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Overheidsopdrachten voor innovatie

Innovatiegericht aankopen

Innovatievriendelijk aanbesteden

PCP
Public procurement for innovation 
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subsidies,
R&D-ondersteuning

Doel 1: innovatie stimuleren

policymix

* innovatief aanbesteden
* innovatievriendelijk aanbesteden
* pre –commercieel aanbesteden 

Aanbods-
gedreven

instrumenten  

Vraag-
gedreven

instrumenten 

als drijfveer voor groei

fiscale stimuli, wetgevende initiatieven, 
standarden (CE-normen)
Overheidsopdrachten 
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Doel 2 &3: verbeteren publieke 
dienstverlening en een efficiënt 

aankoopbeleid
1. Noden en 

behoeften van 
OVERHEID  in 
kaart brengen 

2. Een strategie 
uitwerken ahv

MARKTCONSULTA
TIE mad een brug 

te slaan tussen 
vraag en aanbod 3. Specifieke 

vraag naar 
innovatie in de 

markt zetten en 
een attractieve 
markt creëren 

4. Werkbare 
procedures 
ontwikkelen 

5. 
Horizontaal/thema

tisch instrument 
over de  

beleidsdomeinen 
van de Vlaamse 

Overheid 



Historiek
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• Vlaanderen pioneer in EU: Actieplan innovatief
aanbesteden (VR 2009)= pilootprogramma

• Realisaties:
 oprichting van een Kenniscentrum Innovatief Aanbesteden 
 ontwikkeling van een werkbare methodologie
 aanduiden van contactpunten binnen de beleidsdomeinen
 inzamelen en selecteren van innovatieve projecten (50)
 samenwerkingsafspraken met  intermediairen
 nieuwe aanpak voor behoefteanalyse en marktconsultaties

(2.900 bedrijven/onderzoekcentra)
 14 projecten opgestart

http://www.vkc.be/images/iwt-gta/iwt.jpg
http://www.vkc.be/images/iwt-gta/iwt.jpg
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Overheidsopdrachten Innovatie
Pre-commercieel 
aanbesteden

Innovatie

Types
Innovatie-
vriendelijk

PPI
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① Innovatievriendelijk aanbesteden aanbestedende diensten aanmoedigen  
om ruimte te laten voor innovatie in het aankoopproces (wijziging in 
procedurele aanpassingen  en mindset)

② Public Procurement of Innovation (PPI) : het aankopen van (gedeeltelijk) 
bestaande  innovatieve oplossingen, goederen, diensten of werken (die 
nieuw zijn voor de aankoper; oplossingen reeds aanwezig op de markt) 

③ Pre-commercieel aanbesteden 

een gefaseerde aanpak waarbij de overheid O&O-diensten
aankoopt met als doel innovatieve producten, diensten en 
processen te laten ontwikkelen door bedrijven 
/kennisinstellingen. 
Voorwaarde: oplossingen niet aanwezig op de markt en die 

O&O vereisen.  
Algemeen doel: maatschappelijke en socio-economische 

uitdagingen aanpakken en oplossen 
en/of openbare dienstverlening verbeteren

Types
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Oplossing verwijderd van de markt

Innovatie-
vriendelijk

PPI

PCPProcedurele
aanpassingen
+ wijziging in 
mindset

Aankoop van nieuwe
producten/diensten/ 
werken.  
Nieuw voor de 
aankoper
prodcuten/diensten
Geen O&O  

O&O-diensten

Types
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• 14 projecten gelanceerd (PPI- PCP): 

Zes innovatieve overheidsopdrachten afgerond
 het Vlaamse e-boekplatform (Cultuur) (PCP)

 Complementaire muntsystemen (Werk en Sociale economie)

 Ontwikkeling Life-cycle-cost tool  voor rust -en verzorgingstehuizen 
(VIPA-Welzijn Volksgezondheid)

 een Persoonlijk Ontwikkelingsplan voor iedere burger (POP) (VDAB). 

 de oogscreener voor jonge kinderen (Volksgezondheid); 

 de monitoring van bouwputten (Openbare Werken);

Twee PCP-opdrachten in uitvoering: 
 Op weg naar een duurzamere glastuinbouw in Vlaanderen (Landbouw)

 Automatische ondertiteling van programma’s (VRT) (Media)

Drie trajecten klaar om opgestart te worden:
 Hydrografische peiling (Maritieme toegang)

 Energieneutraal bouwen zonder meerkost (VMSM)

 Onroerend Erfgoed

Trajecten vroegtijdig stopgezet of zonder resultaat beëindigd:
 Visueel Vlaanderen (AGIV)
 School van de toekomst (Onderwijs)
 E-laadstations (Blue mobility)

• Coordinatie van 1 Europees PCP- Project (DG Connect): 
Smart@Fire: 15 partners (2,2 miljoen €)   

Overzicht van projecten
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1. Behoefteanalyse
2. Combinatie van expertise
3. Marktconsultaties
4. Juridische mogelijkheden
5. Opportuniteiten
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14 geselecteerde
projectenEvaluatie

50 ingediende
uitdagingen/projecten

1. behoefteanalyse bij de overheid!  

• Prioriteren van de behoeftes
• Use-cases of personas
• Planning Poker
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 Combineren van expertise!
 Juridisch, technisch en innovatiemanagment

Evaluatiecriteria:
- strategisch belang
- Innovatief karakter/graad
- marktpotentieel 
- … 

Klassieke 
procedure

2. expertise



Marktconsultatie
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Doel van de Marktconsultatie (resultaatgerichte 
aanpak: brug slaan overheid en bedrijfswereld)

① iets nieuws/innovatiefs aankopen is complex; vereist 
een nauwe samenwerking met de markt

mad kennis te vergaren omtrent de haalbaarheid 
van een mogelijke oplossing/of informeren over 
nieuwe oplossingen   en de markt informeren 
over aankoopintentie 

② Bij PCP en PPI wat is de state-of-the-art (stand van 
de techniek)? 

③ identificeren van het innovatiepotentieel 

④ scherp stellen van de vraag/nood/uitdaging 
(overheidsopdracht) en concretiseren van de 
opdrachtdocumenten op basis van functionele eisen 
(niet hoe de oplossing er moet uitzien maar wel wat 
wil men opgelost zien!)

3. marktconsultatie

art.5 (KB Plaatsing) marktverkenning (niet tot een verhindering of een 
vertekening van de mededinging)   



14

September – October 2013



Marktconsulatie
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Resultaat van de marktconsultatie

① Eindverslag, publiek toegankelijk op website 
& aanzet om innovatieve  
opdrachtdocumenten op te maken 

② Keuze meest geschikte gunningsprocedure in 
functie van de opgedane en innovatiegraad 
van het project: 

• COTS, incrementeel innovatie en engineering = 
PPI – Innovatievriendelijke = klassieke 
gunningsprocedure

• O&O werken/leveringen = 
onderhandelingsprocedure of 
concurrentiegerichte dialoog ….

• O&O - diensten = pre-commerciële opdracht



Added
Value

Risk

Prototype Scope: value vs. risk

L H

H

L

DO DERISK

Off-the-shelf
Avoid if possible

Innovation potential
from

end-user perspective

Innovation potential from technological perspective

Innovative for end-user
=                         +

Significant technological risk

Innovatie-
vriendelijk

PPI

PCP



4. juridische mogelijkheden  

Huidige wetgeving

• Niets, in de wetgeving, belemmert een aanbestedende dienst om 
innovatief/innovatie aan te kopen

MAAR niets zet een aanbestedende dienst om innvatief/innovatie aan te kopen

• Innovatievriendelijk en PPI vallen binnen het juridisch kader = klassieke
gunningsprocedures: erkenning van de mogelijkheid om marktconsultaties te
organiseren (art. 5 KB Plaatsing) marktverkenning (niet leiden tot een verhindering 
of een vertekening van de mededinging)   

• PCP = uitzondering opgenomen in de wetgeving Richtlijn 2004/17/EG en 
2004/18/EG: art. 16 f en Wet Overheidsopdrachten 2006 (O&O uitzondering 18,4°) 
; COM(2007) 799 dd 14.12.2007: “Precommerciële inkoop: Aansturen van innovatie voor het 
waarborgen van duurzame hoog kwalitatieve overheidsdiensten in Europa”; SEC(1668) 2007 dd
14.12.2007: EC Staff working document: example of approach to implement PCP and acquire
R&D service  



Nieuwe Richtlijn Overheidsopdrachten 2014/24/EU:

• Innovatie is opgenomen in de RL als doel

• Duidelijke definitie van innovatie: 

• Gunningscriteria: 
– ECJ laat de mogelijkheid om horizontale doelstellingen in te lassen (bv ecologische 

principes, duurzaamheidscriteria, … ook innovatie in de nieuwe RL)

– Laagste prijs vervangen door MEAT 

Economisch meest voordelige offerte is nu basis

– Life cycle costing wordt nu opgenomen in de nieuwe RL (niet uitsluitend monetaire 
aspecten !) 

– Kwaliteit van het personeel die de opdracht zal uitvoeren

– Arrest Wienstorm (productie) en Bus Concordia case 18



Nieuwe Richtlijn Overheidsopdrachten 2014/24/EU:

• Selectiecriteria: technische bekwaamheid versus financiële 
draagkracht, (nieuw: in verhouding met voorwerp van de 
opdracht! Max. 2 keer bedrag van de opdracht)
• Referenties (ref die verband houden met gelijkaardige opdrachten ipv

identieke opdracht)

• Nieuwe procedures:
– mededingingsprocedure met onderhandelingen (boven de drempels) 

en concurentiegerichte dialoog (uitgebreide toepassingsgebeid)
• Opdracht heeft betrekking op innovatieve oplossingen

– Innovation partnerships art. 31 

• Andere elementen:
– Joint procurement 

19



2014-2015 support PCP/PPI: € 130-140 million

1 in e-Health, 3 in ICT, 1 in Transport, 1 in research infrastructure 

(PPI)

1 in e-Health, 6 in ICT, 1 in security, 1 in research infrastructure 

(PCP)
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4. Opportuniteiten  

• Financiële middelen bij de Europese Commissie 
Horizon 2020 budget

• Toekomst van het Actieplan Innovatief 
Aanbesteden en initiatief “overheidsopdrachten 
voor innovatie”.



Vragen? 
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