelingen treffen, afhankelijk van de vraag of een kmo een
rechtstreekse aannemer of een onderaannemer is.
In het geval van een rechtstreekse aannemer kunnen vooruitbetalingen de doorslag geven voor de
deelname van kmo's.
In het geval van onderaannemers kunnen de lidstaten verlangen dat overheidsinkopers
rechtstreekse betalingen verrichten aan de onderaannemers. Met een dergelijke kortere
betalingsketen worden onderaannemers, oftewel startende bedrijven en innovatieve kmo's, eerder
betaald. Zo wordt ook vermeden dat zij laattijdig worden betaald door toedoen van de
hoofdaannemer.
Wanneer rechtstreekse betalingen niet de meest geëigende optie zijn, kan men onderaannemers
op andere manieren ondersteunen, bijvoorbeeld door de hoofdaannemer te stimuleren de
betalingstermijn te verkorten.
STARTENDE BEDRIJVEN EEN DUWTJE IN DE RUG GEVEN DOOR TIJDIG TE BETALEN
Vooruitbetalingen
Het stadsbestuur van Parijs merkte dat de gebruikelijke betalingsregeling, met kleine tussentijdse
betalingen en een grote laatste tranche aan het einde van de opdracht, een belemmering vormde
voor de deelname van kmo's. Om startende bedrijven en innovatieve kmo's in staat te stellen deel
te nemen aan openbare aanbestedingen heeft Parijs de vooruitbetalingen in 2017 opgeschroefd
van 5 % naar 20 %.
Meer informatie is beschikbaar op:
https://www.paris.fr/professionnels/l-entreprise-au-quotidien/achats-et-marches-publics3526#la-politique-fournisseur_1
Ontmoediging van laattijdige betalingen
De Spaanse wet inzake overheidsopdrachten biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om
de gemiddelde termijn waarop onderaannemers worden betaald als criterium te hanteren in de
beoordeling van de financiële draagkracht. In 2016 nam Madrid een boete voor niet-betaling aan
onderaannemers op in een opdracht voor afvalinzameling. Die boete kon oplopen tot 50 % van
het verschuldigde bedrag.
Meer informatie is beschikbaar op:
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_Sector_P
ublico&modo=1

3.2 Innovatiemakelaars mobiliseren
Er is vaak maar weinig contact tussen startende aanbieders van innovatieve oplossingen en
innovatieve kmo's enerzijds en overheidsinkopers anderzijds, en dat contact ontstaat vaak niet
spontaan. Innovatiemakelaars kunnen helpen om dit contact te leggen of te versterken.
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Innovatiemakelaars zijn instellingen met de capaciteit en het doel om opkomende innovaties te
koppelen aan een behoefte aan de vraagzijde. De makelaar kan deel uitmaken van de totale
levenscyclus van de innovatie en kan een drijvende kracht achter innovatiegericht aanbesteden
zijn. Hij/zij kan een actieve rol spelen in het doorsluizen van ideeën van potentiële innovatieve
leveranciers naar netwerken van potentiële overheidsafnemers, zoals onder meer steden,
ziekenhuizen en civiele-beschermingsdiensten. Andersom kan de makelaar de behoeften van de
overheidsinkopers overbrengen naar de relevante sector. Ook kunnen innovatiemakelaars helpen
bij de ontwikkeling van innovatieve ideeën voor specifieke openbare aanbestedingsprocedures.
Hun taken kunnen het volgende omvatten:





Overheidsinkopers adviseren over het definiëren van de behoeften waarin
innovatiegericht aanbesteden mogelijk kan voorzien.
Het bijeenbrengen van overheidsinkopers met interesse in innovatiegericht aanbesteden
in netwerken waar zij kennis en goede praktijken kunnen uitwisselen en kunnen
communiceren met de markt (bijv. marktconsultatie, gezamenlijke inzet voor
toekomstige innovatiegerichte aanbestedingen).
Veelbelovende innovatieve oplossingen identificeren waarmee kan worden ingespeeld op
de behoeften van de overheidsafnemers. Dergelijke oplossingen hebben doorgaans de
potentie om in de handel te worden gebracht en te worden opgeschaald wanneer het
disruptieve en niet incrementele innovatie betreft.

Afhankelijk van hun bedrijfsmodel kunnen ze ook de toegang tot financiering vereenvoudigen en
helpen bij het beheer van intellectuele-eigendomsrechten.
Innovatiemakelaars mogen niet ongevraagde voorstellen verkopen aan overheidsinkopers en zijn
geen plaatsvervangers van overheidsafnemers. De overheidsinkopers blijven er verantwoordelijk
voor dat de gehele procedure – het contact met de markt voorafgaand aan de overheidsopdracht
en de uitvoering van de opdracht27 – open, transparant en niet-discriminerend is.
INNOVATIEMAKELAARS IN EUROPA
TekesMatch in Finland
TekesMatch, een recente Finse innovatie, is semantische koppelsoftware die investeerders binnen
minuten koppelt aan innoveerders. Voordat dit innovatieve instrument werd gelanceerd duurde
dat drie weken. TekesMatch is ontwikkeld met behulp van een prijsvraag en een hackathon. De
bevordering van investeringen via dit soort software brengt vele groeimogelijkheden met zich
mee voor startende bedrijven.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.aalto.fi/en/current/news/2017-03-06/
https://www.twobirds.com/en/news/press-releases/2017/finland/tekesmatch
Oostenrijks platform dat partijen bij elkaar brengt
Het kenniscentrum voor innovatiegericht aanbesteden in Oostenrijk (IÖB-Servicestelle) beoogt
een brug te slaan tussen overheidsinkopers en leveranciers. Hiertoe heeft de IÖB-Servicestelle
met succes een digitaal platform gelanceerd, dat overheidsinkopers steeds vaker gebruiken als
onderdeel van hun reguliere marktonderzoeksactiviteiten.
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Dit geldt ook wanneer een innovatiemakelaar een deel van deze taken verricht voor de
overheidsafnemer.
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Het platform verschaft informatie, waaronder contactgegevens, met betrekking tot een brede
waaier van innovatieve producten en diensten, die worden geëvalueerd door onafhankelijke
deskundigen en klaar zijn voor gebruik in de publieke sector. Bovendien biedt het platform
overheidsinkopers de optie hun nieuwste vraagstukken te publiceren om de markt te raadplegen
over nieuwe ideeën en concepten.
In 2018 staan er meer dan honderd innovatieve oplossingen online in productcategorieën zoals
IT, energie, mobiliteit, facilitair beheer en gezondheid, waarbij de leveranciers in contact kunnen
komen met overheidsafnemers. Ondertussen hebben meer dan tien overheidsinkopers
vraagstukken gepubliceerd op terreinen zoals automatisering, marketing en PR,
sensortechnologie en facilitair beheer. Zij hebben meer dan 230 ideeën ontvangen van de markt.
Meer informatie is beschikbaar op:
www.innovationspartnerschaft.at
Europees proefproject met innovatiemakelaars
In 2017 lanceerde de Europese Commissie een proefproject voor een innovatiemakelaar om een
duurzame methode te ontwikkelen en uit te voeren ter bevordering van innovatiegerichte
overheidsopdrachten. Het accent ligt op de brede waaier van onderwerpen die betrekking hebben
op een duurzaam milieu en energie-efficiëntie op de Europese eengemaakte markt.
Het algemene doel van de oproep tot het indienen van voorstellen is om een innovatiemakelaar in
te schakelen die overheidsafnemers, aanbieders van innovaties (in het bijzonder kmo's en
startende bedrijven), investeerders en onderzoekers bijeenbrengt en commerciële banden tussen
deze partijen bevordert.
Meer informatie is beschikbaar op:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-linkpp-2017-2-02-innovation-procurement-brokercreating-links-facilitation-public-procurement
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INNOVATIE AANTREKKEN

Zodra de deur is opengezet voor allerlei potentiële innoveerders, kunnen overheidsinkopers zich
richten op het aantrekken van innovatie voor hun openbare aanbestedingsprocedures.
Veel van de instrumenten kunnen worden opgenomen in iedere openbare
aanbestedingsprocedure, waaronder in de veelgebruikte openbare en niet-openbare procedures
(4.1). In alternatieve openbare aanbestedingsprocedures kan ook rekening worden gehouden met
innovatie. Daarbij valt te denken aan de mededingingsprocedure met onderhandeling, de
concurrentiegerichte dialoog, prijsvragen, innovatiepartnerschappen en precommerciële inkoop
(4.2).
De keuze voor de procedure en de technische specificaties is aan de overheidsafnemers.
Uiteindelijk zijn geslaagde innovaties afhankelijk van hun beslissingen. Hierna volgt een
beschrijving die niet kant-en-klaar op alle situaties van toepassing is. Er is veeleer sprake van een
flexibele gereedschapskist die dient als inspiratie voor nieuwe benaderingen die mogelijk zijn
geworden dankzij de gemoderniseerde EU-regels.

4.1 Innovatievriendelijke instrumenten voor alle soorten procedures
In dit onderdeel worden opties beschreven die beschikbaar zijn voor alle overheidsopdrachten.
Een relatief kleine investering in de voorbereiding en organisatie van een innovatievriendelijke
aanbestedingsprocedure is voldoende om de voordelen voor overheidsinkopers en de
leveranciersmarkt in te zien.
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4.1.1 Behoeftenbeoordeling
Alvorens technische specificaties op te stellen moeten overheidsinkopers een brede
behoeftenbeoordeling verrichten om het op te lossen probleem te definiëren. Deze stap lijkt
overbodig, omdat het doel van de openbare aanbestedingsprocedure meestal duidelijk is. In
werkelijkheid is het een cruciaal moment dat de weg kan vrijmaken voor innovatie. De
overheidsafnemer kiest daarbij niet simpelweg voor de vervanging van verouderde apparatuur
door meer van hetzelfde of voor de verlenging van verlopen dienstovereenkomsten, maar verricht
een functionele analyse van de behoeften van zijn organisatie en zijn partners/gebruikers en stelt
daarbij problemen of verbeterpunten vast. Uit deze analyse blijkt of de bestaande apparatuur en
diensten nog steeds de meest geschikte zijn.
VOORBEELD LUISTEREN NAAR DE GEBRUIKERS VAN OVERHEIDSDIENSTEN:
De slimme haven van Tallinn
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Om het toenemende verkeer te kunnen blijven beheren wilde de havenautoriteit van Tallinn in
Estland een nieuw elektronisch inchecksysteem voor passagiers- en vrachtvoertuigen
aanschaffen.
Wat is anders gedaan?
Om zijn behoeften te identificeren voerde de overheidsafnemer veertig gesprekken met
passagiers, zes gesprekken met chauffeurs, vier gesprekken met vertegenwoordigers van
veerdiensten, twee gesprekken met stuwadoors en vier gesprekken met medewerkers van de
havenautoriteit.
Wat was de uitkomst daarvan?
Door na te gaan waar de behoeften van de gebruikers lagen kon de overheidsafnemer een
innovatieve oplossing aanschaffen die het gehele reisproces voor auto's en vrachtwagens behelst,
van voorafgaande online-registratie tot het inchecken, met een volledig automatisch
verkeersbeheersysteem dat de voertuigen het schip op geleidt.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.portoftallinn.com/smart-port
VOORBEELD

DE WERKELIJKE BEHOEFTEN VASTSTELLEN IN PLAATS VAN MEER VAN

HETZELFDE KOPEN

De overstap van Malta naar cloudoplossingen
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Aan het eind van de levenscyclus van een gegevensdrager plaatsen overheidsinkopers doorgaans
een nieuwe opdracht voor de levering van een vergelijkbare gegevensdrager. Dit is mogelijk niet
de beste manier om in te spelen op de huidige behoeften, die anders kunnen zijn dan vroeger.
Wat is anders gedaan?
De Maltese overheid stapt over op een cloudinfrastructuur om de gegevensopslag van de
overheid te optimaliseren. Overheidsinkopers beoordelen hun behoeften op het gebied van
gegevensopslag in termen van capaciteit, beveiliging, toegangsvoorwaarden voor verschillende
categorieën gebruikers (bijvoorbeeld op kantoor versus telewerken), mobiliteit, enz. Ze kunnen
ook alternatieve oplossingen overwegen, zoals een met andere instanties gedeeld datacentrum of
cloudoplossingen. Cloudopslag levert kostenbesparingen op voor hardware en onderhoud en
verbetert daarnaast de overdraagbaarheid van gegevens en zodoende de mobiliteit van de
medewerkers.
Informatie over de Maltese strategie is hier te vinden:
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https://procurement.mita.gov.mt/open-calls/t04717-on-premise-private-cloud-enablinginfrastructure-and-software
(Project met medefinanciering van de Europese structuurfondsen)
De vaststelling van de behoeften vereist dat men voldoende afstand neemt van de huidige
oplossing om die zo onpartijdig mogelijk te beoordelen. Het is belangrijk om open te staan voor
wijziging of vervanging van de bestaande oplossingen. In sommige gevallen zijn verregaande
veranderingen in de organisatie nodig, met name wanneer de werkzaamheden zijn
geautomatiseerd. In de praktijk kan de beoordeling van de behoeften ertoe leiden dat men een
ander type overeenkomst dan de huidige overweegt. Zo kan een diensten- of een gemengde
overeenkomst (voor leveringen en diensten) geschikter zijn voor de nieuwe technologieën of
processen.
Om nieuwe ontwikkelingen te faciliteren en de objectiviteit te vergroten kan de beoordeling van
de behoeften geschieden aan de hand van een overheidsopdracht voor diensten die wordt verricht
door een gespecialiseerde externe partij of door potentiële leveranciers die over de nodige
expertise beschikken. Om een voorkeursbehandeling te vermijden moet alle uitgewisselde
informatie worden gepubliceerd of medegedeeld aan de andere potentiële inschrijvers 28. Men kan
de kosten van deze dienst terugverdienen door de hiermee behaalde kostenbesparingen en
verbeterde efficiëntie van de openbare dienstverlening.

4.1.2 Voorafgaande marktconsultaties
Zodra duidelijk is wat de behoeften zijn, kunnen overheidsinkopers op de markt zoeken naar
oplossingen. Mogelijk bestaan er al geschikte innovatieve oplossingen of kunnen die worden
gecreëerd door bestaande oplossingen aan te passen of te combineren. Ook kan de markt
mogelijk tijdig een innovatieve oplossing ontwikkelen, mits de markt daartoe de mogelijkheid
heeft. Het voornaamste doel van de marktconsultatie29 is dus om de huidige stand van zaken vast
te stellen.
Door een artikel inzake voorafgaande marktconsultaties toe te voegen aan de geactualiseerde
Richtlijn 2014/24/EU werd de voormalige 'technische dialoog' als bedoeld in overweging 8 van
Richtlijn 2004/18/EG geïnstitutionaliseerd om overheidsinkopers meer rechtszekerheid te bieden
bij marktconsultaties voorafgaand aan het opstellen van technische specificaties.
Deze marktconsultatie kan verschillende vormen aannemen, zoals fysieke en
onlinebijeenkomsten en vragenlijsten. De bijeenkomsten kunnen worden aangevuld met
presentaties en tests van monsters zodat de eindgebruikers kunnen nagaan of de voorgestelde
oplossingen geschikt zijn in levensechte omstandigheden. Er kunnen minder conventionele
methoden, zoals wedstrijden, hackathons, ideeënmarkten of routekaarten voor categorische
innovatie in overweging worden genomen.
VOORBEELD

ONLINE

GEPLEEGDE

VOORAFGAANDE

MARKTCONSULTATIES

VOOR

MEDISCHE APPARATUUR

Instituut voor cardiovasculaire aandoeningen voor Oost-Slowakije (VÚSCH)
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
VÚSCH moest als specialistisch medisch centrum met leveranciers overleggen over zijn speciale
wensen aangaande medische apparatuur. In 2015 ontwikkelde VÚSCH een eigen website om
voorafgaande marktconsultaties te verrichten met leveranciers van medische apparatuur. Het

28
29

Artikel 41 van Richtlijn 2014/24/EU.
Artikel 40 van Richtlijn 2014/24/EU.
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voornaamste doel hiervan was om de voorbereidingsfase van de inkoop te stroomlijnen en de
doeltreffendheid ervan te vergroten.
Wat is anders gedaan?
Het elektronische instrument biedt het algemene publiek toegang tot de gehele
consultatieprocedure en waarborgt zodoende de transparantie en de participatie. Belangstellenden
kunnen op een eenvoudige manier vragen stellen of elektronische documenten indienen voor
lopende consultaties. Waar het om draait is dat het online-instrument de duur van de
voorafgaande marktconsultaties verkort van 180 dagen tot ongeveer 90 dagen.
Wat was de uitkomst daarvan?
Dankzij de doeltreffende communicatie kan het medisch centrum door middel van dit onlineinstrument passende parameters definiëren, de vaststelling van discriminerende criteria
vermijden, zorgen voor een goede deelname, meer waar voor zijn geld krijgen en veel besparen
op de aanbestedingsprocedures. Het instrument is daarnaast bedoeld om de transparantie te
vergroten en belangstelling te genereren voor de aanbesteding.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.vusch.sk/pripravne-trhove-konzultacie
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/good_practices/GP_fiche_22.pdf
De raadpleging moet te allen tijde transparant en niet-discriminerend zijn: het is niet toegestaan
om één product, technologie of proces te bevoordelen. In het huidige digitale tijdperk lijkt een
elektronisch platform met een Europese of nationale bekendmaking van aankondigingen bij
uitstek geschikt om voorafgaande marktconsultaties onder de aandacht te brengen en belangrijke
informatie en conclusies in verband daarmee te verspreiden.
Aangezien innovatieve oplossingen onvermijdelijk onzekerheid en mogelijke omwegen met zich
meebrengen, is het essentieel om de raadpleging vroeg te starten. Bij herhaaldelijke opdrachten
kan het de moeite lonen om de voorafgaande marktconsultatie als een continu proces in te
richten.
VOORBEELD EEN PROACTIEVE INKOOPSTRATEGIE :
Levensreddende telegeneeskunde in intensive care-afdelingen van Europese
ziekenhuizen
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Ziekenhuizen in Nederland, Spanje, België en Finland wilden een in hoge mate interoperabel
telegeneeskundeplatform ontwikkelen voor detectie en zorg op afstand voor patiënten op
intensive care-afdelingen met een verhoogde kans op overlijden aan sepsis.
Wat is anders gedaan?
De ziekenhuizen kondigden een voorafgaande marktconsultatie aan door middel van een
vooraankondiging in Tenders Electronic Daily; later werd de uitkomst ook online gepubliceerd.
De marktconsultatie vond plaats via een aantal fysieke bijeenkomsten, aangevuld door een
onlinevragenlijst. Deze benadering verschafte de overheidsinkopers een breed inzicht in de
huidige stand van de techniek, bevestigde dat de begroting voor de opdracht toereikend was en
maakte duidelijk welke aanvullende informatie nodig was.
Wat was de uitkomst daarvan?
De daarna verrichte precommerciële inkoop leverde nieuwe algoritmen en verbeterde
risicodetectie-oplossingen op. Hierdoor kan eerder een diagnose worden gesteld en is de
efficiëntie van de intensive-careafdeling aanzienlijk verbeterd. De sterfte als gevolg van sepsis
nam hierdoor met 25 % af. Ook werd de duur van de ziekenhuisopnames verkort met 20 % tot
50 %.
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De ziekenhuizen hebben de inkoopgroep uitgebreid voor een volgende aanbesteding teneinde
deze innovatieve oplossingen breder uit te rollen in Europa. Ze hebben een nieuwe open
marktconsultatie gelanceerd voor deze aanbesteding om rekening te houden met de nieuwste
ontwikkelingen.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.thalea-pcp.eu/market-consultation
http://www.thalea-pcp.eu/thalea-2-ppi-overview
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:69348-2018:TEXT:NL:HTML

4.1.3 Technische specificaties
Met een goede marktconsultatie kunnen overheidsinkopers beter inzicht krijgen in de bestaande
oplossingen en de parameters, specifieke kenmerken en meetbare indicatoren ervan. Hiermee
kunnen zij wellicht betere technische specificaties opstellen, waarbij de meest efficiënte en
innovatieve oplossingen, waaronder nieuwe oplossingen, kunnen meedingen en de
overheidsinkopers de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen bieden. In praktische zin kunnen
overheidsinkopers beschrijvende of functionele technische specificaties opstellen. Beide
methoden hebben bepaalde voordelen; functionele vereisten zijn echter veel
innovatievriendelijker.
1.1.1.1. Beschrijvende vereisten
De kans dat beschrijvende technische specificaties de markt stimuleren om te komen met
innovatieve oplossingen, is relatief klein. Ten hoogste zijn ze een afspiegeling van de huidige
stand van zaken op de markt. Wanneer beschrijvende technische specificaties verder strekken dan
wat er momenteel op de markt beschikbaar is, bestaat het risico dat de overheidsafnemer geen
reacties ontvangt.
Beschrijvende technische specificaties zijn mogelijk niet breed genoeg om eerlijke mededinging
tussen de oplossingen op basis van verschillende soorten technologieën, processen of
toepassingen mogelijk te maken. Er bestaat een groot risico dat een bepaalde soort wordt
bevoordeeld. Dit kan leiden tot herzieningsverzoeken die de openbare aanbestedingsprocedure in
gevaar brengen. Daarom hebben overheidsinkopers er een bijkomend belang bij om zich middels
een passende voorafgaande marktconsultatie op de hoogte te stellen van de nieuwste
ontwikkelingen alvorens specificaties op te stellen.
Met beschrijvende technische specificaties bepaalt de overheidsafnemer in detail welke oplossing
hij wil afnemen en draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de prestaties
ervan. Sommige marktdeelnemers kunnen een oplossing voorstellen die de minimumvereisten
van de beschrijvende technische specificaties aanzienlijk overstijgt. Dit is echter
onwaarschijnlijk: een goedkopere, minder innovatieve oplossing die aan de minimumvereisten
voldoet heeft meer kans van slagen. Zo blijft er weinig ruimte over voor innovatie in een
aanbesteding die uitgaat van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Beschrijvende technische specificaties zijn derhalve vooral geschikt wanneer de aanbestedende
dienst goed op de hoogte is van het marktpotentieel. Zelfs met die kennis kan het voor het
gewenste resultaat bevorderlijk zijn om een deel van de uitvoering open te houden voor
innovatieve processen.
VOORBEELD EEN GESLAAGD GEBRUIK VAN BESCHRIJVENDE SPECIFICATIES :
De bouw van het Guggenheim-museum in Bilbao
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
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Het Guggenheim-museum in Bilbao is gehuisvest in een van de meest iconische gebouwen van
Europa. In de uitvoerige technische specificaties van architect Frank Gehry waren de vorm,
afmetingen en materialen exact bepaald. Het lastigste deel van de bouwwerkzaamheden waren
het golvende dak van titanium, de vorm en de kleur, die bestand moeten zijn tegen de zon en de
wind.
Wat is anders gedaan?
Om dit ontwerp te kunnen realiseren volgens de gegeven specificaties, termijn en beperkingen
zijn de aannemers innovatief te werk gegaan in het productie- en bouwproces. Ze gebruikten
geavanceerde software uit de luchtvaartsector om de afmetingen te berekenen en de
titaniumpanelen op maat te snijden en te vouwen.
Wat was de uitkomst daarvan?
De digitalisering van het ontwerp-, het productie- en het bouwproces en het gebruik van
ultradunne titaniumpanelen brachten een revolutie teweeg in de bouwwereld. Het bedrijf dat het
titaniumdak op maat maakte en leverde, kreeg hierdoor wereldwijde erkenning en succes.
Meer informatie is beschikbaar op:
https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/the-building/the-construction
http://www.gastdoz.arch.ethz.ch/pmeyer/Infos/Pollalis/case_Guggenheim.pdf
4.1.3.1

Functionele vereisten

Technische specificaties die zijn geformuleerd als functionele vereisten leggen de
verantwoordelijkheid om betere resultaten te halen bij de markt. De overheidsafnemer stelt
minimumvereisten vast om opzettelijk laagwaardige inschrijvingen te voorkomen, maar stelt niet
al te veel voorwaarden aan de wijze waarop de gewenste uitkomst wordt gerealiseerd.
Marktdeelnemers beschikken over de openheid en flexibiliteit om optimaal te kunnen presteren.
Het blijft echter een uitdaging om de juiste functionele vereisten en evaluatiecriteria te
formuleren. Een goede kennis van het marktpotentieel en de meest geëigende technologieën
kunnen daarbij van pas komen. Dergelijke kennis is cruciaal voor het vaststellen van ambitieuze,
maar realistische vereisten, en kan worden vergaard via een voorafgaande marktconsultatie.
Er kan een platform worden opgezet waar overheidsinkopers en marktdeelnemers hun ervaringen
met functionele technische specificaties en gunningscriteria kunnen delen, becommentariëren en
evalueren30. Hoewel de databank geen juridisch 'waterdichte' informatie verstrekt, hebben veel
gebruikers interesse getoond in deze inspiratiebron.
VOORBEELD EEN ANDERE FOCUS BIJ DE INKOOP :
De functionele benadering van de Italiaanse nationale inkoopcentrale
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Het doel is om de slagingskans te vergroten door de opdracht zo te specificeren dat die gericht is
op een bepaald doel en niet op de wijze waarop dat doel moet worden gehaald.
Wat is anders gedaan?
De nationale Italiaanse inkoopcentrale, CONSIP, benadert innovatie vanuit een functioneel
perspectief. CONSIP koopt geen verwarmings- of koelsystemen voor zijn klanten, maar
'temperatuur'. De opdracht bepaalt dat de leveranciers een bepaald niveau van comfort,
energiebesparingen en CO2-vermindering moeten realiseren. In de specificaties is een
binnentemperatuur voor de gebouwen opgenomen, alsook: de installatie van elektronische meters
30

Er bestaat al een dergelijke website met criteria voor groene overheidsopdrachten:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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om de binnentemperatuur constant te monitoren; een beoordeling van het optimale
verbruiksniveau voor de verwarmings- en energiediensten; en energiecontroles voor elk gebouw.
De opdracht omvat een prestatieclausule die een minimale energiebesparing verplicht stelt.
Wat was de uitkomst daarvan?
De energiebesparingen uit hoofde van de kaderovereenkomst zijn 16 keer zo hoog als het vereiste
minimum.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://www.sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Resources/POBS_Best_Practice_Report.pdf
http://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consip-vince-il-premio-european-energy-serviceaward

4.1.4 Varianten
Overheidsinkopers kunnen inschrijvingen met 'varianten' toestaan: een inschrijving die nauw
aansluit op de technische specificaties kan vergezeld gaan van een of meerdere alternatieve
oplossingen die doorgaans gebaseerd zijn op alternatieve technologieën of processen.
Leveranciers kunnen naast een traditionele, 'veilige' optie ook een meer innovatieve oplossing
aandragen. Mogelijk trekt die oplossing de aandacht van overheidsinkopers vanwege het
potentieel om de verwachtingen wat betreft de kosten, kwaliteit of flexibiliteit te overtreffen.
Overheidsinkopers kunnen zelfs bepalen dat er alleen varianten mogen worden ingediend (die
aan de minimumvereisten voldoen). Zo kan de deelname van startende bedrijven en innovatieve
kmo's die slechts één innovatieve oplossing aanbieden worden bevorderd.
Indien overheidsinkopers varianten toestaan of verplicht stellen, moet in de aanbestedingsstukken
worden vermeld aan welke minimumvereisten de varianten moeten voldoen, waaronder de
presentatie ervan. Het is belangrijk om duidelijk te maken of een inschrijver varianten als
zodanig kan indienen of alleen als aanvulling op een inschrijving (die geen variant is).
Het gebruik van varianten is een van de eenvoudigste en veiligste manieren om innovatie in
overheidsopdrachten te stimuleren. Overheidsinkopers hoeven slechts het gebruik van varianten
goed te keuren. Wanneer de meer innovatieve varianten niet werken, heeft de marktdeelnemer
nog steeds een redelijke kans om de voorkeur te krijgen boven een meer behoudende inschrijver.
Het gebruik van varianten werkt het best in combinatie met functionele vereisten en
gunningscriteria die het mogelijk maken om verschillende oplossingen met elkaar te vergelijken
wat betreft prestaties, efficiëntie, kosteneffectiviteit, veelzijdigheid of duurzaamheid. Zonder
deze parameters is het lastig om de varianten met elkaar te vergelijken.
VOORBEELD EEN LAGER RISICO DANKZIJ VARIANTEN :
De geleidelijke overstap van Franse gemeenten naar hernieuwbare energiebronnen
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Het gemeentebestuur van Bourg-en-Bresse wilde in de zoektocht naar een nieuwe
energieleverancier ruimte bieden aan innovatie zonder extra kosten te maken of grote risico's te
lopen.
Wat is anders gedaan?
In de aankondiging van de opdracht was aangegeven dat leveranciers alternatieven voor de
traditionele fossiele opties mochten voorstellen. De leveranciers mochten nog steeds traditionele
fossiele brandstoffen aanbieden.
Wat was de uitkomst daarvan?
Dankzij de varianten deed een leverancier een aanbieding die 3 % biogas omvatte, met
herkomstgaranties, tegen nauwelijks extra kosten.
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Meer informatie is beschikbaar op:
http://primes-eu.net/media/12194495/1-case-study-bba-natural-gaz-1_vulc-4.pdf

4.1.5 Gunningscriteria
De economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) is het enige gunningscriterium dat in de
geactualiseerde richtlijn wordt genoemd. Een slimme definitie van EMVI-gunningscriteria die
zowel de kwaliteit als de prijs belonen biedt veel potentieel voor innovatiegericht aanbesteden.
Dit zijn de EMVI-criteria:
4.1.5.1 Prijs
Overheidsinkopers kunnen besluiten alleen uit te gaan van het prijscriterium wanneer het
nationale recht dat toestaat (de lidstaten hebben bij de omzetting de mogelijkheid om andere
criteria verplicht te stellen, zoals in Schotland)31. Hierbij duidt de prijs uitsluitend op de
aankoopwaarde van de leveringen, diensten of werkzaamheden (ongeacht de betaalwijzen).
Verdere kosten in verband met gebruik, onderhoud, recycling of verwijdering vallen hier niet
onder. Wanneer men alleen het prijscriterium gebruikt, is dat maar zelden stimulerend voor
innovatie, tenzij men het principe om de opdracht te gunnen aan de inschrijving met de laagste
prijs combineert met functionele vereisten en/of varianten.
4.1.5.2 Kosten
Naast het prijscriterium kunnen overheidsinkopers ook de kosten in aanmerking nemen. Hiermee
wordt doorgaans gedoeld op de monetaire waarde van de productie, aanschaf, het gebruik,
verbruik, onderhoud, de interconnectie, recycling en/of verwijdering van het voorwerp van de
overheidsopdracht. Bij de berekening van de kosten moeten overheidsinkopers gebruikmaken
van toegankelijke en objectieve methoden die uitgaan van de levenscycluskosten.
Een geschikte methode voor de berekening van de kosten onderbouwt de gerechtvaardigde
belangen van de overheidsafnemer met betekenisvolle cijfers, zoals de verbruiks- en
onderhoudskosten van een voertuigvloot. De waarde die aan de verschillende
kostencomponenten wordt toegekend, hangt af van de aard van de overheidsafnemer en diens
specifieke behoeften. Zo worden de criteria voor postvoertuigen die in de stad worden gebruikt
anders beoordeeld dan voor bestelwagens die grote afstanden afleggen op snelwegen en op het
platteland waar minder tankstations en garages zijn.
Een combinatie van prijs- en kostencriteria bij de gunning kan stimulerend werken voor
innovatie. Een innovatief voertuig kan betere resultaten opleveren in termen van verbruik, groene
energie of onderhoudsintervals, ook al is de aankoopprijs misschien hoger dan die van
standaardvoertuigen. Zo worden de levenscycluskosten voor de overheidsafnemer
geoptimaliseerd: de afnemer verdient de eerste uitgaven terug en de innovatieve oplossing kost
gedurende de gehele levenscyclus wellicht minder. Tegelijkertijd kunnen de marktdeelnemers
innovatieve producten afzetten die anders misschien de markt niet hadden bereikt, omdat hun
betere prestaties worden erkend in de kostencriteria.

31

De artikelen 67 en 68 van Richtlijn 2014/24/EU verschaffen enige instructies over het gebruik van
de EMVI-criteria in de praktijk. Artikel 67, lid 2, laatste streepje: "De lidstaten kunnen bepalen dat
de aanbestedende diensten de prijs of de kosten niet als enige gunningscriterium mogen hanteren of
de toepassing ervan beperken tot bepaalde categorieën aanbestedende diensten of bepaalde soorten
opdrachten."
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VOORBEELD

BETERE RESULTATEN WAARBORGEN MET EEN METHODE DIE UITGAAT
VAN DE LEVENSCYCLUSKOSTEN :
Groenere voertuigen voor de Sloveense overheidsdiensten

Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
De openbare inkoopdienst van Slovenië koopt voertuigen in voor 130 overheidsinstellingen.
Volgens het nationale actieplan inzake groene openbare inkoop moet de dienst de inkopen
'vergroenen'.
Wat is anders gedaan?
Bij de aankoop van voertuigen berekent de dienst de levenscycluskosten van voertuigen aan de
hand van de verplichte gemeenschappelijke methode voor de levensduurkosten van de CO 2uitstoot als bedoeld in de EU-richtlijn inzake schone voertuigen.
Bijvoorbeeld: De operationele levensduurkosten van de CO2-uitstoot van een passagiersvoertuig
in het geval van een auto met een CO2-uitstoot van 155 g/km bedragen: 200 000 km x
0,155 kg/km x 0,04 EUR/kg = toegerekende CO2-kosten voor de operationele levensduur à
31 000,04 EUR.
Dit bedrag kan vervolgens worden opgeteld bij de aankoopprijs en eventuele overige operationele
kosten. De opdracht wordt gegund aan de partij die het voertuig met de beste totale waarde biedt
op basis van alle parameters gecombineerd (prijs, kosten en de maatschappelijke waarde van de
CO2-uitstoot).
Wat was de uitkomst daarvan? Door bij de gunning onder meer uit te gaan van
levenscycluskosten en een CO2-plafond vast te stellen ontving de Sloveense openbare
inkoopdienst inschrijvingen voor voertuigen met een lagere CO2-uitstoot. De uitstoot nam als
gevolg hiervan af met 3 g/km tot 45 g/km per voertuig.
Meer informatie is beschikbaar op:
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive_en
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue17_Case_Study40_Slovenia_vehicles.p
df
4.1.5.3 Kwaliteit
De verhouding tussen de prijs en het voorwerp van een overheidsopdracht en eventuele criteria
die van bijzonder belang zijn voor een overheidsafnemer wordt in de geactualiseerde EU-regels
aangeduid met de term 'beste prijs-kwaliteitsverhouding'. Kwaliteitscriteria kunnen betrekking
hebben op kwalitatieve, ecologische, sociale en innovatieve aspecten van producten, diensten of
werkzaamheden. Overheidsinkopers genieten een grote vrijheid bij de formulering van deze
criteria en het toekennen van een weging op basis van hun specifieke behoeften.
VOORBEELD F OCUS OP KWALITEIT IN DE SELECTIEPROCEDURE :
Milieu- en gebruiksvriendelijkere printers voor de Europese Commissie
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
De Europese Commissie wil het effect van haar administratie op het milieu verminderen en de
werkomgeving voor haar personeel, onder wie medewerkers met speciale behoeften, verbeteren.
Wat is anders gedaan?
Printers komen alleen in aanmerking wanneer ze volledig voldoen aan de vereisten van het
Energy Star 2.0-programma en de BGGS-richtlijn (beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlĳke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur). Ze moeten voorts 100 %
gerecycled papier kunnen verwerken.
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Om rekening te houden met milieuoverwegingen en het energieverbruik gedurende de gehele
levenscyclus van de printer totdat die wordt afgedankt, wordt uitgegaan van de
levenscycluskosten.
Inschrijvers kunnen daarnaast in de evaluatie extra punten verdienen voor aanvullende
eigenschappen, zoals een lager geluidsniveau, herbruikbare cartridges of gebruiksvriendelijkheid
voor rolstoelgebruikers.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:287253-2016:TEXT:NL:HTML
Met zorgvuldig gekozen criteria inzake de beste prijs-kwaliteitsverhouding kan men de voorkeur
voor bepaalde producten, diensten of processen die dankzij hun innovatieve eigenschappen beter
aansluiten op de opvattingen en behoeften van de overheidsafnemer, objectief rechtvaardigen.
VOORBEELD EEN HOLISTISCHE AANPAK VAN DE INKOOPPROCEDURE
De inkoop van incontinentieluiers in Denemarken
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
De overheidsafnemer besloot de opdracht op een holistische manier te benaderen, omdat
duidelijk was dat niet de luier zelf – de productprijs – de grootste kostenpost was: dat waren de
extra kosten in verband met luierzorg, zoals de tijd die nodig is om een luier te verschonen en
alle bijkomende kosten, bijvoorbeeld wanneer een onjuiste luier wordt gebruikt voor een
patiënt, enz.
Wat is anders gedaan?
De volgende gunningscriteria zijn gebruikt:
 Laagste prijs 40 %
o Productprijs 30 %
o Totale kosten 70 %
 Kwaliteit 25 %
 Scholing en advies 20 %
 Economische follow-up: 15 %
Meer informatie is beschikbaar op:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:069650-2015:TEXT:NL:HTML

4.1.6 Beheer van intellectuele-eigendomsrechten
Bij alle overheidsopdrachten die gepaard kunnen gaan met innovatie is het van belang dat de
overheidsafnemer van tevoren in de aanbestedingsdocumenten duidelijk aangeeft waar de
intellectuele-eigendomsrechten in verband met de overheidsopdracht zullen berusten32. De EUrichtlijnen inzake overheidsopdrachten en staatssteunregels laten de keuze om de intellectueleeigendomsrechten toe te wijzen aan de overheidsafnemer of ze over te dragen aan deelnemende
marktdeelnemers, open33.
Er zijn twee opties, met de mogelijkheid van onderlinge variaties. De eerste optie is dat de
overheidsafnemer alle nieuwe intellectuele-eigendomsrechten verwerft die uit het project
voortvloeien. De tweede optie is dat de leverancier alle nieuwe intellectuele-eigendomsrechten
verwerft die uit het project voortvloeien. De eerste optie is de klassieke optie: de aanbestedende
dienst neemt alle kosten voor zijn rekening en heeft recht op alle resultaten. Bedrijven klagen
echter dat overheidsinkopers in Europa in vergelijking met elders in de wereld innovatie in de
32

33

Punt 33, b), C(2014) 3282, Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en
innovatie,
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=NL
Artikel 42 van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 60 van Richtlijn 2014/25/EU.
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kiem smoren door zonder goede reden de intellectuele-eigendomsrechten voor zichzelf te
houden34. Dit kan de leveranciers verhinderen om het product of de dienst in een andere context
of voor een andere klant opnieuw te gebruiken of aan te passen of te verbeteren.
Met name wanneer er geen dwingend algemeen belang is om alle of een deel van de intellectueleeigendomsrechten te laten berusten bij de overheidsafnemer, kunnen deze rechten aan de
leveranciers worden gelaten. In bepaalde omstandigheden zijn leveranciers wellicht beter dan
overheidsinkopers in staat om de innovaties die uit een overheidsopdracht voortvloeien te
verhandelen, de intellectuele eigendom naar behoren te beschermen en de intellectueleeigendomsrechten te verdedigen voor de rechter. In die gevallen kan het nodig zijn dat de
overheidsinkopers het recht behouden om de innovatieve oplossingen te gebruiken zonder
royalty's te hoeven betalen. Overheidsinkopers kunnen leveranciers ook verplichten om de
rechten onder billijke en redelijke marktvoorwaarden in licentie te geven aan derden. Deze
regelingen kunnen in het geval van uitbreiding of overname van het project nodig zijn om te
voorkomen dat men afhankelijk wordt van één leverancier.
BEHEER VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN IN
VERSCHILLENDE LANDEN

De belangrijkste handelspartners van Europa wijzen de intellectuele-eigendomsrechten in
verband met overheidsopdrachten standaard toe aan de participerende marktdeelnemers, tenzij
sprake is van uitzonderlijke, dwingende publieke belangen. In slechts enkele Europese landen –
België, Finland, Frankrijk, Zweden en Zwitserland – komen de intellectuele-eigendomsrechten
standaard toe aan de bedrijven. In de meeste EU-lidstaten voorziet het rechtskader inzake
overheidsopdrachten daar niet in.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=56812
Wanneer men de intellectuele-eigendomsrechten laat berusten bij de leveranciers, kan dat de
industriële productie van innovatieve oplossingen aanjagen en leidt dat tot lagere
aanbestedingskosten voor de publieke sector. De lidstaten kunnen daarom overwegen de
intellectuele-eigendomsrechten standaard te laten berusten bij de deelnemende leveranciers, op
de hierboven beschreven voorwaarden, waarbij moet worden voorkomen dat de stimulansen voor
bedrijven om te innoveren worden misbruikt en dat de toegang tot de markten wordt verhinderd.

4.1.7 Uitvoering van de opdracht
De hiervoor beschreven documenten werken alleen wanneer in de contractuele voorwaarden
rekening is gehouden met de desbetreffende innovatievriendelijke aspecten. Wanneer een
overheidsopdracht wordt gegund op basis van kwaliteits- of prestatiecriteria, maar niet kan
worden afgedwongen aan de hand van contractuele sancties, zoals prijsindexering of vroegtijdige
beëindiging van de opdracht, loopt de overheidsafnemer mogelijk een kans mis om een
innovatieve oplossing tot stand te brengen. Dit kan resulteren in verschillende vormen van
schadeloosstelling.
Bepalingen inzake de uitvoering van de opdracht moeten ten minste de volgende aspecten
omvatten:

34

Openbare raadpleging over de eerbiediging van IE-rechten en bedrijfsgeheimen in
overheidsopdrachten in Europa, 2016, http://ec.europa.eu/growth/content/consultation-respectintellectual-property-public-procurement-procedures_nl
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Criteria voor de uitvoering van de opdracht, meetbare kwaliteitsindicatoren en
prestatiedoelen35.
Terugtrekkingsclausules in geval van ondermaatse prestaties of indien de markt een
geschiktere oplossing biedt dan die welke op dat moment in ontwikkeling is (met billijke
terugtrekkingsvoorwaarden voor de leverancier).
Bepalingen inzake contractwijzigingen in verband met de snel veranderende
omstandigheden en het grote potentieel voor verdere innovatie dat tijdens de uitvoering
van de opdracht ontstaat.

Bepalingen inzake de uitvoering van de opdracht kunnen ook zogeheten bepalingen inzake
waardeanalyse bevatten36. Die sporen leveranciers niet alleen aan om te komen met een oplossing
die aan de prestatievereisten voldoet, maar ook om de kwaliteit en de kosten van de tijdens de
uitvoeringsfase geleverde oplossingen te optimaliseren. In deze bepalingen kan een bonus
worden opgenomen voor leveranciers die de kwaliteit van de oplossingen verbeteren; de
leverancier kan meeprofiteren van de extra kostenbesparingen die hij tijdens de uitvoering van de
opdracht realiseert voor de overheidsafnemer. Voor meer informatie over waardeanalyse, zie
module 3
van
de
European
Assistance
for
Innovation
Procurement-toolkit
(http://eafip.eu/toolkit).
VOORBEELD AANDRINGEN OP KWALITEIT TIJDENS DE UITVOERING VAN DE
OPDRACHT :
Constante verbetering van de waterkwaliteit in de provincie Limburg
Waarom is een innovatieve oplossing overwogen?
Het Limburgse waterbedrijf was op zoek naar een goedkoper en betrouwbaarder IT-systeem
voor het beheer van de waterdistributie over zijn net.
Wat is anders gedaan?
Aangezien de softwaresector voortdurend in beweging is, ook na de ondertekening van de
overeenkomst, nam de overheidsafnemer bepalingen inzake kostenbeheersing op om de
leveranciers aan te sporen de kwaliteit van de geleverde oplossingen te verhogen en de kosten te
verlagen tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
Wat was de uitkomst daarvan?
Deze benadering heeft geleid tot een hogere kwaliteit tegen lagere kosten: het aantal servers
nam af van 50 naar 4, waardoor ook de bijbehorende onderhoudskosten daalden, en de
storingsduur afnam tot 0,005 %.
Meer informatie is beschikbaar op:
http://eafip.eu/wp-content/uploads/2015/06/ParijsLV7.pdf
https://www.croonwolterendros.nl/nl/industrie/actueel/revolutie-procesautomatisering35

36

Voor een voorbeeld van een holistische visie op de voorbereiding van aanbestedingsstukken aan de
hand van kernprestatie-indicatoren in de resultaatgerichte fase van de uitvoering van de opdracht,
zie het Europese specificaties-sjabloon van het Stop and Go-project:
 http://stopandgoproject.eu/wpcontent/uploads/2017/04/WP2_STOPandGO_D2.2_Update_European_Specification_Templat
e_v1.2.pdf
Aanvullende informatie over resultaatgerichte betalingsregelingen/waardeanalyse is te vinden in het
volgende voorbeeld, dat verschillende verwijzingen bevat:
 www.senat.fr/rap/r16-668/r16-6685.html
 http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=47450
 https://innovation.cms.gov/initiatives/cjr

42

waterketen-helder-proces-voor-schoon-water

4.2 Specifieke innovatievriendelijke aanbestedingsprocedures
4.2.1 Kant-en-klare innovatieprocedures aanpassen via onderhandelingen
Een van de nieuwe elementen van de geactualiseerde EU-regels is de mogelijkheid van een
onderhandelingsprocedure voor overheidsopdrachten, wanneer men ingewikkelde bestaande
oplossingen (waaronder ontwerpen of innovatieve oplossingen) wil aanpassen of wanneer het
niet mogelijk is om voldoende nauwkeurige technische specificaties op te stellen37. In dit verband
bieden de geactualiseerde EU-regels overheidsinkopers de keuze tussen twee procedures: de
mededingingsprocedure met onderhandeling38 en de concurrentiegerichte dialoog39.
Het belangrijkste verschil tussen de mededingingsprocedure met onderhandeling en de
concurrentiegerichte dialoog is de mate van duidelijkheid die de overheidsafnemer heeft over het
project. In het eerste geval heeft de overheidsafnemer een duidelijker idee van de aard en het
voorwerp van de overheidsopdracht, terwijl in het tweede geval gaandeweg nog keuzes moeten
worden gemaakt.
MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELING VERSUS CONCURRENTIEGERICHTE
DIALOOG

De mededingingsprocedure met onderhandeling is beter geschikt wanneer de overheidsafnemer
weet dat er een tweebaanstunnel moet worden aangelegd onder de rivierbedding middels een
overheidsopdracht voor werken die uit de eigen begroting wordt betaald. De onderhandelingen
gaan alleen over de technische aspecten van de werkzaamheden, waaronder de prijs en de
kwaliteit.
De overheidsafnemer kan daarentegen via een concurrentiegerichte dialoog bepalen of er een
brug of een (één- of tweebaans-)tunnel (boven of onder de rivierbedding) moet worden gebouwd
aan de hand van een overheidsopdracht voor werken of een concessieovereenkomst voor
openbare werken, en of de werkzaamheden moeten worden gefinancierd met eigen middelen of
via externe financieringsbronnen.
4.2.1.1

Mededingingsprocedure met onderhandeling

De mededingingsprocedure met onderhandeling biedt overheidsinkopers meer flexibiliteit bij de
gunning van opdrachten wanneer er geen kant-en-klare oplossingen voorhanden zijn op de markt.
De procedure kan ook worden toegepast wanneer relatief eenvoudige, transparante en
gedocumenteerde onderhandelingen de overheidsafnemer de mogelijkheid bieden
overeenstemming te bereiken over aanpassingen van bestaande elementen of voorwaarden bij de
ontwikkeling van een innovatieve oplossing die voldoet aan de vereisten die in de technische
specificaties zijn beschreven.
Deze procedure moet de overheidsinkopers dichter bij de industrie brengen en brengt een
rechtstreekse dialoog op gang over specifieke kenmerken van de te ontwikkelen oplossingen.
Om in deze procedure tot innovaties te komen, zijn mogelijk functionele of prestatievereisten,
passende gunningscriteria met betrekking tot kwaliteit en andere meetbare indicatoren,
waaronder een eventuele prototypingfase, nodig.
37
38

39

Artikel 26, lid 4, van Richtlijn 2014/24/EU.
Voorheen werd de onderhandelingsprocedure met bekendmaking van een aankondiging van
opdracht alleen in een beperkt aantal specifieke situaties toegestaan, wanneer andere procedures
geen soelaas hadden geboden.
De concurrentiegerichte dialoog is in de geactualiseerde richtlijnen aanzienlijk vereenvoudigd.
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Aangezien de mededingingsprocedure met onderhandeling pas recent is ingevoerd bij de
richtlijnen inzake overheidsopdrachten uit 2014, die in 2016 door de lidstaten zijn omgezet,
konden bij de opstelling van dit document, begin 2018, nog geen relevante voorbeelden worden
genoemd. Mogelijk worden later voorbeelden toegevoegd aan de e-bibliotheek van het centrum
voor e-vaardigheden40.
4.2.1.2

Concurrentiegerichte dialoog

De concurrentiegerichte dialoog bestaat uit twee ronden, waarbij de overheidsafnemer zijn
behoeften uiteenzet in een beschrijvend document of aankondiging van opdracht, de
minimumvereisten vaststelt voor inschrijvers en de gunningscriteria definieert op basis van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Nadat de criteria voor de selectie van de kandidaten zijn gecontroleerd, start de afnemer een
concurrentiegerichte dialoog met de deelnemers die aan de minimumvereisten voldoen. Er wordt
met elke kandidaat afzonderlijk onderhandeld waarbij de vertrouwelijkheid van de afzonderlijke
oplossingen wordt gewaarborgd. Hiervoor is een hoog expertiseniveau van de medewerkers van
de overheidsafnemer vereist en moet voldoende tijd worden vrijgemaakt. Om de vooruitgang in
de onderhandelingen te evalueren en uiteindelijk een shortlist van kandidaten op te stellen helpt
het om mijlpalen te hanteren.
Het innovatiepotentieel van deze procedure zit hem in de brede waaier van oplossingen die de
deelnemers kunnen voorstellen. In deze context van nauwe, grondige onderhandelingen moeten
de kandidaten genoeg tijd krijgen om alle relevante informatie in te winnen om te komen tot een
op maat gemaakte innovatieve oplossing. Het innovatieve karakter kan betrekking hebben op de
technische, financiële of administratieve aspecten of kan een volledige herziening van het
operationele proces van de overheidsafnemer behelzen.
Zodra de overheidsafnemer van mening is dat de concurrentiegerichte dialoog optimaal benut is,
worden de overgebleven deelnemers verzocht hun uiteindelijke inschrijving in te dienen. De
opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de beste prijs-kwaliteitsverhouding biedt. Het
oorspronkelijke verzoek tot het indienen van voorstellen bevat zorgvuldig vastgestelde
kwaliteitscriteria die objectief meet- en vergelijkbaar zijn.
Voor voorbeelden van concurrentiegerichte dialogen, zie:
 het voorbeeld uit Kopenhagen (zie 2.2);
 het voorbeeld uit Eindhoven (zie 3.1.4).

4.2.2 Prijsvragen
Prijsvragen worden traditioneel het meest gebruikt voor ontwerpopdrachten op de gebieden
ruimtelijke ordening, architectuur, engineering en automatische gegevensverwerking. Uit hoofde
van de EU-regels kan de procedure in dit verband echter ook voor andersoortige projecten
worden gebruikt, bijvoorbeeld projecten voor financiële engineering. Prijsvragen kunnen worden
georganiseerd om prijzen (geld) toe te kennen, of overheidsopdrachten voor diensten te gunnen
middels onderhandelingen zonder bekendmaking van een aankondiging van opdracht.
Met een prijsvraag biedt de overheidsafnemer de deelnemers veel bewegingsruimte om een
oplossing voor te stellen die het best aansluit op de vereisten die in de aankondiging van de
prijsvraag zijn opgenomen. Daar ligt het innovatiepotentieel. Een autonome jury met leden die
40

https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_nl
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geen banden hebben met de deelnemers evalueert de ingediende ontwerpen. Ten minste een
derde van de juryleden moet beschikken over de kwalificatie die ook van de deelnemers wordt
verlangd. De jury kan de deelnemers vragen om verduidelijking en neemt een besluit op basis
van de criteria in de aankondiging van de prijsvraag.
Aan prijsvragen is ook nog een specifiek voordeel verbonden. De jury kan de criteria – zoals de
gebruiksvriendelijkheid, de geschiktheid en de ergonomische, artistieke, innovatieve of
reputatieaspecten van het voorstel – op professionele en autonome wijze evalueren. Deze
aspecten zijn mogelijk moeilijker te meten, vergelijken en evalueren in andersoortige procedures
waarin het lastig is om objectieve en meetbare indicatoren vast te stellen en te rangschikken.
De uitdaging in deze procedure is om een zo objectief en transparant mogelijke evaluatie te
waarborgen. Hiertoe kan het verstandig zijn om een aantal criteria te combineren, zoals objectief
meetbare aanschaf- en uitvoeringskosten, efficiëntie en kwaliteit, in een evenredige en gegronde
verhouding.
Voor een voorbeeld van een prijsvraag met als doel innovatieve ideeën in te kopen, zie het
voorbeeld van TekesMatch onder 3.2, Innovatiemakelaars.

4.2.3 Aanzetten tot innovatie door onderzoek en ontwikkeling in te kopen
Mogelijk moet een overheidsafnemer onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten inkopen om een op
maat gesneden innovatieve oplossing te ontwikkelen. Dat kan het geval zijn wanneer de markt
geen toereikende oplossing aanbiedt of wanneer de aanpassing van een bestaande oplossing
waarschijnlijk niet in de behoeften voorziet. Afhankelijk van de procedure komt het resultaat van
het onderzoeks- en ontwikkelingsproces van pas bij de opstelling van technische specificaties
voor de vervolgstap: de aanbesteding en praktische toepassing van de innovatieve oplossing.
Het inkopen van leveringen of diensten op het gebied van fundamenteel onderzoek en
ontwikkeling is een specifieke taak van deskundige instellingen. Het is ook een optie voor
overheidsinkopers in het algemeen en kan hen helpen om een baanbrekende oplossing in de
handel te brengen of een innovatieve oplossing uit een ander domein te gebruiken voor eigen
doeleinden. De inkoop van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten vereist uiteraard een zekere
mate van professionele en financiële armslag, ervaring en bestendigheid tegen de risico's die
komen kijken bij dit soort innovatieve projecten.
Bij een zorgvuldige voorbereiding en een geslaagde uitvoering kunnen deze moeilijkheden en
extra ontwikkelingskosten evenwel worden gecompenseerd door de lagere kosten, hogere
kwaliteit of maatschappelijke voordelen die de innovatieve oplossing oplevert voor de
overheidsafnemers. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij maatregelen om de toegankelijkheid voor
personen met een handicap te waarborgen. De markt profiteert ook van een initiatiefnemende
klant wanneer die innovatieve oplossingen inkoopt die gebaseerd zijn op de uitkomsten van de
onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Dit kan kansen voor een verdere uitrol en nieuwe zakelijke
mogelijkheden opleveren.
Om naleving van de staatssteunregels te verzekeren, moeten overheidsinkopers zorgvuldig kijken
naar punt 33 van de kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling, die van
toepassing is op alle gevallen waarin geen openbare aanbestedingsprocedure overeenkomstig de
richtlijnen inzake overheidsopdrachten is gevolgd.
Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van de specifieke openbare
aanbestedingsprocedures voor de inkoop van onderzoek en ontwikkeling beschreven. Vaak is er
op nationaal en EU-niveau speciale financiering beschikbaar voor de onderzoeks- en
ontwikkelingsfase. Dit valt buiten het bestek van dit document.
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1.1.1.1. Inkoop van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten en toewijzing van intellectuele
en eigendomsrechten
Onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten kunnen op dezelfde wijze als andere diensten worden
ingekocht via een procedure die is opgenomen in de EU-richtlijnen (bijv. een openbare of nietopenbare procedure). Wanneer men een openbare, transparante aanbestedingsprocedure voert die
in overeenstemming is met de richtlijnen inzake overheidsopdrachten zal de Commissie
doorgaans niet concluderen dat de leveranciers staatssteun ontvangen. Hetzelfde geldt voor nietopenbare procedures, tenzij de betrokken leveranciers zonder geldige reden worden uitgesloten
van deelname.
Krachtens de geactualiseerde EU-regels41 valt de inkoop van onderzoeks- en
ontwikkelingsdiensten binnen de werkingssfeer van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten
indien de overheidsafnemer alle voordelen van het onderzoek en de ontwikkeling (met inbegrip
van alle intellectuele en eigendomsrechten) voor zichzelf houdt. Wanneer de overheidsafnemer
de voordelen van de onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten niet exclusief voor zichzelf houdt,
zijn deze inkopen vrijgesteld van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten42. Een belangrijk deel
van de technische specificaties en de overeenkomst moet dus worden gewijd aan de toekenning
van de intellectuele-eigendomsrechten die voortvloeien uit de onderzoeks- en
ontwikkelingsdiensten.
Wanneer de overheidsafnemer de intellectuele-eigendomsrechten behoudt, kan hij besluiten om
de innovatieve oplossing die uit het onderzoek voortkomt, ten uitvoer te leggen. In dat geval
kunnen de technische specificaties van volgende openbare aanbestedingsprocedures voortbouwen
op het resultaat van deze onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomst. Ook kan de
overheidsafnemer besluiten de nieuwe intellectuele-eigendomsrechten kosteloos in licentie te
geven aan alle belanghebbende partijen teneinde verdere innovatie te stimuleren. In de
licentievoorwaarden kan worden bepaald dat verdere innovaties die gebaseerd zijn op die
intellectuele-eigendomsrechten kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld aan andere
belanghebbende partijen.
Indien de overheidsafnemer besluit de uit de onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomst
voortvloeiende nieuwe intellectuele-eigendomsrechten te laten berusten bij de leverancier,
moeten er voorwaarden worden vastgesteld om verstoring van de mededinging in de vorm van
staatssteun te vermijden. De leverancier moet met name een compensatie betalen ten bedrage van
de marktwaarde. De werkelijke marktwaarde van de intellectuele-eigendomsrechten die
voortvloeien uit de inschrijvingsprocedure kan achteraf worden bepaald.
De overheidsafnemer kan aanvullende voorwaarden stellen die hem bijvoorbeeld het recht geven
die rechten te gebruiken om de oplossing ten uitvoer te leggen en/of de leverancier verplichten
om die rechten onder bepaalde voorwaarden tegen billijke (open, transparante en nietdiscriminerende), redelijke marktomstandigheden in licentie te geven aan derden.
4.2.3.2 Precommerciële inkoop
Precommerciële inkoop is de inkoop van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten bij verschillende
marktdeelnemers tegen gunstige voorwaarden.

41

42

Artikel 25 van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 14 van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 32 van
Richtlijn 2014/25/EU.
Zie 4.2.3.2 hieronder voor precommerciële inkoop.
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Precommerciële inkoop is sinds 2007 mogelijk43. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de
vrijstelling van de richtlijn inzake overheidsopdrachten die in één specifiek geval geldt voor
onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten44: wanneer de overheidsafnemer de voordelen van de
onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomst niet exclusief voor zichzelf houdt, maar tegen
marktconforme voorwaarden deelt met de marktdeelnemers45.
In het kader van het delen van de voordelen laat de overheidsafnemer de nieuwe, uit de opdracht
voortvloeiende intellectuele-eigendomsrechten berusten bij de marktdeelnemers, maar behoudt
hij i) het recht om de onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten te gebruiken en ii) het recht om (de
marktdeelnemers te verplichten) de rechten onder billijke en redelijke marktvoorwaarden in
licentie te geven aan derden. Deze aanpak kan wederzijdse voordelen opleveren.
Marktdeelnemers kunnen hun oplossingen ook verkopen aan andere overheidsinkopers of op
andere markten. Overheidsinkopers krijgen het recht om de oplossing in een latere
overheidsopdracht te gebruiken en in licentie te geven en kunnen daarnaast hoge registratie- en
onderhoudskosten besparen die voortvloeien uit de intellectuele-eigendomsrechten.
Het voorwerp van de precommerciële inkoop valt binnen één of meer categorieën onderzoek en
ontwikkeling (fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling). De
opdracht moet een beperkte looptijd hebben en kan de ontwikkeling van prototypes of beperkte
hoeveelheden eerste producten of diensten in de vorm van een testserie omvatten. De aanschaf
van commerciële hoeveelheden producten of diensten mag niet onder dezelfde opdracht
vallenError! Bookmark not defined.. De opdracht kan evenwel de aankoop van de prototypen
en/of de beperkte hoeveelheden van de tijdens de precommerciële inkoop ontwikkelde
eindproducten of -diensten omvatten, zolang de waarde van de diensten hoger is dan de waarde
van de producten die onder de opdracht vallen.
Uit de definitie wordt duidelijk dat opdrachten met betrekking tot onderzoeks- en
ontwikkelingsdiensten worden gebruikt wanneer de op de markt beschikbare oplossingen niet
voorzien in de behoeften van de overheidsafnemer.
Dergelijke opdrachten leveren overheidsinkopers verschillende voordelen op. Ze kunnen input
verzamelen voor toekomstige openbare aanbestedingen; bij dergelijke opdrachten concurreren
meerdere marktdeelnemers met elkaar, die gaandeweg worden geselecteerd op basis van hun
prestaties afgezet tegen vooraf gedefinieerde mijlpalen en hun aanbiedingen voor de volgende
fase. Tot slot hebben overheidsinkopers de mogelijkheid om het project op elk willekeurig
moment te beëindigen wanneer de resultaten niet voldoen aan de verwachtingen.
Ook voor marktdeelnemers kan deze procedure aantrekkelijk zijn. Zij kunnen een oplossing
koppelen aan een behoefte waarvoor de markt momenteel geen bevredigende oplossingen biedt.
Wanneer zij succes boeken, kunnen zij een interessante markt aanboren van overheidsinkopers
die ook geen kant-en-klare oplossingen vinden op de markt.
De overheidsafnemer kan de lessen die zijn getrokken uit de precommerciële inkoop gebruiken in
de stukken van een volgende aanbesteding. Dit moet altijd op een niet-discriminerende manier
gebeuren zodat de marktdeelnemer een voorstel kan indienen. De overheidsafnemer mag evenwel
geen informatie publiceren die i) de toepassing van de wet belemmert, ii) in strijd is met het
algemeen belang, iii) schadelijk is voor de zakelijke belangen van leveranciers die betrokken zijn

43
44
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http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/com_2007_799.pdf
Artikel 14 van Richtlijn 2014/24/EU.
Bij precommerciële inkoop worden de risico's en de voordelen gedeeld, waardoor de toekenning
van de intellectuele-eigendomsrechten aan de leverancier in principe niet neerkomt op staatssteun.
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bij de precommerciële inkoop46 of iv) de eerlijke mededinging tussen de deelnemende aanbieders
van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten of andere marktdeelnemers kan verstoren.
Aan de hand van precommerciële inkoop kunnen oplossingen ook eerder in de handel worden
gebracht. In de specifieke omstandigheden van de aanbestedingsprocedure hebben
marktdeelnemers de mogelijkheid om gedurende een bepaalde tijd innovatieve oplossingen te
ontwikkelen en te testen. Dit aspect is wederzijds voordelig voor afnemers en leveranciers: de
afnemers staan nauwer in contact met de marktdeelnemers en de leveranciers krijgen eerder
feedback van de klanten over hun werkelijke innovatiepotentieel.
Dit is met name van belang voor innovatieve startende bedrijven, bedrijven die worden
opgeschaald en kmo's die openstaan voor eerste mogelijke klantenreferenties. Ook is de toegang
tot de procedure vereenvoudigd. Aangezien de procedure geen betrekking heeft op de inkoop van
commerciële volumes van innovatieve oplossingen, hoeven inschrijvers alleen aan de eisen
inzake beroepskwalificaties en financiële draagkracht te voldoen voor wat betreft onderzoek en
ontwikkeling, en niet voor wat betreft de inkoop van commerciële hoeveelheden.
Voor voorbeelden van precommerciële inkoop, zie:
 kansen voor kmo's binnen grote projecten onder 3.1.3;
 het Thalea-project onder 4.1.2.
1.1.1.3. Inkoop van onderzoeks- en ontwikkelingsproducten
De inkoop van onderzoeks- en ontwikkelingsproducten omvat de inkoop van prototypen en van
eerste versies van eindproducten of -diensten die na de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, de
testfase en de evaluatiefase tot stand zijn gekomen. Doel ervan is de beste optie te selecteren vóór
de uiteindelijke grootschalige inkoop. Dit kan worden gedaan aan de hand van elke openbare
aanbestedingsprocedure.
Een specifieke uitzondering biedt de mogelijkheid om de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking te gebruiken voor de inkoop van onderzoeks- en
ontwikkelingsproducten. De afgenomen producten of diensten mogen uitsluitend voor onderzoek,
proefneming, studie of ontwikkeling worden geleverd en de opdracht mag geen productie in grote
hoeveelheden omvatten met het oog op commerciële haalbaarheid of om de kosten van
onderzoek en ontwikkeling terug te verdienen. Deze onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking mag worden gebruikt voor de inkoop van een beperkte hoeveelheid
producten die in het kader van precommerciële inkoop zijn ontwikkeld.
1.1.1.4. Innovatiepartnerschap
Het innovatiepartnerschap47 is een nieuwe openbare aanbestedingsprocedure waarin
Richtlijn 2014/24/EU voorziet en die alleen mag worden gebruikt wanneer er op de markt geen
oplossing voorhanden is die aan de behoeften van de overheidsafnemer tegemoetkomt. In
dergelijke situaties zijn innovatiepartnerschappen een van de mogelijkheden die de richtlijn biedt
voor de inkoop en tenuitvoerlegging van innovatie.

46

Bijv. met betrekking tot kenmerken van hun oplossing die worden beschermd door intellectueleeigendomsrechten.

47

Artikel 31 van Richtlijn 2014/24/EU.

48

Het belangrijkste kenmerk van een innovatiepartnerschap is dat de innovatie ontstaat gedurende
de uitvoering van de opdracht. In de meeste andere procedures48 weet de overheidsafnemer al wat
voor type oplossing hij inkoopt: de innovatie vindt voorafgaand aan de opdracht plaats en eindigt
doorgaans met de sluiting van de overeenkomst wanneer overeenstemming is bereikt over de
precieze kenmerken van de oplossing49.
In een innovatiepartnerschap gaat een overheidsafnemer een overeenkomst aan met de beste
potentiële aanbieder(s) van innovaties. Van de leveranciers wordt verwacht dat zij de innovatieve
oplossing tot stand brengen en ervoor zorgen dat deze op reële schaal wordt uitgevoerd voor de
overheidsafnemer. De overheidsafnemer moet zijn behoefte voldoende nauwkeurig omschrijven
zodat potentiële inschrijvers de aard en reikwijdte van het vraagstuk begrijpen en over voldoende
informatie beschikken om een besluit te nemen over eventuele deelname.
Het innovatiepartnerschap is opgedeeld in drie fasen:


De selectiefase vindt plaats aan het begin van de procedure en omvat de selectie van de
meest geschikte partner(s) op basis van vaardigheden en competenties. Vervolgens wordt
het innovatiepartnerschap tot stand gebracht door de opdracht te gunnen aan de
inschrijver die de beste prijs-kwaliteitsverhouding biedt. Deze fase is vergelijkbaar met
een niet-openbare procedure.



In de volgende fase ontwikkelt/ontwikkelen de partner(s) de nieuwe oplossing in
samenwerking met de overheidsafnemer. Deze onderzoeks- en ontwikkelingsfase kan
verder worden onderverdeeld in verschillende stadia waarin concepten worden
geëvalueerd, prototypes worden ontwikkeld en/of de prestaties worden getest. In elk
stadium mag het aantal partners worden verminderd op basis van vooraf vastgestelde
criteria.



In de commerciële fase levert/leveren de partner(s) de eindresultaten.

Er moet rekening worden gehouden met twee aspecten:
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de criteria voor de selectie van de partner die het best in staat is om het onderzoek en de
ontwikkeling ter hand te nemen en te zorgen voor de tenuitvoerlegging van de
innovatieve oplossingen op werkelijke schaal (bijv. met betrekking tot eerder behaalde
resultaten, referenties, de samenstelling van het team, mechanismen voor
kwaliteitsborging enz.); en
de bepalingen inzake de uitvoering van de opdracht, die de aanbestedende dienst in staat
stellen om:
o de kwaliteit van de uitvoering te monitoren aan de hand van indicatoren
waarmee de mate van naleving kan worden gemeten;
o de overeenkomst te beëindigen wanneer de technische, operationele of
economische doelstellingen niet worden gehaald;
o de overeenkomst te beëindigen wanneer de markt een alternatieve oplossing
biedt en het innovatiepartnerschap overbodig wordt (tegen voorwaarden die
billijk zijn voor de leverancier);

Naast procedures voor de inkoop van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten, met inbegrip van
precommerciële inkoop.
Zoals hierboven beschreven onderError! Reference source not found., kunnen deze kenmerken
verder worden uitgebreid op basis van contractuele bepalingen inzake waardeanalyse, maar hebben
ze doorgaans geen betrekking op de essentie van de innovatieve oplossing.
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o

o

o

ervoor te zorgen dat het bezit van de intellectuele-eigendomsrechten evenredig
is aan het belang van de overheidsafnemer, rekening houdend met de eventuele
noodzaak om de uitvoering van de innovatieve oplossing in de toekomst aan te
passen, te wijzigen of over te dragen aan een andere overheidsafnemer;
ervoor te zorgen dat de structuur van het innovatiepartnerschap (met name de
duur en de waarde) aansluiten op het innoverende gehalte van de voorgestelde
oplossing;
te zorgen voor evenwicht tussen de waarde van de oplossing en de investering
die nodig is om de oplossing te ontwikkelen, om misbruik van de procedure te
voorkomen.

Hoewel de procedure een 'partnerschap' wordt genoemd en de deelnemers 'partners', is het echter
nog steeds een openbare aanbestedingsprocedure waarop de desbetreffende EU- en WTO-regels
van toepassing zijn, en met name het fundamentele beginsel van niet-discriminatie in het EUVerdrag.
Aangezien er geen afzonderlijke aanbestedingsprocedure bestaat voor de inkoop van
commerciële hoeveelheden eindproducten of diensten, moet men goed kijken naar de EUstaatssteunregels en -beginselen, met name de regel dat er alleen geen sprake is van staatssteun
wanneer, onder meer, "de inkoop [...] geen van de deelnemende dienstverrichters een
voorkeursbehandeling [oplevert] bij de levering van commerciële volumes van de eindproducten
of einddiensten".50 Dit is des te meer het geval wanneer de innovatie die de overheidsafnemer
nastreeft, een disruptief karakter heeft, omdat er in dat geval een hoog risico bestaat op
tegenwerking van de mededinging in technologiemarkten en op verdringing van andere O&Oinvesteringen.
Om dit risico te minimaliseren, is het vermoeden van afwezigheid van staatssteun dus alleen van
toepassing wanneer een overheidsafnemer producten of diensten aanschaft die zo uniek of
gespecialiseerd zijn dat hij de enige potentiële koper is en er geen andere potentiële aanbieders
zijn op de markt die naast het innovatiepartnerschap nadelige gevolgen zouden kunnen
ondervinden.
Om te voorkomen dat sprake is van staatssteun moet de overheidsafnemer voorafgaand aan de
procedure alle marktdeelnemers kunnen identificeren die zowel de ontwikkeling als de levering
van de eindproducten of -diensten voor hun rekening kunnen nemen.51 Zo kan relevante
informatie over de beschikbaarheid van de gewenste oplossing of over potentieel geïnteresseerde
inschrijvers worden verkregen via een voorafgaande marktconsultatie, die vóór de start van de
aanbestedingsprocedure bekend wordt gemaakt.
Aangezien het innovatiepartnerschap pas recent bij de richtlijnen inzake overheidsopdrachten
van 2014 is ingevoerd en die richtlijnen in de meeste lidstaten in 2016 zijn omgezet, worden
deze partnerschappen nog maar kort in de praktijk gebracht. In de toekomst moet de ebibliotheek van het centrum voor e-vaardigheden52 worden aangevuld met voorbeelden.
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Punt 33, c), van het O&O&I-kader.
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In voetnoot 29 bij punt 33, c), van het O&O&I-kader wordt uitgelegd dat de afwezigheid van een
voorkeursbehandeling "procedures die zowel de ontwikkeling als de aansluitende inkoop van unieke of
gespecialiseerde producten of diensten behelzen[, onverlet laat]"; https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=NL.
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https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_nl
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