SD 1 Professionaliseren van het aankoopbeleid van de Vlaamse overheid
Projecten
Titel (+ beschrijving)
Juridische Werkgroep: Doelstelling van de werkgroep is in
eerste instantie het waken over de uniforme interpretatie
van de wetgeving overheidsopdrachten binnen het
Beleidsdomein MOW. Deze uniformiteit kan onder weer
worden gegarandeerd via het uitvaardigen van dienstorders
en richtlijnen. Verder wordt in de juridische werkgroep ook
aan kennisdeling gedaan. In functie van deze kennisdeling
wordt onder meer teruggekoppeld over nieuwe regelgeving
(die binnen de Federale Commissie Overheidsopdrachten
wordt opgemaakt) en kunnen o.a. belangwekkende
vonnissen en arresten worden besproken. De juridische
werkgroep vergadert in principe één keer per maand.

Trekkende organisatie

Status

Duiding

Departement Mobiliteit en
Openbare Werken

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Er werd een juridische werkgroep georganiseerd op 20 januari 2017, 17
februari 2017 waarbij onder meer de hervorming van de Gecover ter sprake
kwam en 30 maart 2017. De komende werkgroep staat gepland voor 22 mei
2017.

We stellen MEDIAAN ter beschikking aan leidende
Departement Mobiliteit en
ambtenaren, projectingenieurs, werfleiders en andere
Openbare Werken
personeelsleden die betrokken zijn bij de plaatsing en
uitvoering van overheidsopdrachten voor de realisatie en het
onderhoud van openbare infrastructuur.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Versie 2.1 (= uitbreiding kostendatabank met applicatie voor berekenen
uurtarieven aannemersmaterieel volgens CMK-2003 en MOW/2006/01):
applicatie 'slimme digitalisering van kostenschaal' is klaar en in gebruik,
applicatie 'berekenen tarieven' is in ontwikkeling en op schema”.

Opleidingen overheidsopdrachten

Departement Mobiliteit en
Openbare Werken

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Er worden in het voorjaar twee MOW specifieke opleidingen voorzien:
Basisopleiding overheidsopdrachten: werken
Inhoud : De opleiding is vooral bedoeld voor (nieuwe) personeelsleden die in
hun functie met overheidsopdrachten in aanmerking komen maar nog weinig
of niets van de wetgeving overheidsopdrachten kennen. De geplande
opleidingscyclus bekijkt de nieuwe wetgeving op een bevattelijke en
pragmatische manier en volgt het verloop van een overheidsopdracht van start
tot finish.
Deze opleiding is gespreid over 3 dagen: 20 maart 2017 (9u30 tot 13u), 27
maart 2017 (9u30 tot 13u) en 31 maart 2017 (9u30 tot 16u30).
Basisopleiding overheidsopdrachten: leveringen/diensten
Inhoud : De opleiding is vooral bedoeld voor (nieuwe) personeelsleden die in
hun functie met overheidsopdrachten in aanmerking komen maar nog weinig
of niets van de wetgeving overheidsopdrachten kennen. De geplande
opleidingscyclus bekijkt de nieuwe wetgeving op een bevattelijke en
pragmatische manier en volgt het verloop van een overheidsopdracht van start
tot finish.
Deze opleiding is gespreid over 2 dagen: 19 april 2017 (9u30 tot 16u30) en 24
april 2017 (9u30 tot 16u30). Mogelijk komt er nog een extra opleiding,
afhankelijk van het aantal geïnteresseerden

Departement Mobiliteit en
Openbare Werken

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Het bestek werd gefinaliseerd, goedgekeurd en op 1 maart 2017 verstuurd naar
de aangeschreven kantoren. De offertes moeten binnen zijn tegen 22 maart
2017.

Hervorming gecover: Het doel is om de bestaande
Departement Mobiliteit en
Geschillencommissie Overheidsopdrachten Mobiliteit
Openbare Werken
(Gecover) om te vormen tot een bemiddelingscommissie en
de uitbouw van arbitrage. Concreet zullen enerzijds
regelgevende initiatieven genomen worden voor de
oprichting van de bemiddelingscommissie en anderzijds zal in
samenwerking met de vertegenwoordigers van de
opdrachtnemers een arbitragereglement opgemaakt worden
dat via de standaardbestekken en modelbestekken
contractueel verankerd kan worden. Het doel is om vanaf
2018 te kunnen aanvatten met de bemiddelingscommissie en
het organiseren van arbitrages.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Ontwerp van BVR tot hervorming van de Gecover en ontwerp van
arbitragereglement worden opgemaakt.

Raamovereenkomst advocaten overheidsopdrachten

werkgroep MOW studieopdrachten: In samenspraak met de Departement Mobiliteit en
vertegenwoordigers van de studiebureaus worden een aantal Openbare Werken
topics (o.a. standaardtaakbeschrijving, prijszetting, ...)
geselecteerd waarrond tussen ORI en het bestuur afspraken
zullen worden gemaakt om de gunning en uitvoering van
studiebureaus te bevorderen. Het doel is om halfjaarlijks
rond één topic concrete afspraken te maken.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

De werkzaamheden werden opgestart tijdens de stuurgroep van 30 januari
2017.
Een eerste werkgroep staat gepland op 28 maart 2017.

Departement Mobiliteit en
Overleg jurist-ingenieur: Ad Hoc worden er, voor specifieke
Openbare Werken
problemen die rijzen en heel de afdeling aanbelangen,
vergaderingen georganiseerd tussen de juristen en ingenieurs
teneinde een oplossing te vinden die juridisch correct is en
praktisch werkbaar.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Bij een operationele dienst is de drempel voor overleg tussen jurist en
ingenieur lager. Er zijn minder barrières voor communicatie. Dit is ook vaak
informele mondelinge communicatie over een gegeven onderwerp. Dit kan
echter leiden tot inefficiëntie, waar adviezen die informeel gegeven zijn, de
andere ingenieurs niet bereiken, hoewel ze wel nuttig zouden kunnen zijn. De
afdeling is tevens geografisch opgedeeld, wat ook een barrière voor
communicatie is. Er is daarom een voorstel gelanceerd om niet enkel ad hoc,
maar systematisch overleg te plegen met de ingenieurs op de verschillende
locaties en in de verschillende cellen. Het voorstel is om dit tweemaandelijks te
doen, maar indien het nodig blijkt, kan dit maandelijks. De agenda zou
enerzijds bestaan uit recente of nakende evoluties in de
wetgeving/rechtspraak/juridische praktijk, en anderzijds uit vragen/problemen
aangeleverd door ingenieurs die ze in de praktijk ervaren.

Raamovereenkomst geotechnisch onderzoek: Voor het
Departement Mobiliteit en
uitvoeren van sonderingen, boringen en een aantal
Openbare Werken
laboratoriumproeven (onderkenningsproeven en
proctorproeven) werden raamovereenkomsten opgezet die
kunnen worden aangewend wanneer de afdeling
Geotechniek de gevraagde proeven niet tijdig kan uitvoeren.
De uitvoering binnen deze raamcontracten wordt van nabij
opgevolgd door afdeling Geotechniek zodat de gewenste
kwaliteit kan worden gegarandeerd.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

raamcontracten zijn momenteel lopende en worden frequent aangewend

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Er werd een werkgroep opgericht met het oog op de herziening van de
dienstorders in het kader van de fusie. Binnen deze werkgroep werd een nota
opgesteld met het voorstel om welbepaalde dienstorders te schrappen of te
herwerken. Deze nota werd ter goedkeuring voorgelegd aan de
fusieprojectgroep investeren.

Raamovereenkomsten HFB

nv De Scheepvaart

Actualisatie dienstorders

Waterwegen en Zeekanaal

Contractmanagementbeheersysteem: Opstellen van een
centraal contractmanagementbeheersysteem, inclusief
contractvoorwaarden en boeteclausules

Vlaamse
Vervoermaatschappij - De
Lijn

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

De opzet van het systeem is in bespreking met de ontwikkelaars.

Interne opleidingen Wet OO

Vlaamse
Vervoermaatschappij - De
Lijn
Vlaamse
Vervoermaatschappij - De
Lijn

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema
● 2017 - eerste
jaarhelft - Nog
niet gestart

De basisopleiding wordt door de juridische dienst opgesteld.

● 2017 - eerste
jaarhelft Gerealiseerd

De bevindingen zijn de volgende: Een zuivere resultaatsverbintenis, met de
grootste vrijheid voor de aannemer mbt. het realiseren van zijn verbintenis, is
niet haalbaar. Dit omwille van zowel praktische, financiële als juridische
bezwaren.
Een 'resultaatsverbintenis-light' onder de vorm van een proxyleidraad wordt
wel mogelijk geacht, doch ook nog steeds onder het naleven van bepaalde
randvoorwaarden én mits grondige aanpassing van het H10 van het SB 250.
Doch is deze piste op korte termijn eveneens moeilijk te realiseren.
Daarnaast veronderstelt de resultaatsverbintenis eveneens de overdracht van
volledige stukken patrimonium aan de aannemer, iets waarvoor weinig
draagvlak is binnen AWV én is er het feit dat gelijkaardige proefprojecten in de
ons omringende landen niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid.

IT- tool WOO: Aankoop hulpsoftware voor het opstellen,
opvolgen, ... van bestekken en publicaties

Onderzoek haalbaarheid resultaatsverbintenis voor
Agentschap Wegen en
Verkeer
wegmarkeringen: Het beantwoorden van de vraag of het
concept van een zuivere resultaatsverbintenis voor
wegmarkeringen haalbaar is, rekening houdend met de
huidige omstandigheden en de actuele staat van het
wegpatrimonium. De resultaatsverbintenis waarvan sprake
houdt in dat de opdracht voor het uitvoeren van
wegmarkeringen op één specifiek moment gegeven wordt én
erin bestaat dat het bestaande wegmarkeringspatrimonium
op elk tijdstip gedurende de looptijd van de ivereenkomst in
goede staat blijft/wordt gehouden (dit ongeacht hoe de
aannemer dit realiseert en hoe hij zijn werk verdeelt),
rekening houdend met de opgelegde randvoorwaarden
(minder hinder, gecertificeerde producten,...).

startdatum Q3 2017

Voorlopig lijkt de meest werkzame oplossing te bestaan in het wijzigen van de
bestaande onderhoudscontracten (ie. het moduleren van de bestaande
resultaatsverbintenissen), om zo tot een kwalitatief beter
wegmarkeringspatrimonium te komen.

Administratieve standaardbepalingen modelbestek
gebouwen

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
en Departement Kanselarij
en Bestuur
schema

Momenteel ligt een ontwerp van administratieve bepalingen voor een
modelbestek voor gebouwen ter bespreking. Dit werk is dus goed gevorderd en
zal dit kwartaal worden afgerond.

Tail end spend: Het Facilitair Bedrijf werkt een systeem uit
voor de rationalisering van kleinere aankopen met bepaalde
kenmerken. Doel van het systeem is om gebruik te maken
van gedocumenteerde catalogen die in de
bedrijfsvoeringssystemen zichtbaar worden gemaakt.

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

projectteam geïdentificeerd, nota IF in opmaak

Beter bekendmaken en toegankelijk maken van portfolio
raamcontracten aankoopcentrale om meer en andere
doelgroepen zoals lokale besturen te bereiken

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - Q1 - Op
schema

Op dit moment wordt het voorbereidende werk aan inhoudelijke en technische
kant uitgevoerd. De inhoudelijke voorbereiding betreft in eerste instantie het
voorzien van een content type. Hiervoor wordt de structuur van onze
Intranetpagina's in Excel overgenomen en wordt er een trefwoordenlijst
opgemaakt. Deze voorbereiding gebeurt door de aankoopcentrale in
samenwerking met team communicatie
De technische voorbereiding betreft het koppelen van ACM IDM. Dit wordt
getrokken door DKB.
Van zodra het content type geprogrammeerd is, zal de info van de bestaande
raamcontracten reeds overgenomen worden zodat de inhoudelijke
voorbereiding afgerond is als de koppeling ACM IDM technisch klaar is.

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - Q1 - Op
Stimuleren van kennisverspreiding en -deling inzake
overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid door
schema
middel van gepaste instrumenten en kanalen, waaronder het
organiseren van infosessies over de nieuwe regelgeving
overheidsdopdrachten

lopende acties:
- interne voorbereiding op nieuwe regelgeving overheidsopdrachten (eigen
kennis en infosessies)
- interne opmaak van inhoud voor het nieuwe draaiboek
- infosessies nieuwe regelgeving ingepland in mei/juni
- voorbereiding netwerksessie Bid Rigging

Sport Vlaanderen streeft ernaar zijn generieke goederen en Sport Vlaanderen
diensten zoveel mogelijk aan te kopen via het Facilitair Bedrijf

Sport Vlaanderen koopt zijn generieke goederen en diensten zoveel mogelijk
aan via de aankoopcentrale binnen het Facilitair Bedrijf. Sport Vlaanderen zorgt
voor interne infoverstrekking over de raamcontracten van het Facilitair Bedrijf
via onder andere de werkgroep aankoopbeleid en via intranet.
Zo worden onder andere volgende aankopen gedaan via een raamcontract van
het Facilitair Bedrijf: kantoormateriaal; de controle hef- en hijswerktuigen in de
centra; energiemonitoring; risico-analyse hoogspanning/laagspanning;
aankoop koffie van eerlijke handel en toebehoren; Kantoorbenodigdheden en
fotokopiepapier; Bureaus en vergadertafels, stoelen, ergonomische stoelen,
klaptafels; Voertuigen: personenwagens, bestelwagens; Diensten: Blue-bikes,
tankkaarten; Aankoop diverse ICT-producten: webwinkel voor ICT-materiaal;
Archiefdozen; Bedrukte enveloppen; Leveren van drukwerken; HB-pluspunt:
Bestelportaal HB-plus
Daarnaast wordt er momenteel werk gemaakt van een checklist met criteria en
principes die dient als leidraad bij het uitschrijven van een overheidsopdracht.
Eén van die criteria is het aankopen van generieke goederen en diensten via de
raamovereenkomsten afgesloten door het Facilitair Bedrijf.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Sport Vlaanderen tracht waar mogelijk functionele bestekken Sport Vlaanderen
uit te schrijven: De bestekken voor werken van de Afdeling
Infrastructuur zijn hier een voorbeeld van (bv. vrijheid rond
type verlichting, isolatiewijze, … voorbeeldbestekken: Design
And Build Gent, Design And Build Genk, Overheidsopdracht
boogschietstand, Overheidsopdracht parabooldak, …).

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Momenteel wordt werk gemaakt van een checklist met criteria en principes die
dient als leidraad bij het uitschrijven van een overheidsopdracht. Eén van die
principes is het uitschrijven van functionele bestekken. Via goede voorbeelden
zal aangetoond worden hoe een bestek functioneel uitgeschreven kan worden.
Hoewel dit principe nog niet stelselmatig wordt afgetoetst, werden er toch
reeds enkele functionele bestekken uitgeschreven. Hierbij enkele voorbeelden:
- Voor de overheidsopdracht met als voorwerp 'Onderzoek van de
toekomstverkenning over sport in de toekomst en de impact hiervan op Sport
Vlaanderen' werd een functioneel bestek opgemaakt
-dit was ook het geval voor de opdracht '-Design & Build Klaslokalen Gent en
het prestatiebestek bij opdracht tribune Herentals.
Er werd eveneens een functioneel bestek uitgeschreven bij volgende
opdrachten: de verlichting openlucht rijbaan Waregem en verlichting
atletiekpiste Brugge; de vervanging van extractoren in centrum Gent; de
aanpassing van sturing HVAC in het centrum in Genk; het plaatsen van een
hoogscpanningcabine in het centrum van Genk; de studie monitoring behoefte
en bereik sportinfrastructuur.

Sport Vlaanderen zal vernieuwende aankoopmethodes
onderzoeken en dit toepassen op één of meerdere
opdrachten

Sport Vlaanderen

● 2017 - Nog niet Deze actie wordt pas gestart in de tweede jaarhelft.
gestart

Nastreven van schaalvoordelen in het aankoopbeleid:
Afsluiten van een corporate raamovereenkomst voor de
levering van stookolie voor verwarming en machines

Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding

● 2017 - Q1 - Op
schema

De marktprospectie is lopende in kader van de opmaakt van het bestek.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Informatie Vlaanderen beheert verschillende raamcontracten waarvan
entiteiten van de VO volgens een eenvoudige procedure kunnen afnemen. Het
gaat over raamcontracten rond Service design, Screening digitaalvriendelijke
regelgeving en Kañooh/Drupal (deze staan ook open voor lokale besturen).
Daarnaast staat Informatie Vlaanderen ook in voor het beheer en de opvolging
van het perceel procesmanagement en risico-analyse van het raamcontract
'Consultancy inzake personeelsplanning, procesanalyse, risico-analyse,...' en
tenslotte stimuleren we entiteiten ook om voor gebruikersonderzoek in het
kader van het optimaliseren van hun (digitale) dienstverlening af te nemen van
het raamcontract 'Onderzoek voor communicatie en beleid', dat beheerd
wordt door het Departement Kanselarij en Bestuur.

Informatie Vlaanderen beheert een aantal raamcontracten
Agentschap Informatie
(soms met meerdere dienstverleners) die worden
Vlaanderen
opengesteld voor alle entiteiten van de VO en een aantal ook
voor de lokale besturen.

Het beleid van het agentschap inzake overheidsopdrachten
afstemmen op de doelstellingen van het Vlaams Plan
Overheidsopdrachten

Onroerend Erfgoed

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

nodige stappen zijn gezet om afgeronde dossiers te analyseren met het oog op
het doorvoeren van de professionalisering van het toekomstige aankoopbeleid.

Taskforce raamcontracten

Agentschap
Overheidspersoneel

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

De taskforce raamcontracten is op 23/1/2017 met de afdeling Aankoopcentrale
en Overheidsopdrachten van het Facilitair Bedrijf bijeengekomen om een
eerste planning inzake de voorbereiding en gunning van nieuwe
raamcontracten voor AgO op te maken. De volgende vergadering is gepland op
23/3/2017.

Opmaak draaiboek overheidsopdrachten ABB

Agentschap Binnenlands
Bestuur

● 2017 - eerste
jaarhelft Gerealiseerd

Dit project heeft geen einddatum. Het draaiboek is gerealiseerd maar wordt
permanent geactualiseerd aan de hand van de wijzigende wetgeving.

Jaarlijkse organisatie van de CBO-procedure (Constructieve
Vlaamse Maatschappij voor ● 2017 - eerste
Benadering Overheidsopdrachten): Doel van CBO is het
Sociaal Wonen
jaarhelft - Op
afsluiten van één of meerdere aannemingsovereenkomsten
schema
met private inbreng van grond, ontwerp en bouw van sociale
woningen binnen het kader van een
onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking.

De tiende CBO-procedure (CBO10) is in zijn derde fase: er wordt onderhandeld
tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen en de aannemers van de in fase
2 geselecteerde projecten. Voor CBO nr. 11 wordt een voorstel van bestek
voorgelegd aan de raad vna bestuur van de VMSW in mei. Daarna start de
eerste fase van de procedure.

Onderzoeken of een bestek voor een pool van architecten
kan worden uitgewerkt om de verdere professionalisering
van studieopdrachten te verhogen

GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap

● 2017 - Nog niet Nog niet gestart
gestart

Procesbeschrijving overheidsopdrachten voor leveringen en
diensten (departement WSE)

Departement Werk en
Sociale Economie

● 2017 - Q1 - Op
schema

Er werd een voorstel van procesbeschrijving uitgewerkt. Dit komt binnenkort
voor validatie op het directiecomité van het Departement WSE.

Mogelijk intekenen door andere entiteiten: In het bijzonder Vlaams Agentschap voor
● 2017 - Nog niet De mogelijkheid tot intekenen op de opdracht voor telefonie-oplossingen
voor 2017 de opdracht voor telefonie-oplossingen; op termijn Personen met een Handicap
gestart
wordt voorzien voor het derde kwartaal 2017
voor datacenters en hardware.
Gebruiken Drukkerij VO

Vlaams Agentschap voor
● 2017 - eerste
Personen met een Handicap
jaarhelft - Op
schema

Verschillende opdrachten voor drukwerk worden via de digitale drukkerij van
de Vlaamse overheid gerealiseerd, o.a. de VAPH-brochure "Zorgzwaarte
inschatten: wat en hoe?"

Gebruikmaken bestaande raamcontracten

● 2017 - eerste
Vlaams Agentschap voor
jaarhelft - Op
Personen met een Handicap
schema

Voor de eindredactie van het Jaarverslag 2016 wordt samengewerkt met het
copywritebureau Pantarein i.h.k.v. het raamcontract Departement Kanselarij &
Bestuur (DKB).

Detectieaudits overheidsopdrachten

Vlaamse Milieumaatschappij ● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Op de DR van 13/03 werd het plan van aanpak 2017 voor evaluatie van de
overheidsopdrachten goedgekeurd. Er zullen in 2017 2 detectieaudits
uitgevoerd worden.

Introductie alternatieve contractvorm en vernieuwende
aankoopmethode: productdienstcombinaties

Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek

● 2017 - eerste
jaarhelft Gerealiseerd

Het INBO heeft eind 2016, begin 2017, ingezet op de introductie van
productdienstcombinaties in haar bestekken. Zo hebben onze labo's bij het
uitschrijven van volgende bestekken waarin grote toestellen aangekocht
werden, ook de aankoop van het onderhoud en de gebruiks- en
verbruiksgoederen die met deze toestellen samenhangen in het bestek
verwerkt zodat deze mee gegund werden.
Bestekken:
- Aankoop van een analyser voor het simultaan bepalen van totaal stikstof en
koolstof in een vaste matrix
- Aankoop van een watersysteem voor de productie van ultrapuur water (MilliQ systeem)

Opmaak leidraad selectie-en gunningscriteria

Vlaamse Landmaatschappij

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Het onderdeel selectiecriteria is grotendeels afgewerkt. De komende periode
wordt gewerkt aan de gunningscriteria.

Validatie van het ICT-aankooppproces

Vlaamse Landmaatschappij

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Ontwerp van proces is uitgetekend. Validatie volgt in tweede kwartaal van
2017.

Werken met functionele bestekken (beeldbestekken) voor
het onderhoud van domeinen

Agentschap Natuur en Bos

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema
● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

eerste bestek zal gepubliceerd worden voor juni 2017

Implementatie en opvolging van duurzaam aankoopbeleid in Departement Leefmilieu,
het kader van het milieumanagementsysteem van het DLNE Natuur en Energie

De procedures zoals van toepassing op het DLNE, lopen voorlopig verder met
de overgang naar het DOMG. De afspraken i.v.m. duurzaam aankopen (kies
raamcontract of gebruik minimale duurzaamheidscriteria) blijven van kracht en
het % duurzame overheidsopdrachten in 2016 werd geanalyseerd om
aanbevelingen te kunnen formuleren.
I.k.v. de fusie van het Departement Omgeving (vanaf 1 april 2017) en de
verdere wijzigingen in het departement, zullen delen van de structuren pas
tegen oktober 2017 volledig duidelijk zijn. Daarop wordt gewacht vooraleer de
projectgroep aankopen op te starten en de bestaande procedures aan te
passen.

Professionaliseren van het aankoopbeleid - inwerking

Instituut voor Landbouw- en ● 2017 - eerste
Visserijonderzoek
jaarhelft - Op
schema

-Er wordt zoveel mogelijk geopteerd voor onderhandelingsprocedures met en
zonder bekendmaking.
-Adviesvragen worden gesteld.
-Vragen aan de juridische dienst overheidsopdrachten worden gesteld
-Generieke goederen en diensten worden zo veel mogelijk aangekocht via de
aankoopcentrale van het facilitair bedrijf.

SD 2 Realiseren van end-to-end e-procurement
Projecten
Titel
Portaal en eLoket (gekoppeld aan eDelta) voor
overheidsopdrachten: Dit project beoogt in 2017/2018 de
bouw van een portaal en e-loket voor overheidsopdrachten
waarbij enerzijds informatie i.v.m. overheidsopdrachten
beschikbaar wordt gesteld en anderzijds de uitvoering van
een overheidsopdracht volledig digitaal verloopt tussen de
aanbestedende overheid en de opdrachtnemer. De bouw
ervan gebeurt volgens een service design dat in
samenwerking met een groep van opdrachtnemers is
uitgewerkt. Deze website zal worden geconnecteerd met
vlaanderenonderneemt.be. Verder zal er een koppeling zijn
tussen het eLoket en eDelta, het contractmanagement
systeem van de Vlaamse overheid voor het opvolgen van
overheidsopdrachten. Communicaties vanuit de
opdrachtnemer zullen automatisch doorvloeien naar eDelta
en vica versa zodat snellere doorlooptijden kunnen gehaald
worden.
De bedoeling is om
- Alle contractuele communicaties tussen aanbestedende
overheid en opdrachtnemer digitaal via dit loket uit te
wisselen.
- Algemene informatie te tonen aangaande
overheidsopdrachten voor de betrokken partijen, zoals
opdrachtnemers, opdrachtgevers, studiebureaus.
- Door te verwijzen naar relevante applicaties, zoals
publicprocurement.be
- Door te verwijzen naar eventuele
samenwerkingsplatformen om informatie te delen
- Door te verwijzen naar specifieke kennisplatformen

Trekkende organisatie
Departement Mobiliteit en
Openbare Werken

Status
● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Duiding
Het ontwerp van de schermen voor zowel het portaal als het eLoket zijn in
opmaak en worden eerstdaags aan een werkgroep samengesteld uit
ambtenaren en opdrachtnemers voorgesteld. Er is ook regelmatig afstemming
met Vlaio voor oa. het gebruik van de generieke bouwstenen (zowel bestaande
als in opmaak).

e-invoicing beleidsdomein MOW

Departement Mobiliteit en
Openbare Werken
Organisatie

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

De verplichting voor e-facturen is opgenomen in alle opdrachtdocumenten
(bestelbon + bestek) en er wordt nauwlettend op toegekeken. Enkel microondernemingen kunnen nog wachten tot 01.01.2018. Indien facturen nog via
PDF of op papier toekomen worden ze in eerste instantie geweigerd. Soms
wordt daar wel op teug gekomen, indien leveranciers ons dreigen te schrappen
als klant en dat geen optie is. Maar dan wordt dit wel aan Facilitair Bedrijf
(Johan Van Steelandt) doorgegeven.
Vanuit F&B wordt er maandelijks gerapporteerd hoeveel leveranciers/facturen
reeds e-facturen zijn (momenteel zo'n15 % van de facturen)

E-invoicing en EDelta

Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding

● 2017 - Q1 - Op
schema

Met betrekking tot e-invoicing is VDAB technisch klaar om facturen via
Mercurius te ontvangen. Om het toetreden tot E-Delta voor te bereiden werd
een werkgroep opgericht die een impactanalyse opmaakt van het gebruik van EDelta voor de organisatie van VDAB overheidsopdrachten.

E- tendering

De Lijn

● 2017 - Nog niet startdatum Q3 2017
gestart

E-invoicing

De Lijn

● 2017 - Q1 - Op
schema

Verder implementeren van e-delta, als veralgemeend
contractmanagementsysteem om overheidsopdrachten te
beheren en op te volgen binnen de Vlaamse overheid

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - Q1 De ontwikkelingen van eDelta (EU/VO rapportage, vereenvoudigde registratie,
Kleine afwijking verbeterde ergonomie) zitten op schema. Deze ontwikkelingen worden
opgenomen in release 14 die eind juni wordt uitgevoerd.
Wat betreft de VO-brede uitrol is er een afwijking. Het project is bij alle MaCo's
toegelicht en de impactanalyses zijn lopende. Bij heel wat entiteiten bestaat de
vraag naar bijkomende functionaliteiten die momenteel nog niet zijn
opgenomen of in ontwikkeling zijn, waardoor de instap van die entiteiten
vertraagd wordt. Het project is dan ook bijgestuurd in de optiek dat in eerste
instantie zal gefocust worden op de ontwikkeling van verdere functionaliteiten
en op de uitrol bij entiteiten die vnl. opdrachten van werken plaatsen. De uitrol
bij kleinere entiteiten en entiteiten die vnl. opdrachten van leveringen en
diensten plaatsen wordt in een latere fase verdergezet.

De status wordt systematisch opgevolgd, doorgestuurd naar alle betrokken
diensten en bijgestuurd.

Verder implementeren van de applicatie binnen FMIS voor
het opvolgen m.b.t. het aanbod van de aankoopcentrale

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - Q1 - Op
schema

Promoten van e-facturatie intern binnen VO en bij
leveranciers

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - Q1 - Op
schema

Implementeren van e-ordering, als elektronische
bestelplatform

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - Q1 - Op
schema

Het pilootproject e-ordering (via PEPPOL) loopt. Afronding is voorzien voor
einde tweede kwartaal. De verdere uitrol zal afhankelijk zijn van de koppeling
tussen de bestelsystemen en de financiële systemen.

E-invoicing en EDelta

Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding

● 2017 - Q1 - Op
schema

Met betrekking tot e-invoicing is VDAB technisch klaar om facturen via
Mercurius te ontvangen. Om het toetreden tot E-Delta voor te bereiden werd
een werkgroep opgericht die een impactanalyse opmaakt van het gebruik van EDelta voor de organisatie van VDAB overheidsopdrachten.

0pname van e-facturatie in de modelbestekken

Sport Vlaanderen

● 2017 - eerste
jaarhelft Gerealiseerd

Deze actie is gerealiseerd

Realiseren van end-to-end e-procurement - invoering van einvoicing voor IVA ILVO

Instituut voor Landbouw- en ● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
Visserijonderzoek
schema

-Oraﬁn werkt via digitale facturaWe (e-invoicing en postkamer). Binnen ILVO
werden de diverse rollen toegewezen.
Er wordt gewerkt aan een digitale bestelaanvraag voor IVA ILVO
Leveranciers werden gecontacteerd om over te gaan tot e-invoicing.
-De nodige opleidingen worden gevolgd.
-Alle overheidsopdrachten van de enWteit vermelden de elektronische
procedure als facturatiewijze.

Raamovereenkomst adviesverlening NARIC: digitale
afhandeling t.e.m. uitbetaling

Agentschap voor Hoger
Onderwijs,
Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties en
Studietoelagen

● 2017 - eerste
jaarhelft Gerealiseerd

-Aanbesteding nieuwe raamovereenkomst afgerond en gegund.
-Procesﬂow is gedigitaliseerd en aanbestedingsregels zijn geprogrammeerd.
-Interface met oraﬁn is getest en operaWoneel.
-Eerste bestellingen werden gelanceerd. De eerste “digitale” opleveringen in
het NARIC-platform worden verwacht, waarna automatische financiële
afhandeling volgt.

e-invoicing & digitalisering intern facturatie/betalingsproces

Agentschap voor Hoger
Onderwijs,
Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties en
Studietoelagen

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Er werd een projectinitiatiedocument opgemaakt waarin de verschillende
stappen rond sensibilisering en opleiding beschreven zijn. De interne processen
werden al deels in lijn gebracht met de principes rond digitale afhandeling van
bestelling tot facturatie. Voor de leveranciers die reeds zijn overgestapt naar einvoicing verloopt het proces binnen Ahovoks volledig digitaal.

De applicatie FMIS is in gebruik. De projecten zijn ingegeven en worden
geactualiseerd, zowel naar inhoudelijke voortgang als naar planning.
De aankopers, teamhoofden en juristen (team ondersteuning beleid en
aankoop) hebben toegang tot de browserversie van de toepassing.
De velden in de applicatie zullen nu verder verfijnd worden. Daarnaast zullen er
ook een aantal rapporten ontwikkeld worden.
Er lopen tal van initiatieven naar de bedrijven en de entiteiten van de Vlaamse
overheid rond e-facturatie.
Zie aparte planning e-facturatieproject 2017.

SD 3 Bevorderen van de deelname aan overheidsopdrachten door KMO’s
Projecten
Titel

Trekkende organisatie

Opdrachten indelen in percelen

Departement Mobiliteit en
Openbare Werken

Status
● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Duiding
Het overgrote deel van de bestekken uitgaande van Maritieme Toegang wordt
op dit moment gescreend. Er wordt telkens bekeken of een indeling in percelen
mogelijk en praktisch werkbaar is.
Op 27 februari 2017 is er een bestek gepubliceerd waar geopteerd is voor de
indeling in percelen. Na overleg is gebleken dat hier de indeling in percelen een
meerwaarde zou zijn.
Het betrof een opdracht voor het bepalen van een nieuw
brugbekledingssysteem voor de brug van Zelzate. Zonder te zeer in detail te
treden, is het huidige systeem van die aard dat het opnieuw bekleden ervan
een delicate zaak blijkt. Er is reeds eerder een overheidsopdracht
uitgeschreven hiervoor, waar het vast gedeelte de studie was en het
voorwaardelijk gedeelte de werken zelf, maar gezien de opdrachtnemer niet in
staat was om deze studies tot een aanvaardbaar einde te brengen, is deze
afgebroken.
Om de best mogelijke oplossing te vinden, heeft MT dan een studieopdracht
uitgeschreven in 3 percelen, waar in elk perceel een andere oplossing wordt
onderzocht. De spreiding van deze studies zorgt ervoor dat er sneller
duidelijkheid zal zijn omtrent de haalbaarheid van de oplossingen en kan een
beter beeld geven van welke oplossing de beste is, gezien ze apart onderzocht
worden en objectief kan bekeken worden welke oplossing de beste is. De
deelname van KMOs wordt ook bevorderd, gezien nu niet enkel degenen die
de middelen hebben om alle 3 oplossingen te onderzoeken, kunnen meedoen,
maar ook kleinere studiebureaus. Voor de renovatie van de deur, deurkamer
en looprails van deur 4 van de Vandammesluis, bestek nog te publiceren,
wordt eveneens gebruik gemaakt van percelen.
De splitsing in percelen hier laat toe om de meest geschikte ondernemer voor
beide percelen aan te stellen, gezien de percelen op werken van verschillende
categorieën betrekking hebben. Organisatorisch gezien is het ook beter om de
opdracht in 2 percelen in te delen.

Indeling in percelen biedt echter niet altijd een meerwaarde. Bij het
aanbesteden van de contracten van groenonderhoud voor de verschillende
geografische zones is vorige keer geopteerd om een groot contract met
percelen te gebruiken. Na bespreking bij de leidend ambtenaar in jaar 3 van het
contract, blijkt dat het enige voordeel was dat de gunning in 1 trek kon
gebeuren. Er werd geen grotere diversiteit aan inschrijvers opgemerkt. Daarom
zal volgende keer gekozen worden voor het gebruik van kleinere bestekken
voor de onderscheiden geografische zones. Zo wordt o.i. de deelneming van
KMOs eveneens gegarandeerd en zullen de meest geschikte personen om op
de werken toe te zien leidend ambtenaar worden, zodat er sneller en gerichter
actie kan genomen worden bij uitvoering.
Opdracht onderhoud technische installaties: Opdeling in
percelen

nv De Scheepvaart

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Bestek wordt gefinaliseerd in april 2017 en op de markt gezet. Gunning
voorzien in mei 2017.

KMO-vriendelijke bestekken

Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding

● 2017 - Q1 - Op
schema

Met betrekking tot de opmaak van provinciale raamovereenkomsten voor
werkingsmaterialen voor de opleiding 'stukadoor', die het mogelijk maakt voor
lokaal opererende kmo's om deel te nemen, is de marktprospectie lopende in
functie van de bestek opmaak.

Sport Vlaanderen onderneemt actie om deelname door
KMO's te bevorderen

Sport Vlaanderen

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Verschillende opdrachten werden reeds opgesplitst in percelen om ook
kleinere/lokale bedrijven toe te laten mee te dingen.
Enkele voorbeelden:
- De opdracht voor de boogschietstand Sport Vlaanderen Herentals werd
opgedeeld in een apart perceel ruwbouw + afwerking, een perceel omheining,
een perceel buitenverlichting en een perceel meubilair.
- De raamovereenkomst voor de aankoop van promotiemateriaal werd in drie
percelen opgebouwd.
- Het drukken en verzenden van de promotiebrochure 'Sportkaderopleidingen
2017' werd in twee verschillende percelen opgedeeld.
Waar mogelijk worden globale prijsvragen voor onder andere de aankoop van
elektriciteit, hout, verf, huur bedlinnen voor de centra van Sport Vlaanderen in
percelen onderverdeeld en regionaal uitgeschreven om plaatselijke inschrijvers
een kans te geven een offerte in te dienen.
Daarnaast wordt er momenteel werk gemaakt van een checklist met criteria en
principes die dient als leidraad bij het uitschrijven van overheidsopdrachten.
Eén van die criteria is het bevorderen van de deelname van KMO's.

Toepassen van multisourcing bij de verdere ontwikkeling van Agentschap Informatie
Vlaanderen
het MAGDA platform

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Een groot aandeel van de uitgaven die toe te wijzen zijn aan de ontwikkeling
het MAGDA-platform worden betaald aan HB+, de gemeenschappelijke ICTdienstenleverancier voor de VO. Daarnaast is Informatie Vlaanderen
multisourcing gaan toepassen, en werd de architectuur en projectwerking
hieraan aangepast. Er worden contracten gegund aan verschillende externe
leveranciers waardoor de kans op een vendor lock verdwijnt, en we kansen
kunnen geven aan meerdere spelers op de markt.
contracten aan verschillende leveranciers aantoont.

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - eerste
Opportuniteiten uit de regelgeving benutten i.k.v. KMOparticipatie: De afdeling aankoopcentrale ontwikkelt in het
jaarhelft - Op
kader van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten een
schema
handleiding houdende een aantal aandachtspunten inzake
KMO-participatie die aankopers in overweging moeten
nemen.
Bevorderen van de deelname aan overheidsopdrachten door Departement Kanselarij en ● 2017 - eerste
kmo's: oor opdrachten die bekendgemaakt moeten worden, Bestuur
jaarhelft - Op
zijn er veel juridische valkuilen die kunnen leiden tot een
schema
onregelmatige offerte. KMO’s die weinig ervaring hebben
met grote overheidsopdrachten of enkel met kleine
overheidsopdrachten (tot en met 85.000 EUR excl. BTW)
hebben soms niet het nodige inzicht en praktijkervaring om
deze gevaarlijke valkuilen te vermijden. Daarom stellen we
een checklist op waarop elke potentiële inschrijver op één
oogopslag kan zien wat deze veel voorkomende valkuilen en
hoe hij/zij deze kan vermijden

Onderzocht wat er in de nieuwe regelgeving wijzigt op het vlak van percelen en
hoe hier het best mee kan worden omgegaan. De leidraad wordt bemeten op
de vereisten in de nieuwe regelgeving. De mogelijke struikelblokken voor
KMO's werden geïdentificeerd. De leidraad zal beschrijven hoe deze
struikelblokken kunnen geëlimineerd of beperkt worden.

Bij grote promotie/reclame-opdrachten (raamcontracten)
proberen we de opdracht zoveel mogelijk op te delen in
percelen om op die manier de concurrentie te vergroten

Deze actie is deels uitgevoerd.

Toerisme Vlaanderen

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Schema is uitgewerkt en klaar voor gebruik

Bevorderen van de deelname aan overheidsopdrachten door Instituut voor Landbouw- en ● 2017 - eerste
KMO’s
Visserijonderzoek
jaarhelft - Op
schema

- Wanneer KMO’s info vragen wordt dit zo duidelijk mogelijk toegelicht
- Actief KMO’s uitnodigen voor kleine opdrachten
- Waar mogelijk worden opdrachten in percelen verdeeld.
- KMO’s op de hoogte brengen van publicaties

Organiseren van een infosessie voor onze leveranciers om het Agentschap Natuur en Bos
uitbestedingsprogramma toe te lichten

● 2017 - eerste
jaarhelft Gerealiseerd

Heeft plaatsgevonden op 24 februari 2017

Bevorderen van de deelname aan overheidsopdrachten door Openbare Vlaamse
KMO's i.k.v. OVAM-beleid
Afvalstoffenmaatschappij

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

bestekken voor raamovereenkomsten worden voorbereid

SD 4 Bevorderen van integere overheidsopdrachten

Projecten
Titel

Trekkende organisatie

Status

Duiding

Opleidingsprogramma integere
overheidsopdrachtenambtenaren

Departement Kanselarij en
Bestuur

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Deontologische code voor externe leveranciers: Document
waarin De Lijn duidelijkheid wenst te creëren in de omgang
met externe leveranciers rond fraudegevoelige materies,
duurzaamheid, ...

Vlaamse
Vervoermaatschappij - De
Lijn

● 2017 - Nog niet Nog op te starten
gestart

Compliance checks: Optimalisatie compliance checks, in
functie van delegatie van bevoegdheden, wet
overheidsopdrachten, interne procedures,...

Vlaamse
Vervoermaatschappij - De
Lijn

● 2017 - Nog niet Nog op te starten
gestart

Marktonderzoek + bestek voor raamcontract opleidingsprogramma wordt
voorbereid

SD 5 Inzetten op duurzaam en innovatief inkopen
Projecten
Titel

Trekkende organisatie

Status

Een communicatiestrategie ontwikkelen en uitvoeren ter
ondersteuning van het programma ‘Innovatieve
overheidsopdrachten’.

Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

De website voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten staat online
vanaf 24 maart 2017. De voorbereiding voor de strategie-ontwikkeling is
opgestart.

Eenvoudige processen ontwikkelen voor het opzetten en
cofinancieren van ‘innovatieve overheidsopdrachten’.

Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie

● 2017 - eerste
jaarhelft Gerealiseerd

Het uitgetekende proces voor het voorbereiden, begeleiden en cofinancieren
van ‘innovatieve overheidsopdrachten’ werd door het directiecomité van het
Agentschap Innoveren en Ondernemen goedgekeurd op 24 februari 2017.

Het integreren van mogelijkheden tot financiering van
precommerciële innovatieprojecten in de Vlaamse
regelgeving.

Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Er is een eerste ontwerp klaar voor de aanpassing van de delegatiebesluiten.
De voorbereiding van het besluit voor de toekenning van cofinanciering door
het Hermes-beslissingscomité werd opgestart.

Testtrajecten voor precommerciële en innovatiegerichte
aankopen opstarten.

Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Eén eerste aanvraag voor een test- of voorbeeldproject werd door het Vlaams
Parlement ingediend en de behandeling door het Agentschap Innoveren en
Ondernemen werd opgestart. We verwachten vóór midden april nog enkele
andere aanvragen die als testproject zullen kunnen fungeren.

Een open oproep voor voorstellen van innovatieve
aankooptrajecten organiseren.

Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

De timing voor het lanceren van de oproep werd vervroegd naar midden april,
en er werd in afspraak met het VLAIO geopteerd om toch met een uiterste
indiendatum te werken, deze valt op 15 juni 2017. De communicatie voor deze
oproep is in voorbereiding. Er is een infosessie gepland en diverse interne en
externe kanalen worden ingezet. Op 24/3 wordt aan de Vlaamse Regering een
mededeling voorgelegd met een vooraankondiging van de modaliteiten van de
oproep.

Opnemen van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - Q1 - Op
voor diensten, onder andere door het minimaliseren van de
schema
milieu-impact en het opnemen van sociale clausules

Duiding

In alle raamovereenkomsten voor diensten die binnen het Facilitair Bedrijf in
opmaak zijn wordt er aandacht aan besteed om duurzaamheidscriteria op te
nemen. In Q1 van 2017 gaat het onder meer om schoonmaak, drukkerij,
afvalophaling, telefonie en hospitalisatieverzekering.

Integreren van duurzaamheidscriteria in alle nieuwe
onderhoudscontracten die worden gesloten door Het
facilitair Bedrijf i.f.v. een duurzaam aankoopbeleid en onze
voorbeeldrol op te nemen als Vlaamse overheid

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - Q1 - Op
schema

wordt toegepast voor Teirlinck contract in overleg met syndicus

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - eerste
Afvalophaling: Het Facilitair Bedrijf publiceert in de eerste
uitbreiding scope raamovereenkomst waardoor bijkomende aanpassingen aan
helft van 2017 een raamovereenkomst voor afvalophaling en
jaarhelft - Kleine het bestek nodig zijn
afvalverwerking. Deze raamovereenkomst garandeert een
afwijking
rationeler en kostenefficiënter afvalbeheer, omvat een
betere rapportering en verlaagt de milieudruk van het afval
van de Vlaamse overheid (meer recyclage, hoogwaardigere
verwerking).
Pilootproject circulaire aankoop - papier: Het Facilitair Bedrijf Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - eerste
bestek kan in Q2 2017 geinventariseerd worden
realiseert minstens één circulaire aankoopproject. In 2017
jaarhelft - Bij te
wordt een bestek uitgewerkt voor het circulair ophalen en
sturen
hoogwaardig verwerken (upscaling) van papier. Dit project is
zowel duurzaam als innovatief.
Coördineren van het klimaatprogramma m.b.t. gebouwen
met enkelvoudige ingrepen, kleine werken en
energiemasterplannen

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - Q1 Financiële Haalbaarheid van Ieper moet verder worden onderzocht. Risico en
Kleine afwijking timing dreigt te moeten worden bijgestuurd.

Concessieopdrachten voor laadinfrastructuur i.k.v.
mobiliteitsplan voor het behalen van de
klimaatdoelstellingen

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - Q1 - Op
schema

Pilootproject duurzaam textiel: Met dit pilootproject wil de
Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - eerste
Vlaamse Overheid de naleving van deze sociale aspecten
jaarhelft - Op
effectief gaan controleren tijdens de uitvoering van een
schema
overheidsopdracht voor de levering van textiel bij lokale
overheden en Vlaamse overheidsdiensten. Het focust zich
vooral op de problematiek van de gebrekkige naleving van
internationale afsprakenkaders zoals IAO-conventies (verbod
dwangarbeid, verbod kinderarbeid, minimum loon,…), de
Universele Verklaring van de Rechten van de mens, enz.

studie-opdracht met The New Drive gesloten voor o.a. opmaak concessie
overeenkomst sjabloon + andere technische en beleidsmatige dienstverlening

De opdracht voor persoonlijke beschermingsmiddelen werd gesloten
(pilootopdracht binnen het WSE-project). Van de opdrachtnemer werden een
ingevulde vragenlijst en stavingstukken ontvangen. Deze worden momenteel
onderzocht en kunnen in de toekomst mogelijk aanleiding geven tot het
uitvoeren van één of meerdere audits.

Voertuigen: Alle vanaf 24 februari 2017 gegunde opdrachten Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - eerste
Nieuwe raamcontracten mobiliteit in voorbereiding, ook bij sturen ifv nieuwe
jaarhelft - Bij te omzendbrief dienstvoertuigen
en raamovereenkomsten voor aankoop of leasing van
sturen
voertuigen voldoen aan de strenge eisen inzake ecologie en
kostenefficiëntie van de nieuwe omzendbrief KB /BZ 2017/4.
De bestekken van de raamovereenkomsten voor de aankoop
van stationwagens, volumewagens en de leasing van wagens
zullen voldoen aan de nieuwe en strengere eisen.
Ontwikkelen webtool omzendbrief dienstvoertuigen: Voor de Agentschap Facilitair Bedrijf
inregeling van de omzendbrief dienstvoertuigen wordt er een
webtool ontwikkeld op basis waarvan de klanten voertuigen
kunnen kiezen binnen de regels van de omzendbrief en
kunnen kijken wat het aanbod aan voertuigen is binnen de
regels van de omzendbrief.
Gids tegen sociale dumping

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - eerste
en Departement Kanselarij
jaarhelft - Op
en Bestuur
schema

Uitbreiding van de samenwerking met SIOD: Op 18 november Departement Kanselarij en
2014 werd een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen het Bestuur en het Agentschap
Facilitair Bedrijf en de federale SIOD (Sociale Inlichtingen- en Facilitair Bedrijf
Opsporingsdienst) dat tot doel heeft misbruiken efficiënter
op te sporen via wederzijdse uitwisseling van gegevens. Dit
protocol werd reeds uitgebreid naar schoonmaak- en
bewakingsopdrachten. De resultaten van de samenwerking
werden positief geëvalueerd. Op basis hiervan zal dit
samenwerkingsprotocol in het kader van het Vlaams
Samenwerkingsforum OO uitgebreid worden naar alle
entiteiten van de Vlaamse overheid.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

De werkgroep ‘tegengaan sociale dumping’ van het Vlaams
Samenwerkingsforum overheidsopdrachten’ is bijeengekomen op 30/11/2016,
16/12/2016 en 27/01/2017. Momenteel ligt een ontwerp van gids tegen sociale
dumping voor gebouwen ter bespreking. De ontwerpversie van deze gids is
besproken in de werkgroep ‘tegengaan sociale dumping’ en zal dit kwartaal
worden gefinaliseerd.
Een ontwerp van samenwerkingsprotocol tussen het Vlaams Gewest en SIOD
(op basis van het huidige SIOD- HFB protocol) is opgemaakt. Dit wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de betrokken entiteiten.

Ondersteuning van het initiatief 'eerlijke natuursteen'.
Febenat wil met dit initiatief een transparante, efficiënte,
goede en betrouwbare aanpak van de problematiek bij de
ontginning en productie van natuursteen, en dat vanuit een
multistakeholderorganisatie.

Departement Kanselarij en ● 2017 - eerste
Bestuur en het Departement
jaarhelft - Op
Werk en Sociale Economie
schema

Het initiatief ‘Eerlijke Natuursteen’ van Febenat wordt tot 31 mei 2018
ondersteund door de Vlaamse minister van Sociale Economie, Liesbeth
Homans, in het kader van de subsidieoproep die als doel heeft het
maatschappelijk verantwoord ondernemen breder te verspreiden in bedrijven
en organisaties. In het kader van dit initiatief is een werkgroep opgericht rond
due diligence (gedragscode, auditorganisaties, klachten, sancties, etc ) en een
werkgroep rond overheidsopdrachten. Er is tevens afstemming hieromtrent
met de Nederlandse collega's.

Agentschap Wegen en
Testcase LCCA wegontwerp: Adhv een testcase beslissen of
AWV de LCCA-methodiek voor bepaalde projecten structureel Verkeer
gaat gebruiken. Daarnaast uitklaren hoe dit concreet te doen:
aankoop software en berekeningen zelf uitvoeren ism EBS of
studiebureau LCCA berekeningen laten uitvoeren en dit dus
mee opnemen in de klassieke aanbesteding.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Er is een wegenproject geselecteerd: doortrekking N41 tussen Aalst en
Dendermonde. Er zal een opdracht in de markt geplaatst worden om voor het
desbetreffende project een voorontwerp & in ontwerpfase de LCCA
berekening uit te voeren.

Maatschappelijk kosten doorrekening in onderhoudsstrategie Agentschap Wegen en
autosnelwegen: LCCA-methodologie is ingebouwd in het PMS- Verkeer
systeem (berekening onderhoudsbehoefte) van de
autosnelwegen. De "total cost of ownership" omvat
momenteel enkel onderhoudskosten (incl. eventuele
reconstructiekosten) van de bestaande infrastructuur over
een periode van 20 jaar.
Momenteel is er een CEDR-onderzoeksproject lopende i.v.m.
maatschappelijke kosten en baten (i.h.b. beschikbaarheid,
veiligheid, milieu, socio-economisch). De bedoeling is om,
eens dit project afgerond is (eind 2017), te bekijken in welke
mate dit geïntegreerd kan worden in het PMS zodat
onderhoudsstrategieën niet enkel op basis van
constructiekosten (eigenlijk de zogenaamde
agentschapskosten) bepaald worden.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Nog
niet gestart

CEDR onderzoek afwachten, daarna kunnen passen concrete stappen gezet
worden.

Testcase duurzaamheidseisen gunning: AWV is lid van de
Agentschap Wegen en
werkgroep “Green Public Procurement” van het
Verkeer
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, samen met o.a. de
Waalse en Brusselse collega’s, en heeft zich kandidaat gesteld
om een nieuw pilootproject te lanceren waarin
duurzaamheids-eisen in de gunning worden opgenomen. Het
gebruik van duurzame alternatieven, bv. asfalt geproduceerd
bij verlaagde temperatuur, kan zo gestimuleerd worden.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Criteria voor de beoordeling van duurzaamheidseisen in wegenisbestek zijn in
opmaak. Midden mei zal gestart worden aan de opmaak van een testbestek dat
vervolgens de markt zal geplaatst worden.

Agentschap Wegen en
Verkeer

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Bestekteksten voor wegenprojecten die bonussen mogelijk maken zijn
opgemaakt.

Waarborgtermijn werken verlengen: Kwaliteitsvol werk is ook Agentschap Wegen en
Verkeer
duurzaam werk. Daarom worden verschillende technieken
bekeken die tot een hogere kwaliteit leiden. Eén ervan is het
verlengen van de waarborgtermijn voor werken, waarvoor nu
proefprojecten worden opgevolgd.
Een verlengde waarborg tot 10 jaar werd voor de eerste keer als proefproject - toegepast op de A17 (BruggeRuddervoorde, richting Kortrijk) uitgevoerd begin 2014. De
defintieve resultaten daarvan zullen we dus over 7 jaar
kennen.
Ondertussen is de heraanleg van de A3 (Bertem-Sterrebeek,
richting Brussel) ook aanbesteed met een waarborgperiode
van 10 jaar (uitvoering dit jaar).

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Geen te ondernemen stappen.

Advanced testing: triaxiaalapparatuur: In het kader van de
Strategische doelstellingen - OD 15 - project Vlaamse Baaien
starten we een dossier voor de aankoop en
operationalisering van de benodigde labo-apparatuur voor
ontwerpen van off shore en near shore constructies.

Departement Mobiliteit en
Openbare Werken
Afdeling Geotechniek

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

tot op 22/03/2017: Opstart verkennend marktonderzoek bij Europese
leveranciers en producenten van hoog technologische geotechnische labo
apparatuur. Bespreking ingepland op 22/03/2017 met vertegenwoordigers van
UGent voor het aftoetsen van opportuniteiten, noden en
samenwerkingsmogelijkheden in het kader van de leerstoel Marine
Geotechnics.

stuurgroep aanbesteden 2.0: Het doel van de stuurgroep is,
zoals door de minister geformuleerd, om te komen tot ‘een
resultaatsgerichte samenwerking met het oog op het
realiseren van een efficiënte manier van aanbesteden met
win-win voor alle partijen, evenwel rekening houdend met de
vigerende regelgeving’. Concreet zullen we dit vertalen rond
een stuurgroep waarbij het onderwerp zich toespitst op
‘Contractinnovatie binnen het beleidsdomein Mobiliteit en
Openbare Werken’. Het gaat dan om het hanteren van
innovatieve contractclausules en contractvormen die de
aanbodzijde stimuleren om innovatieve voorstellen te doen
(bvb. prestatiegerichte of functionele vereisten) of
belangrijke efficiëntie- en effectiviteitswinsten genereren
(leasingformules, product-dienst-combinaties, …). Er dient
halfjaarlijks een topic afgewerkt te worden.

Departement Mobiliteit en
Openbare Werken
Technisch Ondersteunende
Diensten

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Op 9 februari 2017 is een eerste stuurgroep 'aanbesteden 2.0' samengekomen.

Bonus wegenwerken die kwaliteitseisen overstijgen:
Bonussen mogelijk maken voor wegenwerken die de
vooropgestelde kwaliteitseisen overstijgen.
Aannemers kunnen zo gestimuleerd worden om meer te
doen dan het voorgeschreven minimum.

Volgende agendapunten zijn aan bod gekomen:
De verschillende entiteiten van MOW hebben elk één case gepresenteerd
omtrent contractinnovatie.
Het PPS kenniscentrum heeft een presentatie gegeven over de thema’s
‘meerwaarde’ en ‘standaardisatie’. De aanwezige beroepsfederaties hebben
hun aandachtspunten/bezorgdheden meegeven omtrent contractinnovatie.
Resultaat van de vergadering: Afspraak om halfjaarlijks af te ronden (=
resultaat) rond bepaalde topic. Volgende vergadering : 24 april 2017

Amoras: De Antwerpse mechanische ontwatering, recyclage
en applicatie van Slib is een project dat een duurzame en
langdurige oplossing voor de berging en verwerking van
onderhoudsbaggerspecie zoekt. Er worden verschillende
pistes onderzocht om dit slib te hergebruiken in een nuttige
toepassing. Dit door middel van overeenkomsten met
verschillende onderzoeksinstellingen.
Onderzoek en ontwikkeling is in de eerste plaats een
theoretische bezigheid waar men niet van mag verwachten
dat er iets concreet uit voortkomt. Het beoogde doel is het
ontwikkelen van minstens 1 praktische toepassing.

Departement Mobiliteit en ● 2017 - eerste
Openbare Werken
jaarhelft - Op
Afdeling Maritieme Toegang
schema

De stortplaats voor het ontvangen van vervuilde specie is gedeeltelijk ingericht
en er kan reeds vervuilde specie geborgen worden. De studie omtrent het
hergebruik van vervuilde specie als cementvervanger loopt nog.

Werkgroep Levenscyclusdenken

Waterwegen en Zeekanaal

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

De werkzaamheden van de werkgroep Levenscyclusdenken zitten op schema.

Proefproject kunststof damplanken

Waterwegen en Zeekanaal

● 2017 - eerste
jaarhelft Gerealiseerd

De werf is uitgevoerd. Besluit: grondkerende vezelversterkte kunststof
damplanken zijn weldegelijk een alternatief voor stalen damplanken voor het
realiseren van een oeververdediging.

Beperken van CO2 uitstoot

Waterwegen en Zeekanaal

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Er werd een deskstudie uitgevoerd en er werd contact genomen met relevante
stakeholders binnen de Vlaamse overheid (AWV, KB) teneinde de actuele
status van initiatieven in kader van CO2-reductie in kaart te brengen en
mogelijkheden na te gaan van synergiën en opportuniteiten van een
gemeenschappelijke aanpak. Hierrond wordt ook afgestemd met De Vlaamse
Waterweg nv.

Opdracht verbreden vak Wijnegem-Antwerpen:
gunningscriterium duurzaam transport

nv De Scheepvaart

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Er werd een verkennend onderzoek uitgevoerd bij collega-entiteiten die reeds
bestekken hebben geschreven met als gunningscriterium een beperkte CO2
uitstoot.
Het resultaat hiervan zijn contacten met W&Z (omdat zij ook iets rond CO2uitstoot willen opstarten) en een voorbeeldbestek van Wegen en Verkeer.

Groenonderhoud: Gedeeltelijke uitvoering door
personeelleden sociale tewerkstelling

nv De Scheepvaart

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

In dit verband voert De Vlaamse Waterweg een “nieuwe kansen beleid”
waarbij in uitvoering van de wet op het welzijn nieuwe kansen worden
geboden aan de specifieke doelgroep binnen de sociale economie. In het
bestek van de maaiwerken 2016-2017 is opgenomen dat groen-beheerwerken
die zich van andere beheerwerken onderscheiden o.w.v. het erg
arbeidsintensieve karakter mogen uitgevoerd worden door de sector sociale
economie. De kandidaat uitvoerder dient in dit verband één of meerdere
samenwerkings-overeenkomsten met deze sector af te sluiten. Daarnaast
lanceerde de Dienst Milieucoördinatie in januari 2017 twee
onderhandelingsprocedures voor uitvoering hakhoutbeheer, het vrijmaken van
langsgrachten en bestrijding Amerikaanse Vogelkers door sector sociale
economie. De evaluatie van deze opdrachten was zeer positief, waardoor er
intern beslist is gelijkaardige opdrachten te herhalen in de toekomst.

Opleidingen alternatieve aanbestedingsvormen

nv De Scheepvaart

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Betrokken personeelsleden kunnen ten allen tijde deelnemen aan individuele
opleidingen rond dit thema via een individuele aanvraag; in het vormingsplan
2017 werd voor De Vlaamse Waterweg de mogelijkheid ingeschreven voor een
opleidingstraject overheidsopdrachten (nieuwe wetgeving); opleidingen
onderhandelingstechnieken kunnen op vraag van betrokken leidinggevenden
in groep worden aangeboden op basis van een bestaand raamcontract.

Hergebruik van baggerspecie

Waterwegen en Zeekanaal

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Binnen het USAR (Using Sediment As a Resource) werkt W&Z samen met
partners uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk om nuttige
toepassingen voor baggerspecie te ontwikkelen en/of te verfijnen om
zodoende de kost van baggerwerken te reduceren en bij te dragen aan een
circulaire economie. Halfjaarlijks wordt in één van de deelnemende landen een
voortgangsoverleg georganiseerd.
Elke partner voert een pilootproject uit waarbij een nuttige toepassing van
baggerspecie in de praktijk wordt gebracht. Het pilootproject van W&Z omvat
de gecombineerde uitvoering van bagger- en dijkwerken. De opdrachtnemers
worden verplicht om baggerspecie uit een onderhoudswerk als alternatieve
grondstof te gebruiken bij het uitvoeren van een dijkwerk. De kandidaatopdrachtnemers zijn vrij om zelf een uitvoeringsmethode te ontwikkelen.
Zodoende wordt de markt gestimuleerd tot innovatie.
Dit betekent dat de opdrachtdocumenten sterk moeten worden uitgewerkt op
het vlak van het resultaat dat W&Z als opdrachtgever wenst gerealiseerd te
zien en dat voldoende kwaliteitscontroles tijdens de uitvoering moeten worden
ingebouwd. Bovendien dient voorafgaand aan de aanbesteding voldoende
rechtszekerheid te worden bekomen met betrekking tot de
vergunningstechnische realiseerbaarheid van het project. W&Z staat dus in
voor het bekomen van een omgevingsvergunning (inclusief MER). In de periode
oktober 2016-31 maart 2017 werd het ontwerp uitgewerkt van bagger- en
dijkwerken en werd de MER procedure voorbereid. Het project verloopt
volgens planning.
De verdere uitwerking van het project is complex omwille van veranderende
wetgeving inzake omgeving, archeologie, onteigeningen en
overheidsopdrachten.

Agentschap voor Maritieme ● 2017 - eerste
ISO14001: Afdeling kust heeft met het ISO14001Dienstverlening en Kust
implementatietraject belangrijke stappen gezet om haar
jaarhelft - Op
Afdeling Kust
aanbestedingsprocessen en uitvoeringsprocessen van
schema
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten in
substantiële mate duurzamer te maken. Daarom vraagt MDK
dat alle inschrijvers de specifieke milieurisico’s van hun
activiteiten beoordelen en gepaste maatregelen nemen om
de milieurisico’s te beperken. Het implementeren van het
concept lifecycle analyse als aankoopcriterium in de
bestekken, wordt onderzocht

Een bestek wordt opgemaakt om de controle op de werf door een
milieucoördinator mogelijk te maken. Realisatie van het bestek en op de markt
zetten is voorzien tegen ten laatste eind juni

Kind en Gezin
Raamcontract desktopsystemen Kind en Gezin 2017: Dit
project omvat het raamcontract voor de aankoop van pc's en
printers, alsook de bijhorende verbruiksgoederen, die
enerzijds een zware impact hebben op het milieu bij een
verkeerd gebruik en verwerking, en anderzijds zeer gevoelig
zijn voor productie in slechte arbeidsomstandigheden. Bij het
opstellen van het bestek werden de volgende bijkomende
bepalingen opgenomen:
* Administratieve bepalingen: Mogelijkheid tot controle op
de arbeidsvoorwaarden bij de producent;
* Technische bepalingen: Een twintigtal gerichte
voorwaarden m.b.t. milieuvriendelijkheid en de bijhorende
uitvoeringsvereisten, die o.a. het energieverbuik bij het
gebruik moeten verlagen en de vervuiling door
verpakkingsmaterialen. Met het oog op een verlenging van
de gebruiksduur wordt ook de mogelijkheid tot extra
garantieperiodes mee opgenomen in de
kwaliteitsbeoordeling.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Het dossier is momenteel in de laatste fase van de gunning.

Kind en Gezin
Aanbesteding kuisen centrale administratie: In de
aanbesteding voor het kuisen van de centrale administratie
wordt er aandacht gegeven aan verschillende
duurzaamheidscriteria. Er zal bij de gunning en tijdens de
uitvoering van de werken rekening gehouden worden met
sociale aspecten en het gebruik van duurzame producten. Zo
dienen de firma's te bewijzen dat ze conform zijn met de
Belgische sociale wetgeving en aandacht moeten hebben aan
sensibilisering en opleiding voor hun personeel, etc. De
poetsmiddelen moeten verder biologisch afbreekbaar zijn en
de verpakkingen moeten tot een minimum herleid worden.
Dit zal getest worden bij de inschrijvingsdossiers en tijdens de
uitvoering.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Het betreffende bestek is in opmaak.

Sport Vlaanderen zet in op duurzame aankopen bij
opdrachten

Sport Vlaanderen

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Sport Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld een duurzaam en ethisch
verantwoord aankoopbeleid te voeren. Daarom neemt Sport Vlaanderen in
haar bestekken voor de aankoop van bijvoorbeeld kledij duurzame elementen
op met betrekking tot het product zelf, de verpakking en waar mogelijk ook het
transport.
Ook in volgende opdrachten werden duurzame elementen ingeschreven:
- Gebruik van FSC-gelabeld hout (Boogschietstand in centrum Herentals.)
- Toepassen strengere eisen dan wettelijke normering (K-peil van 26 gymhal
Hofstade).
- Onderzoek naar energiemonitoring (vb. sporthal centrum Gent).
- In bestekken ivm HVAC en/of elektriciteit wordt steeds
gebouwbeheersysteem gevraagd met als doel controleren/optimaliseren
energiehuishouding (vb. klaslokalen centrum Gent).
Daarnaast wordt er momenteel werk gemaakt van een checklist met criteria en
principes die als leidraad dient bij het uitschrijven van een overheidsopdracht.
Een van die criteria is het inschrijven van duurzame elementen in de bestekken.

Sport Vlaanderen bekijkt of opdrachten kunnen
voorbehouden worden voor sociale
tewerkstellingsmaatschappijen

Sport Vlaanderen

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Voor een aantal opdrachten wordt reeds bekeken of deze kunnen
voorbehouden worden voor sociale tewerkstellingsplaatsen of worden deze
minstens aangeschreven. Zo werd in deze periode het bestek voor
groenonderhoud in Sport Vlaanderen Hofstade uitsluitend verstuurd naar
sociale werkplaatsen en werd de opdracht voor beplantingswerken in Sport
Vlaanderen Brugge en de omheining van de boogschietstand te Sport
Vlaanderen Herentals gegund aan een sociale tewerkstellingsplaats.
Daarnaast wordt er momenteel werk gemaakt van een checklist met criteria en
principes die dient als leidraad bij het uitschrijven van overheidsopdrachten.
Eén van die criteria is voorbehouden van opdrachten voor sociale
tewerkstellingsmaatschappijen.

Vlaamse Dienst voor
Actieplan Duurzame en innovatiegerichte
Arbeidsbemiddeling en
overheidsopdrachten: - Nieuwe raamovereenkomst voor
Beroepsopleiding
drukken cursussen reserveren voor de sociale economie
- Aanstellen architect om gevelrenovatie uit te voeren gericht
op verminderen energieverbruik VDAB Anderlecht
- Renovatie stookplaatsen van VDAB Genk, Mechelen en
Tongeren gericht op verminderen energieverbruik
- Uitschrijven overheidsopdracht voor de begeleiding naar
werk van NEET-jongeren (Not in employment, education or
training)
- Aankoop LNG (liquid natural gas) simulator voor opleidingen
binnen de scheepvaartsector.
- Aankoop 3D-scanners voor de bouwopleidingen. Hiermee
worden via scan to BIM (building information model)
objecten vastgelegd in een wolk van meetpunten en 3D BIM
modellen gemaakt van de scandata ter informatie van de
aannemers.

Duurzaam aankoopbeleid - Referentiemeting 2017

● 2017 - Q1 - Op
schema

- De opmaak voor het bestek voor de raamovereenkomst voor het drukken van
cursussen, gereserveerd voor de sociale economie, zit in de eindfase en kan
weldra gepubliceerd worden.
- Innovatieve Overheidsopdracht met gebruik van 'Social Impact Bonds' voor de
begeleiding naar werk van NEET jongeren: er zijn onderhandelingen lopende
met het HIVA en KOIS over hoe het concept SIB optimaal kan ingezet worden,
en over wat de inhoud van de begeleiding van de NEET jongeren zal moeten
inhouden. De opstartdatum van het experiment is bij gevolg nog niet gekend.
- De architect voor de renovatie van de de gevel in VDAB Anderlecht is nog niet
aangesteld, daar er nog gewacht wordt op goedkeuring van tweede eigenaar
Bruxelles Formation.
- De opening van de offertes voor de energiebesparende renovatie van
stookplaatsen VDAB Genk, Mechelen en Tongeren is voorzien eind maart 2017.
De uitvoering van de werken start vanaf juni 2017.
- Aankoop LNG simulator: de bestelling is geplaatst op 14 maart.
- Aankoop 3D-scanners voor de bouwopleidingen: (LN-100 van Topcon): er is
een demo aangevraagd voor de vakexperten en de mensen van Topcon zijn een
voorstel aan het uitwerken (materiaal/opleiding/prijs).

Vlaamse Milieumaatschappij ● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Een audit gericht op de evaluatie van het gebruik van duurzaamheidscriteria in
de overheidsopdrachten van de VMM staat gepland op 25/04/2017.

Pilootproject m.b.t. het onderzoek naar het naleven van IAO- Departement Werk en
conventies en mensenrechten in overheidsopdrachten
Sociale Economie
textiel. Met dit project zullen aankopers van de Vlaamse
overheid en lokale besturen hun textielleveranciers kunnen
doorlichten, d.w.z. nagaan of die de fundamentele
arbeidsrechten en mensenrechten respecteren.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Ondertussen werken reeds 7 gemeenten, intercommunales en een Vlaamse
overheidsdienst mee aan deze piloot. Voor de Vlaamse overheid werkt het
Facilitair Bedrijf mee met een opdracht voor persoonlijke
beschermingsmiddelen. Van de opdrachtnemer werden een ingevulde
vragenlijst en stavingstukken ontvangen. Deze worden momenteel onderzocht
en kunnen in de toekomst mogelijk aanleiding geven tot het uitvoeren van een
of meerdere audits.

Pilootdossiers opstarten waarbij het gunningscriterium
duurzaamheid beduidend doorweegt

Vlaamse Landmaatschappij
Afdeling Projectrealisatie

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

De voorbereiding is gestart om de pilootdossiers te selecteren.

Innovatieve bodemsanering

Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

De opdrachten voor enkele innovatieve (bodem)saneringen zijn gelanceerd.
Hierbij focussen we ons op waterbodemonderzoek en -sanering, en op
scheidings- en valorisatietechnieken bij stortplaatsen.
Een pilootproject met fytoremediatie loopt en wordt van nabij opgevolgd.

Voorbehoud maatwerkbedrijven

Vlaams Agentschap voor
● 2017 - eerste
Personen met een Handicap
jaarhelft Gerealiseerd

De druk voor het magazine ST*RK m.b.t. de jaargangen 2016 en 2017 werd
uitbesteed aan maatwerkbedrijf Nevelland.

Opstart Green Deal Circulair Aankopen: Met de Green Deal
willen we binnen de twee jaar circulaire aankoopprojecten
helpen realiseren en kennis over circulair aankopen
ontwikkelen, delen en verspreiden.

Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij

Vlaanderen Circulair, het knooppunt voor de circulaire economie in
Vlaanderen, zal op 8 juni samen met meer dan 130 deelnemende bedrijven en
organisaties en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege de aftrap
geven voor de ‘Green Deal Circulair Aankopen’. 87 aankopende organisaties
(gaande van overheidsbedrijven zoals de OVAM en de VRT, over lokale
besturen zoals Stad Kortrijk of Stad Gent, tot bedrijven en financiële
instellingen als Ikea, Colruyt, Janssen Pharmaceutica, ING…) en 47
ondersteunende partijen (onderzoeksinstellingen, federaties…) zullen samen
met minister van Omgeving de Green Deal Circulair Aankopen ondertekenen.

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

De Green Deal bouwt verder op inspanningen die binnen de OVAM en het
vroegere Plan C geleverd werden om circulair aankopen te promoten. Zo was
er het project ‘De Circulaire Aankopers’ waarmee OVAM en Bond Beter
Leefmilieu lokale besturen lieten experimenteren met circulair aankopen. De
ondertekenaars van de Green Deal zullen zich engageren om samen meer dan
150 circulaire aankoopprojecten te realiseren tegen eind 2019. Een mooie
hefboom voor de circulaire economie in Vlaanderen.

Departement Leefmilieu,
Duurzame constructie van een nieuwe bijenhal – Vlaams
Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu De Helix Natuur en Energie

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

De opdracht is gestart op 13 februari 2017.

Ondersteuning aan aankopers en dossierbehandelaars
binnen de Vlaamse overheid bij de verduurzaming van hun
overheidsopdrachten

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Ondersteuning verloopt zoals voorzien:
- Advies op maat: advies gegeven of samenwerking lopende voor 6
aankoopdossiers (5x HFB / 1x andere) in 2017
- TWOL Controle criteria werd opgestart. Een plan van aanpak i.v.m. opdracht
één (TCO-instrument voor verlichtingssystemen) is in voorbereiding
- Cofinanciering van infrastructuurprojecten loopt zoals voorzien

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

overleg zal plaatsvinden voor eind juni 2017

Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie

Overleg met de koepelorganisatie van de sociale
Agentschap Natuur en Bos
werkplaatsen teneinde vraag en aanbod beter op elkaar af te
stemmen.

Aandacht voor duurzaamheid bij gebouwen loodsenproject Agentschap Natuur en Bos
(over heel Vlaanderen worden nieuwe loodsen gebouwd voor
de arbeidersploegen)

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Dit project loopt

Oprichten werkgroep duurzaamheid die punten, zoals de
reductiedoelstellingen inzake CO2-emissies en de integratie
van het concept ‘levenscycluskost’, nader zullen bekijken

Agentschap Natuur en Bos

● 2017 - Nog niet Nog niet opgestart
gestart

Informatie Vlaanderen diviersifieert in profielen bij
outsourcing – bv. samenwerking met Passwerk om tijdelijke
capaciteitstekorten op te vangen

Agentschap Informatie
Vlaanderen

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Evaluatie mini-competitie

Agentschap
Overheidspersoneel

● 2017 - Nog niet Er zullen binnen de taskforce raamcontracten concrete afspraken worden
gemaakt m.b.t. een plan van aanpak.
gestart

Informatie Vlaanderen ontwikkelt standaard
bestektekstfragmenten waarmee overheden in Vlaanderen
kunnen borgen dat uitbestede digitaliseringsprojecten
optimaal bijdragen aan de realisatie van de Vlaanderen
Radicaal Digitaal ambities.

Agentschap Informatie
Vlaanderen

Wegens andere prioriteiten heeft dit enige vertraging opgelopen. Er wordt
● 2017 - eerste
jaarhelft - Kleine binnen Informatie Vlaanderen bekeken hoe dit kan opgevangen worden.
afwijking

Overheidsopdrachten m.b.t. aankoop en papier
stembiljetten: bij de organisatie van de lokale en provinciale
verkiezingen is een enorme hoeveelheid papieren
formulieren noodzakelijk (oproepingsbrieven, stembrieven,
…). Bij de overheidsopdracht voor de levering van dit
stempapier zal duurzaam bosbeheer worden vereist.

Agentschap Binnenlands
Bestuur

● 2017 - Nog niet Deze opdracht zal pas eind 2017 of begin 2018 plaatsvinden. Men zal niet
alleen kijken naar duurzaam bosbeheer maar ook rekening houden met
gestart
kwalitatief minder duurzaam papier. Duurzaam in de betekenis van minder
heel hoge kwaliteitsvereisten. Dit is milieuvriendelijker. Of dit zal lukken is
momenteel nog onduidelijk.

Overheidsopdrachten m.b.t. ontwikkeling van software voor
kandidaten- en resultatenbeheer

Agentschap Binnenlands
Bestuur

Deze opdracht is gestart en lopende. Momenteel wacht men op het arrest van
● 2017 - eerste
jaarhelft - Kleine de RvS.
afwijking

Verduurzamen opdracht Schoonmaakdiensten Brussel

Agentschap Integratie en
inburgering

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Informatie Vlaanderen heeft in Q4 2016 met Passwerk, een organisatie die
mensen met een autismespectrumstoornis tewerkstelt, samengewerkt om
tijdelijke capaciteitstekorten op te vangen.
In concreto ging het over 2 Passwerk medewerkers die de GRB-mutatiedetectie
ondersteunden. In 2017 worden opnieuw Passwerk medewerkers ingeschakeld
voor dit soort opdrachten.

op schema (opgenomen in bekendmaking). Kandidaatstellingen geopend op
27.04.2017

Evaluatie en testen van de duurzaamheidsmeter HFB (samen GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap
met IDS) in een pilootdossier
Onderzoeken hoe levenscycluskostenanalyse (LCC) kan
worden toegepast op scholenbouw

GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap

Acties n.a.v. Vlaams Plan overheidsopdrachten

Agentschap voor
Onderwijsdiensten

Duurzaam aanbesteden in onderwijs

● 2017 - Nog niet Dit project is nog niet opgestart
gestart
● 2017 - eerste
jaarhelft Gerealiseerd
● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

onderzoek afgerond, kan momenteel niet worden toegepast, omwille van
gebrek aan methodiek en normen. Enkel gebruikt in fase voorontwerp.

Departement Onderwijs en
Vorming

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Dit wordt gepland door in 2017 via schooldirect met de scholen te
communiceren.

Innovatie in overheidsopdrachten

Departement Onderwijs en
Vorming

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

•24/2/2017 Bestek 2017/01 Onderzoek naar Wjdsbesteding van leraren in het
basis- en secundair onderwijs gepubliceerd; component innovatie in:
onderzoeksopdracht, onderhandelingen, laagdrempelige selectiecriteria,
informatiesessie, gunningscriterium kwaliteit en haalbaarheid van het
onderzoeksvoorstel (40%), technische specificaties .
•14/3/2017 Overleg met IF over prijs/kwaliteit bij onderzoeksopdrachten.

Opnemen gunningscriterium “duurzaamheid en
milieuvriendelijkheid

Toerisme Vlaanderen

● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

Deze actie is deels uitgevoerd

Inzetten op duurzaam en innovatief inkopen - actieplan
‘Energie-efficiëntie’

Instituut voor Landbouw- en ● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
Visserijonderzoek
schema

- In het ondernemingsplan 2017 van AgODi is de doelstelling om een audit EPD
uit te voeren ingeschreven. Deze audit zal gebeuren met een externe partner.
De nodige voorbereidende stappen worden nu genomen.
- Vanaf 15/2 neemt AgODi een aantal dienstverleningspakketten af bij HFB.
Aankopen van goederen en diensten gebeuren vanaf dan via facilipunt

Er werd een nieuwe medewerker aangeworven om de energie-efficiëntie in
kaart te brengen. Deze persoon voert de voorbereidende studies uit en
bespreekt samen met de Directieraad de te ondernemen stappen.

SD 6 Inzetten van overheidsopdrachten als ondersteunend instrument bij strategische projecten

Projecten
Titel

Trekkende organisatie

Status

Duiding

Uitvoeren van de aanbevelingen uit
toegankelijkheidsscreenings van gebouwen in eigen beheer

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - Q1 Enkele gebouwen zijn lopende. Voor een aantal gebouwen moet dit nog
Kleine afwijking opgestart worden.

Toepassing duurzaamheidsinstrument: Door toepassing van
het duurzaamheidsinstrument streven we naar een
vermindering van de milieudruk van onze gebouwen op alle
vlakken. Op die manier dragen we bij aan de realisering van
het klimaatprogramma m.b.t. gebouwen. Het
duurzaamheidsinstrument gebouwen wordt toegepast in
minstens twee toekomstige bouwprojecten.

Agentschap Facilitair Bedrijf ● 2017 - eerste
jaarhelft - Op
schema

De nieuwe duurzaamheidsmeter GRO wordt consequent in alle bouwprojecten
toegepast waar een stedenbouwkundige bouwaanvraag vereist is. In projecten
zonder stedenbouwkundige bouwaanvraag of zeer beperkte projecten worden
de criteria die van toepassing zijn inhoudelijk naar bestekeisen vertaald. Voor
dit soort projecten zou de administratieve last van de duurzaamheidsmeter te
hoog zijn.

Reductie CO2 via energiebewust aankoopbeleid:
Vlaamse Dienst voor
Ondersteunen van het VDAB energiebeleid 2015-2020 met de Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding
invulling van het art 5 van de richtlijn 2012/27/EU

● 2017 - Q1 - Op
schema

Het actieplan ter uitvoering van het VDAB energiebeleid is in uitvoering.

Ontwikkeling & onderzoeksproject: AWV verkent en hanteert Agentschap Wegen en
Verkeer
het potentieel van vernieuwende contractvormen. In 2015
werd bvb. een onderzoeks- en ontwikkelingsproject opgestart
m.b.t. de uitwerking van een lijst van mogelijke prestatieindicatoren die toelaat om de performantie van
verkeerslichtenregelingen in te schatten.

● 2017 - eerste
jaarhelft Gerealiseerd

Het onderzoeks- en ontwikkelingsproject heeft geresulteerd in het opstellen
van een onderzoeksrapport met daarin alle bevindingen van de
opdrachtnemer. Op vandaag zijn er onderhandelingen lopende met de
opdrachtnemer ifv het opstellen van een addendum op de oorspronkelijke
overeenkomst voor het aanwenden van (een beknopte versie van) deze
onderzoeksresultaten door laatstgenoemde in geschreven publicaties en op
studiedagen.

