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Situering - Premisse

De Vlaamse overheid wendt haar aankoopmacht aan om innovatieve producten en diensten 
aan te kopen en op die manier een dubbel doel te realiseren:

• beleidsdoel: stimuleren van innovatie en creëren van economische spillovers in Vlaanderen
• beheersdoel: optimaliseren van de eigen werking en publieke dienstverlening

Vaststelling:
de regelgeving rond overheidsopdrachten biedt vrij veel ruimte voor innovatie
een eerder conservatieve en behoudsgezinde ingesteldheid bij overheidsaankopers

geen “risicovolle” innovatieaankopen 
selectie- en gunningscriteria, … 
“vaste waarden” vs. startende of innovatieve bedrijven en kmo’s

de controle-instanties (Inspectie van Financiën en Rekenhof): eerder behoudsgezind met zoveel 
mogelijk (financiële) zekerheid en risicobeperking
de innovatiemarkt is onvoldoende gekend bij de overheidsaankopers en vice versa



Situering - Beleidskader
Europa:

initiatieven gericht op “innovation procurement” in het kader van de Europa 2020-strategie 
nieuwe EU-richtlijnen m.b.t. overheidsopdrachten spelen sterk in op “innovation procurement”
het beleidsadvies over “innovation procurement” van het European Research Area and Innovation 
Committee (ERAC)

Vlaanderen:
Vlaams regeerakkoord 2014-2019;
beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie (WEWI) 2014-2019
IWT-instrument Innovatief Aanbesteden
innovatie in duurzame overheidsopdrachten
innovatiegerichtheid van het Vlaams Energiebedrijf (VEB)
innovatiegerichtheid van Het Facilitair Bedrijf
innovatie via Publiek-Private Samenwerking (PPS)



Doel van overheidsopdrachten voor innovatie (i)

De Vlaamse overheid stimuleren om haar aanbestedingsinstrumentarium meer in te zetten 
op de aankoop van innovatieve producten en diensten. Op die manier neemt de Vlaamse 
overheid de rol van launching customer, first buyer of early adopter, stimuleert ze innovatie 
en kan ze tegelijk haar eigen werking en (publieke) dienstverlening optimaliseren.

Hoe?
1. Draagvlakverhoging en de juiste mentaliteit tot stand brengen voor de aankoop van innovatie bij 

overheidsaankopers en het (midden)management. Eerste stappen hiertoe:
nota “overheidsopdrachten voor innovatie” (Voorzitterscollege van 12 maart 2015)

verdere uitdraging door de leden van het Voorzitterscollege via het managementcomité van hun 
beleidsdomein

organisatie van dit startevenement

2. Administratieve en procedurele aanpassingen die meer innovatie en innovatieve marktspelers 
moeten toelaten

3. Overheidsaankopers begeleiden en ondersteunen en hen ook de nodige personele en financiële 
middelen verschaffen om meer innovatie aan te kopen



Doel van overheidsopdrachten voor innovatie (ii)

4. Bekomen van het engagement van het management van de Vlaamse overheid om te streven naar 
de inzet van minimaal 3% van de beschikbare aanbestedingsbudgetten voor de aankoop van innovatie 
(“3%-norm”)

5. Zorgen dat vraag (overheid) en aanbod (innovatiemarkt) beter met elkaar vertrouwd en op elkaar 
ingespeeld geraken (o.a. via het regelmatig organiseren van thematische “meet your buyer” sessies)

Dit startevenement, 3 juli 2015:

Doelpubliek: de stakeholders van de Vlaamse overheid:
het administratieve niveau (de aankopers en het (midden)management)
het politieke niveau (de bevoegde ministers)
de controle-instanties (de Inspectie van Financiën en het Rekenhof)

Doel: draagvlakverhoging om meer innovatie(gericht) aan te kopen binnen de Vlaamse 
overheid



Programma – Startevenement 
• 13u30-13u50: Algemeen kader “innovatievriendelijk aanbesteden –Public Procurement of 

Innovation (PPI) – Pre-Commercial Procurement (PCP) en de situering van 
“overheidsopdrachten voor innovatie” 
Christophe Veys, IWT

• 13u50-14u10: Aanbodzijde: drempels en hinderpalen bij overheidsaankopen
Kenny Willems, iMinds

• 14u10-14u30: Vraagzijde: de regelgeving rond overheidsopdrachten in relatie tot innovatie 
Bart Zoete, Het Facilitair Bedrijf

• 14u30-14u45: PCP: Spraak en Taaltechnisch Ondertitelen in het Nederlands
Luk Overmeire, VRT

• 14u45-15u00: PPI: Ontwikkeling van een Life Cycle Cost rekentool voor woonzorgcentra
Thomas Feys, VIPA

• 15u00-15u15: Aanbesteden van proefvlakken voor geluidsarme toplagen
Margo Briessinck, Agentschap Wegen en Verkeer

• 15u15-15u30: Innovatievriendelijk aanbesteden door het Vlaams Energie Bedrijf
Inne Peersman, VEB

• 15u30-15u50: Innovatievriendelijke aanbesteden door Het Facilitair Bedrijf
Debby Van Geyt, Het Facilitair Bedrijf

• 15u50-16u00: Slotwoord door Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Philippe Muyters



Uitnodiging ondertekenen van het “Charter overheidsopdrachten voor 
innovatie” door de minister en de aanwezige leidend ambtenaren

Charter overheidsopdrachten voor innovatie

Presentaties vanaf 7 juli 2015 op www.ewi.vlaanderen.be



Info en vragen? 

Dirk Van Melkebeke
dirk.vanmelkebeke@ewi.vlaanderen.be
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