REKENHOF

Raamcontracten

Opvolging van eerdere aanbevelingen over
raamcontracten
Verslag van het Rekenhof aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers

Brussel, februari 2008

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.

wettelijk depot
druk

adres

tel
fax
Internetsite

D/2008/1128/01
N.V. PEETERS S.A.

Rekenhof
Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel
02-551 81 11
02-551 86 22
www.rekenhof.be

REKENHOF

Raamcontracten

Opvolging van eerdere aanbevelingen over
raamcontracten

Verslag van het Rekenhof aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers

Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering
van het Rekenhof van 6 februari 2008

Samenvatting

De overheid kan belangrijke besparingen realiseren door aankopen gegroepeerd,
via raamcontracten, te doen. Door de grote volumes kunnen lagere prijzen worden
bedongen en de kosten van het aankoopproces zijn kleiner omdat slechts éénmaal
een aankoopprocedure moet worden toegepast. Vooral kleinere klanten binnen de
overheid zijn tevreden met deze besparingen, omdat ze door hun beperkte personeelscapaciteit onmogelijk de hele aanbestedingsprocedure zelf kunnen organiseren. Door een beroep te doen op raamcontracten is de klant ook zeker van de
kwaliteit en voldoet hij aan de reglementering op de overheidsopdrachten.
Midden 2002 werd het Federaal Aankoopbureau (FAB), dat verantwoordelijk was
voor het sluiten van raamcontracten, afgeschaft en vervangen door de dienst
FOD-overschrijdende Raamcontracten (FOR). Deze reorganisatie was voor het
Rekenhof aanleiding om een audit uit te voeren naar het rechtmatig en doelmatig
functioneren van FOR en het kader waarbinnen deze dienst werkt. Uit de audit
(2005) kwam een positief beeld van FOR naar voren maar de audit bracht ook
een aantal knelpunten aan het licht.
Na twee jaar achtte het Rekenhof het nuttig te evalueren in welke mate de
belangrijkste knelpunten zijn verholpen. Het onderzocht of de raamcontracten
goed worden benut en of het productassortiment voldoende uitgebreid is. Een
groot deel van dit onderzoek gebeurde aan de hand van een vergelijking met
andere centrale aankoopbureaus in binnen- en buitenland.
Het Rekenhof stelt vast dat sinds 2005 verbeteringen zijn gerealiseerd. De minister
van Ambtenarenzaken verkreeg de terugkeer van het Ministerie van Defensie bij
het Netwerkoverleg, een ingenieur werd in dienst genomen, FOR boekte grote
vooruitgang in de berekening van de besparingen op de aangeboden contracten, ze
volgt de catalogus op het internet op en een klantenonderzoek werd uitgevoerd.
De nieuwe audit van het Rekenhof wijst echter ook uit dat op enkele essentiële
punten weinig of geen vooruitgang is geboekt. Zowel het gebruik van de raamcontracten als de ontwikkeling van nieuwe raamcontracten kunnen beter, zodat
mogelijke besparingen onbenut blijven. Het Rekenhof is van oordeel dat bij
komende besparingen kunnen worden gerealiseerd door een doeltreffender aankoopbeleid. Vooral grote federale overheidsdiensten maken weinig gebruik van de
raamcontracten die FOR aanbiedt. Uit het onderzoek blijkt dat er een markt
bestaat voor nieuwe, potentieel zeer gunstige, raamcontracten voor leveringen en
diensten met betrekking tot telecommunicatie en vaste telefonie, ICT, catering en
energie waar de federale overheid voorlopig niet op inspeelt.
Belangrijkste oorzaken voor deze knelpunten zijn volgens het Rekenhof:
•

ontbrekende regelgeving, onder meer voor de organisatie van elektronische veilingen, het werken met “leading FOD’s”, omkadering van het netwerkoverleg, enz.

•

het tekort aan middelen voor FOR, zodat een verdere uitbreiding van het
productgamma niet haalbaar is en er soms onderbrekingen in het aanbod
van de contracten ontstaan;

•

het ontbreken van een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het
aankoopbeleid binnen de federale overheid, onder meer gekenmerkt door
het ontbreken van een federale aankoopstrategie, versnippering van
bevoegdheden over allerlei diensten, onvoldoende afstemming en gebrekkige communicatie tussen de FOD’s en openbare instellingen enerzijds en
FOR anderzijds.
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In zijn antwoord onderschrijft de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen de bevindingen en conclusies van deze opvolgingsaudit. De minister wenste, gezien de politieke actualiteit,
geen standpunt in te nemen over de te nemen beslissingen.
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Inleiding

1

Aanleiding van het onderzoek

De overheid kan belangrijke besparingen realiseren door aankopen gegroepeerd,
via raamcontracten, te doen. Door de grote volumes kunnen lagere prijzen worden
bedongen en de kosten van het aankoopproces zijn kleiner omdat slechts éénmaal een aankoopprocedure moet worden toegepast (schaalvoordelen).
Midden 2002 werd het Federaal Aankoopbureau (FAB), met ongeveer honderd
personeelsleden, dat verantwoordelijk was voor het sluiten van raamcontracten,
afgeschaft en vervangen door de dienst FOD-overschrijdende Raamcontracten
(FOR), met een tiental personeelsleden. Het doel van FOR is de FOD’s en andere
federale diensten onder de beste voorwaarden open contracten aan te bieden
waardoor ze kosten kunnen besparen:
•

op vraag van meerdere FOD’s via het Netwerkoverleg;

•

voor grote hoeveelheden van terugkerende belangrijke aankopen, als er
sprake is van schaalvoordeel;

•

met naleving van de reglementeringen;

•

met een decentralisatie van de bestellingen en betalingen.

Daarnaast werd een overlegorgaan gecreëerd bestaande uit de FOD’s, POD’s en
de federale politie: het Netwerkoverleg.
Ten slotte werd in deze reorganisatie ook voorzien in een dienst Aankoopbeleid
en -advies (ABA) met als doel alle aankopers van de federale overheid maximaal
te ondersteunen en te adviseren om tot de beste aankoopresultaten te komen.
FOR en ABA behoren tot de FOD Personeel en Organisatie (P & O).
Deze reorganisatie was voor het Rekenhof aanleiding om een audit uit te voeren
naar het rechtmatig en doelmatig functioneren van FOR en het kader waarbinnen
deze dienst werkt. Een ontwerpverslag werd op 5 januari 2005 aan de minister
voor commentaar voorgelegd. Het verslag is op 11 mei 2005 gepubliceerd (ter
beschikking op www.rekenhof.be).

2

Belangrijkste conclusies uit de audit 2005

Uit de audit bleek dat FOR op een professionele en correcte wijze werkt, de
regelgeving overheidsopdrachten naleeft en naar een klantgerichte werkwijze
streeft. Toch bracht de audit een aantal knelpunten aan het licht.
FOR beschikte over te weinig informatie over de benutting van de raamcontracten (wie koopt wat). De informatie die wel beschikbaar was, werd te weinig geëxploiteerd. Ook de continuïteit van de dienstverlening liet soms te wensen over.
Een instrument om de schaalvoordelen van een nieuw raamcontract te evalueren
en expliciete, uitgewerkte criteria om te beslissen al of niet een raamcontract te
sluiten, bestonden niet.
Het klantenbestand diende beter te worden bijgehouden en te worden uitgebreid.
De klanten moesten worden overtuigd om de mogelijkheden zoveel mogelijk te
benutten.
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FOR beschikte niet over voldoende technisch personeel. Medewerking van technici via het Netwerkoverleg of via directe contacten met de FOD’s voor de samenstelling van evaluatiecommissies om offertes te beoordelen, verliep moeizaam.
Het was wenselijk de richtlijnen, methodes enz. voor de belangrijkste processen
vast te leggen in een handleiding, in het bijzonder omdat FOR over weinig medewerkers beschikte en zeer kwetsbaar was bij personeelsverloop.
FOR beschikte over een goed uitgewerkt businessplan, dat een centrale rol
speelde bij de aansturing van de dienst, maar een expliciete langetermijnvisie
over de positionering van FOR binnen het federale aankoopmodel ontbrak.
Het Rekenhof stelde vast dat noch de bevoegdheden van FOR, noch het statuut
van het Netwerkoverleg reglementair waren verankerd. Het Federaal Aankoop
bureau was nog niet expliciet opgeheven.
Het Rekenhof beoordeelde het Netwerkoverleg positief. Vóór de oprichting ervan
was er nauwelijks contact tussen de aankoopdiensten. Het overleg biedt mogelijkheden om gemeenschappelijke problemen aan te pakken, goede praktijken uit
te wisselen enzovoort. Toch kon de werking beter wegens onvoldoende medewerking van bepaalde FOD’s, onvoldoende vertegenwoordiging van de openbare
instellingen en niet transparante en niet systematische besluitvorming over nieuwe
contracten.
Het beperkte gamma van aangeboden producten was al langer een pijnpunt. Tot
2004 werden er nog geen nieuwe raamcontracten aangeboden. Om zijn productassortiment te kunnen uitbreiden had FOR onvoldoende middelen.
Dit werd in de hand gewerkt doordat de kosten van de activiteiten die FOR uitvoert
uitsluitend ten laste van de FOD P & O vielen, terwijl de opbrengsten (kosten
besparingen bij aankopen) ten gunste kwamen van de gehele federale overheid.
Daarnaast bleek FOR geen indicatoren te hebben om de rendabiliteit van haar
raamcontracten voldoende zichtbaar te maken. Door deze beide factoren was er
onvoldoende stimulans om te investeren in de groei van FOR, hoewel dat terugverdieneffecten zou realiseren voor de hele federale overheid.
De minister deed een aantal toezeggingen om die gebreken te verhelpen. Op de
meest fundamentele aanbeveling van het Rekenhof, het optimaliseren van de
schaalvoordelen door te investeren in FOR, ging hij niet in.
Rekening houdend met de grote potentiële efficiëntiewinst die de federale overheid
kan realiseren door raamcontracten te gebruiken, heeft het Rekenhof het nuttig
geacht te evalueren in welke mate de belangrijkste knelpunten zijn verholpen.

3
3.1

Onderzoeksvragen, normen en methodologie
Onderzoeksvragen

Het Rekenhof vergeleek de aanbevelingen uit 2005 met het antwoord van de
minister en met de evoluties op het terrein (bijlage 1). Een aantal praktische knelpunten uit de eerste audit bleken opgelost, sommige andere niet. Twee kernproblemen blijken hardnekkig te verhelpen:
•

de benutting van de bestaande contracten;

•

de uitbreiding van het bestaande productassortiment.
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De opvolgingsaudit focust zich daarom op deze twee kernproblemen. Daarnaast
worden randvoorwaarden voor een doeltreffend optreden van FOR onderzocht.
Volgende onderzoeksvragen vormden het uitgangspunt:
1.

In welke mate worden de bestaande contracten benut en hoe kan dat
mogelijk beter (hoofdstuk 1)?

2.

Benut de federale overheid alle kansen om bepaalde aankopen goedkoper
uit te voeren door het meest aangepaste productassortiment aan te bieden
(hoofdstuk 2)?

3.

Zijn de belangrijke randvoorwaarden vervuld waardoor FOR doeltreffend
kan werken (hoofdstuk 3)?

3.2

Normen en methodologie

De hoofdnormen zijn dezelfde als in de eerste audit. De klant moet het zuinigheidsprincipe respecteren bij zijn aankopen. Als de raamcontracten voordeliger
zijn dan eigen contracten, moeten de openbare diensten gebruik maken van de
raamcontracten. De minister en de FOD moeten voldoende middelen uittrekken
om de schaalvoordelen verbonden aan het gebruik van raamcontracten te optimaliseren en dit binnen een strategische visie op het federale aankoopbeleid.
De volgende onderzoeksmethoden werden gebruikt:
•

onderzoek van de raamcontracten en beheersdocumenten (business plan,
managementinformatie, klantenenquêtes, notulen van de vergaderingen
van het Netwerkoverleg, …)

•

onderzoek van het intranet en de catalogus op de website van FOR;

•

interviews met ambtenaren van de FOD P & O;

•

een vergelijking met andere aankoopdiensten op vlak van:
–

productassortiment;

–

methodes om schaalvoordeel en besparingen te berekenen;

–

beschikbare middelen;

–

statuut en organisatie van de aankoopdiensten;

–

aard van de klanten;

–

eventuele aankoopverplichting van de klanten.

Voor de vergelijking werden negen aankoopdiensten geselecteerd. Denemarken,
Portugal, Oostenrijk en Nederland werden gekozen omdat deze landen ongeveer
even groot zijn als België. In België was het interessant om te onderzoeken hoe de
regio’s het verdwijnen van het FAB hebben opgevangen. In de Vlaamse Gemeenschap wordt de taak overgenomen door het Agentschap voor Facilitair Management, in het Waals Gewest door de Direction de la Gestion mobilière van het
Ministère de l’Equipement et des Transports. Als grote landen werden Frankrijk,
het Verenigd Koninkrijk en Italië gekozen. De diensten uit deze landen hebben
heel wat ervaring en beschikken over goed uitgewerkte internetsites met productinformatie.
Deze vergelijking dient om FOR te positioneren tegenover andere publieke
diensten met een vergelijkbare opdracht. Conclusies op basis van de vergelijking worden met omzichtigheid geformuleerd. De middelen, het klantenbestand,
het takenpakket en de organisatie van de diensten zijn immers nooit identiek.
Verschillen kunnen vaak worden verklaard door de bestuurlijke cultuur en de
visie van de betrokken landen of regio ’s op de wijze van aansturen van overheids
organisaties.
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De vergelijking gebeurde in eerste instantie op basis van de informatie op de websites van deze aankoopdiensten. Daarnaast werd aan de aankoopdiensten een
korte vragenlijst opgestuurd. Zes van de negen aankoopdiensten hebben geantwoord. Van Frankrijk, Oostenrijk en Portugal werd geen antwoord ontvangen.
3.3

Tijdschema

Het onderzoek werd uitgevoerd van maart tot juni 2007. Het Rekenhof kon rekenen op een goede medewerking van de betrokken diensten. De voorlopige onderzoeksresultaten werden informeel besproken met de FOD P&O op 19 juli 2007.
Op 8 november 2007 werd het ontwerpverslag, dat rekening houdt met de informele opmerkingen van de administratie, verzonden naar de minister van Ambtenaren
zaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. Op
20 december 2007 ontving het Rekenhof een schriftelijke reactie van de minister.
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Hoofdstuk 1
Benutting van de raamcontracten

Het Rekenhof gaat ervan uit dat hoe meer een raamcontract wordt benut, hoe
groter de besparing is en hoe voordeliger het is voor de belastingbetaler. Als
maatstaf voor de benutting wordt de evolutie van de omzet bekeken (1.1). Vervolgens gaat het Rekenhof na of volgende voorwaarden aanwezig zijn om de
omzet van de contracten te verhogen.
•

een voordelige prijs (1.2)

•

de beschikbaarheid en de continuïteit van de contracten (1.3)

•

de stimulering van klanten om de contracten meer te gebruiken. De klanten
zelf moeten vanuit zuinigheidsoverwegingen bereid zijn gebruik te maken
van voordelige raamcontracten (1.4)

•

de verhoging van het aantal klanten (1.5)

De omzet wordt ook verhoogd door nieuwe producten aan te bieden door middel
van raamcontracten. De uitbreiding van het aangeboden assortiment wordt in
hoofdstuk 2 besproken.
De omzet verhogen mag geen doel op zich zijn. De maatregelen daartoe moeten
een reële toegevoegde waarde hebben en de raamcontracten moeten kwalitatief
hoogstaand zijn.

1.1

Evolutie van de omzet

De omzet van de raamcontracten is tussen 2003 en 2006 gestegen met 59,1 %
(tabel 1). Gecorrigeerd voor inflatie bedraagt de toename 48,9 %.
Tabel 1 – Evolutie omzet FOR 2003-2006

2003
2004
2005
2006

omzet (in euro)

toename ( %)

52.046.184
69.151.583
77.516.390
82.802.865

32,9
12,1
6,8

Omzetcijfers zijn afhankelijk van het aantal klanten, de verscheidenheid van de
producten en de prijs. De stijging van de omzet is opmerkelijk omdat niet-federale
klanten (gemeenten, gewesten, scholen, enz.) zich sinds 2002 geleidelijk hebben
teruggetrokken omdat zij geen bestellingen meer mochten plaatsen op nieuwe contracten. Deze vermindering van het klantenbestand – vooral merkbaar bij de olieproducten – wordt gecompenseerd door een vermeerdering van de bestellingen van
de federale diensten en dit vooral dankzij de nieuwe contracten (gsm, hospitalisatieverzekering). De grote omzettoename tussen 2003 en 2004 is vooral te wijten
aan een piek in de informatica-aankopen (+ 8 miljoen euro). De toename van de
omzet in 2005 en 2006 is veel geringer. De toename in 2006 is toe te schrijven aan
het nieuwe contract hospitalisatieverzekering (12 miljoen van de 82,8 miljoen)1.

1

De verzekerden betalen 50 % van de premie die wel volledig in de omzet is opgenomen.
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Rekening houdend met dit gegeven en de inflatie was er een duidelijke daling van
de omzet op het geheel van de andere contracten in 2006.
In de volgende grafiek wordt de omzet per productgroep over de vier jaren uitgesplitst. Opvallend is de daling van het aandeel olieproducten (vooral tankkaarten)
ten voordele van de nieuwe producten gsm (communicatie) en hospitalisatie
verzekering.
Grafiek 1 – Omzet per productgroep 2003-2006
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De omzet van FOR in het totaal van de bestedingen van de FOD’s (de marktpenetratie) kan slechts bij benadering worden berekend. In de rubrieken 12 (Aankoop
van niet-duurzame goederen en diensten) en 74 (Verwerving van overige investeringsgoederen) van de economische classificatie van de uitgaven in de begroting
van de overheid zijn voor 2006 2695 miljoen euro kredieten ingeschreven2. De
omzet van 82,8 miljoen euro van FOR betekent dus 3,1 % van de aankopen door de
federale diensten3. Indien de hospitalisatieverzekering uit de omzet wordt geweerd
omdat dergelijke uitgaven op de rubriek 11 (lonen en sociale lasten) worden aangerekend, daalt de penetratiegraad tot 2,6 %.
In 2006 heeft FOR een klantenonderzoek4 uitgevoerd waarin de diverse aankoopdiensten het aandeel vermeldden van de FOR-contracten in het totaal van
de beheerde contracten. Dit aandeel bedraagt ongeveer 75 % voor meubilair,

2

Algemene Toelichting bij de Uitgavenbegroting 2007. Parl. St. Kamer, DOC 51-2703/001, p. 334
Tabel 5b – ESR95.

3

Deze berekening is benaderend omdat in de gegevens van de economische hergroepering de
instellingen niet zijn begrepen en in de omzet van FOR wel. De omzet van de instellingen is volgens
FOR weliswaar eerder beperkt, maar dit is niet onderbouwd omdat er geen omzetcijfers per klant
beschikbaar zijn. Aan de andere kant bevatten de rubrieken 12 en 74 soms uitgaven die niet direct
met leveringen en dienstverlening te maken hebben (overdrachtskosten, patenten en octrooien).

4

Klantentevredenheidsonderzoek bij de gebruikers van FOD-overschrijdende Raamcontracten (verder klantenonderzoek genoemd).
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informatica, papier en kantoorbenodigdheden. Het is het laagst voor telecommunicatie (38 %) en voor verzekeringen (14 %). Bij 63 % van de aankoopdiensten die
informatie hebben verstrekt, bedraagt het aandeel van de FOR-contracten in het
totale aankoopbudget meer dan 10 %. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de
marktpenetratie van FOR hoger is dan de berekening op basis van de begrotingsrubrieken (2,6 %). De resultaten van dit klantenonderzoek moeten echter voorzichtig worden geïnterpreteerd, want het is niet duidelijk wat het gewicht is van
de diensten die op deze vragenlijst hebben geantwoord. Voor kleinere aankoopdiensten maakt de raming van het aandeel uitgaven op FOR-contracten in het
totaal van de uitgaven sneller een groter percentage uit. De respons bedroeg
slechts 15 % (voor de FOD’s 20 %). Op de vraag hoe groot het totale aankoopbudget van hun aankoopdienst is, geven 113 op 177 ondervraagden geen antwoord of een ‘weet niet’-antwoord.
De vergelijking met de omzet in andere landen – als de cijfers voorhanden zijn – is
weinig relevant omdat niet alle variabelen (overheidsbestedingen, taken, organisatie, …) identiek zijn. Toch valt op dat de omzet van FOR in 2006 slechts ca. 9 %
van de omzet van de Deense aankoopdienst bedraagt. Een vergelijking van de
marktpenetratie (voor België volgens het Rekenhof 2,6 %) is interessanter. Volgens een studie van het National Audit Office (de Engelse rekenkamer) zou de
aankoopdienst in Denemarken 15 % marktpenetratie hebben, die in Italië 30 % en
die in het Verenigd Koninkrijk zelf 10 %.5
Zelfs rekening houdend met een foutenmarge blijkt uit die cijfers duidelijk dat de
omzet van FOR nog aanzienlijk kan stijgen. In de veronderstelling dat FOR een
penetratiegraad van 10 % (op het voormelde totaal van de bestedingen van 2695 miljoen euro) met een besparingsgraad van 10 % bereikt, levert dit voor de begroting
een bijkomende besparing op van 19,9 miljoen euro (zie tabel 2 in punt 1.2.1). Een
raming met een penetratiegraad van 15 % en gemiddeld 21 % besparingen komt zelfs
op een bijkomende besparing van 70 miljoen euro uit.

1.2

FOR moet zorgen voor een voordelige prijs

De toegevoegde waarde van een contract omvat twee componenten als het om
de prijs gaat:
•

prijsvermindering als gevolg van grote volumes;

•

besparing op de kostprijs van het aankoopproces zelf.

1.2.1

Voordelige prijs dankzij grotere volumes

Berekenen van de schaalvoordelen
Om te weten of FOR een goede prijs heeft per raamcontract moet de bedongen
prijs worden vergeleken met de prijs die zou worden betaald zonder raamcontract,
de referentieprijs. Op basis van deze vergelijking kan het schaalvoordeel worden
uitgerekend.
Alle aankoopdiensten stellen dezelfde vraag: hoe berekenen we de besparingen
die de contracten opleveren? Uit de vergelijking komen de volgende resultaten
naar voren.
5

National Audit Office, Assessing the value for money of OGCbuying.solutions, Report by the
comptroller and auditor general, House of Commons, 103 Session 2006-2007, 14 december 2006,
p. 23.
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Denemarken en het Waalse Gewest meten de besparingen die de contracten opleveren niet.
De Vlaamse Gemeenschap meet de besparingen voor verwarming, nutsvoorzieningen en meubilair op basis van eenheidsprijzen, vergelijkingen met vroegere dossiers en kortingen.
Het Verenigd Koninkrijk besteedt het meten van de besparingen uit aan onaf
hankelijke benchmarkingorganisaties. De prijzen van de contracten worden ver
geleken voor hetzelfde of vergelijkbaar product in ongeveer dezelfde hoeveelheid
op hetzelfde tijdstip met de prijzen die publieke organisaties betalen die geen
gebruik maken van de contracten of private organisaties.
In Italië meet het aankoopbureau de besparingen op drie manieren:
1) besparingen op de prijs: het verschil tussen de waarde van het contract en de
verkregen korting;
2) besparingen op de proceskosten: de kosten gemaakt door een administratie
van gemiddelde grootte vermenigvuldigd met het aantal administraties die een
beroep doen op het raamcontract;
3) besparingen gemeten door de Italiaanse dienst voor statistiek op basis van tien
productcategorieën, door de prijzen die de administraties betalen te vergelijken
met de prijs verkregen door de aankoopdienst.

In de audit van 2005 werd gesteld dat een instrument ontbrak om de schaalvoordelen te meten. Voor een aantal producten kan FOR nu wel de toegevoegde
waarde bepalen. In 2006 werd voor 62 % van de omzet de gerealiseerde besparing
gemeten.
Het schaalvoordeel kan het gemakkelijkst worden gemeten wanneer FOR over de
prijzen van de producten in vroegere contracten bij de klanten kan beschikken. In
het concrete geval van de gsm-contracten gaven alleen de Kanselarij van de Eerste
Minister en de FOD Justitie hun referentieprijs. Voor dit product stelde FOR een
duidelijk schaalvoordeel vast in vergelijking met de contracten die beide FOD’s
afsloten (38 % tot 46 %).
Wanneer er geen prijzen van vroegere contracten zijn, baseert FOR zich op de
korting op de officiële prijzen (olieproducten, voertuigen, informaticamateriaal
en Microsoftlicenties) en op het tarief dat de leverancier hanteert voor een middelgrote overheidsdienst (kantoorbenodigdheden). FOR voert deze gegevens in
een database in. Voor het meubilair meet FOR de besparing niet omdat, volgens
FOR, kantoormeubilair moeilijk onderling te vergelijken is. De kwaliteit is zeer
verschillend en het meubilair dat op de contracten wordt geleverd, beantwoordt
aan specifieke voorwaarden uit bestekken.
In vergelijking met de andere aankoopdiensten bevindt FOR zich tussen degene die
de besparingen niet meten en degene die de gerealiseerde besparingen van het
volledige gamma meten. Tot die laatste categorie behoren de twee grote landen uit
de vergelijking. De toegevoegde waarde die extra informatie over schaalvoordelen
FOR kan opleveren, moet echter worden afgewogen tegen de kostprijs ervan.

14
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Gerealiseerde voordelen
Tabel 2 toont de besparingen die FOR heeft berekend voor een aantal productgroepen in 2004 en 2006.
Tabel 2 – Berekende besparingen voor 2004 en 2006 in euro en percent

Draagbare PC
Printers
Microsoftlicenties
Olieproducten
Kantoorbenodigdheden
Voertuigen
Mobiele telefonie
Totaal

Omzet 2004

Besparing
2004

%

Omzet 2006

Besparing
2006

%

1.835.602

517.734

22 %

3.830.552
40.319.902
3.610.336
1.601.100

823.825
4.539.006
2.077.024
666.323

18 %
10 %
37 %
29 %

51.197.492

8.623.912

14 %

532.460
721.376
3.251.627
31.207.493
4.820.183
1.836.259
8.939.209
51.308.607

354.973
216.159
699.317
2.781.150
2.773.048
762.275
6.445.084
14.032.006

40 %
23 %
18 %
8%
37 %
29 %
42 %
21 %

Bron: managementverslag FOR 2006 en database FOR

Voor de producten waarvan het schaalvoordeel kan worden becijferd, bedragen
de besparingen gemiddeld 14 % in 2004 en 21 % in 2006. Voor kantoorbenodigdheden, draagbare pc’s en mobiele telefonie is de besparing zeer aanzienlijk. Deze
besparingspercentages zijn indicatief. De gebruikte gegevens zijn niet altijd controleerbaar. Het is niet duidelijk wat de officiële prijs voor een product inhoudt en
wie deze prijs betaalt. De verhoging van het gemiddelde percentage in 2006 is
voor een deel te wijten aan het contract voor de mobiele telefonie. Het geschatte
percentage hiervoor werd verkregen op basis van twee ingediende referentie
prijzen, zoals hiervoor werd vermeld.
Uit deze metingen blijkt FOR voordelige prijzen te bedingen. Dit wordt gestaafd
door losse opmerkingen in het Netwerkoverleg over de prijs van de omniumverzekering voor voertuigen (een onklopbare prijs) en voor brandstof in vaten (lagere
prijs dan bij de opdracht van Landsverdediging, nochtans een grote afnemer).
Naar aanleiding van het klantenonderzoek waren 84,74 % van de respondenten
tevreden met de prijs bedongen in de contracten.
Soms kunnen vooral grote FOD’s betere prijsvoorwaarden verkrijgen. De FOD
Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld maakt geen gebruik van het raamcontract ‘Microsoftlicenties’ omdat ze een goedkopere prijs kan bedingen dan FOR. Contracten
zijn echter moeilijk te vergelijken: vaak bevatten de contracten van de FOD’s extra
clausules die een invloed hebben op de prijs (in casu was er een exclusiviteitsclausule: de Microsoftproducten moesten op alle pc’s worden geïnstalleerd). Dergelijke clausules zijn ondenkbaar voor de raamcontracten van FOR.
Elektronische veilingen
Het gebruik van ‘elektronische veilingen’ zou voor bepaalde producten betere prijzen kunnen opleveren. De veiling is geen procedure op zichzelf, maar het sluitstuk
van een aanbesteding die volgens de gebruikelijke weg verloopt, van aankondiging
en selectie naar de indiening van een offerte. Deze offerte bevat een prijs die
onderwerp van een veiling kan worden. De veiling wordt gehouden tussen de deelnemers aan de aanbesteding die voldoen aan de selectiecriteria en die een geldige
inschrijving hebben gedaan. Een elektronische veiling wordt voornamelijk gebruikt
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bij vaak voorkomende aankopen in grote hoeveelheden. Om het transparantie
beginsel te respecteren, mogen elektronische veilingen alleen worden gebruikt
voor elementen die elektronisch en zonder tussenkomst of beoordeling van de
aanbestedende dienst kunnen worden geëvalueerd, d.w.z. alleen kwantificeerbare
en in cijfers of percentages uitdrukbare elementen. Er moet ook voldoende concurrentie mogelijk zijn. Producten die in aanmerking komen zijn ondermeer papier,
bepaalde soorten kantoorbenodigdheden, informaticamateriaal, brandstof in bulk,
aardgas …
In Nederland werd via een elektronische veiling 44 % bespaard op een pakket kantoormiddelen6. In het Verenigd Koninkrijk stelt het National Audit Office dat e-veilingen de prijs significant kunnen verlagen (gemiddeld 22 %)7.

In België zijn er geen specifieke initiatieven hieromtrent, omdat het wettelijk kader
ontbreekt, net zoals een aangepast informaticaplatform conform de Europese richtlijn. Dat platform zou volgens de minister in 2008 operationeel moeten zijn8. De
wet van 15 juni 2006 waarmee de nieuwe Europese richtlijn overheidsopdrachten
(Richtlijn 2004/18/EG) in de nationale wetgeving wordt omgezet is verschenen in
het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2007. Naast de formalisering van het statuut van de gecentraliseerde inkoopdiensten (aankoopcentrales)9 werd in deze wet
ook het begrip ‘elektronische veiling’ en ‘raamovereenkomst’ gedefinieerd. De wet
treedt echter slechts in werking wanneer de uitvoeringsbesluiten worden gepubliceerd. Die worden ten vroegste begin 2008 verwacht. De bevoegdheid voor overheidsopdrachten berust niet bij de minister van Ambtenarenzaken maar bij de
eerste minister. In alle landen uit de vergelijking werd deze richtlijn al omgezet10.
De Vlaamse Gemeenschap en het Waals Gewest zijn afhankelijk van de regeling
op federaal niveau.
Prijs als criterium
Tot slot wordt nog vermeld dat de prijs als enig criterium bij sommige product
categorieën moeilijk ligt. In Nederland haken de adviesbureaus af voor overheidsopdrachten via raamcontracten omdat de laagste prijs altijd wint. Consultants
accepteren niet dat de overheid uitsluitend selecteert op prijs en niet op de aanpak11.

6

Bulletin Vragen en Antwoorden Senaat, 3-79, schriftelijke vraag 3/5886 d.d. 21 september 2006
p. 8600.

7

National Audit Office, o.c., p. 18 e.v.

8

Bulletin vragen en antwoorden Senaat, 3-79, schriftelijke vraag 3/5886 d.d. 21 september 2006
p. 8600.

9

Van Garsse, S. “Nieuwe richtlijn overheidsopdrachten. Codificatie van het Europees aanbestedingsrecht in de klassieke sectoren”, in: Nieuw Juridisch weekblad, 81, 22 september 2004, p. 949.

10

Diverse auteurs, Aanbesteden in Europa. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aanbestedingsregelgeving in 14 EU-lidstaten. Amsterdam, 11 september 2006, 78 p.

11

Het Financieele Dagblad, 21 mei 2007.
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1.2.2

Besparing op de kostprijs van het aankoopproces zelf

FOR stelt de overheidsdiensten in staat aan te kopen zonder een overheidsopdracht te moeten uitschrijven, wat personeels- en werkingskosten bespaart. Die
besparing is nog moeilijker te bepalen dan de besparing op de prijs. De personeels – en werkingskosten van administratieve diensten binnen FOD’s en POD’s
zijn heel moeilijk te achterhalen. Ook de kostprijs van FOR zelf is niet bekend.
Dat is een belangrijk nadeel omdat de verhouding tussen de schaalvoordelen die
FOR genereert (14 miljoen euro op 62 % van de omzet) en de kosten van FOR
niet zichtbaar is. Een berekening zoals in onderstaand kader is bij de federale
overheid zo goed als onmogelijk.
In de studie van het National Audit Office over OGCbuying.solutions (de aankoopdienst van het Verenigd Koninkrijk) wordt gesteld dat de gerealiseerde besparingen voor 52 % worden bepaald door de lagere prijs die moet worden betaald en
voor 48 % door het vermijden van de proceskosten om een contract af te sluiten12.

Zeker kleinere klanten zijn tevreden met deze besparingen op de proceskosten.
Door hun beperkte personeelscapaciteit kunnen sommige aankoopdiensten de
hele aanbestedingsprocedure zelf moeilijk verzorgen. Door een beroep te doen op
FOR is de kleinere klant ook zeker van de kwaliteit en voldoet hij zeker aan de
reglementering van de overheidsopdrachten.

1.3

Beschikbaarheid en continuïteit van de contracten

Om de contracten optimaal te benutten, moeten ze zonder onderbreking doorlopen en moeten de producten continu beschikbaar zijn. Om de continuïteit van de
dienstverlening te verbeteren, werkt FOR planmatig en neemt het in de bestekken
een clausule op die een beperkte verlenging toelaat13. Deze clausule wordt veelvuldig gebruikt, onder andere bij printers, kopieertoestellen, pc’s en Microsoft
licenties.
Het Rekenhof is de continuïteit van de dienstverlening nagegaan door de aanvangst
datum van de nieuwe contracten te vergelijken met de datum van beëindiging van
het vorige contract. Het aantal onderbrekingen is gedaald in vergelijking met
de eerste audit, maar FOR kon bepaalde onderbrekingen ondanks de vermelde
clausule niet vermijden. FOR schrijft die onderbrekingen toe aan procedures
(opschortend beroep), een tekort aan personeel voor het volume van werk, een
gebrek aan technische kennis en de strenge normen die door duurzame ontwikkeling worden opgelegd.
De volgende onderbrekingen worden vastgesteld:
•

Fotokopieermachines (niet beschikbaar van 1 oktober 2005 tot 1 augustus 2006). Als voornaamste reden wordt het tekort aan technische kennis
opgegeven en als bijkomende reden dat de prioriteit niet zo hoog was. Uit de
vergelijking van aankoopdiensten blijkt nochtans dat fotokopieermachines
vaak in de top vijf van de producten staan die de grootste besparing opleveren (zie 2.4).

12

National Audit Office, o.c., key facts.

13

Een raamcontract kan maximaal drie keer met een maand of drie keer met twee maanden (voor de
nieuwe contracten) worden verlengd om de overgangsperiode naar een nieuwe leverancier te overbruggen. De oude leverancier moet de verlenging wel goedkeuren.
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•

Ergonomisch meubilair (niet beschikbaar van 31 juli 2005 tot 7 oktober 2005). Volgens FOR is de onderbreking toe te schrijven aan een roekeloze en tergende vordering van de leverancier die daarvoor werd veroordeeld.

•

Kleurenprinters (niet beschikbaar van 1 september 2005 tot 16 januari 2006). Volgens FOR is de opdracht voor kleurenprinters niet gegund
omdat de normen inzake duurzame ontwikkeling te streng waren. Er is een
nieuwe procedure opgestart met minder strenge ecologische normen.

•

Bestelwagens (niet beschikbaar vanaf 6 oktober 2003 tot 1 juli 2005). Dit
contract is niet verlengd bij gebrek aan personeel en technische kennis.

In het voormelde klantenonderzoek van FOR blijken de respondenten het minst
tevreden over de continuïteit van de contracten.

1.4 De klanten opvolgen in hun omzet en hen stimuleren tot
het gebruiken van de contracten
Klantendatabase
FOR beschikt over een beperkte klantendatabase die verder wordt aangevuld.
Het tracht de omzet van zijn klanten te kennen maar heeft nog geen duidelijk
beeld van wat de verschillende aankoopdiensten besteden. Duidelijkheid over wie
wat waar koopt en waarom is nochtans een prioritair gegeven.
FOR benut sinds 2004 de omzetcijfers die de leveranciers rapporteren meer systematisch om contracten op te volgen. Toch blijft het moeilijk nauwkeurige analyses
uit te voeren, vooral door het gebrek aan een eenvormig beheer van de klanten
referenties bij de leveranciers. Omzetcijfers per klant zijn dus nog niet beschikbaar. De Vlaamse Gemeenschap en het Waals Gewest kunnen evenmin omzetcijfers per klant geven. De centrale aankoopdiensten van Denemarken, het Verenigd
Koninkrijk en Italië beschikken wel over deze gegevens.
Informatiseringprojecten (e-invoicing en e-payment) bij e-procurement – een
dienst bij de FOD P & O onder andere opgericht om een grotere doeltreffendheid
en efficiëntie in de aankoopprocedures te verkrijgen – en bij FEDCOM – de dienst
Federale Accountant bij de FOD Budget en Beheerscontrole die moet zorgen
voor een IT-platform voor de uitvoering van de nieuwe rijkscomptabiliteit – zouden op dat vlak beterschap moeten brengen voor de federale overheid.
Raamcontracten FOR versus eigen contracten federale overheidsdiensten
Om na te gaan of de contracten goed worden gebruikt, onderzocht het Rekenhof
of de federale overheidsdiensten Europese aanbestedingen doen voor producten
of diensten die ook door FOR worden aangeboden14.

14

Wanneer een opdracht gegund wordt, moet die verplicht in het publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen gepubliceerd worden (KB nr. 1 van 8 januari 1996 en KB nr. 2 van 10 januari 1996).
In het supplement op het Europese publicatieblad ‘TED’ werd er gezocht op ‘aankondiging van
gegunde opdracht’ van 1 januari 2005 tot 1 april 2007 voor ‘Ministerie of elke andere nationale of
federale instantie’ in België; http://ted.europa.eu.
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Bij informatica en fotokopieerapparaten houden heel wat diensten aanbestedingen van producten die ze ook via FOR konden aankopen:
•

Microsoftlicenties: FOD Binnenlandse Zaken;

•

pc’s: FOD Financiën15, federale politie, Rijksdienst voor Pensioenen, Hulpkas
Ziekte en Invaliditeit;

•

fotokopieerapparaten: FOD Justitie, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal overleg;

•

printers: FOD Financiën, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Ook voor meubilair (FOD Financiën, FOD Justitie, RVA) en zelfs voor papier
(FOD Financiën, federale politie, RVA) zijn er aparte aanbestedingen.
Opvallend is dat de grootste FOD, Financiën, voor bijna alle contracten aparte
aanbestedingen houdt. Ook voor gsm’s heeft deze FOD een contract afgesloten16.
In het Netwerkoverleg stelde de FOD Financiën dat het gaat om een complementair contract. Het betreft zowel spraak- als datadiensten, voor een vast bedrag per
maand en per gebruiker. Het contract voorziet bovendien in een uitbreidingsmogelijkheid voor alle federale overheidsdiensten. Het is niet duidelijk welke implicaties
dit op het gsm-contract van FOR zal hebben. Zoals vermeld is de besparing op het
gsm-contract van FOR vrij groot en maakt dat contract 11 % van de omzet uit.
Ook de NMBS hernieuwde zijn contract voor mobiele en vaste telefonie en dataverkeer bij duizenden gebruikers17.
Dit overzicht bevestigt de stelling dat grote overheidsdiensten minder vlug een
beroep doen op raamcontracten van een centrale aankoopdienst dan kleinere
organisaties. In de literatuur wordt gewezen op de ongelijke verdeling van de
voordelen voor de partners in een aankoopnetwerk.
In de praktijk blijken samenwerkingsverbanden veelal uit partners te bestaan die
(veel) van elkaar verschillen in grootte. Als voor alle klanten dezelfde prijs wordt
gerekend, boekt de kleinste organisatie de grootste besparing. Vanaf een bepaald
volume zal de besparing voor een grote organisatie nauwelijks meer stijgen. Dan
is het voor een grote organisatie soms niet interessant om mee te doen omdat ze
zelf al interessante(re) prijzen kan verkrijgen18.
Het is nochtans duidelijk dat wanneer de grote diensten meer zouden deelnemen
aan de contracten van FOR er nog betere voorwaarden kunnen worden bedongen.
Andere redenen waarom overheidsdiensten geen beroep doen op een centrale
aankoopdienst kunnen zijn dat ze zelf een goedkoper contract kunnen sluiten (wat
zeldzaam is), dat er een gebrek aan continuïteit is of dat producten niet beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen de specificiteit van de gevraagde producten, de
bedrijfscultuur (elke FOD heeft haar gebruiken en intekenen op raamcontracten
zou kunnen betekenen dat die gebruiken moeten veranderen) en gewoontevorming (bestaande contracten worden gewoon voortgezet) redenen zijn om geen
beroep te doen op raamcontracten.

15

Datanews 16 april 2007 www.nl.datanews.be: 1000 laptops en 4000 desktops.

16

Datanews 12 juni 2007 www.nl.datanews.be.

17

Datanews 8 juni 2007 www.nl.datanews.be.

18

Schotanus Fredo, Marieke van der Lans en Jan Telgen. Inkoopsamenwerking, van theorie naar
praktijk, 2004, p. 105 e.v. ;Van Leeuwen, R. “Effect van inkoopsamenwerking: Verdeling besparingen bepaalt succes”, in: Transport en logistiek, nr. 1, 12 januari 2006, p. 18.
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Door middel van specifieke acties zouden de grotere overheidsdiensten over de
streep kunnen worden gehaald om aan te sluiten bij de FOR-contracten. Zo kan het
gebruik van de leading FOD worden gestimuleerd. Daarbij neemt een bepaalde
FOD zelf het initiatief om een raamcontract te sluiten en beheert het dat contract
ook verder. Dit principe is nog niet in regelgeving opgenomen. Het optreden van een
leading FOD moet via het Netwerkoverleg worden beslist. Dat systeem verlicht
trouwens de personeelsproblemen van FOR, maar FOR blijft noodzakelijk om deze
raamcontracten via de leading FOD in goede banen te leiden (zie verder 2.2).
Aankoopverplichting of niet
De diensten zijn vrij al dan niet een beroep te doen op de overheidsopdrachten
die FOR heeft gegund. Er is geen aankoopverplichting en de diensten moeten de
keuze om geen beroep te doen op een raamcontract niet rechtvaardigen. De formalisering van de beslissingen van het Netwerkoverleg – aanbeveling 6 van het
Rekenhof in de audit van 2005 – verandert volgens FOR slechts weinig aan de
problematiek van de beslissingsvrijheid voor aankopen in elke overheidsorganisatie. Deze vrijheid paste in de responsabilisering van de overheidsdiensten, één
van de principes van de Copernicushervorming.
De nood om de criteria voor aankoopbeslissingen vast te leggen ligt aan de basis
van de contacten die FOR met de Inspectie van Financiën heeft aangeknoopt. De
Inspectie maakt sinds oktober 2005 deel uit van het Netwerkoverleg. Ze heeft
toegang tot de catalogus en kan zo beter de aankopen van de verschillende diensten beoordelen. Als de contracten voordeliger zijn, zouden de aankoopdiensten
er gebruik van moeten maken. In het kader van deze opvolgingsaudit heeft het
Rekenhof geen zicht op de resultaten van de inschakeling van de Inspectie van
Financiën bij het Netwerkoverleg.
Uitzonderlijk kan een verplichting tot aankoop (bij beslissing van de Ministerraad)
of een voorafgaand engagement van alle federale aankoopdiensten noodzakelijk
blijken. Bij de hospitalisatieverzekering was dat nodig om de voordeligste voorwaarden te verkrijgen.
Onderstaande vergelijking met andere centrale aankoopdiensten toont een gevarieerd beeld op vlak van aankoopverplichting.
Denemarken: De minister van Financiën besliste onlangs dat de diensten van de
nationale regering bepaalde productcategorieën bij de centrale aankoopdienst
moeten aankopen.
Waals Gewest: De ministeries zijn verplicht aan te kopen.
Italië: De centrale administraties zijn verplicht bepaalde producten aan te kopen bij
de centrale aankoopdienst (CONSIP). De andere overheidsdiensten moeten de
prijs van CONSIP als benchmark gebruiken.
Nederland: Per productgroep wordt een inkoopstrategie vastgesteld en uitgevoerd
waaraan de hele rijksoverheid gebonden is. Er is ook verplichting om een bepaald
volume af te nemen indien dat contractueel is opgenomen in de rijksbrede aan
besteding
Oostenrijk: De federale regering moet de raamcontracten gebruiken voor de meeste
producten (niet voor training, project management en public relations)
Vlaamse Gemeenschap, Verenigd Koninkrijk: geen verplichting tot aankoop.
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In vijf op zeven landen/regio’s is er dus een verplichting om een aantal producten
via de centrale aankoopdienst te kopen. De praktijk in Italië om de prijs van de
centrale aankoopdienst verplicht als vergelijking toe te voegen is aanbevelenswaardig. De verplichting om vóór het sluiten van het contract al een bepaald
aankoopvolume af te nemen wordt – op enkele contractuele uitzonderingen in
Nederland na – niet toegepast.
Verplichting of niet blijft een heikel punt. Een verplichting is zeker niet alleenzaligmakend. Een opgelegde inkoopsamenwerking komt vaker voor bij niet-succesvolle
inkoopsamenwerkingsverbanden19. Dat de afname niet verplicht is, kan de centrale
aankoopdienst stimuleren voldoende kwaliteit te bieden (klanten moet je verdienen).
De overheidsdiensten moeten hun beslissingen dan wel steunen op het doelmatigheidsprincipe.
Instrumenten om het gebruik van raamcontracten te stimuleren
FOR gebruikt haar website, klantenonderzoeken, klantenbezoeken, e-mail en telefoon om haar klanten te stimuleren de aangeboden groepscontracten te gebruiken.
FOR volgt op wie inlogt op de catalogus en neemt contact op met ingeschrevenen
die de site niet bezoeken. Het inloggen op de catalogus is sterk gestegen (van
10.000 in 2003 naar 30.000 in 2006).
FOR werkt regelmatig aan de website om ze performant en klantvriendelijk te
maken. De nieuwe FOR-catalogus van 1 oktober 2006 heeft een verbeterde lay-out,
navigatie, toegangsbeheer en online ondersteuning. Er wordt ook meer informatie
aangeboden bij het inloggen: de laatste berichten, de nieuwe contracten, herzieningen van de prijzen, promoties, e.d. (http://forcms.p-o.be).
Na de ingebruikname van de nieuwe FOR-catalogus blijkt uit het klantenonderzoek dat 86 % van de respondenten tevreden is met de elektronische catalogus.
Een aantal onder hen geeft wel aan dat er modules ontbreken: een zoekmotor op
productnaam, meer verschillende contactgegevens, de vermelding van het btwpercentage, gepersonaliseerde bestelbons, enz. Ingevolge dit klantenonderzoek
heeft FOR een aantal verdere verbeteringen aan de internetcatalogus voorgesteld op het Netwerkoverleg. De voorgestelde verbeteringen waren (mei 2007) al
grotendeels uitgevoerd. De elektronische catalogus op het internet moet volgens
het Rekenhof blijvende aandacht krijgen omdat ze veel klanten tegelijkertijd kan
bereiken en toegankelijkheid een kritische succesfactor is voor een optimale
benutting van de contracten.
In het klantenonderzoek komt duidelijk een algemene tevredenheid over de e-mails
naar voren. Deze mails worden naar de klanten verstuurd om hun aandacht te vestigen op nieuwigheden (promoties, prijswijzigingen), om enquêtes uit te voeren,
enz.
De tevredenheidenquêtes via de elektronische catalogus (online beschikbare
vragenlijsten, niet te verwarren met het klantenonderzoek) leveren niets op,
omdat de klanten het rechtstreekse contact blijven verkiezen. Het aantal bezoeken aan klanten moest volgens FOR echter dalen, omdat het te veel middelen
vergt. Cijfers hierover zijn niet beschikbaar.

19

Resultaten landelijke enquête inkoopsamenwerking, studie van de Universiteit van Twente, Nevi en
PIANO, p. 13, www.bbt.uttwente.nl

Raamcontracten opvolgingsaudit – Rekenhof, februari 2008

21

1.5 Marktpenetratie verhogen door meer klanten aan te trekken
Het aantal klanten van FOR is sterk gedaald. De niet-federale klanten (gemeenschappen, gewesten, gemeenten, scholen, …) die op de contracten van het vroegere Federaal Aankoopbureau konden inschrijven, zijn weggevallen. Volgens FOR
vertegenwoordigden deze klanten vroeger tot 40 % van de bestellingen (zie ook
punt 1.1).
Met het koninklijk besluit van 13 januari 2006 tot aanpassing van het oprichtingsbesluit van de FOD P & O van 11 mei 2001 werd het aantal overheidsdiensten
dat een beroep mag doen op de raamcontracten van FOR uitgebreid tot elke
andere dienst of administratieve overheid als de aanbestedende overheid hen
daartoe machtigt. De diensten die nu kunnen intekenen bij FOR staan vermeld in
onderstaand overzicht.
Het resultaat van de verruiming van het klantenbestand naar de openbare instellingen is eerder beperkt. Deze instellingen zijn aparte aanbestedende overheden en
kunnen zich terughoudend opstellen ten opzichte van de mogelijkheden om te kopen
op een contract dat door de Staat is gegund. FOR kon een vertegenwoordiger van
de instellingen van de sociale zekerheid overtuigen lid te worden van het netwerk
maar zijn aanwezigheid volstaat niet voor een relevante verspreiding van de informatie in die instellingen. FOR stelt dat geen enkele gelegenheid onbenut wordt
gelaten om meer informatie te bezorgen aan de instellingen van openbaar nut.
Hieronder volgt een vergelijking van de klantenbestanden van de onderzochte
aankoopdiensten.
FOR

Federale administraties en andere diensten van de Staat; Kamer,
Senaat; Rekenhof, Grondwettelijk Hof, Raad van State; bijzondere korpsen van de Staat; geïntegreerde politiedienst; federale
publiekrechtelijke personen; andere overheidsdiensten als de
aanbestedende overheid hen ertoe machtigt en, in dat geval, aan
de door haar vastgelegde voorwaarden.
Vlaamse Gemeenschap Alle beleidsdomeinen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap + entiteiten die een mandaat hebben gegeven (IVA
/ EVA / MOD) – ook mogelijk voor universitaire ziekenhuizen en
gemeenten
Waals Gewest
Ministère wallon de l’Equipement (MET), Ministère de la région
wallonne (MRW), gemeenten, OCMW’s , parastatalen, ministeriële kabinetten en provincies
Denemarken
Bijna alle Deense openbare diensten maken gebruik van de diensten van SKI: nationale besturen 50 % / lokale besturen 40 % /
openbare instellingen 10 %
Nederland (1)
Rijksoverheid / Ministeries
Verenigd Koninkrijk
54 % nationale besturen / rest: lokale besturen – gezondheidszorg – onderwijs – instellingen: elke dienst in de overheidssector
kan bestellingen plaatsen
Italië
Nationale besturen, lokale besturen, universiteiten en de gezond
heidszorg
(1) Het Regiebureau Inkoop Rijksoverheid is pas in 2006 opgericht en zorgt voor de strategie van
gecoördineerde inkoop per productgroep, een overzicht van de met de ministeries gemaakte
afspraken en het elektronisch inkopen en aanbesteden. Het zorgt echter niet voor de concrete
uitwerking van de raamcontracten en laat dit over aan de ministeries. Het Regiebureau zelf
heeft dus geen klanten.
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In de meeste landen of regio’s van deze vergelijking bestaat het klantenbestand
uit openbare diensten van alle bestuurslagen en een breed gamma openbare
instellingen (onderwijsinstellingen, ziekenhuizen,… ). Het klantenbestand van
FOR is sterk bepaald door de regionalisering van bevoegdheden die in de praktijk
heeft geleid tot afzonderlijke centrale aankoopbureaus voor de regio’s en de
federale overheid.
Dezelfde evolutie zorgt er ook voor dat de markt van FOR structureel niet veel kan
worden uitgebreid, op de federale openbare instellingen na. Ook kan worden
onderzocht of organisaties waarvan de federale overheid de werkingskosten subsidieert, zoals ziekenhuizen, niet in aanmerking kunnen komen als klant van FOR.
Om nog echt te groeien zou de mogelijkheid moeten bestaan om samenwerkingsverbanden af te sluiten met de gemeenschappen en gewesten. Deze samen
werking zou kunnen leiden tot een verhoging van de schaalvoordelen.
Tot slot blijkt dat de verhoging van het aantal klanten niet altijd een belangrijke
omzetstijging tot gevolg heeft. De vijf grootste klanten zorgen in Denemarken
voor 32,7 % van de omzet en in Italië voor 35 %. In het Verenigd Koninkrijk betekenen 3 % van de klanten 70 % van de omzet20. FOR zou zich bijgevolg intensief
bezig moeten houden met de wensen van de grootste klanten (precieze cijfers in
dat verband ontbreken nog).

20

In het Verenigd Koninkrijk hebben deze cijfers de vraag opgeworpen of het niet beter zou zijn zich
alleen op de grote klanten te focussen. National Audit Office, o.c., p. 23.
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Hoofdstuk 2
Productassortiment

Het productassortiment van FOR is na de audit van het Rekenhof (2005) uitgebreid. Er zijn contracten afgesloten voor mobiele telefonie, voor rekken, voor een
hospitalisatieverzekering en voor de huur van fotokopieertoestellen. Het managementplan 2006 van FOR stelt dat bij gebrek aan middelen FOR zich momenteel
focust op de bestaande opdrachten. Nieuwe producten zouden het goede beheer
van die opdrachten in gedrang brengen.
Dit hoofdstuk onderzoekt of er nog producten en diensten bestaan waarvoor een
rendabel raamcontract zou kunnen worden afgesloten. Het eerste deel bevat een
bondige bespreking van de procedure van totstandkoming van nieuwe contracten
(2.1). Vervolgens onderzoekt het Rekenhof welke nieuwe producten FOR zou
kunnen aanbieden aan de hand van volgende vragen:
•

Sluiten andere federale diensten raamcontracten af (2.2)?

•

Komen er voorstellen uit het klantenonderzoek (2.3)?

•

Zijn er Europese aanbestedingen van federale diensten voor producten die
FOR niet aanbiedt (2.4)?

•

Welke rendabele productcategorieën blijken uit de internationale vergelijking en biedt FOR die aan (2.5)?

2.1 Totstandkoming van nieuwe contracten
Uit de vergelijking met andere centrale aankoopdiensten (zie kadertekst procedures om nieuwe contracten af te sluiten) blijkt dat altijd een inbreng van de klanten
– administraties wordt nagestreefd. Dat is ook het geval bij de federale overheid.
De nieuwe contracten komen tot stand op verzoek van meerdere FOD’s via het
Netwerkoverleg. FOR zorgt voor het uitschrijven en gunnen van de overheids
opdrachten. In de vergaderingen van het Netwerkoverleg komen regelmatig
nieuwe producten met mogelijke besparingen ter sprake. Over de besluitvorming
in het Netwerkoverleg wordt in punt 3.1 gerapporteerd.
De raamcontracten worden gegund door specialisten met een grondige kennis
van de producten en van de wettelijke procedures, wat een kwaliteitsgarantie
biedt. De technische kennis moet enerzijds bij FOR aanwezig zijn en anderzijds
moet ook een beroep worden gedaan op de technische kennis bij de verschillende
FOD’s.
Om de problemen van technische kennis bij FOR op te lossen (zie audit Rekenhof
2005) heeft de voorzitter van de FOD P & O in 2005 een ingenieur in dienst
genomen. Die indienstneming moet worden gezien in de context van de steeds
grotere eisen op het vlak van duurzame ontwikkeling en technische kwaliteit van
de leveringen. Daardoor kan FOR zich tegenover de andere actoren als een
gekwalificeerde partner profileren, die de normen kan evalueren en de verklaringen van leveranciers of klanten naar behoren kan vergelijken.

24

Raamcontracten opvolgingsaudit – Rekenhof, februari 2008

Voor de beoordeling van de offertes worden technische commissies samengesteld. Normaal wordt eerst binnen het Netwerkoverleg gezocht naar deelnemers,
maar dikwijls blijft dat zonder resultaat. Vervolgens worden de administraties
waarvan bekend is dat ze het desbetreffende materiaal aankopen, rechtstreeks
aangesproken. Ten slotte hebben zich bij het klantenonderzoek een aantal kandidaten opgegeven om deel te nemen aan deze commissies. De samenstelling van
teams voor de evaluatie van offertes blijkt succesvol. De medewerking komt vanuit verschillende overheidsorganisaties en niet alleen van de FOD’s.
Er moet voor een goed evenwicht worden gezorgd tussen voldoende technische
kennis bij FOR en het beroep op de technische inbreng van de klanten. In verschillende landen wordt de gunning van de opdrachten begeleid door technische
commissies, projectgroepen of panels (Denemarken, Nederland, UK). Zeker als
de aankoopdienst zelf voor de concrete uitwerking van de raamcontracten zorgt,
is er meer nood aan technisch personeel. Bij de Waalse aankoopdienst zijn bijvoorbeeld drie van de vier personeelsleden ingenieur. Bij FOR is dit één op negen.
De inzet van technisch personeel in de centrale aankoopdiensten kan echter
moeilijk worden vergeleken, gelet op de verschillende organisatie.
Noch de kosten van FOR noch die van het technisch personeel van de deelnemende FOD’s zijn bekend en worden dus niet in rekening gebracht. Bij de commercieel gerichte aankoopdiensten worden de werkingskosten door de leveranciers betaald (Denemarken, Verenigd Koninkrijk: zie overzicht in punt 3.2).
Procedures om nieuwe contracten te sluiten
Italië: Elk jaar voert het Ministerie van Financiën samen met de centrale aankoopdienst (CONSIP) een onderzoek naar de noden van de publieke diensten. Dat gebeurt via de aankoopverantwoordelijken en via mailing en vragenlijsten. Wanneer
een bepaalde categorie van producten relevant blijkt, signaleert Consip dit aan het
ministerie. Het ministerie oordeelt over de opportuniteit, waarna het product in
voorkomend geval op de jaarplanning van het volgende jaar terechtkomt.
Denemarken: Uit de inbreng van de aankoopverantwoordelijken en uit markt
studies kiest de centrale aankoopdienst (SKI) een aantal nieuwe mogelijkheden
voor raamcontracten die in de diepte worden onderzocht. Wanneer het resultaat
positief blijkt, wordt een raadgevend orgaan opgericht uit aankoopverantwoordelijken die een grote afnemer zullen zijn van het gekozen product. Het aanbestedings
proces verloopt in een partnerschap tussen SKI en het raadgevende orgaan.
Nederland: Er is een overleg tussen de directeuren Inkoop van de verschillende
departementen. Als er een gezamenlijke behoefte wordt geïdentificeerd, wordt
een projectteam opgericht dat de vraagstelling specificeert. Vervolgens wordt
onder de vlag van een ministerie een aanbesteding voor de Rijksoverheid gedaan.
Ministeries sluiten vervolgens zelf nadere overeenkomsten af.
Vlaamse Gemeenschap: Een raamcontract kan tot stand komen op verschillende
manieren: door identificatie van een behoefte van algemeen belang (bv. nutsvoorzieningen) of van een specifieke behoefte die een globale aanpak mogelijk
maakt, door marktonderzoek en op basis van de ervaringen met de lopende raamcontracten.
Waals Gewest: op verzoek van de diensten.
Verenigd Koninkrijk: Elk aankoopproces wordt op de kritische beslissingsmomenten (dus ook de totstandkoming) door een team van onafhankelijke experts nader
bekeken (‘OGC Gateway Review’).
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2.2 Raamcontracten gesloten door andere diensten dan FOR
Op zich vormt het geen probleem dat andere diensten dan FOR raamcontracten
afsluiten (zie principe van de leading FOD, punt 1.4), op voorwaarde dat FOR en
het Netwerkoverleg erbij worden betrokken. Dat gebeurt in de praktijk echter
nauwelijks of niet; ze worden er evenmin expliciet of tijdig over geïnformeerd.
Enkele voorbeelden:
1.

Bij de FOD P & O – waartoe ook FOR behoort – sloot de dienst Human
Resources (eHR) in 2007 contracten voor een IT-oplossing voor het beheer
van de human resources van alle federale administraties21. Diezelfde FOD
sloot ook een raamcontract voor metingen naar telefonische bereikbaarheid22.

2.

In 2006 nam de Regie der Gebouwen het initiatief een opdracht uit te
schrijven voor de levering van elektriciteit aan de gebouwen in gebruik door
de federale overheid en de federale instellingen gelegen in het Vlaams
Gewest23. De regie nam soortgelijke initiatieven voor algemeen onderhoud
van elektrische installaties, liftonderhoud enz. Wanneer de Regie der
Gebouwen een contract sluit voor zijn gebouwen, is het in de meeste gevallen de gebruiker van het gebouw die de prijs betaalt. De klanten kunnen
niet zelf overeenkomsten sluiten, zoals wel bepaald is in alle contracten
van FOR. Huisvestinggerelateerde producten zijn bij vier van de vijf vergeleken aankoopdiensten bij de centrale aankoopdienst ondergebracht.

3.

De FOD Financiën sloot in 2007 als leading FOD een contract voor de
levering van gsm’s, zonder voorafgaand overleg met FOR en het Netwerkoverleg. Naast een gebrek aan overleg is ook opmerkelijk dat een contract
wordt gesloten dat FOR al aanbiedt. Beter verliep de procedure voor een
contract voor vaste telefonie waar het Ministerie van Defensie voorstelde
een proefproject te organiseren en daarna alle informatie aan het Netwerk
mee te delen.

2.3 Klantenonderzoek
In het klantenonderzoek heeft meer dan 80 % geantwoord tevreden te zijn met
het aanbod van FOR (16,38 % is heel tevreden; 65,54 % is tevreden; 10,73 % gaf
‘neutraal’ als antwoord). 41,81 % (74 van de 177 respondenten) heeft wel suggesties gedaan ter uitbreiding van het aanbod. Klanten formuleerden volgende
voorstellen:
•

kledij (werkkledij, uniformen, dienstkledij, hemden/broeken): 7

•

telefonie: zowel vast als mobiel (abonnement en toestellen): 10

•

onderhoud van gebouwen, onderhoudstoestellen, specifieke schoonmaakmiddelen (vloer, interieur en sanitair): 9

•

ICT, soft- en hardware, toners printers (divers): 18

Zoals vermeld is het klantenonderzoek vrij recent en zijn deze producten nog niet
in het Netwerkoverleg besproken.
21

Datanews 3 mei 2007, www.nl.datanews.be. Er wordt gewerkt in fasen en de start is een testproject
bij vier federale overheidsdiensten die een gemeenschappelijke personeelsdienst hebben (Personeel
& Organisatie, Kanselarij, Budget en Beheerscontrole en Fedict).

22

Vragen en antwoorden Kamer, nr. 127, 3-7-2006, p. 24960.

23

TED 2006/S 189-200762; bij het afsluiten van dit onderzoek in juni 2007 was deze opdracht
nog niet gegund.
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2.4 Europese aanbestedingen van federale diensten voor
producten die FOR niet aanbiedt
Een analyse van de in het publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
gepubliceerde opdrachten van 2005 tot april 2007 wees uit dat tal van federale
diensten aanbestedingen deden voor producten die FOR niet aanbiedt. Op basis
van gegunde opdrachten in het supplement van het Europese publicatieblad blijkt
dat er een markt bestaat voor de volgende producten of diensten waarvoor
schaalvoordelen zouden kunnen worden verkregen:
•

Netwerken / servers en computerhardware: negen contracten door diverse
FOD’s en diensten

•

Software, informatiseringdienstverlening en beheer van computerfaciliteiten: twintig contracten door diverse FOD’s en diensten (intranet, projectbeheer, risicoanalyse, digitalisering, migraties)

•

Telecommunicatie: dertien contracten door diverse FOD’s en diensten
(telewerken, radiotransmissie, telefoonnetwerk, glasvezelkabels)

•

Schoonmaken van kantoren / reinigingsdiensten

•

Bewakingsdiensten

•

Reparatie en onderhoud centrale verwarming

•

Afvalverwerking

•

Elektriciteit

•

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (bedrijfsvoertuigen,
wagenpark)

•

Vervoersdiensten met verhuiswagens

•

Stadsschoenen

•

Drukkerijdiensten

Er bestaat ook een grote markt voor consultancy en ondersteuning van het
management. De complexiteit van het product of dienst en de verschillen tussen
de aankoopdiensten (omvang, expertise, behoeften) bemoeilijken echter het
gebruik van raamcontracten voor dergelijke opdrachten. In Denemarken bleek uit
de vragenlijst dat adviesopdrachten (en projectbeheer) van 3 % van de omzet in
2005 terugviel naar 0 in 2006. In dat land werd overigens een onvoldoende gebruikt
raamcontract stopgezet24. Voor adviesopdrachten kunnen dan ook beter andere,
meer beperkte, samenwerkingsverbanden worden gebruikt dan raamcontracten.

2.5

Benchmarking van producten van andere aankoopdiensten

Het Rekenhof vroeg de aangeschreven aankoopdiensten een top vijf te geven van
de producten die de meeste besparingen opleveren. Het onderstaande overzicht
vermeldt de letterlijke antwoorden van de diverse aankoopdiensten. De Vlaamse
Gemeenschap en Nederland gaven meer dan vijf producten op. Alleen de aankoopdiensten van het Verenigd Koninkrijk en Italië gaven de vijf producten in een
echte rangorde van voordeligste producten op; de overige gaven hun top vijf in
willekeurige volgorde.

24

National Audit Office, o.c., p. 39.
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Als de resultaten van dit overzicht worden gecombineerd met de overige bevindingen uit de punten 2.2 en 2.3, komt volgende reeks producten naar voren waarvoor gunstige raamcontracten zouden kunnen worden gesloten.
•

In het overzicht staat telecommunicatie (netwerk, transmissie, bekabeling,…) op de eerste plaats. Vijf aankoopdiensten op zes duiden dit aan als
één van de vijf producten die de grootste besparing opleveren. Het hoge
aantal Europese aanbestedingen door de diverse federale aankoopdiensten
toont een grote vraag aan.

•

Een raamcontract voor vaste telefonie zal eveneens besparingen opleveren.
Dit raamcontract werd door een aantal aankoopdiensten aangevraagd in
het klantenonderzoek. Het Ministerie van Defensie is met een proefproject
begonnen, maar grotere diensten of instellingen (FOD Financiën en de
NMBS) hebben al afzonderlijke contracten gesloten. In Nederland werd
voor de rijksbrede telecomaanbesteding een ‘meest begunstigde – clausule’
in de wacht gesleept. Die clausule waarborgt dat de prijzen die de deel
nemers aan het contract voor telecomdiensten betalen, de laagste zijn binnen
de overheid.

•

Energie (gas, elektriciteit, olie) wordt door drie aankoopdiensten op zes
naar voren geschoven. In het Verenigd Koninkrijk wordt 9 % op energie
bespaard. Elektriciteit komt ook bij de Europese aanbestedingen van federale diensten voor. Dit is een homogeen product met een lagere toegevoegde waarde (standaardproduct), dat noodzakelijk is om de dienst te
laten functioneren (dus een hoge omzet). FOR biedt al olieproducten aan
maar voor elektriciteit en gas moest worden gewacht op de vrijmaking van
de markt in het Waals Gewest. Het eerder vermelde initiatief van de Regie
der Gebouwen zou bij voorkeur in samenwerking met FOR verder worden
gerealiseerd.

•

Ook de markt van de ICT lijkt FOR nog niet volledig te benutten. Het klantenonderzoek vermeldt heel wat vragen naar dergelijke producten of diensten. Ook bij de Europese aanbestedingen pieken de ICT-producten, en dan
vooral de informatiseringsdienstverlening en het beheer en onderhoud van
de computerfaciliteiten. Nederland schuift zowel ICT als het inhuren van ICTprofessionals als product naar voren dat heel wat besparingen oplevert.

•

Kledij wordt door de Vlaamse Gemeenschap in zijn top vijf vermeld. Bij het
klantenonderzoek werd dit ook door een aantal respondenten gevraagd.
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•

Ten slotte wordt ook de General Procurement Card in het Verenigd Koninkrijk vermeld. Dit is een betaalkaart die wordt gebruikt voor kleine aankopen
van de verschillende aankoopdiensten en waarmee, door de omzet, kan
worden bespaard.

Uit het voorgaande blijk dat op federaal niveau een uitbreiding van het aangeboden
productassortiment mogelijk is. De uitbreiding is echter niet onbeperkt; het komt
eropaan de meest rendabele producten te kiezen. Uit literatuur blijkt dat veel voorkomende gezamenlijke aanbestedingen voornamelijk betrekking hebben op producten met een lagere toegevoegde waarde25. In het Verenigd Koninkrijk stelt het
National Audit Office dat men bij voorkeur focust op belangrijke producten. De
personeelskosten stijgen immers met de uitbreiding van het productassortiment26.
Een idee voor een nieuw product moet uitvoerbaar zijn, een duidelijke opbrengst
hebben en er moeten ook leveranciers bestaan die het kunnen leveren27. In Nederland werd bijvoorbeeld om die reden de voorbereiding voor de aanbesteding van
een rijksbrede dienst voor contentmanagement (een centraal systeem om web
sites te beheren) stopgezet.

25

Schotanus,Fredo, Marieke van der Lans en Jan Telgen, o.c., p. 45 en p. 80. “Inkoopsamenwerking
bij de rijksoverheid”, in: Facto Magazine, nr. 4 april 2006, p. 30-32.

26

National Audit Office, o.c., p. 26: 91 % van de inkopen gaat over 25 % van de raamcontracten.

27

www.fmoverheid.nl 23 oktober 2006.
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Hoofdstuk 3
Omkadering

In dit derde hoofdstuk worden, in aansluiting met de eerdere audit van het Rekenhof, enkele voorwaarden besproken die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van FOR. Allereerst wordt de werking van het Netwerkoverleg geëvalueerd.
Vervolgens worden de organisatievorm en de middelen van FOR vergeleken met
andere centrale aankoopbureaus. Daarbij wordt ook teruggegrepen naar de oorspronkelijke studie (2001) van de conceptuele uitwerking van een nieuw federaal
aankoopmodel. Ten slotte wordt de nadruk gelegd op de nood aan integratie,
onder meer door uniforme rubricering in het kader van een facilitair management.

3.1 Netwerkoverleg
In de audit van het Rekenhof (2005) werd het bestaan zelf van het Netwerkoverleg als positief beoordeeld maar werden enkele verbeterpunten aangegeven:
•

Het Netwerkoverleg was onvoldoende representatief. De leden van het
Netwerkoverleg hadden dikwijls niet het mandaat om te spreken voor de
gehele FOD en de openbare instellingen die onder de FOD’s ressorteren,
waren onvoldoende vertegenwoordigd.

•

De medewerking was niet bij alle FOD’s even groot. Het Ministerie van
Landsverdediging nam niet deel aan het overleg en de FOD Binnenlandse
Zaken was dikwijls afwezig.

•

De besluitvorming over nieuwe contracten was onvoldoende transparant en
niet gesystematiseerd.

Representativiteit
De bedoeling van het Netwerkoverleg was de hoogste verantwoordelijken van de
aankoopdiensten van de FOD’s te verzamelen. Al snel bleken de deelnemers niet
de hoogste verantwoordelijken te zijn. Een deel van de leden erkent het gebrek
aan een duidelijk mandaat, waardoor alle engagementen in het Netwerkoverleg
slechts voorlopig konden worden genomen.
Een reglementair kader voor de werking van dit Netwerkoverleg ontbreekt nog
altijd. Dit kader zou toelaten de bevoegdheden en het statuut van het Netwerkoverleg en van zijn vertegenwoordigers te bepalen.
De federale diensten schatten het Netwerkoverleg niet helemaal naar waarde. In
het klantenonderzoek van FOR scoort het Netwerkoverleg niet goed: 74,21 %
kent het niet. Op de vraag of de respondent het nodig acht dat zijn of haar dienst
vertegenwoordigd zou zijn in het Netwerkoverleg, hebben slechts twee respondenten ja geantwoord (1,13 %), 92,09 % geeft geen antwoord op deze vraag. ABA
en FOR zijn zich na deze enquête ervan bewust dat het Netwerkoverleg meer
weerklank moet krijgen. Daarom werd beslist dat de cel Communicatie van ABA
bij haar bezoeken aan het cliënteel in de loop van 2007, een enquête zal houden
bij alle leden van het Netwerkoverleg, onder andere over de afwezigheden en
de beperkte bekendheid. Er zal een samenvattend rapport worden opgesteld, dat
eind 2007 aan het Netwerkoverleg zal worden voorgelegd.
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Aanwezigheid en medewerking
Tussen begin 2005 en mei 2007 hebben twintig netwerkvergaderingen plaatsgevonden.
Het Ministerie van Defensie werd na zijn terugkeer de trouwste aanwezige. Het
is niet alleen een grote klant maar heeft ook heel wat technische expertise in
huis. Dat het ministerie opnieuw tot het overleg is toegetreden na de audit van
het Rekenhof, is dan ook gunstig.
Heel wat vertegenwoordigers van FOD’s zijn niet de helft van de vergaderingen
aanwezig. Ook met de medewerking van de leden loopt het niet vlot. De goede
werking van FOR hangt nochtans in sterke mate af van de professionaliteit en
bereidheid tot samenwerking van de deelnemers van het Netwerkoverleg, nl. de
aankoopdiensten van de FOD’s. Concreet blijken de samenwerkingsproblemen
uit de gebrekkige informatie die ze aanleveren voor de evaluatie van de contracten van FOR. Het principe van een vergelijkende evaluatie van de voorwaarden in
de eigen contracten met die in de door FOR gesloten contracten werd aanvaard
en werd de eerste keer uitgetest met de contracten voor communicatie via
mobiele telefoon (zie ook 1.2.1). De beperkte medewerking aan die vergelijking
doet FOR vrezen dat het onmogelijk blijft evaluaties, zelfs voor standaardproducten, via het netwerk te realiseren. Ook de bereidheid technici te leveren om
bestekken op te stellen en offertes te evalueren via het Netwerkoverleg laat
soms te wensen over (zie 2.1)
Het netwerk is een onontbeerlijk communicatie-instrument voor alle FOD’s. Het
is een ontmoetingsplaats en een plaats voor uitwisselingen van goede praktijken
die het aankoopkader ruimschoots overstijgen. Het netwerk streeft ernaar de
contacten ook buiten de vergaderingen voort te zetten, door de uitwisseling van
vragen en antwoorden via e-mail of e-community, zodat een zeer nuttig virtueel
netwerk ontstaat. De secretariaten van ABA – FOR spelen hier een belangrijke
rol. Het Netwerkoverleg dient ook om de producten, de bereikte resultaten en de
prijsvoordelen van FOR te promoten. De informatie van de vergaderingen van het
Netwerkoverleg bereikt echter de perifere aankoopdiensten niet. De niet rechtstreeks betrokken diensten missen belangrijke informatie. Daarom werd een vertegenwoordiger van de sociale parastatalen bij het netwerk betrokken.
Besluitvorming
De besluitvorming over nieuwe contracten in het Netwerkoverleg blijft onvoldoende transparant en onvoldoende gesystematiseerd. Volgens FOR komt dit
doordat het netwerk eerder een adviesbevoegdheid heeft dan een beslissingsmacht. In de vergaderingen van het Netwerkoverleg komen wel regelmatig nieuwe
producten met mogelijke besparingen ter sprake. Een voorstel kan echter worden
afgewezen zonder veel onderbouwing.
Bij de bespreking van het product ‘vervoer en overnachtingen’ kwam het Netwerkoverleg tot de conclusie dat dit veeleer op dienstniveau moest worden geregeld,
met eventueel een beperkt samenwerkingsverband of een transversale dienst.
Deze conclusie was louter gegrond op een gedachtewisseling tijdens de vergadering zelf. In Denemarken (7,8 % van de omzet) en het Verenigd Koninkrijk wordt
nochtans wel een raamcontract voor reizen en hotels aangeboden.
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3.2 Organisatievorm
In het kader van de Copernicushervorming werd aan KPMG Consultants gevraagd
een concept van een nieuw federaal aankoopmodel uit te werken (2001). De consultant ontwierp FOR als een dienst met afzonderlijk beheer groepscontracten,
die zou zorgen voor zijn eigen werkingsmiddelen. Dat laatste impliceert een commercieel beleid om de FOD’s ontegensprekelijk de toegevoegde waarde te tonen.
Daarvoor diende de aankoopdienst zich volgens de consultant te baseren op de
gerealiseerde besparingen op de totale aankoopkosten voor de overheid en de
aangetoonde besparingen in het verwerkingsproces bij de FOD’s.
De consultant plaatste FOR binnen de FOD P & O om de interactie met ABA zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen. ABA zelf werd onder de afdeling Organisatieontwikkeling bij P & O geplaatst omdat dit orgaan advies verleende aan de FOD’s
en aan FOR over het opzetten van een optimaal georganiseerde aankoopdienst.
Het specifieke voordeel was dat het vroegere Federale Aankoopbureau ook bij de
FOD P & O thuishoorde en dat dit de overgang naadloos kon doen laten verlopen.
FOR is uiteindelijk niet verzelfstandigd (DAB of agentschap) en er worden geen
eigen inkomsten gegenereerd.
Uit onderstaand overzicht met de organisatievorm en de aard van de inkomsten
blijkt dat alle aankoopdiensten, met uitzondering van die van het Waals Gewest,
autonome diensten of agentschappen zijn. Verzelfstandiging biedt de dienst
enerzijds meer soepelheid in het handelen, anderzijds is de dienst geresponsabiliseerd en is een resultaatgerichte sturing mogelijk, bv. met behulp van een
beheersovereenkomst. De buitenlandse aankoopdiensten zijn ook ondergebracht
bij het Ministerie van Financiën of Economie.
Drie aankoopdiensten werken uitsluitend met eigen middelen (Denemarken, het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) en drie uitsluitend met begrotingsmiddelen
(Vlaamse Gemeenschap, Waals Gewest en Italië). Ook FOR werkt uitsluitend
met begrotingsmiddelen.
Organisatievorm
Denemarken

Inkomsten

National Procurement Ltd. Denmark is een commerciële onderneming met als aandeelhouders
Ministerie van Financiën voor 55 % en National
Association of Local Authorities in Denmark voor
45 %
Verenigd Koninkrijk OGCbuying.solutions is het uitvoerend agentschap
van het Office of Government Commerce, dat een
deel is van HM Treasury
Italië
Acquisti in rete della Republica Consip S.p.A.
is een vennootschap van publiek recht van het
Italiaanse Ministerie van Economie en Financiën
(MEF)
Nederland (1)
Regiebureau Inkoop Rijksoverheid is een Zelfstandige dienst binnen het Ministerie van Economische
Zaken
Oostenrijk (2)
Bundesbeschaffung (Austrian Federal Procurement
Company ltd. ): hoort volledig thuis binnen het
Bundesministeriums für Finanzen
Frankrijk (2)
Union des Groupements d’achats Publics (UGAP)
is een “Etablissement Public Industriel et Commercial” en staat onder toezicht van zowel de minister
van Economie, Financiën en Industrie als van de
minister van Onderwijs

32

100 % eigen inkomsten. De leverancier
betaalt 1 % van de omzet op het contract.

100 % eigen inkomsten. Leveranciers
betalen een percentage op de omzet.
100 % begrotingsmiddelen

100 % eigen inkomsten
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Organisatievorm
Vlaamse
Gemeenschap

Waals Gewest

Inkomsten

Agentschap voor Facilitair Management is een
100 % begrotingsmiddelen
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechts
persoonlijkheid (IVA) binnen het Vlaams Ministerie
van Bestuurszaken (aangestuurd via een beheersovereenkomst)
Direction de la Gestion mobilière is een directie
100 % begrotingsmiddelen
binnen het Ministère de l’Equipement et des transports

(1) Het Regiebureau Inkoop Rijksoverheid verzorgt zelf geen raamcontracten.
(2) De gegevens van Frankrijk en Oostenrijk zijn op basis van hun websites. In Frankrijk bestaat er ook het ‘ Agence centrale des
achats’. Dit is alleen bevoegd voor het Ministerie van Economie, Financiën en industrie maar houdt ook toezicht op het UGAP.

3.3

Facilitair management

Facilitair management heeft betrekking op de integrale aansturing van vastgoedbeheer, werkplekinrichting, gebouwgebonden facilitaire dienstverlening, schoonmaak, catering, documentbeheer, goederen- en contractbeheer en logistiek
transport. De integrale aanpak van een aankoop- en huisvestingsbeleid verhoogt
het inzicht in de behoeften aan leveringen en diensten en draagt bij tot de
beheersing van de kosten. Wat de overheidsdiensten waar kopen en tegen welke
prijs is essentiële informatie op dat vlak. Elke aankoopdienst zou op basis van
afgesproken normen zijn kosten onder dezelfde rubrieken moeten boeken. Uit
deze boekhouding kunnen cijfers worden gegenereerd op basis waarvan facilitaire kosten uniform kunnen worden vergeleken. Voorwaarden daarbij zijn dat er
geen kosten worden overgeslagen (de rubricering moet compleet zijn), alle relevante kosten meegenomen worden (de rubricering moet juist zijn) en de definities van de kosten eenduidig zijn. Dergelijke vergelijkingen kunnen mee de basis
vormen voor de beslissing waar besparingen mogelijk zijn (waarom zijn bepaalde
kosten van een FOD hoger dan die van andere FOD’s), welke rol raamcontracten in de kostenbeheersing kunnen spelen en welke de rendabele producten en
diensten zijn die moeten worden gekozen. Als voorbeeld van een norm wordt de
Netherlands Facility Costs Index toegelicht28.

28

Zie http://www.nfcindex.nl/. De Netherlands Facility Costs Index Coöperatie u.a. (NEN 2748),
kortweg NFC Index, is een onafhankelijke coöperatie van organisaties uit overheid en bedrijfsleven.
Zij voorziet de Nederlandse facility-managementmarkt van het objectieve en actuele ijkpunt (benchmark) voor de kostenontwikkeling.
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Voor 2006 bedroegen de mediane kosten in kantoorgebouwen 12.185 euro exclusief btw
per werkplek. De kosten zijn ingedeeld in vijf grote rubrieken.
1. Huisvesting (zoals huur, onderhoud en renovatie vastgoed, gebouwen, terrein- 42 %
en, verzekeringen, energie en water, beheer).
2. Informatie- en communicatietechnologie (zoals transmissie-infrastructuur, 36 %
hardware, software en support, advies en calamiteiten).
3. Overige interne diensten en middelen (zoals consumptieve diensten (cater- 17 %
ing, drankenautomaten) risicobeheersing (bewaking, beveiliging en receptie),
schoonmaak, verhuizingen documentenmanagement (creatie, verwerking in de
postkamer, reproductie, beheer en archivering), kantoorartikelen, groenvoorzieningen, kunst en bewegwijzering, alsook bedrijfskledij en werkplekinrichting).
1%
4. Externe voorzieningen (zoals extern verblijf in vergaderaccommodaties, thuis
werkplekken, dienstreizen, lease-auto’s en overig facilitair vervoer).
4%
5. Facility management (integrale sturing van voornoemde rubrieken, onder meer
op aspecten als milieu en kwaliteit).
Er bestaat ook een begrotingstool waarmee organisaties gemakkelijk hun begroting,
kosten en kengetallen inzichtelijk en vergelijkbaar kunnen maken volgens deze norm29.

De federale overheid formuleert momenteel geen strategie voor het aankoop
beleid of het facilitair management. Een dergelijk beleid vergt de aanwezigheid
van bepaalde beheersinstrumenten. In zijn antwoord op een parlementaire vraag
over de audit van het Rekenhof van 2005 stelde de minister dat hij veel verwacht
van de hervorming van de boekhouding van de Staat. Het resultaat daarvan zou
alle controle- en beheersdiensten een duidelijker zicht moeten geven op de uitgaven, op een analytische manier en zou nauwkeurigere vergelijkingen mogelijk
moeten maken. Nu er nog geen dergelijk instrument is, zouden de diensten aanzienlijke middelen voor onderzoek moeten vrijmaken om tot een direct bruikbaar
resultaat te komen30.
Het tekort aan facilitair management werd ook door anderen aangevoeld. Daarom
is een forum opgericht waar specialisten van elke FOD in dit vakgebied worden
samengebracht om kennis en expertise te delen. Dit facilitair forum is een vrijblijvend netwerk. Organisatorisch bevindt het zich bij de FOD P & O (momenteel bij
Selor). De aandacht gaat vooral uit naar huisvesting (werkplekinrichting, onderhoud, renovatie, e.d.). Ook de Regie der Gebouwen is in de wet houdende diverse
bepalingen van 20 juli 2006 gemachtigd facilitaire diensten te verstrekken die het
beheer en het gebruik van de ter beschikking gestelde ruimten helpen te optimaliseren. De reglementaire omkadering van deze nieuwe taak moet echter nog
worden uitgewerkt. Momenteel bestaan er geen samenwerkingsverbanden of
onderling overleg tussen FOR en/of het Netwerkoverleg, het facilitair forum en
de Regie der Gebouwen. Een eventuele samenwerking of overleg is ook nog niet
gepland.
In Nederland zorgt het Regiebureau Inkoop Rijksoverheid niet voor de concrete
uitwerking van de raamcontracten maar wel voor een overzicht van de met de
ministeries gemaakte afspraken. Ook in België zou een overzicht van de grote
contracten in de diverse aankoopdiensten heel nuttig kunnen zijn, zelfs voor producten waar de raamcontracten zich niet zo toe lenen, zoals adviesverlening. Het
bijhouden van dit overzicht kan bij voorkeur, zoals in Nederland, bij een centrale
aankoopdienst worden gecentraliseerd.

29

www.aosgroup.com

30

Parlementaire vraag, Senaat nr. 3-4667 van 17 maart 2006.
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Hoofdstuk 4
Conclusies en Aanbevelingen

4.1

Conclusies

Na de audit van het Rekenhof in 2005 werden verbeteringen gerealiseerd. Het
Ministerie van Defensie neemt opnieuw deel aan het Netwerkoverleg. FOR heeft
een ingenieur in dienst genomen. De dienst boekte grote vooruitgang in de berekening van de besparingen op de aangeboden contracten. FOR volgt de catalogus
op het internet op en verbetert die permanent. Een klantenonderzoek is in 2007
afgerond.
Zeker kleinere klanten zijn tevreden met de besparingen op de proceskosten. Door
hun beperkte personeelscapaciteit kunnen sommige aankoopdiensten immers zelf
de hele aanbestedingsprocedure niet organiseren. Door een beroep te doen op
FOR is de kleinere klant zeker van de kwaliteit en voldoet hij aan de reglementering van de overheidsopdrachten.
De opvolgingsaudit heeft ook uitgewezen dat op een aantal punten vooruitgang
mogelijk blijft. Zowel het gebruik van de bestaande raamcontracten (hoofdstuk 1)
als de ontwikkeling van nieuwe raamcontracten (hoofdstuk 2) kunnen beter, zodat
mogelijke besparingen onbenut blijven. Het aankoopbeleid van de federale overheid, waarin FOR een belangrijke rol speelt, kan beter worden georganiseerd
(hoofdstuk 3).
De onderstaande conclusies tonen aan dat veel van de te realiseren verbeteringen de bevoegdheid van FOR overstijgen. De belangrijkste problemen hebben
betrekking op de regelgeving, het tekort aan middelen (personeel) en het gebrek
aan een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak binnen de federale overheid.
1.

Gebruik van de raamcontracten

De omzet van FOR is dankzij enkele nieuwe contracten de laatste jaren toegenomen, maar zou nog sterker kunnen stijgen. Dat blijkt vooral uit het geringe aandeel
van FOR in de totale federale werking- en investeringskosten (de penetratiegraad)
in vergelijking met andere centrale aankoopdiensten. De verhoging van de penetratiegraad van FOR tot het niveau van andere centrale aankoopdiensten kan de
federale overheid aanzienlijke besparingen opleveren van 20 tot 70 miljoen euro,
afhankelijk van de gemiddelde schaalvoordelen.
De regelgeving voor een performant aankoopbeleid ontbreekt nog steeds. De
uitvoeringsbesluiten van de wet die de Europese richtlijn overheidsopdrachten in
de nationale wetgeving omzet, ontbreken eveneens. Belangrijk is vooral de regelgeving over de organisatie van FOR, ABA en het Netwerkoverleg alsook de regeling rond de elektronische veilingen. Uit buitenlandse voorbeelden blijken deze
e-veilingen veel besparingen op te leveren.
De continuïteit van de contracten kan nog beter. Vooral personeelsproblemen bij
FOR liggen aan de basis van de onderbrekingen.
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de grotere FOD’s en openbare instellingen
weinig gebruik maken van de raamcontracten. Een aantal overheidsdiensten sluiten overeenkomsten af voor producten die ook FOR aanbiedt. FOR bezit nog
geen omzetcijfers per klant, wat een klantgerichte marketing sterk hindert.
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De markt van FOR kan binnen de huidige regelgeving structureel niet veel worden
uitgebreid. Het aantal klanten van FOR kan vooral worden verhoogd door de federale openbare instellingen te stimuleren de raamcontracten te benutten. Dergelijke
initiatieven worden ondernomen.
2.

Productassortiment

Het Rekenhof concludeert op basis van de top vijf producten van andere centrale
aankoopdiensten, klantenonderzoek en de Europese aanbestedingen dat er een
markt bestaat voor nieuwe, potentieel gunstige, raamcontracten voor leveringen
en diensten van telecommunicatie en vaste telefonie, ICT, catering en energie.
Ook de gezamenlijke aankoop van (werk)kledij en de aanbieding van vervoer en
overnachtingen kunnen in overweging worden genomen. FOR heeft echter vooralsnog onvoldoende middelen om haar productassortiment uit te breiden.
3.

Randvoorwaarden voor een performant aankoopbeleid

Het Netwerkoverleg functioneert nog niet naar behoren. De bevoegdheden en
het statuut van het Netwerkoverleg en van zijn vertegenwoordigers zijn niet
reglementair vastgelegd. Dat heeft een negatieve impact op de representativiteit
en de medewerking van de leden en de wijze van besluitvorming.
Buiten de Waalse centrale aankoopdienst hebben alle centrale aankoopdiensten
die het Rekenhof heeft onderzocht een zekere mate van autonomie.
FOR is niet betrokken bij alle FOD-overschrijdende raamcontracten. In de praktijk
ontstaan allerlei parallelle procedures voor het sluiten van raamcontracten. Er is
onvoldoende inzicht in het geheel van de aangeboden producten en de contractvoorwaarden.
Het gebruik van raamcontracten bij de federale overheid past niet binnen een
facilitair management, gekenmerkt door een geïntegreerde aanpak van het aankoop- en huisvestingsbeleid. Daartoe ontbreken nog voorwaarden zoals een uniforme rubricering van de kosten binnen de aankoopdiensten, inventarisering van
de door de aankoopdiensten afgesloten contracten en overleg en afstemming tussen de meest betrokken overheidsdiensten (FOR, Regie der Gebouwen, facilitair
forum, ABA, e-procurement).

4.2 Aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt aan dat:
1.

de minister, in samenwerking met de eerste minister, de nog ontbrekende
regelgeving over de uitvoering van de wet op de overheidsopdrachten uitwerkt. Zo verdient de organisatie van elektronische veilingen verdere uitwerking. Belangrijk is verder de regelgeving over de organisatie van FOR,
ABA en het Netwerkoverleg. Deze reglementaire omkadering zal een efficiënt aankoopbeleid door de federale overheid mogelijk maken;

2.

FOR onderzoekt in welke mate de federale overheid voor telecommunicatie, vaste telefonie, ICT, energie en catering rendabele raamcontracten kan
sluiten. Uit het vergelijkend onderzoek blijken raamcontracten voor dergelijke producten en diensten immers veel besparingen op te leveren;
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3.

–	FOR de klanten verder stimuleert gebruik te maken van zijn raamcontracten. FOR zou hierbij bijzondere aandacht moeten besteden aan zijn
relaties met de grote FOD’s en openbare instellingen, omdat die organisaties het minst geneigd zijn een beroep te doen op raamcontracten
van FOR;
–

de minister initiatieven neemt om de federale overheidsdiensten meer
gebruik te laten maken van de raamcontracten en hen aanspoort voldoende te verantwoorden waarom zij besluiten contracten niet te
gebruiken. Deze initiatieven kunnen de vorm aannemen van omzendbrieven of afspraken binnen de regering;

–

de minister overweegt samen met zijn collega’s het gebruik van het
principe van de leading FOD te promoten met inachtneming van de
sturende en organisatorische functie van FOR en het Netwerkoverleg;

4.

de minister en de FOD P&O het nodige personeel ter beschikking stellen
van FOR zodat de dienst in staat wordt gesteld de continuïteit van de contracten te waarborgen en het productassortiment dat via raamcontracten
wordt aangeboden, uit te breiden;

5.

de minister en de FOD P&O het initiatief nemen om een geïntegreerd aankoop – en huisvestingsbeleid voor de federale overheid uit te werken dat
past binnen een volwaardig facilitair management. Dit vergt heel wat initiatieven op regelgevend en organisatorisch vlak. Het facilitair management
kan stapsgewijs tot stand komen door:

4.3

–

op korte termijn de werking van FOR, ABA, e-procurement, facilitair
forum en de Regie der Gebouwen op elkaar af te stemmen;

–

eveneens op korte termijn een centraal register op te richten van de
contracten die de overheid sluit voor werkings- en investeringskosten
van een bepaalde omvang, zodat het inzicht in de behoeften van de
federale overheid verhoogt;

–

op middellange termijn het IT-platform (FEDCOM, e-procurement, …)
verder te ontwikkelen tot een performant instrument. Daarbij moet
aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van een sluitend systeem
van rubricering om te weten welke dienst welk product of dienst koopt
bij welke leverancier of dienstverlener om vergelijkingen en besparingen mogelijk te maken.

Antwoord van de minister

Op 20 december ontving het Rekenhof een schriftelijke reactie van de minister
van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke
Kansenbeleid (bijlage 2).
De minister wenst, gezien de politieke actualiteit, geen standpunt in te nemen
over de te nemen beslissingen
Hij waardeert het verslag van het Rekenhof, vooral de vergelijking met andere
centrale aankoopdiensten en onderschrijft de bevindingen en conclusies ervan.
De minister gaat ermee akkoord dat besparingen kunnen worden gerealiseerd
door een beter federaal aankoopbeleid
In zijn antwoord gaat de minister uitvoerig in op de aparte hoofdstukken van het
verslag.
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In zijn reactie op de benutting van de raamcontracten (hoofdstuk 1) legt hij er –
zoals het Rekenhof – de nadruk op dat de verhoging van de omzet geen doel op
zich mag zijn. Ook kaart hij aan dat de verhoging van de middelen van FOR niet
het optimale effect zal genereren als ook de organisatie in de verschillende aankoopdiensten niet op punt wordt gesteld. In dit kader formuleert hij ook enkele
bedenkingen bij de alinea’s in het verslag over de aankoopverplichting.
De minister is het ermee eens dat het productassortiment zeker kan worden uitgebreid (hoofdstuk 2). De nieuwe contracten moeten dan wel voldoen aan bepaalde
voorwaarden. De minister benadrukt dat een aantal door het Hof voorgestelde
contracten moeilijker te realiseren zijn door de specificiteit, de snel evoluerende
markt en de specifieke manier van werken van het FOR.
Met betrekking tot de omkadering en de organisatie (hoofdstuk 3) stelt de minister dat er verbeteringen mogelijk zijn maar hij neemt geen duidelijk standpunt ter
zake in.
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Bijlagen

Bijlage 1
Aanbevelingen

Aanbevelingen 2005, toezeggingen en evoluties
Antwoord van de minister

Evoluties

1. Een systematiek uitwerken voor
de voorstudie van nieuwe raamcontracten, inclusief methoden om
schaalvoordelen in te schatten.

De minister wijst erop dat dit moeilijk
te realiseren valt, gelet op de
gekozen manier van werken en gelet
op budgettaire beperkingen. De
nodige gegevens voor een a-priori
evaluatie moeten geleverd worden
door de overheidsdiensten.

2. Een prestatiemeetsysteem opbouwen om de eigen performantie te
meten.

In het Netwerkoverleg was er een
principieel akkoord om de nodige
gegevens voor een a-priori evaluatie
te leveren, maar in de praktijk loopt
dit niet zo gemakkelijk. Een systematiek is er niet. De middelen beperken
de mogelijkheden van nieuwe
contracten.
In zijn database heeft FOR voor een
aantal producten al een systeem
ingebouwd waarmee ze besparingen
kan berekenen. Veel wordt verwacht
van de ontwikkeling van e-procurement en FEDCOM.

Er is een instrument om de toegevoegde waarde te evalueren. Dit
systeem steunt hoofdzakelijk op
gegevens die de leveranciers hebben aangebracht. Het is ook nodig
om de klanten te bevragen, maar
daartoe ontbreken de middelen. Op
lange termijn kan de evaluatie verder
verbeteren indien het aankoopproces
verder geïnformatiseerd wordt.
Zie antwoord op tweede aanbeveling. FOR heeft in 2006 een klantenonderzoek uitgevoerd en de resultaten zijn
beschikbaar en worden opgevolgd.
Het aantal bezoeken aan klanten
moet dalen want het vereist te veel
middelen. Omzetcijfers per klant zijn
nog niet beschikbaar.
Er wordt momenteel gewerkt aan de Een praktische gids en een aantal
realisatie van een handleiding.
typedocumenten zijn uitgewerkt en
zijn beschikbaar.

Aanbevelingen aan FOR

3. Zijn klanten grondiger bevragen
en een database voor klanten opbouwen, om een meer onderbouwd
marketingbeleid mogelijk te maken.

4. Een handleiding uitwerken en
voortdurend bijwerken, waarin
voor elke stap in het beheer van
raamcontracten beleidslijnen en
methodieken worden uitgewerkt.
5. In zijn businessplan strategische
doelstellingen formuleren in termen
van producten en markten.

Hierop wordt niet ingegaan.

Het managementverslag FOR 2006
was heel goed uitgewerkt maar
voor 2007 is er om organisatorische
redenen geen managementverslag
verschenen.

De resultaten van deze audit zullen
worden besproken in het Netwerk
overleg.

Op dit vlak kan er volgens de administratie weinig vooruitgang zijn omdat
het Netwerkoverleg geen beslissingsbevoegdheid heeft.

Op dit moment is een Deense studie
opende over diensten in Europese
landen die raamcontracten gunnen,
die bruikbaar kan zijn. Indien nodig
zullen bijkomende gegevens worden
gevraagd aan de diensten die in de
studie betrokken zijn.

De verantwoordelijken van FOR
en ABA maken deel uit van het EU
Public Procurement Learning Lab
en hebben de nodige internationale
contacten.

Aanbevelingen aan FOR en ABA
6. Als voorzitters van het Netwerkoverleg zorgen voor een transparante,
gemotiveerde besluitvorming over
het al dan niet sluiten van raam
contracten.
7. Samen een vergelijkende studie
uitvoeren van een aantal centrale
aankoopdiensten.
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Aanbevelingen

Antwoord van de minister

Evoluties

Aanbevelingen aan de voorzitter van de FOD P & O
8. Aan FOR de nodige middelen
ter beschikking stellen om goed te
kunnen werken, onder andere de
geplande indienstneming van een
ingenieur zo snel mogelijk te realiseren.
9. Een langetermijnvisie uitwerken
voor FOR, met o.m. criteria om te
bepalen wanneer raamcontracten
aangewezen zijn en wanneer FOR
dan wel een leading FOD een raamcontract moet sluiten; met een kader
over de mate waarin en de wijze
waarop FOR een proactieve rol kan
spelen bij de totstandkoming van
nieuwe raamcontracten en bij
het promoten van bestaande raamcontracten.

Hierop wordt niet ingegaan.

De ingenieur werd in 2005 in dienst
genomen.

Wat het systeem van de leading FOD Bij dit punt werd geen verdere evolubetreft merkt de Minister op dat de
tie geconstateerd.
FOD’s niet geneigd zijn hun toe
vlucht te nemen tot dit systeem. De
voorwaarden die nodig zijn om contracten te realiseren met dit systeem
zullen in de toekomst verder worden
bestudeerd en besproken. Het zou
opportuun zijn deze inspanningen te
coördineren met een aanpassing van
de wet op de overheidsopdrachten.
Op de andere punten wordt niet
ingegaan.

Aanbevelingen gericht aan de minister
10. Het Federaal Aankoopbureau
expliciet opheffen en de nodige
regelgeving uitwerken over FOR, o.m.
om duidelijkheid te scheppen over de
bevoegdheden van het Netwerkoverleg (beslissingsorgaan dan wel adviesorgaan) en de overheidsdiensten die
een beroep kunnen doen op FOR.
11. Overleggen met de Minister van
Landsverdediging over de deelname
het Ministerie van Landsverdediging
het Netwerkoverleg.
12. In beslissingen over de toekenning van middelen aan de FOD P & O
rekening houden met de terug
verdieneffecten die FOR realiseert
en deze beslissingen onderbouwen
met indicatoren over de toegevoegde
waarde die FOR realiseert met
bestaande raamcontracten en kan
realiseren door bijkomende raam
contracten af te sluiten.
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De reglementaire teksten zullen
aangepast worden.

Er is een uitbreiding van de overheidsdiensten die via raamcontracten
mogen bestellen maar voor het
overige (afschaffing FAB, statuut
Netwerkoverleg, regelgeving FOR)
zijn er geen wijzigingen.

De minister heeft een brief gericht
aan de Minister van Landsverdediging.

Het Ministerie van Landsverdediging
is opnieuw vertegenwoordigd.

Hierop wordt niet ingegaan.

In een antwoord op een parlementaire
vraag verwijst de Minister naar e-procurement, FEDCOM en de toepassing van de analytische boekhouding
maar de realisatie wordt niet op korte
termijn verwacht.
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Bijlage 2

Antwoord van de minister (vertaling)

De minister van Ambtenarenzaken,
Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid
en Gelijke Kansen
20 december 2007
De heer Philippe ROLAND
Voorzitter van het Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 BRUSSEL
Uw brief van 8 november 2007
Uw referenties: A4-3.269.629 B4
Onze referenties: Dossier 1000 134
Doc 54.962
Ontwerpverslag van het Rekenhof “Opvolging van de eerdere aanbevelingen over
raamcontracten”

Geachte voorzitter,
Ik wens het Rekenhof te danken voor de kwaliteit van het gepresteerde werk bij
het onderzoek van de toestand van FOR, in het bijzonder voor de nieuwe elementen inzake kwantificering en vergelijking met de verwezenlijkingen in andere Europese landen, die een nieuwe bron van reflectie vormen waarop men zich kan
baseren om in de toekomst beslissingen te nemen.
Rekening houdend met de huidige politieke situatie zal mijn opvolger bevoegd zijn
om beslissingen te nemen. Het Rekenhof zal mijn betrekkelijke terughoudendheid
in deze omstandigheden begrijpen, ook al wens ik een standpunt in te nemen over
de essentiële elementen in het dossier.
1.

Nut van de contracten van FOR

Ik ben het met het Rekenhof eens om te stellen dat de contracten van FOR nuttig
zijn omdat ze onbetwistbaar aanzienlijke prijsbesparingen mogelijk maken, in het
bijzonder voor de diensten van middelgrote of kleinere omvang. Ze vermijden een
batterij procedures en maken het dus mogelijk op middelen te besparen terwijl
het federaal administratief landschap voor alle leveranciers vereenvoudigd wordt,
wat eveneens te appreciëren is. Ze maken het bovendien mogelijk de reglementering beter op te volgen doordat de procedures in handen van professionelen
worden gelegd en doordat de controleorganen de mogelijkheid wordt geboden om
hun inspanningen beter te concentreren.
Steeds meer diensten zijn in die contracten gestapt. De stijgende hoeveelheden die
gekocht worden, kunnen van het ene jaar tot het andere sterk worden beïnvloed
door de bestellingen van een “grote klant”. De Politie, Landsverdediging en/of het
departement Financiën gaan immers voor veel contracten met het leeuwendeel
lopen. Ik wens echter nadrukkelijk te wijzen op het feit dat FOR in geen enkel geval
naar omzet streeft. Deze dienst heeft trouwens herhaaldelijk zelf een klant uit
genodigd om geen bestelling via zijn contracten te plaatsen maar een afzonderlijke
procedure voor overheidsopdrachten te gunnen. FOR heeft die diensten zelfs
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geholpen bij hun specifieke procedures. Dat is herhaaldelijk gebeurd voor opdrachten voor de aankoop van meubilair bij de FOD Financiën, omdat het gunnen van
een specifieke opdracht voor grote hoeveelheden in één keer op een welbepaalde
plaats immers de mogelijkheid biedt betere prijsvoorwaarden te bedingen en doeltreffender te werken dan een standaardcontract voor talrijke klanten die over het
hele land verspreid zijn (en waarvan de bestellingen op heel uiteenlopende hoeveelheden betrekking kunnen hebben). Het Rekenhof zal een dergelijke houding ongetwijfeld goedkeuren (ter herinnering: de opmerkingen die het heeft geformuleerd bij
de bestellingen die vroeger werden gegund in het raam van een contract van het
FAB bij de firma Robberechts en die inzonderheid op dergelijke grote bestellingen
betrekking hadden).
De omzet van FOR is echter sinds zijn oprichting sterk gestegen (van 52 miljoen
euro in 2003 naar 82,8 miljoen euro in 2006, wat neerkomt op een stijging met
48,9 % na correctie van de inflatiefactor, zoals het Rekenhof opmerkt), ondanks
het feit dat de niet-federale klanten zich progressief uit die opdrachten hebben
teruggetrokken. Er werden contracten gegund in domeinen die eerst niet werden
afgedekt. Dat cijfer blijft echter laag in vergelijking met enerzijds het bedrag van
de totale federale aankopen en anderzijds de verwezenlijkingen in sommige
andere Europese landen.
Hierbij moet onmiddellijk worden opgemerkt dat het omzetcijfer aanzienlijk zou
kunnen stijgen door de gunning van bijvoorbeeld een opdracht voor de levering
van gas. Maar is FOR voor dergelijke opdrachten bedoeld?
Ik herinner even aan mijn standpunt: het is wel de bedoeling aankopen te doen en
niet aan FOR alle federale overheidsopdrachten toe te vertrouwen om een zo hoog
mogelijk omzetcijfer te halen. Voor elke aankoop dient men zich dus af te vragen
hoe er zo goed mogelijk kan worden gekocht; en als een collectieve aankoop de
goede oplossing is, wie is dan het best geplaatst en uitgerust om die te doen.
Als FOR dergelijke opdrachten zou moeten verzorgen, zou ongetwijfeld een heel
andere dienst in het leven moeten worden geroepen.
Het blijft moeilijk te evalueren welke besparingen gegroepeerde contracten opleveren, zoals ook in andere Europese landen wordt vastgesteld. FOR heeft echter
bepaalde cijfers kunnen geven waaruit het nut van die contracten blijkt. Recent
kon via een omniumverzekeringscontract voertuigen een besparing van 69 % (taksen uitgezonderd) worden bereikt. Maar dan nog moet het aankoopsysteem
ervoor zorgen dat de mogelijke besparingen voor zoveel mogelijk diensten gelden.
Het volstaat immers niet de door FOR gesloten contracten in aantal te vermeerderen om automatisch besparingen binnen te halen. Slechts zeven (hoofdzakelijk
kleine) klanten zijn mee in het bovenvermelde contract gestapt.
Het is dus duidelijk dat meer middelen zouden moeten worden gegeven aan de
FOR om meer contracten te realiseren, maar ook dat deze maatregel pas optimaal vruchten zou afwerpen als andere schikkingen zouden worden getroffen op
het vlak van de organisatie van de aankoopdiensten van alle diensten voor een
beter gecontroleerd beheer.
In die context stelt het Rekenhof de vraag naar een eventuele terugkeer naar een
aankoopverplichting via collectieve contracten zoals die door FOR worden gegund,
waarbij wordt vastgesteld dat in andere landen dergelijke verplichtingen bestaan,
vaak ten aanzien van sommige expliciet opgegeven contracten.
Moet er bijgevolg worden beslist dat de aankopen verplicht via de contracten van
FOR moeten gebeuren? Voor de contracten van het FAB bestond die aankoopverplichting wel. Men dient echter vast te stellen dat die verplichting verre van
door iedereen en voor alle contracten werd nageleefd.
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De verplichting om de leveranciers in mededinging te stellen, is bovendien een
principe dat is opgenomen in de wetgeving op de overheidsopdrachten. Die verplichting zelf lijkt echter niet in alle gevallen systematisch te worden gevolgd.
In dezelfde gedachteorde kan worden opgemerkt dat de verplichting werd geformuleerd om ecologische producten te verbruiken, maar dat uit de verbruiksstatistieken inzake het contract voor onderhoudsproducten van FOR blijkt dat de federale overheidsdiensten nog steeds het meeste producten verbruiken die als minder
gunstig voor het milieu worden aangemerkt.
Bijgevolg blijkt dat een gewone verplichting niet noodzakelijk haar doelstelling
bereikt en dat ze niet kan volstaan.
Deze vaststelling zal door de komende regering in aanmerking kunnen worden
genomen en hierover zou dus moeten worden nagedacht op het ruimer niveau van
het facility management van de diensten in hun geheel.
De klantenbasis van FOR verruimen naar niet-federale openbare diensten is delicater. Daarvoor is eveneens een samenwerking in termen van middelen nodig en
moeten vooraf de resultaten van de gunningsprocedures worden aanvaard. Dat
lijkt momenteel voorbarig en zal ongetwijfeld enkel in de toekomst kunnen
worden geëvalueerd als de politieke situatie duidelijk zal zijn. Rekening houdend
met de huidige toestand van FOR zou een dergelijke verruiming hoe dan ook
enkel kunnen worden overwogen als heel wat ruimere middelen worden ingezet.
2.

Assortiment producten op contracten

De activiteitsdomeinen van FOR (aanvullende contracten) uitbreiden moet gebeuren:
–

binnen de grenzen van zijn middelen;

–

voor de activiteitsdomeinen die voor die dienst het meest toegankelijk zijn;

–

voor de meest gestandaardiseerde producten (die in het verslag van het
Rekenhof worden geciteerd als producten met lage toegevoegde waarde);

–

voor opdrachten die een minimale tussenkomst van specialisten van het
centraal orgaan op het vlak van de uitvoering vergen.

Daarbij moet worden opgemerkt dat bepaalde domeinen die naar aanleiding van
het tevredenheidsonderzoek door ambtenaren werden geciteerd, niet noodzakelijkerwijze beantwoorden aan de bovenvermelde criteria. Zo zijn uniformen en werkkleding vaak specifiek voor de verschillende openbare diensten en vereisen ze dat
de producten gedurende heel het fabricage- en verdelingsproces aan kwaliteitscontroles worden onderworpen (er wordt hier herinnerd aan de onaangename
verrassing bij een opdracht voor de Politie). Telefoontoestellen evolueren snel
zodat het praktisch niet haalbaar is contracten te sluiten die verschillende jaren
lopen (of zodat de prijscontrole onmogelijk wordt). Het onderhoud van gebouwen
vereist dat de te onderhouden plaatsen en de toegangs- of werkvoorwaarden
nauwkeurig worden beschreven in het bestek om degelijke offertes mogelijk te
maken. Gegroepeerde contracten van FOR met “bestelbons” lenen zich heel
slecht voor dergelijke contracten.
Er blijft echter ruimte voor nieuwe gegroepeerde contracten die door FOR of door
andere federale entiteiten kunnen worden gegund:
–

hardware: servers;

–

software: andere standaarden dan Microsoft;

–

elektriciteit;
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–

verzekeringen;

–

schoenen.

Bij die contracten kan men een opdracht voor dranken, met inbegrip van koffie,
en snoepautomaten voegen. Dat contract dat ettelijke jaren geleden door FOR
werd voorgesteld, werd echter niet in aanmerking genomen door het overlegnetwerk daar elke dienst in zijn eigen bevoorrading voorziet. Deze toestand zou echter opnieuw moeten worden onderzocht in het licht van de wettelijke verplichtingen inzake overheidsopdrachten en eventueel mogelijke besparingen.
Bepaalde contracten die in het verslag van het Rekenhof worden vermeld, kunnen
eveneens dezelfde handicaps vertonen voor contracten met “bestelbons” om
dezelfde reden dat ze specifieke beschrijvingen vergen in het bestek vanwege de
toegevoegde waarde van het product of de eigen kenmerken van elke bestemmeling: informaticadiensten, telecommunicatie, schoonmaak, onderhoud van verwarmingsinstallaties, verhuizingen, drukwerk.
Wat meer specifiek FOR betreft, wil men contracten sluiten voor informatica
servers, voor andere standaardsoftware dan die van Microsoft, voor dranken,
automaten en snoep, eventueel voor verzekeringen. Aan vaste telefonie zal een
onderzoek moeten worden gewijd met het oog op een contract door een of andere
aanbestedende overheid die het best geplaatst of gewapend is om deze ten laste
te nemen, alsmede aan andere kwesties in verband met infrastructuur.
Er dient bovendien aan te worden herinnerd dat soms ook heel grote besparingen
buiten de overheidsopdrachten kunnen worden gerealiseerd door een meer rationele organisatie van de diensten. FOR heeft zo aan het licht gebracht dat aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd voor reizen naar het buitenland
(vervoerbewijzen en hotelreservaties); een meerjarenoverheidsopdracht maakt
geen doeltreffende prijzencontrole mogelijk in een activiteitensector waar de prijzen continu veranderen. Een reservatiedienst bij FOD Buitenlandse Zaken zou
een goed beginpunt kunnen zijn, maar vereist dat de mentaliteiten duidelijk evolueren naar samenwerking tussen overheidsdiensten, die ontoereikend is, zoals
het Rekenhof in verband met het overlegnetwerk van de openbare aankopers
heeft vastgesteld.
3.

Omgeving van FOR

Toen de aankoopfunctie werd hervormd, werd FOR voorgesteld als een staatsdienst met afzonderlijk beheer (plan van KPMG consulting).
Door de oprichting van de cel eProcurement liggen de zaken nu anders.
In de toekomst zullen de diensten CPA – eProcurement en FOR waarschijnlijk via
fusie of groepering worden gereorganiseerd, zodat de federale aankoopfunctie
meer zichtbaar zal worden en op die manier een fundament wordt gegeven aan
de samenwerking die thans reeds tussen die cellen bestaat.
Deze reorganisatie zal echter op zich geen bijkomende middelen aan FOR geven
die hij nodig heeft om zijn activiteiten uit te breiden. Deze dienst zal enkel door
een personeelsuitbreiding in staat zijn nieuwe producten te ontwikkelen en het
functioneren voor de bestaande contracten kunnen garanderen.
De diensten die door eProcurement ter beschikking zullen worden gesteld van de
openbare en privé-”klanten”, zullen echter verzilverd kunnen worden. Dan zal een
evolutie naar een staatsdienst met afzonderlijk beheer of naar een agentschap
mogelijk worden, en zal de overheid moeten beslissen of ze al dan niet die richting uit wil gaan. In die context zou voor de diensten die FOR verstrekt, ook een
vergoeding kunnen worden gevraagd aan de gebruikers.
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4.

Conclusies

Het standpunt van het Rekenhof over de mogelijkheden om de besparingseffecten van de contracten van FOR uit te breiden, kan worden gevolgd.
De middelen die worden ingezet om bekendheid te geven aan die contracten
(klantenbezoeken in de eerste jaren, aanmaken van een praktische elektronische
catalogus op internet, de jaarlijkse organisatie van een ontmoetingsdag tussen de
klanten en de leveranciers, maandelijkse netwerkvergaderingen met kopers) zitten op hun maximum. De bestaande contracten, waarvan de voordelen maar partieel worden benut, kunnen nog ruimere aanwending vinden door instructies en
eventueel door betere controles op het niveau van de talrijke aankoopdiensten.
Er kunnen zelfs op korte termijn nieuwe contracten worden gegund op voorwaarde
dat bijkomende middelen voor FOR kunnen worden vrijgemaakt.
Andere openbare diensten kunnen het voortouw nemen bij het sluiten van soortgelijke contracten als hun eigen opdrachten en hun middelen daarvoor aangepast
zijn.
Er zou werk kunnen worden gemaakt van de organisatie van de informatie en van
de beslissingen in het vlak van het facility management. Het eProcurementsysteem en de hervorming van de rijkscomptabiliteit zijn een stap in die richting,
maar dat proces kan nog tijd vergen.
(w.g.)

Christian DUPONT
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