CHARTER
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR INNOVATIE

Als grote investeerder en consument kan de Vlaamse overheid, door haar
aanbestedingsinstrumentarium gericht in te zetten op innovatie, een dubbel doel
realiseren: haar eigen werking en publieke dienstverlening optimaliseren (beheersdoel)
enerzijds en innovatie en economische spillovers in Vlaanderen stimuleren (beleidsdoel)
anderzijds.
Overheidsopdrachten vormen immers een grote potentiële markt voor innovatieve
werken, leveringen en diensten. Zij geven overheden de kans om hun koopkracht aan te
wenden om innovatie te promoten en te stimuleren. Innovatie mag in deze context zeker
niet beperkt blijven tot productinnovatie. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om
technologische innovatie, diensteninnovatie, procesinnovatie en sociale innovatie.
Overheidsopdrachten kunnen dan ook een sleutelrol spelen in de ambities van de Vlaamse
Regering op het gebied van economie, ondernemerschap en innovatie. Zij kunnen de markt
stimuleren en ondersteunen om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. De
Vlaamse overheid kan daarbij de rol van “launching customer”, “early adopter” of “first
buyer” op zich nemen. Op die manier kan de Vlaamse overheid haar aanbestedingen
inzetten als innovatiestimulerend instrument, wat hierna wordt omschreven als
“overheidsopdrachten voor innovatie”.
Overheidsopdrachten voor innovatie vergen zowel een aanpassing van de administratieve
processen en gehanteerde aanbestedingsinstrumenten als een grotere gedragenheid en
bereidheid om bij het uitschrijven van overheidsopdrachten meer (budgettaire) ruimte te
laten voor innovatie.
De Vlaamse overheid is er zich terdege van bewust dat overheidsopdrachten voor
innovatie een belangrijke hefboom kunnen bieden om innovatiegerichte Vlaamse
ondernemingen te ondersteunen door een markt in Vlaanderen te creëren voor hun
baanbrekende innovatieve producten en diensten.
Innovatiestimulering via overheidsopdrachten werd ook verankerd in het Vlaamse
regeerakkoord 2014-2019: “We ontwikkelen een ambitieus en vernieuwend plan voor

innovatief aankopen en aanbesteden. We ondersteunen hiermee de vermarkting van
innovatie en groeikansen, in het bijzonder bij kmo’s. We leggen aan de beleidsdomeinen
een minimumnorm op en benutten zo de rol van de overheid als early adopter.”
(Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019 – V. Economie en Innovatie – Een
ondernemersvriendelijke overheid).

Om het potentieel van overheidsopdrachten voor innovatie in Vlaanderen ten volle te
kunnen benutten, engageren de ondertekenaars van dit Charter zich dan ook tot het
hiernavolgende.

1. We engageren er ons toe om in de toekomst bewuster om te gaan met
overheidsopdrachten en aspecten zoals innovatiegerichtheid en duurzaamheid mee in
overweging te nemen bij het uitwerken en het beoordelen van overheidsopdrachten.
2. We engageren er ons toe om de bestaande instrumenten en modellen kritisch tegen
het licht te houden en te onderzoeken of deze bestaande praktijken geen remmende
factor kunnen zijn om het potentieel van overheidsopdrachten voor innovatie ten volle
te kunnen benutten.
3. We engageren er ons toe het personeel van de Vlaamse overheid grondig te informeren
over de mogelijkheden van overheidsopdrachten voor innovatie en een bewustzijn aan
te kweken over de mogelijkheden van overheidsopdrachten voor innovatie.
4. We engageren er ons toe voldoende personele en financiële middelen te voorzien om
daadwerkelijk werk te maken van overheidsopdrachten voor innovatie in de entiteiten
van de Vlaamse overheid.
5. We engageren er ons toe een inspanning te doen om minstens 3% van het budget dat
besteed wordt aan overheidsopdrachten te voorzien om innovatieve werken,
leveringen of diensten te verwerven.
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