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Samenvatting

De overheid kan belangrijke besparingen realiseren door aankopen gegroepeerd,
via raamcontracten, te doen. Door de grote volumes kunnen lagere prijzen wor-
den bedongen en de kosten van het aankoopproces zijn kleiner omdat slechts
éénmaal een aankoopprocedure moet worden toegepast. 

Medio 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. Daarnaast werd een overlegorgaan
gecreëerd bestaande uit de FOD’s, POD’s en de Federale Politie: het Netwerk-
overleg. 

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 functioneert.

Uit de audit komt een positief beeld naar voren. FOR werkt op een professionele
en wettelijk correcte wijze en leeft de regelgeving overheidsopdrachten correct
na. FOR beschikt over een goed uitgewerkt businessplan, dat een centrale rol
speelt bij de aansturing van de dienst. De dienst streeft naar een klantgerichte
manier van werken en gebruikt een waaier aan instrumenten om met zijn klanten
te communiceren. Er zijn weinig geschillen met leveranciers. Het intranet is een
belangrijk instrument in het informatiebeheer binnen de dienst. FOR werkt voor
verschillende projecten samen met de dienst Aankoopbeleid- en Advies (ABA).
Beide diensten nemen ook afwisselend het voorzitterschap van het Netwerk-
overleg waar. Het Netwerkoverleg biedt mogelijkheden om gemeenschappelijke
problemen aan te pakken, goede praktijken uit te wisselen, meer systematisch
mogelijkheden te identificeren om raamcontracten af te sluiten. Er was een pro-
bleem met de continuïteit van een aantal raamcontracten, maar er wordt gewerkt
aan een oplossing. 

Op volgende punten is verbetering nodig: 

• Er is een tekort aan producttechnische kennis, de aanwerving van een inge-
nieur is zeer wenselijk.

• Op vlak van kennisbeheer is het wenselijk de richtlijnen, methodieken enz.
voor de belangrijkste processen vast te leggen in een handleiding, in het bij-
zonder omdat FOR over weinig medewerkers beschikt en zeer kwetsbaar is
bij personeelsverloop.

• Wat marketingbeleid betreft is het belangrijk dat FOR tracht meer systema-
tisch inzicht te verwerven in de omzetcijfers per klant – de dienst is hiervoor
afhankelijk van zijn klanten en leveranciers – om meer gerichte marketing-
acties mogelijk te maken.

• Het Netwerkoverleg dient beslissingen over het al of niet sluiten van raam-
contracten op een transparante manier te nemen en dient de openbare
instellingen meer in dit overleg te betrekken. Het Ministerie van Landsver-
dediging, dat momenteel niet deelneemt aan dit overleg, dient ook te partici-
peren. Verder moet er duidelijkheid komen over de bevoegdheden van het
Netwerkoverleg (beslissingsorgaan dan wel adviesorgaan). 

De belangrijkste conclusie uit deze audit is echter dat zich op strategisch niveau
een keuze opdringt. Het productengamma van FOR bestaat tot nog toe uitsluitend



uit producten die ook al door het vroegere FAB werden aangeboden. Nieuwe
interessante markten werden nog niet aangeboord. Ofwel kan men ervoor kiezen
om te blijven bij dit basispakket, maar hierdoor worden kansen om kosten te
besparen gemist, ofwel kiest men voor een strategie van innovatie waarbij FOR,
ermee rekening houdend dat de aankoopfunctie gedecentraliseerd is en dat de
uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de FOD’s en de openbare instellingen ligt,
een meer proactieve rol speelt bij de totstandkoming van nieuwe raamcontracten
en bij het promoten van bestaande raamcontracten. 

Dit gebrek aan innovatie wordt in de hand gewerkt door twee factoren: 

• Elk rendabel raamcontract levert de staat veel meer op dan het kost, maar
FOR heeft op dit moment geen indicatoren om deze opbrengst voldoende
zichtbaar te maken. Met andere woorden: de kostprijs van FOR is bekend
maar de economische voordelen die hij realiseert en kan realiseren zijn niet
zichtbaar. Door deze blinde vlek in de informatie bestaat het risico dat bij
strategische beslissingen te weinig rekening wordt gehouden met de terug-
verdieneffecten die deze dienst realiseert. Om een innovatie te ondersteunen
is informatie over de economische meerwaarde van FOR van strategisch
belang.

• Bij de verdeling van budgettaire middelen staat de voorzitter van de FOD
Personeel en Organisatie, waartoe FOR behoort, voor een dilemma: extra
middelen voor FOR betekent onvermijdelijk minder middelen voor de andere
diensten binnen zijn FOD. De kosten van de activiteiten die FOR uitvoert 
vallen immers uitsluitend ten laste van de FOD P & O, terwijl de opbrengsten
(kostenbesparingen bij aankopen) ten gunste komen van de gehele federale
overheid. 

Het gevolg van beide mechanismen is dat er onvoldoende stimulans is om te
investeren in verdere groei van FOR terwijl dit terugverdieneffecten zou creëren
en voordelig zou zijn voor de gehele federale overheid. Het gaat om een systemi-
sche disfunctie die op een hoger niveau dient te worden opgelost.

In zijn antwoord gaat de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke
Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen niet in op deze fundamentele
conclusie.
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Lijst met afkortingen

ABA Aankoopbeleid en -advies

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

FAB Federaal Aankoopbureau

FOD Federale Overheidsdienst

FOR FOD-overschrijdende raamcontracten

IAO Internationale Arbeidsorganisatie

ICT Informatie- en Communicatietechnologie

P & O Personeel & Organisatie
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Inleiding

In dit inleidende hoofdstuk wordt de aanleiding tot het onderzoek beschreven, ver-
volgens wordt achtergrondinformatie geboden over het nieuwe federale aankoop-
model en tenslotte worden het onderzoek en zijn rapporteringswijze toegelicht.

0.1 Aanleiding tot het onderzoek

De overheid kan belangrijke besparingen realiseren door aankopen gegroepeerd,
via raamcontracten, te doen. Door grote volumes aan te kopen kunnen lagere
prijzen bedongen worden en verminderen de administratiekosten, omdat slechts
éénmaal een aankoopprocedure toegepast moet worden. Beide elementen ver-
hogen de efficiëntie van aankopen.

Naast deze financiële voordelen zijn er ook kwalitatieve voordelen:

• De diensten kunnen sneller beschikken over de gewenste goederen en dien-
sten, omdat ze geen gunningsprocedure meer moeten doorlopen (dit kan ook
de voorraadkosten verminderen).

• De omvang van een raamcontract plaatst de administratie in een sterkere
positie ten opzichte van een leverancier en laat haar toe om veeleisender te
zijn op vlak van de kwaliteit van de dienstverlening.

• Raamcontracten worden gegund door specialisten met een grondige kennis
van de producten en van de wettelijke procedures, wat een kwaliteitsgaran-
tie biedt.

De toegevoegde waarde van raamcontracten maakt dan ook dat in vele landen
diensten te vinden zijn die zich hiermee bezig houden. In België vervulde het
Federaal Aankoopbureau (FAB) deze functie. Medio 2002 werd deze dienst ingrij-
pend gereorganiseerd: het FAB, met ongeveer 100 personeelsleden, werd afge-
schaft en vervangen door de dienst FOD-overschrijdende Raamcontracten (FOR),
met een tiental personeelsleden. FOR ressorteert onder de Federale Overheids-
dienst Personeel & Organisatie (P & O). Deze reorganisatie was voor het Rekenhof
aanleiding om een audit uit te voeren.

Zoals het diensthoofd van FOR in zijn activiteitenverslag 20031 opmerkt is de
benaming van de dienst, FOD-overschrijdende Raamcontracten, niet correct:

• de activiteiten van de dienst zijn niet enkel beperkt tot de FOD’s, maar strek-
ken zich ook uit tot de openbare instellingen;

• de term raamcontracten wordt gebruikt voor een welbepaalde gunnings-
procedure in de wet overheidsopdrachten. Voor het type overeenkomsten
dat FOR aanbiedt bestaat geen juridische term omdat de wet overheids-
opdrachten deze constructie niet kent.

We opteren in deze tekst niettemin voor de term raamcontracten omdat die ook
voorkomt in de benaming van de betrokken dienst.
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0.2 Achtergrondinformatie over het federale aankoopmodel

Naar aanleiding van een audit van het Federaal Aankoopbureau (FAB) door
KPMG Consultants, in opdracht van de toenmalige Minister van Ambtenarenzaken
en Modernisering van de Openbare Besturen, werd een nieuw federaal aankoop-
model uitgewerkt.

Het Federaal Aankoopbureau (FAB) werd vanaf 15 mei 2002 afgeschaft en er
werden drie nieuwe entiteiten gecreëerd2:

1. FOD-overschrijdende raamcontracten (FOR)
Deze dienst, onderdeel van de FOD P & O, heeft tot doel raamcontracten te
bieden aan de FOD’s en andere federale diensten, tegen de meest optimale
voorwaarden, om schaalvoordelen te verkrijgen. Dit kan enkel op aanvraag
van minstens twee FOD’s via het Netwerkoverleg.

2. Aankoopbeleid en -advies (ABA)
ABA, eveneens ressorterend onder de FOD P & O, fungeert als een kennis-
centrum en heeft als doel alle aankopers van de federale overheid, inclusief
FOR, maximaal te ondersteunen en te adviseren om tot de beste aankoop-
resultaten te komen.

3. Netwerkoverleg Federale Aankopen
Het Netwerkoverleg bestaat uit de aankoopverantwoordelijken van alle
FOD’s, de grote POD’s, de geïntegreerde politie en de verantwoordelijken
van FOR en ABA. De openbare instellingen zijn niet vertegenwoordigd; zij
moeten hun wensen kenbaar maken via de FOD waaronder ze ressorteren.
Mogelijkheden tot gezamenlijke aankopen moeten via het Netwerkoverleg
worden aangegeven op aanvraag van minstens twee FOD’s. De goedkeu-
ring van het Netwerkoverleg is – volgens de reorganisatieplannen, maar
nergens reglementair vastgelegd – nodig om te kunnen starten met het
opstellen van een raamcontract. Indien een FOD dit wenst, kan via het
Netwerkoverleg eveneens worden beslist samen met één of meer andere
FOD’s bepaalde goederen of diensten aan te kopen via het principe van de
leading FOD3.

FOR biedt momenteel4 het volgende gamma van producten en diensten aan:
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2 Tot op heden ontbreekt een organieke regelgeving die de taakomschrijving en de werking van deze
diensten omschrijft. De opdrachten van FOR en vooral ABA werden ingeschreven in het koninklijk
besluit van 11 mei 2001, houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en
Organisatie, gewijzigd o.m. door het kb van 30 januari 2002. Art. 2, §1,4°, van dit koninklijk besluit
stipuleert dat één van de opdrachten van de FOD P & O bestaat uit: het bepalen van het aankoop-
beleid van de federale overheidsdiensten en het ondersteunen van de federale overheidsdiensten
bij het aangaan en het uitvoeren van optimale aankopen en groepscontracten. Deze opdracht-
formulering verwijst naar de opdracht van ABA, de opdrachten van FOR zijn niet opgenomen in het
oprichtingsbesluit.

3 Het principe van de leading FOD houdt in dat een bepaalde FOD zelf het initiatief neemt om een
raamcontract te sluiten en dat verder ook beheert. Tot nog toe is nog geen enkel raamcontract
afgesloten op basis van dit principe.

4 De cijfers hebben betrekking op 26 november 2003, datum waarop de dossierstudie werd aangevat.
In de loop van het onderzoek werden nog 2 bijkomende contracten afgesloten: Standaardmeubilair
(vanaf 13 april 2004, 1 april 2004 voor 1 perceel) en Softwarelicenties Microsoft (vanaf 1 mei 2004).
Het gaat telkens om hernieuwingen van bestaande contracten.



Tabel 1 – Informatie over de lopende raamcontracten

Groepen van producten Aantal Aantal Aantal
bestekken percelen leveranciers

1. Verzekeringen 1 1 1
2. Hygiëne en onderhoud 2 2 2
3. Informatica en Bureautica 4 9 4
4. Meubilair 2 5 3
5. Motorbrandstoffen & Gasolie (verwarming) 3 15 6
6. Papier en Bureaubenodigdheden 3 3 3
7. Voertuigen – Bestelwagens5 0 0 0
8. Voertuigen – Personenvoertuigen 1 24 6
Totaal 16 59 25

Op 26 november 2003 bood FOR een achttal groepen van producten aan. Binnen
elke groep kunnen er verschillende types producten zijn, bijv. de groep „Informatica
en Bureautica” bestaat uit pc’s, faxen, fotokopieermachines en softwarelicenties.
Voor één type producten wordt één gunningsprocedure uitgevoerd, met één
bestek voor het geheel. Voor een type product kunnen er variaties zijn die telkens
een perceel vormen. Een leverancier kan zich kandidaat stellen voor één of meer-
dere percelen. Bijv. omdat er verschillende behoeften zijn wat betreft personen-
voertuigen (driedeurs of vijfdeurs, benzine of diesel, break, cilinderinhoud…) wer-
den in het bestek 24 verschillende percelen opgenomen, die werden gegund aan
6 leveranciers.

De tabel hieronder licht de belangrijkste verschilpunten toe tussen het vroegere
FAB en de huidige FOR.

Tabel 2 – Vergelijking tussen het FAB en FOR

Federale Aankoopbureau (FAB) FOD-overschrijdende Raamcontracten
(FOR)

93 personeelsleden 9 personeelsleden op 1 januari 2004
een eigen juridische dienst 1 jurist sinds 1 mei 2003
een eigen technische dienst geen technisch personeel, de aanwerving

van 1 ingenieur is in voorbereiding
een eigen laboratorium geen laboratorium
Op het FAB konden een beroep doen: Enkel de volgende overheden kunnen een

beroep doen op FOR:• de federale, gewestelijke en
• overheidsdiensten die onder het gezag,gemeenschapsoverheden
• de controle of het toezicht van een • de gemeenten en provincies
• federaal minister staan
• de geïntegreerde politiedienst (federaal 
• en lokaal)

Raamcontracten en contracten op verzoek Enkel raamcontracten 
van één dienst
Het FAB besliste zelf over het sluiten van FOR kan enkel een nieuw raamcontract 
een raamcontract. opstarten als het Netwerkoverleg daartoe 

toestemming heeft gegeven6.
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5 Op moment van het dossieronderzoek was dit contract beëindigd en nog niet hernieuwd.
6 Aangezien een reglementair kader voor de dienst vooralsnog ontbreekt, is deze regel gebaseerd op

de reorganisatieplannen en de feitelijke situatie. Tot nog toe werd slechts in één geval beslist een
raamcontract op te stellen buiten het Netwerkoverleg (nl. een hospitalisatieverzekering voor alle
ambtenaren, op vraag van de Minister van Ambtenarenzaken), maar uiteindelijk is dit project om
budgettaire redenen niet doorgegaan (Verslag van het Netwerkoverleg van 7 november 2002, p. 2).



Federale Aankoopbureau (FAB) FOD-overschrijdende Raamcontracten
(FOR)

Het FAB had een monopolie voor het Volgens het principe van de „leading FOD”
sluiten van raamcontracten. kan ook een FOD een raamcontract

sluiten.
Het FAB zorgde voor de opmaak en FOR zorgt voor de opmaak en gunning van
gunning van overeenkomsten, maar ook de overeenkomsten en voor de afhandeling
voor de operationele afhandeling van van juridische geschillen met de 
aankopen: bestellingen werden geplaatst leveranciers of dienstverleners. 
bij het FAB, dat ze doorgaf aan de De klanten zijn zelf verantwoordelijk voor 
leveranciers en een technische keuring de operationele afhandeling van de 
deed bij levering. Betaling gebeurde door aankopen (bestellen, ontvangst, betaling).
de klant of door het FAB.
Federale diensten waren reglementair De diensten zijn vrij al dan niet aan te 
verplicht om producten waarvoor een kopen via FOR.
raamcontract bestond, aan te kopen bij 
het FAB. 

0.3 Het onderzoek

0.3.1 Afbakening

Dit onderzoek gaat over de raamcontracten afgesloten door de dienst FOD-
overschrijdende Raamcontracten (FOR). De aspecten van de werking van het
Netwerkoverleg en ABA die daarop betrekking hebben, komen eveneens aan
bod. Het is niet de bedoeling het volledige federale aankoopbeleid in beeld te
brengen. De werking van de aankoopdiensten van de FOD’s en de openbare
instellingen komt in deze audit enkel zijdelings aan bod, met name wanneer de
werking van het Netwerkoverleg wordt beoordeeld.

Het onderzoek vond plaats van november 2003 tot en met mei 2004.

0.3.2 Onderzoeksvragen en normen

De beoordeling in deze audit gebeurt zowel op basis van wettelijke normen
(rechtmatigheidsnormen) als van doelmatigheidsnormen.

Wat de rechtmatigheid betreft, wordt nagegaan in welke mate de raamcontracten
worden gesloten en uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving inzake
overheidsopdrachten. Ook het interne controlesysteem binnen FOR wordt geëva-
lueerd. Er wordt nagegaan hoe de ministeriële omzendbrief inzake duurzame ont-
wikkeling werd toegepast (hoofdstuk 1, §1.1). Tot slot wordt het juridische kader
van de configuratie „FOR – ABA – Netwerkoverleg” beoordeeld (hoofdstuk 2,
§2.1).

Het doelmatigheidsonderzoek heeft tot doel de werking van FOR in zijn context
te beoordelen. Eerst wordt onderzocht hoe FOR functioneert:

• Het opstellen en beheren van raamcontracten: deze activiteiten werden inge-
deeld in zes fasen, volgens de „levenscyclus” van een raamcontract: (1) het
identificeren van mogelijkheden om een raamcontract te sluiten, (2) het
voorbereiden van de gunning van de opdracht (opstellen van het bestek enz.)
(3) de gunning (bekendmaking, beoordeling offertes, beslissing tot gunning
enz.), (4) het promoten van het contract naar de klanten, (5) het opvolgen
van de uitvoering van het contract en (6) de evaluatie van het contract op het
einde van de looptijd (hoofdstuk 1 – §1.1.2).
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• Het organisatorische kader waarbinnen deze processen plaatsvinden: de stu-
ring en opvolging binnen FOR (strategie, managementinformatiesystemen
enz.), het beheer van externe relaties die essentieel zijn voor een goede 
werking van FOR (klanten, leveranciers, technische experts, samenwerking
met ABA), personeel, organisatiestructuur, informatiebeheer enz). (hoofd-
stuk 1, §1.2).

Daarna wordt bekeken binnen welke omkadering FOR functioneert:

• het kader binnen de FOD P & O: aansturing, ondersteuning en opvolging van
FOR door de voorzitter van de FOD (hoofdstuk 2, §2.2);

• de werking van het Netwerkoverleg (hoofdstuk 2, §2.3).

Deze aspecten worden beoordeeld met volgende normen (het gaat om hoofd-
normen die verder worden gedetailleerd per paragraaf):

• Voor het beheer van raamcontracten moeten er volledige processen bestaan,
die gedocumenteerd, zoveel mogelijk gestandaardiseerd en op best practices
gebaseerd zijn. De toepassing van deze processen moet worden opgevolgd
en er moet continuïteit zijn in de dienstverlening.

• FOR moet in zijn planning goed onderbouwde doelstellingen formuleren voor
zijn interne werking en voor de nagestreefde resultaten. Hij moet inzicht 
verwerven in de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van zijn werking. De
dienst moet enerzijds systematisch informatie verzamelen over het aankoop-
gedrag, de behoeften en de tevredenheid van klanten, en anderzijds de klanten
systematisch informeren over de aangeboden dienstverlening. FOR moet
daarnaast de performantie van de leveranciers systematisch evalueren. FOR
dient te beschikken over de nodige technische expertise. De samenwerking
met ABA moet maximaal benut worden. Het personeelskader moet zowel
kwantitatief als kwalitatief aangepast zijn aan de opdrachten. Taken moeten
duidelijk worden verdeeld en gecoördineerd en er moeten duidelijke, up-to-date
procedures bestaan, gebaseerd op best practices. De databases (klanten,
leveranciers, technici) en documentatie die nodig zijn om goed te kunnen
werken, moeten bijgehouden worden.

• De voorzitter van de FOD P & O moet in overleg met de betrokken diensten
een strategische visie ontwikkelen om het nieuwe federale aankoopmodel in
de praktijk te brengen.

• Er moeten voldoende waarborgen zijn dat het Netwerkoverleg inderdaad de
klanten van FOR, FOD’s en openbare instellingen vertegenwoordigt. De
leden van het Netwerkoverleg dienen actief mee te werken bij de realisatie
van raamcontracten door FOR.

De normen werden ontleend aan bronnen afkomstig van de geauditeerde7, de
vakliteratuur8 en aan rapporten en handleidingen van andere auditinstellingen9.
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7 O.a.: Business Plan 2003 en 2004 van FOR, Conceptuele uitwerking van een nieuw federaal aan-
koopmodel, KPMG Consultants, 9 oktober 2001, 112 p.; Le futur modèle d’achat des autorités
fédérales, 21 février 2002, 21 p. + bijlagen.

8 O.a. : DOBLER, D.W., BURT, D.N., Purchasing and Supply Management, The McGraw-Hill Companies,
1996, 963 p.; HARINK MTD, J.H.A, TELGEN, J., STREEFKERK, P.M., Inkoopmanagement in gemeenten…
op weg naar professionalisering, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1999, 120 p.; ZENZ, G.J., 
THOMPSON, G.H., Purchasing and the Management of Materials, John Wiley & Sons, 1994, 730 p.

9 O.a.: National Audit Office & Office of Government Commerce, Getting Value for Money from 
Procurement. How auditors can help, 2002, 72 p.; National Audit Office, Improving the Efficiency
of the Procurement of Routine Items, 1997, 54 p; National Audit Office, Modernising Procurement,
1999, 117 p.; National Audit Office, Purchasing and Managing Software Licences, 2003, 36 p.



0.3.3 Methodologie

Volgende technieken en bronnen werden gebruikt:

• onderzoek van de dossiers raamcontracten;

• onderzoek van beleidsdocumenten (business plan & rapportering daarover,
managementplan voorzitter van de FOD enz.);

• onderzoek van de beschikbare managementinformatie, statistieken enz.;

• onderzoek van informatie beschikbaar op het intranet van FOR (over raam-
contracten, klanten, leveranciers, technici, best practices enz.);

• onderzoek van de onderzoeksresultaten van de klantenenquête van FOR en
ABA10;

• onderzoek van het organogram, functiebeschrijvingen, procedures enz.;

• onderzoek van de catalogus op de website van FOR;

• onderzoek van de notulen van de vergaderingen van het Netwerkoverleg;

• interviews met het hoofd van FOR en met de personeelsleden van FOR;

• interviews met het hoofd van ABA en met de personeelsleden van ABA;

• interview met de voorzitter van de FOD P & O.

Van juli tot september 2003 werd een vooronderzoek uitgevoerd om de onder-
zoeksopzet uit te werken en de haalbaarheid te beoordelen. De bovenvermelde
diensten werden in dat stadium al gecontacteerd om hun ideeën over het geplande
onderzoek te kennen.

Het onderzoek werd op 19 november 2003 aangekondigd bij de verantwoordelijke
minister en de leidend ambtenaar van de FOD P & O en werd uitgevoerd in de
periode van november 2003 tot en met mei 2004. Het Rekenhof kon rekenen op
een goede medewerking van de betrokken diensten.

Het verslag werd op 19 augustus 2004 aan de betrokken administratie voorgelegd
om de volledigheid en de juistheid van de bevindingen te verifiëren. De schrifte-
lijke procedure werd aangevuld met een vergadering met de leidend ambtenaar
van de FOD P & O en de diensthoofden van FOR en ABA. Die vond plaats op 
11 oktober 2004.

Het verslag werd vervolgens op 5 januari 2005 gezonden naar de Minister van
Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke
Kansen, die heeft geantwoord op 4 maart 2005. 
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Hoofdstuk 1 
De dienst FOD-overschrijdende Raamcontracten (FOR)

In dit hoofdstuk wordt de werking van de dienst FOD-overschrijdende Raamcon-
tracten (FOR) beoordeeld.

In een eerste paragraaf (1.1.) wordt bekeken hoe de dienst zijn kerntaak, het
beheer van raamcontracten, uitvoert. Er wordt getoetst of de raamcontracten
worden beheerd in overeenstemming met de toepasselijke rechtsregels en de
principes van doelmatigheid.

Vervolgens (1.2.) worden de management- en ondersteunende processen binnen
FOR onderzocht.

1.1 Beheer van raamcontracten

In de „levenscyclus” van een raamcontract kunnen zes deelprocessen worden
onderscheiden11:

1. Identificatie en beoordeling van mogelijkheden om raamcontracten te sluiten:
hoe komt FOR op nieuwe ideeën voor raamcontracten (bijv. via de bevraging
van klanten, het Netwerkoverleg….) en op welke manier worden deze voor-
stellen beoordeeld?

2. Voorbereiding van de gunning van een raamcontract: hoe bepaalt FOR wat er
moet worden gekocht (productspecificaties, inclusief ecologische criteria),
wie in aanmerking komt (selectiecriteria m.b.t. leveranciers) en hoe er zal
worden aangekocht (juridische procedure, contractspecificaties zoals bijv.
leveringstermijnen)? Een degelijk bestek is daarvoor zeer belangrijk: het
vormt de basis voor de offerte, de beoordeling van de offerte, de opvolging
en de evaluatie na beëindiging van het contract.

3. Uitvoering van de gunning: hoe wordt de gunningsprocedure uitgevoerd?
De activiteiten in deze fase zijn deels afhankelijk van de gekozen wette-
lijke procedure en hebben vooral betrekking op de correcte toepassing
van de wetgeving overheidsopdrachten en waarborgen daartoe (interne
controle).

4. Promoten van het contract: op welke manier wordt een nieuw raamcontract
gepromoot bij de klanten van FOR?

5. Opvolging tijdens de duur van het contract: hoe volgt FOR op of de gesloten
raamcontracten worden benut, of de contractuele bepalingen worden nage-
leefd enzovoort? Om een maximale benutting te verkrijgen en te waarborgen
dat de overeenkomst correct wordt uitgevoerd is het belangrijk dat FOR
tijdens de duur van de overeenkomst systematisch inzicht verwerft in de
correcte naleving van de overeenkomst en acties onderneemt bij afwijkingen,
inzicht verwerft in de benutting (omzet) van raamcontracten en acties onder-
neemt bij onderbenutting en klachten (van klanten of van leveranciers).
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6. Evaluatie bij het einde van het contract: wordt een raamcontract systema-
tisch geëvalueerd12? Het is belangrijk dat er een proces bestaat waarbij
raamcontracten die ten einde lopen, worden geëvalueerd om een gefun-
deerde beslissing te kunnen nemen over de voortzetting ervan, om lessen te
trekken over het eigen functioneren.

1.1.1 Rechtmatigheid

1.1.1.1 Normen

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek werden volgende punten nagegaan.

Gunning en inhoud van de nieuwe overeenkomsten

Is de opdracht gegund in overeenstemming met de regels van de wet van
24 december 1993 en haar uitvoeringsbesluit van 8 januari 1996 (naleving van de
publicatievoorschriften; verloop van de kwalitatieve selectie; toetsing aan de uit-
sluitingsgronden; administratieve en technische regelmatigheid van de offerte(s);
correcte toepassing van de gunningscriteria; naleving van de motivering en de
informatieverplichting; naleving van de delegatieregeling)?

Stemmen de contractuele bepalingen overeen met de dwingende voorschriften
van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten (cfr. supra en aangevuld met het koninklijk
besluit van 26 september 1996 en zijn bijlage, de Algemene Aannemingsvoor-
waarden). Deze toetsing omvat o.m.:

• Beantwoorden de betalingsvoorwaarden aan het principe van de verstrekte en aan-
vaarde diensten?

• Wordt voorzien in de reglementair voorgeschreven borgtocht?
• Voorziet de overeenkomst in de leveringstermijnen opgenomen in het bijzonder bestek

of de offerte?
• Voorziet de overeenkomst in de voorgeschreven strafmaatregelen in geval van laat-

tijdige levering?
• Stemt de overeengekomen betalingstermijn overeen met de reglementaire bepalingen?

In bijkomende orde werd onderzocht of de ministeriële omzendbrief inzake duur-
zame ontwikkeling, in uitvoering van artikel 158 van het Federaal Plan inzake
Duurzame Ontwikkeling 2000–2004, werd toegepast in de bijzondere bestekken.

Uitvoering van de overeenkomsten

Bij de evaluatie van de uitvoering door FOR van de lopende overeenkomsten
werd nagegaan in hoeverre de wijzigingen aan de oorspronkelijke overeenkomst
in overeenstemming waren met de toepasselijke regelgeving, inzonderheid de
artikelen 7 en 8 (wijzigingen aan overeenkomst) van het koninklijk besluit van
26 september 1996 en artikel 16 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. Wat
de prijsherzieningen betreft, werden volgende punten getoetst:

• Is de prijsherziening contractueel bepaald?
• Stemt de periodiciteit van de daadwerkelijke herziening overeen met die bepaald in

de overeenkomst?
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• Werd de aanvraag tijdig ingediend?
• Wordt voor de berekening de correcte formule toegepast?
• Zijn de gebruikte economische waarden correct?
• Worden de waarden geattesteerd?
• Is de herziening aanvaardbaar tegenover het eventuele vastgelegde minimum-

percentage?
• Zijn nadere regels opgenomen in uitvoering van artikel 13, §4, van de Algemene Aan-

nemingsvoorwaarden (m.a.w. wordt de aannemer de mogelijkheid ontnomen winst te
halen uit een eventuele. laattijdige levering met prijsverhoging tot gevolg)?

• Is de vaste parameter minimaal 20%, zoals voorgeschreven door artikel 57 van de wet
van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen?

Ook is nagegaan of FOR, via zijn website, aan de bestellende diensten tijdig alle
informatie meedeelt die nodig is om de bestelling, uitvoering en betaling van de
opdrachten conform de geldende contractuele bepalingen te kunnen doen. Er
werd nagegaan of volgende informatie ter beschikking was:

• looptijd van de overeenkomst;
• leveringstermijn;
• mogelijkheid tot het eisen van een borgtocht;
• nadere regels voor vertragingsboetes, al dan niet afwijkend van artikel 66 van de

Algemene Aannemingsvoorwaarden;
• eenheidsprijs (met overzicht in het geval van periodieke prijsherzieningen);
• mogelijkheid tot aanpassen van de selectie;
• in de eenheidsprijs inbegrepen elementen;
• formaliteiten van levering;
• waarborg;
• facturatie- en betalingsregels;
• regels over het indienen en afhandelen van eventuele klachten.

Tot slot werd het interne controlesysteem geëvalueerd. Hierbij werd het COSO-
model, waarnaar ook wordt verwezen in het koninklijk besluit van 2 oktober 2002
inzake de inrichting van een interne auditdienst binnen de federale overheids-
diensten, als referentiekader gebruikt.

1.1.1.2 Bevindingen

Gunning en inhoud van de nieuwe overeenkomsten

In de onderzochte periode werden door FOR twee nieuwe overeenkomsten
toegewezen: een overeenkomst voor de aankoop van standaardmeubilair (in
zeven percelen) en een overeenkomst voor de aanschaf van softwarelicenties
‘Microsoft’.

• Bestek FORCMS/MM/007 – Aankoop van standaardmeubilair in zeven percelen

Het bestek FORCMS/MM/007 – Aankoop van standaardmeubilair in zeven 
percelen is een open, meerjarige (één jaar met mogelijkheid tot twee stilzwij-
gende verlengingen) overeenkomst in zeven percelen. Ze werd op 4 maart 2004
gesloten na een algemene offerteaanvraag met publicatie, zoals dat reglementair
is voorgeschreven, zowel op Belgisch als Europees niveau. De raming op jaarba-
sis, gesteund op de vermoedelijke hoeveelheden en de prijzen uit de voorgaande
overeenkomst, bedroeg 573.000 euro.

Het Rekenhof onderzocht de rechtmatigheid van de overeenkomst en heeft geen
ernstige tekortkomingen vastgesteld.

Volgende, zij het weinig fundamentele, bevindingen werden genoteerd:
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– Artikel 16.1 van het bijzonder bestek schrijft voor dat de ingediende facturen
voor waar en echt verklaard moeten worden, terwijl dit voorschrift intussen
bij koninklijk besluit van 19 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op de rijkscomptabili-
teit, werd afgeschaft.

– De opening van de offertes voor deze opdracht vond plaats op 10 juni 2003,
terwijl de opdracht pas in de loop van de maand maart 2004 werd toegewe-
zen, nadat de aanbestedende overheid had verzocht om een verlenging van
de gestanddoeningstermijn, die oorspronkelijk op 180 kalenderdagen was
bepaald. Deze lange doorlooptijd valt te verklaren door praktische problemen
(er moest een evaluatiecommissie samengesteld worden, de leveranciers
dienden stalen van meubels ter beschikking te stellen om evaluatie toe te
laten en er diende een geschikte locatie voor stockage te worden gevonden,
FOR beschikt immers niet over een eigen magazijn).

– Tot slot kon worden vastgesteld dat het bijzonder bestek technische en 
ecologische voorschriften bevat (milieuvriendelijke onderhoudsproducten,
samenstelling van de materialen, recycleerbaarheid van de onderdelen) en
ook een verwijzing, op straffe van uitsluiting, naar de basisconventies van de
Internationale Arbeidsorganisatie. Wat dat laatste betreft, baseert FOR zich
op een verklaring op erewoord.

• Bestek FORCMS/II/010: Aankoop van softwarelicenties Microsoft

Het bestek FORCMS/II/010: Aankoop van softwarelicenties Microsoft is een
open, meerjarige overeenkomst (één jaar met mogelijkheid tot twee stilzwij-
gende verlengingen). Ze werd op 19 april 2004 gesloten na een openbare aanbe-
steding met publicatie, zoals het reglementair is voorgeschreven, op zowel Bel-
gisch als Europees niveau. FOR plaatste eveneens een enuntiatieve aankondiging
(artikel 29 van het KB van 8 januari 1996). De raming op jaarbasis bedraagt
2.500.000 euro (exclusief BTW).

Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de overeenkomst leidde niet tot fun-
damentele opmerkingen.

Niettemin kan volgende, zij het weinig fundamentele, bevinding worden geno-
teerd: artikel 15.1 van het bijzonder bestek schrijft nog voor dat de ingediende
facturen voor waar en echt verklaard moeten worden, terwijl dit voorschrift
inmiddels bij koninklijk besluit van 19 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 10 december 1868 houdende algemeen reglement op de rijkscompta-
biliteit, werd afgeschaft.

Uitvoering van de overeenkomsten

Aan het diensthoofd van FOR werd een opgave gevraagd van de bijakten aan de
bestaande overeenkomsten. Die kunnen in drie categorieën worden opgedeeld:
overdracht van de overeenkomsten vanuit het FAB naar FOR, aanpassingen aan
het oorspronkelijk voorgestelde assortiment en tijdelijke verlenging van aflopende
overeenkomsten.

Bij die controle bleek geen enkele bijakte te raken aan de essentiële bepalingen
van het bijzonder bestek, zoals bijv. betalingsregels, leveringstermijn, eenheids-
prijzen, en aldus aan de oorspronkelijke mededingingsvoorwaarden. Er zijn dus
geen overtredingen vastgesteld van de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit
van 26 september 1996.
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Dezelfde opgave bood ook een inzicht in de lopende geschillendossiers in de
strikte zin van het woord. Hieruit bleek dat slechts drie dossiers werden geopend,
die hierna worden uiteengezet.

• In het dossier Aankoop van ergonomisch meubilair (bestek FAB 5/744-134)
werd in de loop van 2000 een bijakte aan de overeenkomst toegevoegd,
waarbij de afhouding van de vertragingsboetes bepaald in artikel 66, §2, van
de Algemene Aannemingsvoorwaarden, tijdelijk werd versoepeld en zelfs
werd geneutraliseerd. Dat gebeurde omdat de effectieve bestellingen de
oorspronkelijk geraamde en als indicatief opgegeven hoeveelheden ruim-
schoots te boven gingen. De tekst van deze bijakte was echter niet helemaal
duidelijk, noch qua daadwerkelijke inhoud, noch qua duurtijd. Aan o.m. dit
aspect heeft het Rekenhof een apart dossier gewijd, waarover reeds officiële
briefwisseling met de minister en de FOD werd gevoerd. Dit dossier werd
daarom buiten het onderzoek gelaten, om interferenties te vermijden. Boven-
dien betreft het een overeenkomst en een bijakte die aangegaan waren door
het FAB en door FOR werden geërfd (brieven B1 tot B7 van het Rekenhof in 
dr. 2.016.317).

• In het dossier aankoop van modulair meubilair (bestek AO/01-VM/M001),
werd bij nazicht door FOR eind juni 2003, op verschillende plaatsen van leve-
ring bij de FOD Financiën vastgesteld dat het geleverde materiaal niet
conform was met de technische voorschriften van het bijzonder bestek en
evenmin met het door de firma destijds aangeboden model. Er werd een
afwijking vastgesteld in de oppervlaktebehandeling van de legborden. Deze
opmerking werd per brief door FOR op 2 juli 2003, d.w.z. binnen een paar
kalenderdagen na de vaststelling ervan, aan de firma meegedeeld. Aan de
klanten die op dit raamcontract bestellingen plaatsten, werd een informatieve
mail toegezonden – niet meer door de betrokken ambtenaar terug te vinden –
waarin op de tekortkoming werd gewezen en waarin verzocht werd de leve-
ringen na te zien. Bij brief van 5 maart 2004 deelde de firma mee dat in de
loop van december 2003 alle niet-conforme legborden werden vervangen,
waarna tot facturatie ervan kon worden overgegaan.

Ook al heeft de leverancier de geweigerde leveringen vervangen, wordt erop
gewezen dat de procedure gevolgd door FOR zeer informeel is verlopen.
Artikel 20 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden schrijft immers de pro-
cedure voor als de aanbestedende overheid de aannemer in gebreke wil stel-
len. Er moet dan van de vaststellingen een proces-verbaal opgesteld worden
dat aangetekend aan de aannemer wordt verstuurd. Die kan ook zijn ver-
weermiddelen laten gelden.

• In het dossier Aankoop van hygiënische papieren en bijhorende verdeelap-
paraten (bestek FAB 125-101), wees FOR begin 2003 de firma erop dat ze
eenzijdig de artikellijst en de eenheidsprijzen gewijzigd had. Dergelijke wijzi-
gingen zijn slechts toegestaan na het uitdrukkelijke akkoord van FOR. Naast
de aangetekende brieven aan de aannemer, werden ook de bestellende
diensten op de hoogte gebracht van de vastgestelde wijzigingen (brieven van
19 juni 2003). FOR berekende bovendien, op basis van de statistische infor-
matie van de firma, in detail de overfacturaties, om creditnota’s te verkrijgen.
Uit mondeling verkregen informatie kon worden geconcludeerd dat de
gevraagde creditnota’s werden opgesteld en verrekend. In dit dossier mag
worden besloten dat FOR de twistpunten goed opgevolgd en beheerst heeft.

Volledigheidshalve wordt toegevoegd dat FOR nog nooit werd geconfronteerd
met een beroep bij de Raad van State tegen de genomen toewijzingsbeslissingen.
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Er zijn dus geen geschillendossiers die aanleiding kunnen geven tot een schade-
loosstelling van een leverancier die zich burgerlijke partij gesteld heeft.

In principe sluit FOR meerjarige overeenkomsten, meestal voor drie jaar. Het is
daarom wenselijk dat in de bijzondere bestekken aan de medecontractanten de
mogelijkheid wordt geboden om periodiek (twee-, vier-, zesmaandelijks of jaarlijks)
hun eenheidsprijzen aan te passen aan de evolutie van de loon- en materiaalkost.
Aan het diensthoofd van FOR werd een overzichtstabel gevraagd van alle over-
eenkomsten die een prijsherziening bevatten. Al deze overeenkomsten (11 in
totaal) werden onderzocht.

De voornaamste vaststellingen hierbij zijn:

• De bijzondere bestekken FORCMS/MM/003 (zitmeubilair), AO/01-VM/M001
(modulair meubilair) en FORCMS/MM/007 (standaardmeubilair) bevatten
geen uiterste datum voor het indienen van een aanvraag tot prijsherziening,
die FOR moet toelaten de prijsherziening grondig vooraf te onderzoeken.

• In de bijzondere bestekken voor het ingeriemde niet-bedrukte grafische
papier (bestek 125-2001-001) en het leveren van hygiënische papieren en
verdeelapparaten (bestek 125-101), opgesteld door het voormalige FAB, is
niet expliciet bepaald dat de toepasselijke eenheidsprijs die is op het moment
van bestelling en niet die op het moment van de levering, waardoor „winsten”
bij eventuele laattijdige levering kunnen ontstaan.

• In het dossier Fotokopieerapparaten (bestek FORCMS/PF/002) wei-
gerde FOR terecht een prijsherziening die voortijdig werd ingediend. In
het dossier Printers (bestek FORCMS/11/001) werd een prijsherziening
terecht verworpen omdat ze laattijdig was ingediend en dus niet-ontvan-
kelijk was.

De overige onderzochte punten geven in geen enkel dossier aanleiding tot opmer-
kingen. Algemeen geldt dus dat de dossierbeheerders ook dit aspect van de over-
eenkomsten van FOR op een behoorlijk niveau opvolgen.

Er werd ook onderzocht of FOR aan de bestellende diensten tijdig alle nuttige
informatie meedeelt die nodig is om de bestelling, de uitvoering en de betaling
van de opdrachten conform de geldende contractuele en reglementaire bepalingen
te kunnen realiseren.

Er mag worden geconcludeerd dat de fiches per perceel alle nodige informatie
bevatten om de aankopers in de FOD’s toe te laten op een correcte manier te
bestellen, de bestellingen op te volgen en te betalen, zelfs bij een eventuele laat-
tijdige levering.

Bij het bijzonder bestek FORCMS/MM/003 (zitmeubilair) werd vastgesteld dat
de contractfiche geen melding maakte van de mogelijkheid voor de bestellende
diensten om zelf een borgtocht te vorderen. De overeenkomst voorzag immers
niet in een bij FOR gecentraliseerde borgtocht. Dit werd in de loop van de audit
rechtgezet.

Vermits de bestellende diensten de facto ook de bestellingen kwalitatief moeten
keuren, is het wenselijk dat ze over de gedetailleerde technische specificaties
beschikken. Daarvoor verwijst het departement naar informatie die eveneens op
de site terug te vinden is. In de regel kunnen de verschillende FOD’s dus, als ze
beschikken over geschoolde technici, het materiaal ook kwalitatief keuren bij 
ontvangst.

Er mag worden besloten dat de informatieverstrekking naar de klanten afdoende
is uitgebouwd.
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Interne controle

Het personeelsbestand van FOR telt slechts negen eenheden (een diensthoofd,
drie universitaire ambtenaren – dossierbeheerders, een jurist en vier uitvoerende
personeelsleden). Daarom opteerde FOR voor een interne controle die in hoofd-
zaak hiërarchisch is georganiseerd. De toewijzings- en uitvoeringsdossiers worden
per ‘vakgebied’ beheerd door drie projectleiders onder rechtstreeks toezicht van
het diensthoofd van FOR. Desgevallend wordt een beroep gedaan op de juridisch
adviseur, de juridische dienst van de FOD Personeel en Organisatie of op de
know-how van de collega’s van de dienst ABA.

Dit hiërarchische toezicht wordt aangevuld met wekelijkse overlegvergaderingen,
een deontologische code en het beroep op (technische) multidisciplinaire evalua-
tiecommissies om de offertes te beoordelen.

De FOD Personeel en Organisatie valt ook onder de toepassing van het konink-
lijk besluit van 2 oktober 2002 inzake de inrichting van een interne auditdienst
binnen de federale overheidsdiensten. Tot nu toe is deze dienst, die naar ver-
luidt zal opereren voor meerdere, minder omvangrijke FOD’s, echter nog niet
operationeel.

Binnen de bestaande organisatorische en personele middelen, kan de uitge-
bouwde interne controle als voldoende performant worden beschouwd.

1.1.2 Doelmatigheid

1.1.2.1 Normen

Een eerste norm is of de bovenvermelde zes stappen in de levenscyclus van een
raamcontract ook daadwerkelijk plaatsvinden. Hierbij wordt gekeken naar de 
volledigheid van de processen (hebben alle activiteiten die bij een stap horen,
plaatsgevonden en geldt dat voor alle klanten waarvoor FOR bevoegd is).

Om garanties te hebben dat deze processen daadwerkelijk worden uitgevoerd,
dat ze uniform en consistent worden toegepast, dat ze kwalitatief goed zijn en
dat ze op efficiënte wijze worden uitgevoerd, is het belangrijk dat ze geformali-
seerd zijn (neergeschreven in beleidslijnen, handleidingen enz.) en dat de verant-
woordelijkheid voor elk proces duidelijk is toegewezen. Dit is ook belangrijk als
instrument om kennis te beheren, in het bijzonder omdat FOR een kleine dienst is:
goed uitgewerkte handleidingen kunnen het verlies van kennis dat met elk vertrek
van een personeelslid gepaard gaat, opvangen en vergemakkelijken de opleiding
van nieuw personeel.

De uitvoering van deze processen moet worden opgevolgd.

Er moet worden gestreefd naar een voortdurende verbetering van de processen,
o.m. door lessen te trekken uit de eigen ervaring, door te vergelijken met andere
gelijkaardige organisaties en best practices over te nemen, door te informatiseren
waar dat zinvol is enzovoort.

Verder wordt als norm gesteld dat er continuïteit is in de dienstverlening, 
m.a.w. dat wordt vermeden dat er periodes zijn dat producten niet beschikbaar
zijn via FOR13.
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1.1.2.2 Bevindingen

Wat het identificeren en beoordelen van opportuniteiten om raamcontracten te
sluiten (deelproces 1) betreft, werd vastgesteld dat dit proces veel aandacht
krijgt, maar te beperkt bleef tot de FOD’s, nog te weinig geformaliseerd en
geprofessionaliseerd is en onvoldoende transparant is. Tot 7 mei 2004 (datum
van afsluiting van het onderzoek) heeft het nog niet geleid tot nieuwe raamcon-
tracten (d.w.z. nieuwe producten die niet werden aangeboden door het vroegere
FAB):

• Mogelijkheden om raamcontracten af te sluiten worden systematischer geï-
dentificeerd (vooral via het Netwerkoverleg en via bevraging van klanten),
maar op dit moment worden daarbij vooral de FOD’s betrokken en is er min-
der aandacht voor de openbare instellingen.
Voor de klantenbevragingen wordt een gestandaardiseerde vragenlijst
gebruikt. Deze bevraging werd in 2003 hoofdzakelijk uitgevoerd bij de FOD’s
(er werden enkele openbare instellingen bevraagd), maar in 2004 werd dit
verder verruimd naar de openbare instellingen (in eerste instantie de wetens-
chappelijke instellingen en de sociale parastatalen). 
Ook via het Netwerkoverleg, waarin enkel de FOD’s zijn vertegenwoordigd
(cf. 2.3), worden nieuwe ideeën aangebracht. Die leiden niet noodzakelijk tot
het voorstel om een raamcontract te sluiten. Ze kunnen ook leiden tot andere
oplossingen, zoals het identificeren en uitwisselen van best practices of tot
de vaststelling dat het sluiten van een raamcontract niet aangewezen is.

• Uit de dossierstudie blijkt dat bij hernieuwingen van bestaande raamcon-
tracten de onderbouwing zich beperkt tot een raming van de vermoedelijke
hoeveelheden of de omzet, op basis van het vorige contract. Bij nieuwe pro-
ducten is de werkmethode voor de voorafgaande studie nog niet geformali-
seerd, maar er zijn een aantal vaste praktijken: er wordt productinformatie
verzameld, gelijkaardige bestekken bij andere overheidsdiensten worden
opgezocht, vaak wordt een werkgroep opgericht, de klanten worden via een
vragenlijst op de website van FOR bevraagd (om de vraag in te schatten, de
vereiste kwaliteiten van het product te specificeren enz.), er worden technici
gezocht enzovoort. Er is geen instrument om de schaalvoordelen – de reden
van bestaan van FOR – van een nieuw raamcontract te evalueren. Er zijn
evenmin formele en uitgewerkte criteria om te bepalen of een raamcontract
aangewezen is, en als dat zo is, of het contract het best wordt gerealiseerd
door FOR dan wel via een „leading FOD”. De algemene criteria liggen vast
(vraag van minstens twee FOD’s, het bestaan van een schaalvoordeel),
maar zonder uitwerking zijn deze te vaag om richtinggevend te zijn in de
besluitvorming.

• De besluitvorming is niet transparant: de voorstudie resulteert niet in een
schriftelijk rapport (buiten een zeer beknopt rapport voor de Inspectie van
Financiën) en evenmin in een gemotiveerde beslissing van het Netwerk-
overleg. Het Netwerkoverleg kan op dit moment rendabele mogelijkheden
afwijzen zonder enige verantwoording (bv. over een voorstel tot raamcon-
tract over „dranken en versnaperingen” werd negatief beslist, zonder moti-
vering, terwijl uit de voorstudie van FOR bleek dat er hier een potentieel
was om kosten te besparen).

• Alle lopende raamcontracten zijn hernieuwingen van vroegere contracten van
het FAB. Het productgamma werd tot nog toe niet uitgebreid met nieuwe
producten. Een aantal voorstellen (dranken, reizen, eindejaarsgeschenken,
hospitalisatieverzekering, leasing van voertuigen,…) hebben niet geleid tot
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een nieuw raamcontract. Nieuwe ideeën die in 2004 mogelijk zullen leiden
naar nieuwe raamcontracten zijn: software en softwarelicenties (andere dan
Microsoft), huren van fotokopieerapparaten en GSM-verkeer. Ook binnen
FOR is men van oordeel dat zowel klantenbevragingen als het Netwerkover-
leg weinig nieuwe ideeën opleveren14.

Wat de voorbereiding van de gunning van een raamcontract betreft (deelproces 2),
werd vastgesteld dat deze fase al in grote mate geformaliseerd is. Er wordt een
standaardbestek gebruikt dat wordt aangepast op basis van ervaringen, dossiers
worden opgevolgd aan de hand van specifieke formulieren enzovoort. Uit de
dossierstudie blijkt dat:

• het vooraf vragen van advies van de Inspectie van Financiën over de gunnings-
criteria en de weging ervan een goed ingeburgerde best practice is;

• in de bestekken van FOR systematisch de verplichting wordt opgenomen om
te rapporteren over de aangekochte hoeveelheden;

• de inschakeling van externe technische experts in dit stadium vrij beperkt is;

• ecologische en sociale criteria worden geïntegreerd in de bestekken, maar
dat de toepassing daarvan niet evident is.
Sociale criteria zijn niet productgebonden, maar leveranciergebonden. In een
aantal bestekken15 werd een clausule ingelast waarbij de inschrijver zich
ertoe verbindt de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie
(IAO) na te leven (o.a. verbod op dwangarbeid, verbod op kinderarbeid, 
vakbondsvrijheid, …). 
In een aantal bestekken werden ook ecologische criteria opgenomen16. In die
gevallen wordt in het gamma van producten de keuze aangeboden tussen
ecologische en niet-ecologische producten (bv. gerecycleerd papier en niet-
gerecycleerd papier) en is het aan de klant om een keuze te maken bij zijn
aankoop. Bij de personenauto’s werden voor alle auto’s een aantal ecologische
criteria toegepast (percentage recycleerbaarheid van de materialen, verbruik,
CO2-emissie enz.); deze telden voor 10% mee in het puntensysteem voor
beoordeling;

• de notie total cost of ownership (of: whole of life cost)17 op dit moment 
pragmatisch wordt ingevuld. Naast de aankoopprijs wordt rekening gehouden
met de belangrijkste factoren die de kosten zullen beïnvloeden, bijv. de
onderhoudskosten of de kosten van verbruik waar dat relevant is.18 In de 
prijzen zijn ook de kosten voor levering, de catalogus, het informeren van
klanten (bv. het creëren van een internetsite specifiek voor het raamcontract)
inbegrepen.
ABA heeft een adviesnota over dit concept opgenomen in zijn Business Plan
2004.

Wat de uitvoering van de gunning betreft (deelproces 3), werd vastgesteld 
dat deze fase zeer sterk ontwikkeld is: er is een hoge mate van formalisering 
(bv. puntensysteem om offertes te beoordelen, standaardbrieven), het proces
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14 CMS juin 2002 – décembre 2003. Rapport d’activités. 9 p.
15 Met name: PC’s & printers; fotokopieermachine; motorbrandstof; gasolie voor verwarming.
16 Met name: onderhoudsproducten; personenauto’s; papier & bureelbenodigdheden; papier – kleine

hoeveelheden.
17 Beide termen verwijzen naar de totale kosten die gepaard gaan met de aankoop en het gebruik.

Niet alleen de aankoopprijs wordt dus meegerekend, maar ook de verbruiks- en onderhoudskosten.
18 Met name: fotokopieermachines (prijs per kopie, prijs van het onderhoudscontract); personenauto’s

(kost van verbruik, prijs van het onderhoudscontract).



wordt systematisch opgevolgd en gedocumenteerd in het dossier. Deze vast-
stellingen stroken ook met de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek 
(cf. 1.1.1), waaruit blijkt dat de wet overheidsopdrachten correct wordt toegepast
en dat de interne controle afdoende is.

Bij de beoordeling van offertes worden zoveel mogelijk externe beoordelaars
ingeschakeld, maar het is niet altijd mogelijk om kandidaten te vinden19. Indien de
beoordeling enkel binnen FOR gebeurt, wordt ze altijd uitgevoerd door minstens
twee personen. In alle gevallen wordt een, vooraf door de Inspectie van Financiën
goedgekeurd, puntensysteem gebruikt om de beoordeling te objectiveren.

FOR past bijna altijd de procedure van de algemene offerteaanvraag toe. Bij de
lopende raamcontracten werd tweemaal gebruik gemaakt van een openbare aan-
besteding (bij motorbrandstof en bij gasolie voor verwarming) en éénmaal van de
onderhandelingsprocedure (nadat er geen regelmatige offertes waren ingediend
bij de algemene offerteaanvraag).

Nadat een raamcontract is gesloten, worden de klanten systematisch geïnfor-
meerd (deelproces 4). Dit gebeurt via een mailing, de elektronische catalogus
(website) van FOR en via het Netwerkoverleg.

Wat de opvolging van de raamcontracten betreft (deelproces 5), stellen zich een
aantal knelpunten.
De keuze voor een gedecentraliseerd aankoopmodel brengt mee dat de klan-
ten rechtstreeks bestellen bij de leveranciers. Dat heeft uiteraard voordelen
(o.m. kortere doorlooptijd), maar brengt ook mee dat FOR minder inzicht heeft in
de benutting van raamcontracten en moeilijker leveranciers kan controleren. Dit
wordt in zekere mate gecompenseerd doordat leveranciers contractueel verplicht
zijn de bestelde hoeveelheden te rapporteren, door informatie die wordt verza-
meld tijdens bezoeken aan klanten en informatie uit klachten. Deze informatie
werd in 2003 weinig benut. In 2003 werd een methode uitgewerkt om de opvol-
ging te verbeteren. Sinds 2004 worden voor de meeste leveranciers de gerap-
porteerde omzetcijfers ingebracht in een spreadsheet en geanalyseerd20. In de
toekomst zullen daarnaast per raamcontract een aantal gegevens systematisch
worden geregistreerd, o.a. of de leverancier zijn verplichtingen nakomt ten aan-
zien van FOR (creëren van een internetsite, aanleveren van statistieken) en ten
aanzien van de klanten (levertermijnen, prijs, conformiteit van de artikelen,
geschillen). Deze informatie zal eveneens bruikbaar zijn voor evaluatie (cf. infra).
De opvolging gebeurt vanuit de invalshoek raamcontract / leveranciers. Momen-
teel bestaan er, op enkele uitzonderingen na, nog weinig gegevens per klant (bijv.
de omzetcijfers per klant zijn niet bekend). Dit bemoeilijkt een gerichte bijsturing
(bijv. bij onderbenutting van een raamcontract)21.
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19 Van de (zestien) dossiers die werden onderzocht was dit item in zeven gevallen niet toepasselijk
omdat het ging om dossiers van het FAB (vijf dossiers) of om een openbare aanbesteding (twee
dossiers) waar er enkel prijsconcurrentie is. Van de resterende negen dossiers waar beoordelings-
commissies konden worden gebruikt, gebeurde dat effectief in vijf gevallen (PC’s & printers; foto-
kopieermachine; meubilair; papier & bureelbenodigdheden). In de overige vier werd geen gebruik
gemaakt van beoordelingscommissies (motorbrandstof via kaarten; grafisch papier; omniumverze-
kering; onderhoudsproducten).

20 Deze rapportering verloopt echter niet zonder problemen: dikwijls moet aangedrongen worden op
de correcte naleving van deze verplichting, de rapportering is niet altijd in elektronische vorm, wat
de verwerking van de gegevens bemoeilijkt enzovoort.

21 In de toekomst kan E- procurement hier ook mogelijkheden bieden. In het nieuwe federale aankoop-
model is de wettelijke verplichting om via een raamcontract aan te kopen – indien er een bestaat 
voor de geplande aankoop – afgeschaft, maar er is geen ander aansporingsmechanisme in de plaats
gekomen dat waarborgt dat de meest zuinige aankooproute wordt gevolgd. Via E-procurement zou
transparantie kunnen worden gecreëerd over de prijzen die de klanten betalen voor aankopen die zij
zelf doen, en zouden deze prijzen permanent vergeleken kunnen worden met de prijzen van FOR. 



De evaluatie bij het einde van het contract (deelproces 6) is tot nog toe niet 
ontwikkeld. Zoals hierboven al is vermeld, bleef deze evaluatie tot nog toe
beperkt tot het ramen van de aangekochte hoeveelheden. Sinds medio 2003 wor-
den omzetcijfers binnen FOR meer systematisch bijgehouden en worden ook
schattingen gemaakt van de toegevoegde waarde van een aantal contracten.
Daarnaast zullen in de toekomst ook andere gegevens systematisch worden
geregistreerd (cf. supra). Dat zal bij de beëindiging van de huidige generatie
raamcontracten een grondigere evaluatie mogelijk maken.

De continuïteit van de dienstverlening werd nagegaan door de aanvangsdatum
van de nieuwe contracten te vergelijken met de datum van beëindiging van het
vorige contract. Er werd geen rekening gehouden met kleine onderbrekingen
(minder dan één maand) en met onderbrekingen in het jaar 2002, omdat in de
eerste helft van 2002 (tot 14 mei 2002) FOR nog niet bestond, en omdat in de
tweede helft van 2002 FOR in transitieperiode was. Er werd dus bekeken waar
er in 2003 een discontinuïteit was van méér dan één maand, d.w.z. dat deze
producten gedurende meer dan één maand niet via FOR besteld konden 
worden.

Vastgesteld werd dat er onderbrekingen waren bij ongeveer de helft van de
raamcontracten:

• Onderhoudsproducten (niet beschikbaar van 1 oktober 2002 tot 1 juni 2003)
(deze producten waren nog wel beschikbaar op een ander contract, papier
en bureelbenodigdheden, tot 31 januari 2003);

• PC’s en printers (niet beschikbaar van 28 november 2002 tot 1 juni 2003);

• Fotokopieermachines (niet beschikbaar van 22 december 2002 tot 1 juli 2003);

• Personenauto’s (niet beschikbaar van 28 december 2001 tot 3 maart 2003);

• Stoelen (niet beschikbaar van 3 oktober 2002 tot 23 juni 2003);

• Papier en bureelbenodigdheden (niet beschikbaar van 31 januari 2003 tot
1 juni 2003);

• Papier, kleine hoeveelheden (niet beschikbaar van 31 december 2002 tot
5 juni 2003);

• Bestelwagens (niet meer beschikbaar sinds 6 oktober 2003)22;

• Softwarelicenties Microsoft (eindigde aanvankelijk op 4 november 2003,
werd verlengd tot 15 januari 2004 en was daarna niet meer beschikbaar tot
30 april 2004).

Het diensthoofd van FOR geeft hiervoor volgende verklaringen:

• De sluiting van het FAB en oprichting van FOR, zonder overgangsperiode. In
het eerste levensjaar van FOR dienden veel raamcontracten van het vroegere
FAB te worden hernieuwd, werd op een andere manier gewerkt (bijv. de inte-
gratie van ecologische criteria, nieuwe conceptie van bepaalde contracten)
en dienden bijgevolg, gelet op de beschikbare middelen, prioriteiten te worden
gesteld. Zo werden contracten zoals onderhoudsproducten, fotokopieerma-
chines en bestelwagens als minder prioritair behandeld.

22 Raamcontracten – Rekenhof, mei 2005

Dergelijk mechanisme zou verspilling zichtbaar maken en druk creëren om de meest zuinige wijze
van aankopen te volgen. ABA heeft in dit verband al enkele ideeën uitgewerkt (ABA, Adviesnota
in verband met de aankoop binnen de federale overheid, 2003, 52 p.).

22 Bij het afsluiten van het onderzoek, op 7 mei 2004, was er nog geen contract gesloten.



• Daarnaast zijn er soms ook specifieke oorzaken: bij één contract waren er geen
regelmatige offertes en diende een nieuwe procedure te worden gestart, bij
sommige contracten nam het veel tijd in beslag om de nodige technische
experts te vinden om het bestek te redigeren of een beoordelingscommissie
samen te stellen.

Om de risico’s op onderbreking te minimaliseren, heeft de dienst een aantal maat-
regelen genomen. Wat betreft planning wordt een opvolgingstabel bijgehouden
waarin voor elk raamcontract, op basis van ervaring, wordt bepaald wanneer gestart
moet worden met een gunningsprocedure. Daarnaast bepalen de bestekken, in
tegenstelling met het vroegere FAB, dat een raamcontract maximaal drie keer met
een maand verlengd kan worden om de overgangsperiode naar een nieuwe leverancier
te overbruggen. In de nieuwe bestekken die momenteel worden uitgewerkt is een
verlenging van drie keer twee maanden opgenomen voor onvoorziene moeilijkheden.

1.2 Management- en ondersteunende processen binnen FOR

In deze paragraaf wordt bekeken hoe FOR doelstellingen definieert en vertaalt in
concrete acties, teneinde zijn missie te realiseren. Tegelijk wordt nagegaan over
welke managementinformatie de dienst beschikt om de realisatie van deze doel-
stellingen en activiteiten op te volgen. Dergelijke informatie is cruciaal voor het
interne beheer en voor externe verantwoording.

Vervolgens wordt beoordeeld hoe FOR de externe relaties beheert die essentieel
zijn voor zijn werking. Op de eerste plaats gaat het om relaties met klanten en
leveranciers: hoe informeert FOR zich over zijn klanten en hoe zorgt hij ervoor dat
zijn klanten geïnformeerd zijn over de producten die hij aanbiedt, welke samen-
werking is er met leveranciers, hoe verwerft FOR inzicht in de performantie van
de leveranciers? Voor het opstellen van bestekken en het beoordelen van offer-
tes is technische kennis nodig. De relaties met technici zijn bijgevolg zeer belang-
rijk. FOR heeft momenteel (nog) geen eigen technisch personeel en dient hier-
voor een beroep te doen op de departementen. Tot slot wordt de samenwerking
tussen FOR en ABA belicht.

Daarna wordt bekeken hoe het personeel is samengesteld en op welke manier
FOR intern is gestructureerd. Tot slot wordt het beheer van informatie en kennis
belicht.

1.2.1 Managementprocessen

1.2.1.1 Normen

Doelstellingen zijn belangrijk om de richting aan te geven, activiteiten te coördi-
neren, vooruitgang te meten enzovoort. De jaarlijkse planning dient goed uitge-
werkte doelstellingen te bevatten die betrekking hebben op zowel de interne wer-
king als de resultaten van de dienst, op zowel éénmalige activiteiten (projecten)
als permanente activiteiten. De doelstellingen dienen meetbaar te zijn. Ze moe-
ten rekening houden met de statutaire opdracht van FOR, de globale strategie
van de FOD P & O en rijksbrede doelstellingen (zoals de doelstellingen i.v.m.
duurzame ontwikkeling). De wijze waarop de doelstellingen moeten worden
bereikt, moet uitgewerkt zijn. Het jaarlijkse ondernemingsplan dient een schatting
te bevatten van de middelen vereist voor de realisering ervan (financiën, personeel,
informatica). Het plan moet gesteund zijn op degelijke informatie.
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Om de werking van FOR te sturen en te verbeteren, is inzicht in de eigen acti-
viteiten en resultaten onontbeerlijk (bv. mate van benutting van de raamcontrac-
ten, performantie van de leveranciers, tevredenheid van klanten, gerealiseerde
schaalvoordelen, bijdrage aan duurzame aankopen, continuïteit van de dienstver-
lening). Zonder dit inzicht kan niet worden beoordeeld of de dienst succesvol is of
niet, kan er niet worden bijgestuurd als de doelstellingen niet gerealiseerd zouden
worden. Ook voor het afleggen van verantwoording (t.o.v. de voorzitter van de
FOD en het Netwerkoverleg) is deze informatie nodig.

1.2.1.2 Bevindingen

Uit het onderzoek van de businessplannen 2003 en 2004 van FOR blijkt het 
volgende.

De doelstellingen hebben zowel betrekking op bestaande als nieuwe activiteiten.
Inhoudelijk werd in het businessplan 2003 aandacht besteed aan de overgang van
FAB naar FOR (overdracht van dossiers, juridisch statuut FOR), het vernieuwen
van contracten en het aanboren van nieuwe markten, het uitbouwen van klanten-
relaties (catalogus op internet, klantenbevraging) en contacten met technici, de
vorming van personeel, het ontwikkelen van een evaluatiemethodiek, E-procure-
ment, het uitwerken van een gedragscode. In het businessplan 2004 is er ook
aandacht voor leveranciersmanagement, het zoeken naar nieuwe kanalen om met
de klanten te communiceren (E-community, bijeenkomsten klanten-leveranciers),
kennisbeheer en procedures (uitwerken van een handleiding, verbeteren van het
standaardbestek).

Wat de afstemming van de doelstellingen op rijksbrede doelstellingen betreft,
kan vastgesteld worden dat het businessplan 2003 aandacht besteedt aan
duurzame ontwikkeling, met name de integratie van ethische criteria in de
bestekken.

De afstemming op het managementplan van de voorzitter van de FOD is niet
mogelijk omdat in dat managementplan geen aandacht wordt besteed aan de
aankoopfunctie (cf. 2.2). Ook het ontbreken van een reglementair kader is pro-
blematisch; de werking van FOR is vooralsnog enkel gebaseerd op voorstellen
van een consultant (cf. 2.1).

Deze doelstellingen worden gekoppeld aan middelen (arbeidstijd, en waar rele-
vant, budgetten).

De mate van uitwerking verschilt sterk. Vooral (éénmalige) projecten worden
gedetailleerd uitgewerkt. De permanente taken, die in 2003 70% van de tijdsbe-
steding uitmaakten, zijn veel minder uitgewerkt. Hier ontbreken specifieke doel-
stellingen, zodat niet kan worden geëvalueerd of de doelstellingen zijn gereali-
seerd, en evenmin wordt aangegeven op welke manier FOR deze doelstellingen
zal realiseren.

De geformuleerde doelstellingen hebben vooral betrekking op wat FOR wil doen
(activiteiten) en zijn niet geformuleerd in termen van resultaten (bijv. te realise-
ren nieuwe producten / markten, te realiseren besparingen). Indien de gereali-
seerde raamcontracten worden gedefinieerd in termen van producten en markten
(cf. tabel 3), dan blijkt dat de realisaties van FOR in 2003 te situeren zijn in het
eerste kwadrant (in 2003 werden geen nieuwe producten gerealiseerd) en in
beperkte mate in het derde kwadrant (eind 2003 verschoof de aandacht meer van
FOD’s naar openbare instellingen).
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Tabel 3 – Realisaties van FOR in termen van producten en markten

Product
Bestaand Nieuw

Bestaand (1) maximaliseren van de (2) uitbreiding van het gamma 
benutting van de bestaande producten voor het bestaande 
contracten voor het bestaande cliënteel
cliënteel 

Nieuw (3) aanboren van nieuw cliënteel (4) uitbreiding van het gamma 
met het bestaande gamma van producten en tezelfdertijd 
producten uitbreiding van het cliënteel

Die situatie heeft deels te maken met andere prioriteiten die zich opdrongen
(overgang van FAB naar FOR, veel hernieuwingen van bestaande contracten)
maar ook met juridische onzekerheden (cf. 2.1), het ontbreken van technische
expertise (cf. 1.2.3) en het ontbreken van een duidelijke koers op het niveau van
de FOD (cf. 2.2).

Voor 2004 zijn een aantal contracten in voorbereiding met nieuwe producten
en is het expliciet de bedoeling zich meer te richten tot openbare instellingen.
Er is dus innovatie in beide richtingen gepland, maar toch met terughoudend-
heid. Het diensthoofd van FOR wijst in zijn businessplan voor 2004 op enkele
belangrijke beperkingen waarbinnen moet worden gewerkt: de onvolledige rea-
lisatie van de aankoopfunctie in de FOD’s en daarmee samenhangend de
gebrekkige werking van het Netwerkoverleg, het ontbreken van een wettelijk
kader voor centrale aankopen, onzekerheid over de middelen waarmee FOR
zal kunnen werken.

De informatie over de performantie van de dienst is zeer beperkt. Het verzame-
len van managementinformatie kreeg tot nog toe weinig aandacht in de business-
plannen.

Dat de raamcontracten van FOR een grote toegevoegde waarde bieden lijkt zeer
plausibel23, maar FOR heeft op dit moment geen indicatoren om die toegevoegde
waarde zichtbaar te maken. Dat plaatst de dienst in een zwakke positie wanneer
onderhandeld moet worden over werkingsmiddelen en kan ertoe leiden dat renda-
bele mogelijkheden niet worden gerealiseerd omdat de middelen niet voorhanden
zijn.

In onderstaande tabel worden bij wijze van voorbeeld een aantal indicatoren
opgesomd die een prestatiemeetsysteem idealiter zou moeten leveren. Telkens
wordt aangestipt of de indicator bij FOR beschikbaar is, en zo niet, of de gege-
vens aanwezig zijn om hem te berekenen.
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23 Tijdens de audit heeft het diensthoofd van FOR, op basis van de beschikbare gegevens, voor
enkele raamcontracten getracht de toegevoegde financiële waarde in te schatten. Hieruit bleek 
dat de raamcontracten substantiële kortingen opleveren, die oplopen tot miljoenen euro’s per jaar. 
Het gerealiseerde voordeel per FOD of openbare instelling is uiteraard afhankelijk van de grootte
van de klant; grote organisaties zoals de Federale Politie of de FOD Financiën kunnen zelf ook
voordelige prijzen bedingen. Daarnaast is er ook een besparing op de kosten van het aankoop-
proces zelf, die niet becijferd kan worden.

Ook uit een ouder rapport over het vroegere FAB, opgesteld door de Inspectie van Financiën
(Federaal Aankoopbureau, Onderzoek rendabiliteit, februari 1996, 49 p.) bleek dat prijzen van het
FAB in 78 % van de gevallen voordeliger waren dan rechtstreekse aankopen door de federale
ministeries.
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Tabel 4 – Beschikbaarheid van indicatoren van een ideaal prestatiemeetsysteem

Indicatoren Beschikbaar? Zijn de gegevens beschikbaar 
om de indicator te berekenen?

1. Omzet raamcontracten: Voor sommige raam- Omzetcijfers per raamcontract
wat is gekocht, in welke contracten en per leverancier zijn in grote
hoeveelheid, bij wie Niet per klant mate mogelijk. Een database is
(leveranciers), door wie in opbouw. Omzetcijfers per 
(klant)? klant zijn meestal niet mogelijk. 

Cijfers per product (nodig om 
bv. te bekijken of duurzame 
producten worden gekocht) zijn 
niet beschikbaar.

2. Toegevoegde waarde Schattingen voor Schattingen per raamcontract
(financieel) van de raam- sommige raam- zijn mogelijk als er goede refe-
contracten: „hoeveel euro contracten rentieprijzen gevonden kunnen
bespaard per jaar” (in Niet per klant worden. Besparingen op de wer-
totaal, per raamcontract,  kingskosten zijn niet becijferbaar.
per klant)24.

3. Performantie van de Ad hoc informatie Beperkt (sporadische informatie, 
leveranciers in termen geen systematische gegevens-
van correcte uitvoering verzameling)
van het raamcontract
(kwaliteit van de produc-
ten, tijdige levering, toe-
passing van de overeen-
gekomen prijzen).

4. Tevredenheid van de Zeer beperkt Partiële informatie op basis van
klanten over de dienst- de klantenbezoeken, geen syste-
verlening (kwaliteit en matische gegevensverzameling.
gamma van producten,
prijs, leveranciers, com-
municatie met FOR)

5. Continuïteit van de Ad hoc Ja
dienstverlening
(beschikbaarheid van pro-
ducten / tijdige hernieu-
wing van de contracten) 

6. Uitvoering van het Activiteitenverslag Ja
Business Plan

1.2.2 Beheer van externe relaties

1.2.2.1 Normen

FOR dient zich systematisch te informeren over zijn klanten (aankoopbehoeften,
aankoopgedrag, benutting van raamcontracten en oorzaken van eventuele onder-
benutting, tevredenheid over de dienstverlening). De openbare instellingen mogen
daarbij niet vergeten worden. FOR dient pro-actief informatie te verstrekken en
zijn raamcontracten te promoten.
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24 De toegevoegde waarde omvat twee componenten:

• vermindering van de prijs als gevolg van grote volumes. Dit vergt een schatting van de omzet
via de raamcontracten vermenigvuldigd met het voordeel per product (dit vergt vergelijking van
de bedongen prijs met de prijs die zou worden betaald zonder raamcontract, de referentieprijs).

• besparing op de kostprijs van het aankoopproces zelf (FOR stelt de departementen in staat
aan te kopen zonder een overheidsopdracht te moeten uitvoeren, wat een besparing aan 
werkingskosten betekent).

Deze indicator zou ook kunnen worden gerelateerd aan de werkingskosten van FOR zelf: „voor
elke euro die FOR kost, zorgt FOR voor x euro besparingen”.



FOR dient zich te informeren over de performantie van de leveranciers. Mogelijk-
heden tot samenwerken met de leveranciers moeten worden benut.

FOR moet voldoende aandacht besteden aan het opbouwen en behouden van een
netwerk van personen die over de nodige technische kennis beschikken.

Een goede samenwerking met ABA is belangrijk.

1.2.2.2 Bevindingen

Beheer van klanten (marketing)

FOR streeft naar een meer klantgerichte manier van werken en gebruikt een
waaier aan instrumenten om met de klanten te communiceren (het Netwerkoverleg,
de website, mailings, klantenbezoeken, telefonische contacten).

In 2003 werd gestart met een systematische bevraging van klanten, in eerste
instantie de FOD’s. Een gestructureerde vragenlijst peilde naar hun kennis van
het nieuwe federale aankoopmodel, hun kennis van en tevredenheid over FOR,
suggesties voor nieuwe producten in het gamma van FOR, de interne organisatie
van de aankoopdienst bij de betrokken FOD, het aankoopgedrag van deze 
aankoopdienst (welke producten worden gekocht, welke worden gekocht via
FOR-contracten). Door deze bevragingen kan FOR zich informeren over zijn
klanten, maar ook de klanten informeren over zijn dienstverlening.

Een review van de manier waarop deze klantenenquête werd opgezet, leidde tot
volgende vaststellingen:

• Wat de reikwijdte van de enquête betreft, werd in 2003 vooral gefocust op
de FOD’s, de federale politie en één lokaal politiekorps. Daarnaast werden,
vooral einde 2003, enkele openbare instellingen bezocht: het Commissariaat-
Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen, het Koninklijk Museum voor Midden
Afrika, een drietal sociale parastatalen (RVP, RIZIV, RVA). Binnen de FOD’s
werden soms meerdere aankoopdiensten bezocht als de aankoopfunctie over
verschillende diensten verspreid was. Dikwijls was er echter geen apart
bezoek aan de dienst ICT, die meestal verantwoordelijk is voor ICT-aan-
kopen. Begin 2004 werd een groot aantal wetenschappelijke instellingen
bezocht, vaak in aanwezigheid van de vertegenwoordigster van de POD
Wetenschapsbeleid in het Netwerkoverleg, en werd de bevraging van sociale
parastalen voortgezet (RSZ, RSZPPO, RKW).

• De gebruikte vragenlijst is op zich goed opgezet, maar veel vragen bleven
onbeantwoord. In deze eerste ronde van bezoeken was het vooral belangrijk
het nieuwe federale aankoopmodel uit te leggen, wat enigszins ten koste
gegaan is van de gegevensverzameling.

• Een analyse van de verzamelde gegevens en rapportering hierover vond tot
nog toe niet plaats25.

Wat de resultaten van de bevraging zelf betreft, kunnen door de onvolledigheid
van de gegevens geen algemene conclusies worden getrokken. Toch is er één
markante vaststelling: bij de openbare instellingen was er, zo blijkt uit de verslagen
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25 Door het ABA werden eveneens bezoeken gebracht aan de aankoopdiensten, dikwijls gezamenlijk
met FOR. De aandacht van het ABA ging meer naar de organisatie van de aankoopfunctie binnen
de FOD’s. Dit project resulteerde in een adviesnota: ABA, Adviesnota in verband met de aankoop
binnen de federale overheid, 2003, 52 p.



van bezoeken, dikwijls geen communicatie met hun vertegenwoordiger in het 
Netwerkoverleg; geregeld wist men zelfs van het bestaan van het Netwerkover-
leg niet af. Dat roept vragen op over de representativiteit van de leden van het
Netwerkoverleg, waarop verder wordt ingegaan in hoofdstuk 2.

De papieren catalogus van het FAB kon geen actuele informatie garanderen en is
afgeschaft. De catalogus wordt via de website ter beschikking gesteld. De website
biedt een volledig pakket aan informatie voor alle raamcontracten (i.e. product-
gegevens, prijs, gegevens van de leveranciers, levertijd, looptijd van het contract)
(cf. 1.1.1). Geregeld is er ook een link naar een speciaal voor FOR gecreëerde
website van de leverancier waarin meer gedetailleerde productinformatie wordt
geboden. Voor elk raamcontract wordt ook een contactpersoon bij FOR vermeld.

In 2004 werd ook een brochure gerealiseerd, waarin FOR en ABA worden voor-
gesteld. Deze brochure is beschikbaar op de website en op papier en wordt
bezorgd aan alle geïnteresseerden.

Bij elk nieuw raamcontract en bij belangrijke wijzingen (bijv. tijdelijke promoties)
wordt een mailing verstuurd naar al wie toegang heeft tot de site.

FOR kan nagaan wie in welke mate de website consulteert. Deze informatie wordt
gebruikt om diensten te identificeren die toegang hebben tot de website, maar ze
nog niet hebben gebruikt of de laatste zes maanden niet meer hebben gebruikt.

Verder is het Netwerkoverleg uiteraard een zeer belangrijk instrument om com-
municatie, in de twee richtingen, te realiseren.

FOR blijft zoeken naar nieuwe manieren om klanten te informeren. Een nieuw 
initiatief in dit verband is de organisatie van een „aankoop-event” om klanten en
leveranciers samen te brengen en de werking van FOR en ABA meer bekend te
maken. Op 6 mei 2004 werd een eerste bijeenkomst georganiseerd. De meeste
leveranciers waren aanwezig. De klanten die werden uitgenodigd waren de POD
Wetenschapsbeleid en alle aankopers van de wetenschappelijke instellingen, de
FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en
de FOD Binnenlandse Zaken. Dit initiatief werd positief ervaren en zal herhaald
worden in de toekomst.

In de planning 2004 heeft FOR ook opgenomen dat voor elk raamcontract 
een vragenlijst toegevoegd wordt op de website, om zo de tevredenheid van de
klanten permanent te kunnen peilen.

Een doeltreffend marketingbeleid vergt vanzelfsprekend dat duidelijk is wie klant
is. Op dat vlak is er rechtsonzekerheid voor een (beperkt) aantal instellingen 
(cf. 2.1) die ressorteren onder het parlement (zoals het Rekenhof, de Comités P
en I, de diensten van het parlement).

Beheer van leveranciers

Doordat de uitvoering van aankopen gedecentraliseerd is, is in de eerste plaats
de klant ervoor verantwoordelijk de correcte uitvoering van de contracten op 
te volgen (levertijden, kwaliteit van de geleverde producten, respecteren van 
de afgesproken prijzen). Om de klant toe te laten zelf deze controle goed uit 
te voeren, wordt via de website van FOR gedetailleerde informatie verstrekt
(cf. 1.1.1).

FOR verzamelt wel informatie naar aanleiding van klantenbezoeken (cf. supra)
of van klachten, maar beoordeelt de performantie van leveranciers niet syste-
matisch.
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De bestekken van FOR bevatten een clausule die de leverancier verplicht maan-
delijks te rapporteren over de bestellingen. Sinds 2004 wordt deze informatie in
een database ingevoerd en geanalyseerd.

Positief is ook dat FOR ernaar streeft zijn klanten te laten meegenieten van pro-
moties (tijdelijke verlagingen van de prijs) bij de leveranciers.26

In de planning 2004 is bepaald dat een basisinformatiepakket voor leveranciers
uitgewerkt wordt en ter beschikking gesteld wordt via de website.

Ook de leveranciers zelf spelen een rol in de promotie van het raamcontract dat
aan hen gegund werd. Sommige leveranciers bezoeken geregeld de klanten (foto-
kopieermachines, faxen, printers, informatica, papier, kantoorbenodigdheden).

Beheer van technici

Technische kennis is onder meer nodig bij de voorbereiding van een raamcontract
(productspecificaties en specificatie van ecologische criteria in het bestek, uitwerken
van een evaluatiemethode), de evaluatie van de offertes, wijzigingen in de producten
tijdens de uitvoering van de overeenkomst (bijv. upgrading van pc’s) en geschillen
tussen klanten en leveranciers. Ook indien externe technici worden ingeschakeld, is
technische kennis vereist om adequaat met hen te kunnen communiceren.

FOR beschikt momenteel, in tegenstelling tot het vroegere FAB, niet over tech-
nisch personeel. Via het Netwerkoverleg en via de directe contacten met de
FOD’s wordt gezocht naar technici ofwel tracht FOR zich te behelpen met de
kennis waarover de eigen medewerkers beschikken. Het samenstellen van evalu-
atiecommissies om offertes te beoordelen verloopt moeizaam, het verkrijgen van
medewerking bij de voorafgaande analyse en het opstellen van het bestek is nog
moeilijker. Deze problematiek komt hierna verder aan bod (1.2.3).

Samenwerking met ABA

In 2003 hebben FOR en ABA o.m. samengewerkt bij het gezamenlijk bezoeken van
de FOD’s om het nieuwe aankoopmodel voor te stellen en de klanten te bevragen.
In het Business Plan 2004 van FOR is voor vijf van de elf geplande projecten
samenwerking met ABA gepland, o.a. bij het opstellen van een handleiding en het
organiseren van een „aankoop-event” met klanten en leveranciers. Het Business
Plan 2004 van ABA bevat verschillende projecten die ook relevant zijn voor FOR:
een adviesnota over total cost of ownership, een studie over de toepassing van de
ecologische, sociale en ethische criteria bij overheidsopdrachten enz.

Behalve voor deze projecten wordt er ook dagelijks samengewerkt. Er wordt 
bijv. informatie uitgewisseld en beide diensten zijn afwisselend voorzitter van het
Netwerkoverleg (cf. 2.3).

1.2.3 Personeel en organisatiestructuur

1.2.3.1 Normen

Het personeelskader moet aangepast zijn aan de opdrachten van de organisatie
en moet gebaseerd zijn op een behoeftestudie, om te waarborgen dat er vol-
doende personeel is, met de juiste deskundigheid.

26 Er waren o.a. promoties voor kantoorbenodigdheden, draagbare PC’s, printers.
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Personeelsleden moeten de gelegenheid krijgen de kennis en vaardigheden,
nodig voor hun huidige en toekomstige taken, te verwerven. Alle taken die nodig
zijn om de opdrachten van de organisatie te realiseren, moeten geïnventariseerd
zijn en toegewezen zijn aan de verschillende personeelsleden. Er mogen geen
lacunes (taken die niet zijn toegewezen) of onnodige doublures voorkomen in de
structuur.

1.2.3.2 Bevindingen

Acht van de negen personeelsleden die op 1 januari 2004 in dienst waren, zijn
afkomstig van het vroegere FAB. Het diensthoofd van FOR werd gerekruteerd 
op basis van een assessment. Vervolgens heeft het diensthoofd, op basis van
kandidaturen en interviews en met behulp van o.m. Selor, de overige personeel-
sleden van FOR gerekruteerd. In mei 2003 werd een jurist in dienst genomen.
Momenteel is gepland een ingenieur in dienst te nemen, waarna FOR over tien
personeelsleden zal beschikken.

In 2003 werden vooral opleidingen gevolgd over de wetgeving overheidsopdrachten
en informatica. Daarnaast wordt kennis uitgewisseld via wekelijkse dienstverga-
deringen.

Uit de interviews met de medewerkers van FOR en ABA en uit vele interne nota’s
van zowel FOR27 als ABA28 blijkt dat het ontbreken van technisch geschoold 
personeel bij FOR een belangrijk punt van zorg is. In de functiebeschrijvingen die
werden opgesteld bij de reorganisatie van de dienst, kwam het aspect product-
kennis niet aan bod. Het Netwerkoverleg levert op dit moment niet de kennis 
die nodig is, en zelfs bij optimale medewerking kan van externen niet worden 
verwacht dat zij bijv. een bestek opstellen of discussiëren met leveranciers 
bij geschillen of bij wijzigingen van producten. Bovendien veronderstelt communi-
catie met technici dat FOR zelf ook enige technische voorkennis heeft. In de loop
van de audit besliste de voorzitter van de FOD een ingenieur in dienst te nemen
die voor deze taken ingezet kan worden.

Wat de organisatiestructuur betreft, werd bij de oprichting van FOR gekozen voor
een combinatie van een functionele en productgerichte organisatiestructuur. De
dienst wordt geleid door een diensthoofd. Juridische expertise (één personeels-
lid), technische expertise (voorlopig nog niet ingevuld) en administratieve onder-
steuning (één personeelslid) werden als aparte functies behouden. Daarnaast
werden de taken verdeeld op basis van de producten: drie personeelsleden van
niveau 1 hebben elk een aantal raamcontracten onder hun verantwoordelijkheid
en binnen hun sector zijn zij verantwoordelijk voor alle activiteiten (gunning,
beheer van klanten, leveranciers). Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor
specifieke projecten of ondersteunende taken (bijv. klantenbezoeken, catalogus,
intranet). Zij worden bijgestaan door drie personeelsleden van niveau 2. Voor al
deze functies zijn functiebeschrijvingen uitgewerkt.
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27 Rapport au nouveau ministre pour la fonction publique: service „CMS”: Contrats-cadres multi SPF,
14.07.2003, 3 p., Business Plan FOR 2004.

28 Adviesnota in verband met de aankoop binnen de federale overheid, ABA, 2003, 52 p., p. 15-
16.



1.2.4 Informatie- en kennisbeheer

1.2.4.1 Normen

Voor de belangrijkste processen binnen FOR moeten richtlijnen of procedures
bestaan, gebaseerd op best practices. Procedures verbeteren de efficiëntie door
te standaardiseren en de nood aan beslissingen in routinezaken te verminderen;
ze zijn belangrijk voor de kwaliteitszorg, zijn een instrument om kennis (juridische
kennis, best practices) te bewaren en verspreiden, vergemakkelijken de opleiding
van nieuw personeel enzovoort. Zodra ze in de praktijk gebracht zijn, moeten de
procedures verder worden opgevolgd en worden beoordeeld op hun adequaat-
heid; zo nodig moeten ze worden bijgestuurd.

Het personeel moet toegang hebben tot de nodige informatie om zijn job goed
te kunnen uitvoeren: goed gedocumenteerde dossiers over de contracten (die
toelaten de volledige levenscyclus van een raamcontract te reconstrueren), de
klanten (o.m. over de organisatie van de aankoopfunctie, het aankoopgedrag, de
benutting van de bestaande raamcontracten, klachten, suggesties), de leveran-
ciers (o.m. levertijden, naleven contractuele bepalingen, klachten), beschikbare
technici enz.

1.2.4.2 Bevindingen

Zoals reeds vermeld onder 1.1 bestaan er momenteel vooral procedures voor de
wettelijk geregelde fasen van het beheer van raamcontracten. Voor de andere
aspecten zijn vooralsnog minder procedures uitgewerkt. In 2003 werd wel een
methodiek uitgewerkt voor opvolging en evaluatie en een vragenlijst voor bevra-
ging van klanten. Er werd eveneens een deontologische code voor het personeel
opgesteld.

Het Business Plan 2004 plant een handleiding voor de gehele cyclus van een
raamcontract, vanaf de voorstudie tot de evaluatie. Dit project zou in februari
2005 voltooid moeten zijn.

Het intranet is een belangrijk instrument in het informatiebeheer en bevat onder
meer informatie per raamcontract (bestek, briefwisseling), standaarddocumen-
ten, rapportering over de contracten (statistieken), verslagen van klantenbezoe-
ken, notulen van het Netwerkoverleg enzovoort. In de toekomst zullen ook de
gegevens per raamcontract beter worden geregistreerd en gebundeld, wat een
betere evaluatie van de raamcontracten en de performantie van de leveranciers
zal toelaten.

De dossiers raamcontracten bevatten nauwelijks informatie over de fase die aan
de gunning voorafgaat.

Een degelijke database met klanteninformatie ontbreekt. Er is binnen de dienst
heel wat klanteninformatie aanwezig (bv. uit klantenbezoeken, statistieken over
gebruik van de website, klachten, informatie over de organisatie van de aan-
koopfunctie), maar de bundeling en exploitatie van deze informatie ontbreekt.
Bovendien is er geen informatie over de omzet per klant.

De bibliotheek is beperkt en bestaat vooral uit een verzameling van bestekken 
en teksten over de wetgeving op de overheidsopdrachten. De dienst heeft geen
vaktijdschriften.
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Hoofdstuk 2
Omkadering van FOR

Indien deze audit beperkt zou blijven tot het functioneren van FOR, zou hij een
onvolledig en dus onjuist beeld geven. Daarom wordt ook het kader belicht waar-
binnen deze dienst werkt, vooral:

• het juridische kader waarin de configuratie „FOR – ABA – Netwerkoverleg”
is geregeld;

• de manier waarop de werking van FOR is ingebed in de FOD P & O en de
manier waarop FOR wordt aangestuurd, opgevolgd en ondersteund door de
voorzitter van de FOD P & O29;

• het functioneren van het Netwerkoverleg.

2.1 Juridisch kader

2.1.1 Normen

Er werd onderzocht in welke mate de oprichting van FOR en het Netwerkoverleg
op een degelijke organieke, reglementaire basis steunen.

Ook werd onderzocht of de activiteiten van FOR een wettelijke basis vinden in de
wetgeving op de overheidsopdrachten.

Tot slot werd nagekeken of het Federaal Aankoopbureau reglementair opgeheven is.

2.1.2 Bevindingen

De FOD Personeel en Organisatie, waaronder FOR ressorteert, werd opgericht
bij koninklijk besluit van 11 mei 2001. Artikel 2 van dat KB bood een opsomming
van de opdrachten van deze FOD. Daarin werd niets gezegd over de opdrachten
van FOR en van ABA. Beide diensten kregen gestalte medio 2002.

Vanuit deze vaststelling drong een wijziging van het koninklijk besluit zich op.
Aan artikel 2 werd een vierde lid toegevoegd30, luidende als volgt: het bepalen
van het aankoopbeleid van de federale overheidsdiensten en het ondersteunen
van de federale overheidsdiensten bij het aangaan en het uitvoeren van optimale
aankopen en groepscontracten.

De opdrachtomschrijving van FOR was dus zeer algemeen. Daarom werd eind
2003 een nieuwe wijziging voorgesteld aan de in 2002 ingevoegde tekst, waarbij
duidelijk het nieuwe aankoopmodel (centrale gunning door FOR met gedecentra-
liseerde bestelling, ontvangst en betaling) werd beschreven, met inbegrip van een
opsomming van de federale diensten die toegang hebben tot de raamcontracten.
Dit ontwerpbesluit kreeg een gunstig advies van de Inspectie van Financiën, maar
is tot op heden niet gepubliceerd. Inmiddels bereidt FOR een uitbreiding voor van
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29 In het organogram van de FOD P & O is, wegens de eigen aard van de functie, de aankoopfunctie
niet geïntegreerd in de bestaande directoraten-generaal. FOR (en het ABA) worden bijgevolg
direct aangestuurd en opgevolgd door de voorzitter en door hem vertegenwoordigd in het directie-
comité.

30 Koninklijk besluit van 30 januari 2002.



de overheidsdiensten die via de raamcontracten mogen bestellen. Het is echter
wenselijk ook deze wijziging alsnog in het recentste ontwerp in te voegen, om
herhaalde wijzigingen van het betrokken artikel te vermijden.

FOR sluit, in navolging van het FAB, met de leveranciers zgn. open, meerjarige
’raamcontracten’ af, vandaar de benaming van de dienst. De term raamcon-
tracten bestaat in de vigerende wetgeving echter enkel in de uitgesloten sectoren
(artikel 48 van de wet van 24 december 1993) terwijl FOR in de klassieke 
sectoren werkzaam is. FOR fungeert ook als een soort ’aankoopcentrale’ voor de
federale overheidsdiensten. Die term wordt evenmin gebruikt in de regelgeving
over de klassieke sectoren.

Vermits het voorliggende model ook bestaat bij andere publieke overheden,
drong een oplossing op Europees niveau zich op. In dit verband kan aangestipt
worden dat zowel in de nieuwe richtlijn 2004/18/EG als in het momenteel in de
Permanente Commissie voor Overheidsopdrachten in behandeling zijnde wets-
ontwerp houdende omzetting van deze richtlijn naar Belgisch recht, de termen
raamcontracten en aankoopcentrale zijn opgenomen en gedefinieerd 31. Boven-
dien bepalen beide teksten dat een aanbestedende overheid die een beroep doet
op een aankoopcentrale als bedoeld in artikel 1, wordt geacht deze wet te heb-
ben nageleefd, voor zover deze aankoopcentrale ze heeft nageleefd. Er wordt
bovendien verondersteld dat de bevoegde overheden hun beslissingsbevoegdheid
betreffende de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten aan de aankoop-
centrale hebben overgedragen.

De activiteiten van FOR zullen dus op middellange termijn een voldoende rechts-
grond krijgen.

Het Netwerkoverleg heeft echter nergens een reglementaire basis of verankering
gekregen, hoewel het expliciet in de structuur van het nieuwe federale aankoop-
model is opgenomen. Deze grondslag is echter enkel vereist indien aan het
Netwerkoverleg daadwerkelijke beslissingsbevoegdheid zou worden toegekend,
wat voorlopig niet het geval is32. Over de werking van het Netwerkoverleg wordt
elders in dit verslag gerapporteerd.

De creatie van FOR medio 2002 leidde tot de impliciete opheffing van het Fede-
raal Aankoopbureau, dat opgericht was bij koninklijk besluit van 23 april 1977.
Het vroegere begrotingsfonds voor orde 63.01, waarop de provisionele voor-
schotten van de verschillende departementen werden geboekt en waarmee de
leveranciers-titularissen van de FAB-contracten werden betaald, werd integraal
overgenomen door de Stafdienst Boekhouding van de FOD Personeel en Organi-
satie met de bedoeling het volledig op te gebruiken. Het bedrag dat momenteel
(20 april 2004) nog wordt beheerd, beloopt ca. 9,3 miljoen euro.

Het Federaal Aankoopbureau werd evenwel tot op heden niet expliciet, d.w.z. bij
koninklijk besluit, opgeheven.
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31 Een raamcontract wordt gedefinieerd als: een overeenkomst gesloten tussen één of meer aanbe-
stedende overheden en één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners met het doel gedu-
rende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen opdrachten vast te leggen, met
name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden.
Een aankoopcentrale wordt omschreven als: een aanbestedende overheid die voor aanbestedende
overheden bestemde leveringen en/of diensten verwerft of overheidsopdrachten gunt of raam-
overeenkomsten sluit met betrekking tot voor aanbestedende overheden bestemde werken, lever-
ingen of diensten.

32 Advies van prof. dr. D. D’Hooghe (K.U.Leuven) aan FOR, d.d. 16 juni 2003.



2.2 Omkadering binnen de FOD P & O

2.2.1 Normen

Sturing, opvolging en ondersteuning door het topmanagement (m.n. de voorzitter
van de FOD) zijn onontbeerlijk voor een goede werking van FOR. Dit betekent
dat in de globale strategie van de FOD (het managementplan) voldoende aan-
dacht moet worden besteed aan FOR en dat voorzien moet zijn in opvolging door
de voorzitter.

2.2.2 Bevindingen

Bij de oprichting van de FOD P & O had de aankoopfunctie een eerder marginale
positie ten opzichte van de kerntaken van de FOD. Dit kwam ook tot uiting in de
beperkte aandacht voor de aankoopfunctie in het managementplan33 van de voor-
zitter van de FOD. Het uitwerken van een reglementair kader voor de configuratie
’FOR – ABA – Netwerkoverleg’ was op dat moment niet prioritair.

Hoewel ze niet in het managementplan van de voorzitter van de FOD uitgeschre-
ven zijn, liggen inmiddels een aantal strategische opties voor de werking van FOR
vast, aldus de voorzitter34.

• De mogelijkheden om door raamcontracten kosten te besparen, moeten
maximaal benut worden. Dat vergt een zorgvuldige evaluatie van de toege-
voegde waarde van bestaande raamcontracten en van voorstellen voor
nieuwe raamcontracten.

• Het nieuwe federale aankoopmodel, waarbij de beslissingen over aankopen
gedecentraliseerd zijn en de verplichting om de centrale aankoopcontracten
te gebruiken is afgeschaft, moet worden gerespecteerd. Klanten moeten
overtuigd en niet gedwongen worden om de mogelijkheden te benutten.

• Dat betekent niet dat FOR bij het formuleren van nieuwe voorstellen 
een afwachtende houding dient aan te nemen. FOR kan initiatief nemen,
maar beslissingen dienen uiteindelijk in het Netwerkoverleg genomen te
worden.

Een expliciete langetermijnvisie over de positionering van FOR binnen het federale
aankoopmodel ontbreekt echter. Dit bemoeilijkt ook het formuleren van business
plannen op niveau van FOR: de (jaarlijkse) business plannen moeten immers een
vertaling zijn van de (lange termijn) strategische visie. De voorzitter van de FOD
heeft wel de intentie zijn managementplan aan te vullen.

FOR wordt aangestuurd door o.m. het businessplan van de dienst. Dat Business
Plan 2003 werd gepresenteerd in het directiecomité van de FOD. Eind 2003 was
er een schriftelijke rapportering over de uitvoering van het businessplan aan de
voorzitter van de FOD. Die is gewonnen voor de ontwikkeling van een beperkte
set van indicatoren om de performantie van FOR te meten.

In Hoofdstuk I (1.1.2.2) werd vastgesteld dat alle lopende raamcontracten 
hernieuwingen zijn van de raamcontracten van de voorganger van FOR, het FAB.
Het gamma werd tot nog toe niet uitgebreid met nieuwe producten. Ook in de
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33 In het managementplan van de voorzitter van 19 september 2002 komt FOR enkel aan bod in 
bijlage bij het managementplan (p. 56) waar de volgende missie wordt gedefinieerd voor FOR:
opstellen, onderhandelen, sluiten en opvolgen van de FOD-overschrijdende raamcontracten tegen
de meest optimale voorwaarden.

34 Interview met de voorzitter van de FOD Personeel & Organisatie, op 2 februari 2004.



audit van het FAB door KPMG35, werd als pijnpunt genoemd dat het aangeboden
gamma van producten niet voldoende uitgebreid was. Dit punt werd niet verhol-
pen. Er werd geen strategie gevolgd die gericht is op innovatie. Dit wordt in de
hand gewerkt door twee factoren:

• Elk rendabel raamcontract levert de staat veel meer op dan het kost maar
FOR heeft op dit moment geen indicatoren om deze opbrengst voldoende
zichtbaar te maken. Met andere woorden: de kostprijs van FOR is bekend
maar de economische voordelen die hij realiseert en kan realiseren zijn niet
zichtbaar. Door deze blinde vlek in de informatie bestaat het risico dat bij
strategische beslissingen te weinig rekening wordt gehouden met de terug-
verdieneffecten die deze dienst realiseert.

• FOR wordt gefinancierd via het budgetmechanisme. Bij de verdeling van
budgettaire middelen staat de voorzitter van de FOD voor een pijnlijk
dilemma: extra middelen voor FOR betekent onvermijdelijk dat er minder
middelen zijn voor de andere diensten binnen zijn FOD, die bovendien
meer aanleunen bij de kernactiviteit van P & O. Het gevolg is dat er geen
ruimte is om FOR te laten groeien terwijl groei terugverdieneffecten zou
creëren en voordelig zou zijn voor de overheid. Op zijn beurt anticipeert
het diensthoofd van FOR in zijn businessplannen op het feit dat FOR niet
de middelen zal krijgen om innovatieve projecten te realiseren en speelt hij
op veilig.
Vanuit de positie van de voorzitter is dit standpunt rationeel en begrijpelijk,
maar het is geen goede keuze voor de overheid in zijn geheel. Dit knelpunt
kan niet worden opgelost op het niveau van de (voorzitter van de) FOD P & O.
Het gaat om een systemische disfunctie die op een hoger niveau dient opge-
lost te worden.

2.3 Netwerkoverleg

2.3.1 Normen

Het goed functioneren van FOR hangt in sterke mate af van de professionaliteit
en bereidheid tot samenwerking van de deelnemers van het Netwerkoverleg, 
nl. de aankoopdiensten van de FOD’s.

Het zijn de FOD’s immers die:

• beslissen al dan niet gebruik te maken van bestaande raamcontracten;

• al dan niet voorstellen formuleren voor nieuwe raamcontracten;

• informatie moeten aanleveren die FOR nodig heeft om zijn eigen werking te
evalueren;

• bereid moeten zijn om technici te leveren die FOR nodig heeft om bestekken
op te stellen en offertes te evalueren;

• bereid moeten zijn de rol van leading FOD op zich te nemen wanneer ze
daartoe het best geplaatst zijn;

• de openbare instellingen die onder hun bevoegdheid vallen, moeten betrekken
in het Netwerkoverleg.
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De vertegenwoordigers van de FOD’s in het Netwerkoverleg moeten het man-
daat hebben om alle aankoopdiensten binnen hun FOD te vertegenwoordigen,
evenals de openbare instellingen die onder de FOD ressorteren.

2.3.2 Bevindingen

Werking

Het bestaan zelf van het Netwerkoverleg is positief. Uit een enquête36 die ABA
organiseerde bij de leden van het Netwerkoverleg blijkt dat alle leden wensen
dat het Netwerkoverleg blijft bestaan. Vóór de oprichting ervan was er nauwe-
lijks contact tussen de aankoopdiensten. Het overleg biedt mogelijkheden om
gemeenschappelijke problemen aan te pakken, goede praktijken uit te wisselen
enzovoort.

Een aantal punten moet echter verbeterd worden.

In het oorspronkelijke concept was bepaald dat het voorzitterschap om de zes
maanden via een beurtrol tussen de FOD’s zou wisselen. In de praktijk nemen FOR
en ABA het voorzitterschap waar37.

Het Netwerkoverleg komt om de twee maanden samen. De medewerking is echter
niet bij alle FOD’s even groot. Zo waren de FOD’s Financiën, Mobiliteit en Ver-
voer, Sociale zekerheid en de Federale Politie nooit of maximaal éénmaal afwezig
op twaalf vergaderingen38 terwijl de vertegenwoordiger van de FOD Binnenlandse
Zaken negenmaal afwezig was en sinds de vergadering van maart 2003 niet meer
opgedaagd is.

Een bijzonder probleem is het Ministerie van Landsverdediging. Als klant en 
als partner (bv. technische expertise) zou dit ministerie een belangrijke bij-
drage kunnen leveren in het Netwerkoverleg. Op de tweede samenkomst van
het Netwerkoverleg39 verklaarde een afgevaardigde van het kabinet van de
Minister van Landsverdediging evenwel dat Landsverdediging in de toekomst
van geen enkel contract van FOR gebruik zal maken, zijn aankopen volledig
autonoom zal afhandelen en ook niet zal optreden als leading FOD voor andere
opdrachten. Dit standpunt werd later, naar aanleiding van een klantenbevra-
ging, herhaald 40.

Het inschakelen, via het Netwerkoverleg, van technici om bestekken op te stellen
en offertes te beoordelen verloopt moeizaam. Dit kwam al aan bod onder punt
1.2.2 en wordt ook bevestigd in een interne nota van ABA41. Sommige departe-
menten blijken daarbij al meer bereid mee te werken (de FOD’s Mobiliteit en
Transport, de FOD Justitie, de Federale politie) dan andere.

Zoals reeds vermeld onder 1.1. is de besluitvorming over het al of niet sluiten van
raamcontracten niet transparant.
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de optimalisering van het Netwerkoverleg, ABA, 2003, 12 p., p. 5.
38 Van 11 juni 2002 tot en met 18 maart 2004.
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40 Verslag van bezoeken aan de FOD’s, ABA, 1 december 2003, 41 p., p. 19.
41 Adviesnota in verband met de optimalisering van het Netwerkoverleg, ABA, 2003, 12 p., p. 10-
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Representativiteit

Het Netwerkoverleg is onvoldoende representatief:

• de leden van het Netwerkoverleg hebben dikwijls niet het mandaat om te
spreken voor de gehele FOD (binnen de FOD’s is de aankoopfunctie vaak
verspreid over meerdere diensten)42;

• de openbare instellingen die onder de FOD’s ressorteren worden onvoldoende
vertegenwoordigd. Uit de klantenbezoeken die FOR en ABA uitvoerden bij
de openbare instellingen blijkt dat er dikwijls geen communicatie is tussen de
FOD’s en de openbare instellingen over aankopen en dat ze vaak nog nooit
gehoord hebben van het Netwerkoverleg. De FOD’s worden nochtans geacht
deze instellingen te vertegenwoordigen.

Juridisch kader

Het ontbreken van een juridisch kader (cf. 2.1.) leidt tot een onduidelijke positie
van het Netwerkoverleg, waardoor in grote ambiguïteit wordt gewerkt.

In de huidige situatie is het Netwerkoverleg bevoegd te beslissen over het sluiten
van raamcontracten op basis van een concept uit de reorganisatieplannen van
een consultant en niet op basis van een wettelijke regeling. Indien het Netwerk-
overleg werkelijk (wettelijk) de bevoegdheid zou hebben te beslissen over het
sluiten van raamcontracten, betekent dit dat dit orgaan in feite de strategische
koers van FOR bepaalt. In dat geval zouden de jaarlijkse businessplannen van
FOR afgestemd moeten worden op die strategie. Ook het managementplan van
de voorzitter van de FOD P & O, die beslist over de middelen waarmee FOR kan
werken, moet dan op die strategie afgestemd worden.
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Hoofdstuk 3
Conclusies en aanbevelingen

3.1 Conclusies

De raamcontracten worden op een professionele wijze gegund en FOR past de
regelgeving correct toe. De voorbereiding van de gunning is in grote mate gefor-
maliseerd. Het vooraf vragen van advies van de Inspectie van Financiën over de
gunningscriteria en de weging ervan is een goed ingeburgerde best practice. De
uitvoeringsfase van de gunning blijkt zeer sterk ontwikkeld te zijn: er is een hoge
mate van formalisering, het proces wordt systematisch opgevolgd en gedocumen-
teerd in het dossier. Bij de beoordeling van offertes worden zoveel mogelijk
externe beoordelaars ingeschakeld, maar het is niet altijd mogelijk om kandidaten
te vinden. De bijakten bij de oorspronkelijke overeenkomsten geven geen aanlei-
ding tot opmerkingen. De interne controle is voldoende.

FOR streeft naar een klantgerichte manier van werken en gebruikt een waaier
aan instrumenten om met de klanten te communiceren: het Netwerkoverleg, een
elektronische catalogus op Internet, mailings, bezoeken ter plaatse met syste-
matische bevraging van klanten, een brochure. In 2004 werd ook een bijeenkomst
met klanten en leveranciers georganiseerd. De informatie op de website bevat
voor de bevoegde diensten van de verschillende FOD’s alle nodige informatie om
bestellingen en leveringen correct te plaatsen, op te volgen en te vereffenen.

Wat het beheer van leveranciers betreft, werd in de nieuwe bestekken een clau-
sule opgenomen die de leverancier verplicht te rapporteren over de bestellingen.
Positief is dat FOR ernaar streeft de klanten ook te laten genieten van tijdelijke
promoties. Er zijn weinig geschillen met leveranciers.

Alle personeelsleden van FOR, met uitzondering van een jurist die vorig jaar in
dienst werd genomen, zijn afkomstig van het vroegere FAB en werden geselec-
teerd op basis van een assessment (diensthoofd) of een kandidatuurstelling met
interview (overige personeelsleden). Via wekelijkse dienstvergaderingen worden
kennis en informatie uitgewisseld.

Bij de aansturing van FOR speelt het Business Plan een centrale rol. De dienst
beschikt over een goed uitgewerkt businessplan waarin doelstellingen worden
geformuleerd voor zowel bestaande als nieuwe activiteiten en waarin deze doel-
stellingen worden gekoppeld aan nodige middelen.

Het intranet is een belangrijk instrument in het informatiebeheer binnen de
dienst.

FOR werkt voor verschillende projecten samen met ABA. Beide diensten nemen
ook afwisselend het voorzitterschap van het Netwerkoverleg waar.

Het Netwerkoverleg is een positief gegeven. Het biedt mogelijkheden om gemeen-
schappelijke problemen aan te pakken, goede praktijken uit te wisselen, meer
systematisch mogelijkheden te identificeren om raamcontracten af te sluiten.

Een aantal knelpunten die aan het begin van de audit werden vastgesteld, werden
tijdens de audit opgelost of er werden projecten aangevat om een oplossing te
zoeken (de implementatie van deze punten dient uiteraard verder te worden
opgevolgd):

• In 2003 was er vooral aandacht voor de FOD’s als klanten, maar eind 2003
en in 2004 werd de aandacht verruimd naar de openbare instellingen.
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• Om bestekken op te stellen, offertes te beoordelen of met leveranciers te 
discussiëren bij geschillen of wijzigingen is technische kennis nodig. In tegens-
telling met het vroegere FAB heeft FOR geen eigen technici; het inschakelen
van externe technici (via het Netwerkoverleg) verloopt moeizaam en lukt 
dikwijls niet. Om deze problemen op te lossen heeft de voorzitter van de FOD
P & O begin 2004 beslist een ingenieur in dienst te nemen.

• De door de leveranciers gerapporteerde omzetcijfers worden sinds 2004
meer systematisch benut om contracten op te volgen. In de toekomst zullen
daarnaast ook een aantal andere gegevens per raamcontract worden opge-
nomen in een database.

• Procedures zijn er vooral voor de wettelijk geregelde fasen van het beheer van
raamcontracten (de gunning) en voor bepaalde ondersteunende processen.
Het Business Plan 2004 plant de uitwerking van een handleiding die alle
fasen van de levenscyclus van een raamcontract omvat.

• Bij ongeveer de helft van de raamcontracten was er in 2003 een onderbre-
king van één maand of meer, d.w.z. dat deze producten niet konden besteld
worden via FOR. Om onderbrekingen zoveel mogelijk uit te sluiten wordt
planmatig gewerkt en werd in de bestekken een clausule opgenomen die een
beperkte verlenging toelaat.

• Wat het juridische kader betreft zijn wettelijke en reglementaire initiatieven
aangekondigd die tegemoetkomen aan een aantal lacunes (opdrachtom-
schrijving van FOR, het concept raamcontracten via een aankoopcentrale).

Voor de volgende punten zijn initiatieven tot verbetering nodig:

• Bij hernieuwingen van bestaande raamcontracten en bij de studie van nieuwe
producten tracht FOR de vereiste productspecificaties zo goed mogelijk te
definiëren op basis van bevraging van klanten en marktstudie en tracht FOR
een raming te maken van de vermoedelijke omzet, maar een daadwerkelijke
inschatting van schaalvoordelen is er niet. Expliciete, uitgewerkte criteria om
te beslissen een raamcontract te sluiten en om te bepalen of FOR dan wel
een leading FOD het contract moet sluiten, zijn er niet. De voorstudie resul-
teert niet in een schriftelijk rapport (buiten een zeer beknopt rapport voor de
Inspectie van Financiën); de op deze studie gebaseerde beslissingen van het
Netwerkoverleg worden niet gemotiveerd in de notulen van het Netwerk-
overleg.

• De informatie over de performantie van de dienst (bv. gerealiseerde kos-
tenbesparingen bij de klanten dankzij de raamcontracten, tevredenheid van
klanten) is nog beperkt.

• Zoals hierboven al vermeld ontbreekt een degelijke klantendatabase. De
klanten worden nog niet grondig genoeg bevraagd en de beschikbare gege-
vens worden nog onvoldoende gebundeld en benut. Omzetcijfers per klant
zijn niet altijd bekend.

• Er is gefragmenteerde informatie over de prestaties van leveranciers maar
een systematische beoordeling is er niet.

• Gevolgde opleidingen hebben vooral betrekking op informatica en overheid-
sopdrachten. Er is op dit moment nog geen vorming op vlak van marketing
(bijv. onderzoekstechnieken) en projectmanagement.

• Bij het functioneren van het Netwerkoverleg zijn een aantal knelpunten: de
leden van het Netwerkoverleg vertegenwoordigen niet de openbare instellin-
gen die onder hun FOD ressorteren, het Ministerie van Landsverdediging
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neemt niet deel aan het overleg en, zoals al vermeld, de besluitvorming over
het al of niet sluiten van raamcontracten is niet transparant. Een juridische
basis voor de bevoegdheden van het Netwerkoverleg ontbreekt.

De belangrijkste vaststelling is evenwel dat alle lopende raamcontracten hernieuwin-
gen zijn van de raamcontracten van de voorganger van FOR, het FAB43. Het gamma
werd tot nog toe niet uitgebreid met nieuwe producten. In de audit van het vroegere
FAB, door KPMG, werd als pijnpunt genoemd dat het aangeboden gamma van 
producten niet voldoende uitgebreid was. Op dit punt is er dus geen verbetering. 
Dit heeft deels te maken met prioriteiten die zich opdrongen in 2003 (overgang van
het FAB naar FOR) maar ook met het ontbreken van een strategie die gericht is op
innovatie. Dit wordt in de hand gewerkt door het ontbreken van indicatoren die de
economische meerwaarde van FOR zichtbaar maken (de kost van FOR is zichtbaar
maar de terugverdieneffecten die deze dienst realiseert niet) en doordat de manier
waarop de dienst wordt gefinancierd geen ruimte creëert om FOR te laten groeien
terwijl groei terugverdieneffecten zou creëren en voordelig zou zijn voor de overheid.

3.2 Aanbevelingen

Aan FOR wordt aanbevolen:

1. Een systematiek uit te werken voor de voorstudie van nieuwe raamcontracten,
inclusief methodes om schaalvoordelen in te schatten en een format voor
rapportering over deze voorstudie aan het Netwerkoverleg.

2. Een prestatiemeetsysteem op te bouwen om de eigen performantie te
meten, in eerste instantie voor intern gebruik. Als het systeem voldoende op
punt staat, kunnen deze indicatoren gevalideerd worden door de (nog op te
richten) interne auditdienst van de FOD en kunnen ze ook extern worden
gebruikt (bijv. in de toelichting bij de begroting).

Beide aanbevelingen moeten ertoe leiden dat de economische voordelen van
de bestaande raamcontracten (aanbeveling 2) en de gemiste economische
voordelen bij het niet realiseren van potentieel rendabele contracten (aan-
beveling 1) zichtbaar worden gemaakt. Op dit moment zijn deze voordelen te
weinig zichtbaar, waardoor het risico bestaat dat bij beslissingen over de toe-
wijzing van middelen aan FOR te weinig rekening wordt gehouden met de
terugverdieneffecten (in de vorm van kostenbesparingen bij de klanten) van
investeringen in FOR.

3. Zijn klanten grondiger te bevragen en een database voor klanten op te bouwen,
om een meer onderbouwd marketingbeleid mogelijk te maken. Omzetcijfers
per klant zijn hierbij een belangrijk element (hierbij dient er wel rekening mee
gehouden te worden dat FOR voor deze informatie afhankelijk is van de aan-
koopdiensten van de klanten en van haar leveranciers). Een specifieke oplei-
ding marketing wordt aanbevolen.

4. Een handleiding uit te werken en voortdurend bij te werken, waarin voor elke
stap in het beheer van raamcontracten beleidslijnen en methodieken worden
uitgewerkt. Dit is een belangrijk instrument om kennis te beheren; het is 
in het bijzonder belangrijk omdat FOR over een klein aantal medewerkers
beschikt en zeer kwetsbaar is bij een eventueel vertrek van medewerkers.
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5. In zijn businessplan strategische doelstellingen te formuleren in termen van
producten en markten. Dat kan binnen de huidige planningsmethodiek, met
name door de twee belangrijkste permanente activiteiten binnen deze planning
(hernieuwen van bestaande contracten, sluiten van nieuwe raamcontracten)
meer gedetailleerd uit te werken.

Aan FOR en ABA wordt aanbevolen:

6. Als voorzitters van het Netwerkoverleg te zorgen voor een transparante,
gemotiveerde besluitvorming over het al dan niet sluiten van raamcontracten.

7. Samen een vergelijkende studie uit te voeren van een aantal centrale aan-
koopdiensten. Hierbij kan o.m. gekeken worden naar het gamma aangeboden
producten en diensten, technieken om schaalvoordelen in te schatten, de
toepassing van ecologische en sociale criteria, de toepassing van het concept
whole of life cost, indicatoren om de performantie te meten,... FOR kan deze
kennis benutten in zijn dagelijkse werking. Voor ABA is dit project nuttig bij
de advisering van leading FOD’s.

Aan de voorzitter van de FOD P & O wordt aanbevolen:

8. Aan FOR de nodige middelen ter beschikking te stellen om goed te kunnen
werken, onder andere de geplande indienstneming van een ingenieur zo snel
mogelijk te realiseren.

9. In nauw overleg met FOR, en binnen de globale visie die al werd uitgewerkt
voor de FOD P & O in zijn geheel, een langetermijnvisie uit te werken voor
FOR, waarin o.m.

• criteria worden vastgelegd om te bepalen wanneer raamcontracten zijn
aangewezen (m.a.w. criteria om te bepalen wanneer centralisatie dan
wel decentralisatie is aangewezen) en, in die gevallen waar een raam-
contract is aangewezen, om te bepalen of FOR dan wel een leading FOD
een raamcontract moet sluiten;

• een kader wordt uitgetekend 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.

Aan de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Groot-
stedenbeleid wordt aanbevolen:

10. Het Federaal Aankoopbureau expliciet op te heffen en de nodige regelgeving
uit te werken over FOR, o.m. om duidelijkheid te scheppen over de bevoegd-
heden van het Netwerkoverleg (beslissingsorgaan dan wel adviesorgaan) en
de overheidsdiensten die een beroep kunnen doen op FOR. Het Rekenhof is
van oordeel dat het hier gaat om essentiële punten, die niet afhankelijk
mogen zijn van managementbeslissingen en die dienen verankerd te worden
in regelgeving.

11. Te overleggen met de Minister van Landsverdediging over de deelname van
het Ministerie van Landsverdediging aan het Netwerkoverleg.

12. In beslissingen over de toekenning van middelen aan de FOD P & O rekening
te houden met de terugverdieneffecten die FOR realiseert en deze beslissingen
te onderbouwen met indicatoren over de toegevoegde waarde die FOR reali-
seert met de bestaande raamcontracten en kan realiseren door bijkomende
raamcontracten af te sluiten (cf. aanbevelingen 1 en 2 supra).

Raamcontracten – Rekenhof, mei 2005 41



Hoofdstuk 4
Antwoord van de minister en nawoord van het Rekenhof

4.1 Antwoord van de minister

In onderstaande tabel worden de aanbevelingen uit het vorige hoofdstuk vergeleken
met het antwoord van de minister:

Aanbevelingen Antwoord van de Minister
Aanbevelingen gericht aan FOR
1. Een systematiek uitwerken voor de De minister wijst er op dat dit moeilijk te 
voorstudie van nieuwe raamcontracten, realiseren valt, gelet op de gekozen 
inclusief methodes om schaalvoordelen manier van werken en gelet op budgettaire
in te schatten. beperkingen. De nodige gegevens voor een

a-priori evaluatie moeten geleverd worden
door de overheidsdiensten.

2. Een prestatiemeetsysteem opbouwen Er is een instrument om de toegevoegde 
om de eigen performantie te meten. waarde te evalueren. Dit systeem steunt 

hoofdzakelijk op gegevens die de leveran-
ciers 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 geïnfor-
matiseerd wordt.

3. Zijn klanten grondiger bevragen en een Zie antwoord op tweede aanbeveling.
database voor klanten opbouwen, om een
meer onderbouwd marketingbeleid
mogelijk te maken.
4. Een handleiding uitwerken en voort- Er wordt momenteel gewerkt aan de 
durend bijwerken, waarin voor elke stap realisatie van een handleiding. 
in het beheer van raamcontracten beleids-
lijnen en methodieken worden 
uitgewerkt.
5. In zijn businessplan strategische doel- Hierop wordt niet ingegaan.
stellingen formuleren in termen van 
producten en markten.

Aanbevelingen gericht aan FOR en ABA
6. Als voorzitters van het Netwerkoverleg De resultaten van deze audit zullen 
zorgen voor een transparante, gemoti- worden besproken in het Netwerkoverleg.
veerde besluitvorming over het al dan niet
sluiten van raamcontracten.
7. Samen een vergelijkende studie uit- Op dit moment is een Deense studie 
voeren van een aantal centrale aankoop- lopende over diensten in Europese landen
diensten. die raamcontracten gunnen, die bruikbaar 

kan zijn. Indien nodig zullen bijkomende 
gegevens worden gevraagd aan de 
diensten die in de studie betrokken zijn.

Aanbevelingen gericht aan de voorzitter
van de FOD P & O
8. Aan FOR de nodige middelen ter Hierop wordt niet ingegaan.
beschikking stellen om goed te kunnen 
werken, onder andere de geplande 
indienstneming van een ingenieur zo snel 
mogelijk te realiseren.
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Aanbevelingen Antwoord van de Minister
Aanbevelingen gericht aan de voorzitter
van de FOD P & O
9. Een langetermijnvisie uitwerken voor Wat het systeem van de leading FOD 
FOR, met o.m. criteria om te bepalen betreft merkt de Minister op dat de FOD’s
wanneer raamcontracten aangewezen zijn niet geneigd zijn hun toevlucht te nemen 
en wanneer FOR dan wel een leading FOD tot dit systeem. De voorwaarden die nodig
een raamcontract moet sluiten; met een zijn om contracten te realiseren met dit 
kader over de mate waarin en de wijze systeem zullen in de toekomst verder 
waarop FOR een proactieve rol kan spelen worden bestudeerd en besproken. Het zou
bij de totstandkoming van nieuwe raam- opportuun zijn deze inspanningen te 
contracten en bij het promoten van coördineren met een aanpassing van de 
bestaande raamcontracten. wet op de overheidsopdrachten.

Op de andere punten wordt niet ingegaan.

Aanbevelingen gericht aan de minister
10. Het Federaal Aankoopbureau expliciet De reglementaire teksten zullen aangepast
opheffen en de nodige regelgeving uit- worden.
werken 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 De minister heeft een brief gericht aan de 
Landsverdediging over de deelname van Minister van Landsverdediging. 
het Ministerie van Landsverdediging aan 
het Netwerkoverleg.
12. In beslissingen over de toekenning Hierop wordt niet ingegaan.
van middelen aan de FOD P & O rekening 
houden met de terugverdieneffecten die 
FOR realiseert en deze beslissingen onder-
bouwen met indicatoren over de toege-
voegde waarde die FOR realiseert met de 
bestaande raamcontracten en kan realise-
ren door bijkomende raamcontracten af te 
sluiten.

Verder verschaft de brief van de minister nog bijkomende informatie (onder meer
over het systeem van de leading FOD’s), soms van beleidsmatige aard, die niet
van invloed is op de conclusies en aanbevelingen van deze audit. Soms herneemt
de brief informatie die al in het verslag staat.

4.2 Nawoord van het Rekenhof

Op slechts enkele aanbevelingen doet de minister concrete toezeggingen.

Verschillende aanbevelingen worden weliswaar besproken, maar zonder dat
wordt verduidelijkt welke initiatieven de minister zal nemen.

Op een drietal aanbevelingen wordt niet ingegaan, waaronder de meest funda-
mentele aanbeveling (aanbeveling 12). De minister neemt geen standpunt in over
de belangrijkste conclusie in dit rapport: raamcontracten bieden mogelijkheden
om te bezuinigen door schaalvoordelen te creëren. Investeren in FOR verdient
zichzelf meervoudig terug. Op dit moment wordt dit potentieel onvoldoende gere-
aliseerd.

Dit komt omdat de minister en de FOD P & O worden geconfronteerd met vol-
gend dilemma: de kosten van de activiteiten die FOR uitvoert vallen uitsluitend
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ten laste van de FOD P & O, terwijl de opbrengsten (kostenbesparingen bij aan-
kopen) ten gunste komen van de gehele federale overheid.

Bovendien ontbreekt een informatiesysteem dat de opbrengsten die FOR reali-
seert en kan realiseren, daadwerkelijk zichtbaar maakt.

Door deze mechanismen is er voor de Minister en de FOD P & O geen stimulans
om te investeren in de uitbreiding van de door FOR aangeboden dienstverlening,
terwijl dit nochtans voordelig zou zijn voor de gehele federale overheid. 
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Bijlage 1 
Brief van de minister

VERTALING

Onze ref.: CD 9559/2005

Uw Ref.: A4-2.308.747.b2 Brussel, 1 maart 2005

Auditrapport van het Rekenhof – Raamcontracten gesloten door de dienst FOR

Het rapport van het Rekenhof verstrekt bijzonder interessante informatie over
een activiteit van de FOD P&O en is ongetwijfeld nuttig.

Ik wil het Rekenhof en zijn vertegenwoordigers die deze analyse hebben uitge-
voerd, bijgevolg danken voor de bijdrage die deze studie levert.

Mijn beleidscel, de Voorzitter van de FOD P&O en de FOR verantwoordelijke
hebben het document gezamenlijk onderzocht.

Uit al die elementen leid ik een reeks oriënteringen voor de toekomst af. Voor
bepaalde punten dient men echter lessen te trekken uit opgedane ervaringen en
de op het terrein geconstateerde reële toestanden in vergelijking met het initieel
project dat een privé-firma had uitgewerkt. Hieronder kan u verduidelijkingen over
die kwesties vinden.

• Zo spoedig mogelijk zullen maatregelen genomen worden om de reglemen-
taire teksten met betrekking tot de beoogde aankoopactiviteiten aan te pas-
sen, te weten: de koninklijke besluiten betreffende het FAB (dat officieel moet
worden afgeschaft) en het besluit houdende de vaststelling van de opdrachten
van de FOD P&O (in dat verband zal de herziening van de activiteiten in het
kader van FOR gepaard gaan met het nastreven van een ruimere conformiteit
die ook andere entiteiten binnen de FOD aanbelangt).

• Wat betreft de vaststelling van de bevoegdheden van het netwerkoverleg
van de logistieke diensten of de werking van dat orgaan, ben ik van mening
dat het initiële project op een realistische en coherente wijze moet worden
heronderzocht. In de eerste plaats moet de mogelijkheid worden behouden
dat de FOD P&O – in het vlak van zijn activiteiten en projecten en op 
budgettair gebied – verbintenissen aangaat via de eigen interne beslissing-
sorganen. Anderzijds moet men vaststellen dat de federale overheidsdiensten
zelf geenszins gebonden zijn door de beslissingen van dat netwerk aangezien
ze niet verplicht zijn hun toevlucht te nemen tot contracten die op initiatief
van FOR worden afgesloten. De andere netwerken die binnen P&O werden
opgericht (zoals het ComNet netwerk van de communicatoren) functioneren
eveneens volgens het consensusprincipe, wat efficiënter blijkt te zijn dan een
systeem dat door het spel van een meerderheid van de aanwezigen tot even-
tueel minder pertinente oplossingen zou kunnen leiden.

• Wat de medewerking van Defensie aan het netwerk betreft, deel ik u mee dat
ik recent een brief aan mijn collega heb gezonden die is belast met die bevoegd-
heid, opdat hij de mogelijkheid zou onderzoeken opnieuw een vertegenwoordi-
ger naar dat netwerk af te vaardigen. Die beslissing komt hem hoe dan ook toe.
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De opmerkingen van het Rekenhof in verband met het netwerk zullen worden
besproken binnen het netwerk zelf en aan de leden van het netwerk zal worden
gevraagd de nodige schikkingen te treffen en hun interne werking en de modali-
teiten voor het nemen van hun beslissingen eventueel aan te passen met inacht-
neming van de vrijheden en de verantwoordelijkheden die elk der leden heeft.

• Wat de criteria betreft die het mogelijk maken te beslissen over de gevallen
waarin een leading FOD aangewezen zou zijn, moet ik vaststellen dat de
overheidsdiensten tot op heden niet geneigd zijn dat systeem toe te passen
en daarbij de rol van leader op zich te nemen. In essentie blijkt evenwel duide-
lijk dat een situatie, die zich leent tot de gunning van een overheidsopdracht
via een leading FOD, zich voordoet wanneer verschillende administraties
eenzelfde behoefte hebben (vooral indien een van die FOD’s beter gewapend
is dan de andere om de procedure te voeren). Dat geldt vooral als het om
een welbepaalde behoefte gaat (beperkt in de tijd, …). Die administraties
hebben dan de mogelijkheid zich te groeperen en een identieke behoefte
gezamenlijk te beheren. Om tegemoet te komen aan een behoefte in verband
met vertalingen van functiebeschrijvingen te gunnen, via een onderhandelings-
procedure, heeft FOR recent twee modellen van bestek opgesteld voor enkele
geïnteresseerde diensten. Geen enkele van die diensten heeft aanvaard als
leader op te treden binnen één unieke procedure. In de praktijk kan maximaal
op de middelen worden bezuinigd indien één enkele procedure kan worden
toegepast en indien de aldus groter geworden omvang van de unieke opdracht
de mogelijkheid biedt de prijzen te drukken. Er blijft in de huidige Belgische
wetgeving een leemte bestaan en men kan hopen dat de goedkeuring van de
teksten betreffende de aankoopcentrales en de raamakkoorden weer recht-
zekerheid zal bieden aan de diensten die geroepen zouden zijn om een
actieve rol bij die hergroeperingen te spelen. De voorwaarden die gunstig zijn
voor de gunning van contracten waarbij een FOD als leader optreedt, zullen in
de toekomst bestudeerd en besproken worden. In dat verband lijkt het oppor-
tuun op het ogenblik van de verwachte goedkeuring van de bovengenoemde
principes van aankoopcentrales en raamakkoorden, de inspanningen te coör-
dineren n.a.v. herziening van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

• – In de studie van het Rekenhof treden twee centrale punten naar voren: de
evaluatie van de contracten en de noodzakelijke uitbreiding van het producten-
gamma.

• – Er bestaat geen eenvoudige en onmiddellijke oplossing om een nauwkeu-
rige en volledige evaluatie van de contracten uit te voeren, rekening houdend
met de werkingsregels en de middelen die onvermijdelijk beperkt zullen blijven
in een context van budgettaire beperkingen.

Er dient in dat verband een onderscheid te worden gemaakt tussen de evaluaties a
priori (vóór het uitschrijven van een opdracht) en a posteriori, evenals tussen de
evaluaties met betrekking tot vaste of standaardproducten (die dus onderling ver-
gelijkbaar zijn) en de niet-standaardproducten of -diensten. Bovendien moet een
volledige evaluatie rekening houden met de andere kosten (gunning van de proce-
dure, publicaties, administratief werk,...) en de kwalitatieve elementen (gebruik van
elektronische catalogi,...) of de strategische voordelen (de macht om dwang uit te
oefenen op de producent die gebonden is door de omvang van de opdracht,...).

De evaluatie a priori (verwachte besparingen vóór de beslissing om een opdracht
uit te voeren) en de evaluatie van de niet-standaardproducten zijn moeilijker. Zo
zou het onmogelijk geweest zijn a priori te bepalen dat de besparing op de gsm-
gesprekken van de FOD Justitie meer dan 42% zou bedragen voor een abonne-
ment en de overeenstemmende gemiddelde gesprekken.
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A priori kunnen echter evaluaties worden verwacht van de vergelijking van de 
prijzen binnen verschillende openbare diensten. Toen FOR het netwerk had voor-
gesteld een opdracht af te sluiten voor dranken, werden prijsverschillen van 10%
tot 20% vastgesteld naar aanleiding van de binnen de diensten uitgevoerde voor-
studie; op grond daarvan kon van een gegroepeerde opdracht een minstens even
grote besparing worden verwacht voor de diensten die thans aan de minst goede
voorwaarden zijn onderworpen.

Voor de niet-standaardproducten zal het moeilijk blijven de prijzen die werden
bekomen, ingevolge een opdracht voor meubilair bijvoorbeeld, te willen vergelijken
met de prijzen voor meubels van dezelfde aard, maar toch verschillend, in het
kader van een andere opdracht.

Er wordt een evaluatie gemaakt van het contract dat FOR onlangs heeft gesloten
voor gsm-gesprekken; die evaluatie gebeurt op basis van een specifieke methodo-
logie die aan alle leden van het netwerk is voorgesteld. Het gaat om een evaluatie
a posteriori (na het sluiten van de opdracht) voor een vrij gestandaardiseerd 
product. De informatie die FOR zal ontvangen, zal worden geconsolideerd om er
conclusies uit te trekken voor heel de opdracht en er lessen uit te trekken voor de
prijsbepaling.

De evaluatie moet immers zoveel mogelijk gebaseerd zijn op de vergelijking van
de prijzen en de voorwaarden die FOR op een contract heeft bekomen, met deze
welke een openbare dienst zou bekomen wanneer hij een bijzondere overheids-
opdracht zou uitschrijven, en niet op een vergelijking met de prijzen voor het
„grote publiek”.

De meest relevante informatie voor die vergelijkingen moet dus worden aangele-
verd door de openbare diensten zelf.

FOR heeft een instrument ontwikkeld om de toegevoegde waarde te evalueren in
termen van prijzen en de besparing die eruit voortvloeit, maar het hangt hoofd-
zakelijk af van de gegevens die worden meegedeeld door de leveranciers. De
dienst in kwestie had bij zijn oprichting immers niet de middelen om die gegevens
van de leverancier te eisen omdat de bestekken die waren overgeërfd van het
vroegere systeem niet in die mogelijkheid voorzagen. Dat systeem voor evaluatie
van de opdrachten is dus progressief gecreëerd. De toegevoegde waarde kan
echter slechts min of meer volledig en nauwkeurig worden berekend via bevragin-
gen bij de gebruikers. Mijn diensten beschikken niet over de nodige enquêteurs
voor een dergelijke opdracht. Daarom kiest FOR steeds systematischer voor het
netwerk om informatie te bekomen die, zelfs als ze onvolledig is, toch aan die
eisen tegemoet kan komen.

De FOR heeft recent op zijn elektronische catalogus vragenlijsten geïnstalleerd
om de tevredenheid over elk contract te meten. Daarnaast heeft het ook een vra-
genlijst geïnstalleerd over het werk van FOR zelf en één over de elektronische
catalogus. Wanneer het opportuun is, zal aan de cliënten uitdrukkelijk worden
gevraagd een van die vragenlijsten in te vullen om een contract dat lopend is of
op vervaltermijn komt, te evalueren.

Er zullen dus verder inspanningen in die zin worden gedaan en er zal steeds vaker
een beroep worden gedaan op het netwerk.

Op langere termijn dient voor een correctere en volledigere evaluatie van de
opdrachten een systeem van elektronische bestelbonnen te worden opgericht,
voor zover het gebruik van een dergelijk systeem veralgemeend wordt. Het zal
niet enkel de mogelijkheid bieden een betere controle uit te oefenen op de uit-
voering van de contracten, maar eveneens een permanente opvolging van de
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aankoopstatistieken verzekeren. Een dergelijk systeem is echter ondergeschikt
aan de hervorming van de rijkscomptabiliteit en het meer veralgemeend gebruik
van de elektronische handtekening binnen de administraties. Dat systeem zal
eveneens een optimale verwerking van de statistieken per klant en een meer
nauwkeurige opvolging mogelijk maken. Thans delen de leveranciers immers
statistieken mee op een zodanige wijze dat hiermee geen gegevensbank klanten
kan worden beheerd, daar elke firma specifieke referenties voor zijn eigen bestel-
lingenbeheer gebruikt.

• De verruiming van het gamma van de leveringen en diensten dat toegankelijk
is via de raamovereenkomsten van FOR blijft een doelstelling. In de loop van
de eerste twee jaren dat de dienst werkte, was het onvermijdelijk de priori-
teiten vast te leggen naar de opdrachten toe die door de federale klanten het
meest werden gevraagd. Dat gamma is beperkt gebleven tot vernieuwingen,
maar dat is niet omdat FOR geen voorstellen zou hebben gedaan. In 2005 werd
een opdracht voor gsm-gesprekken gesloten en men kan verhopen dat deze
voor het geheel der openbare diensten zal aantonen welk voordeel uit een 
dergelijke verruiming van de gamma kan worden gehaald. Andere projecten tot
uitbreiding van dat gamma zullen in 2005 of begin 2006 worden afgerond,
inzonderheid voor de huur van multifunctionele kopieertoestellen en de aan-
koop van de meest uiteenlopende software. Daar de middelen van FOR
beperkt blijven, kan deze evolutie slechts progressief plaatsgrijpen.

• Op initiatief van Denemarken wordt thans een studie uitgevoerd bij de dien-
sten die raamcontracten op Europees niveau gunnen. De resultaten van die
vergelijkende studie zullen als grondslag dienen voor een nieuwe analyse van
de mogelijkheden terzake. Er zal in voorkomend geval aanvullende informatie
worden gevraagd bij de in de studie geïdentificeerde diensten.

• Daarenboven wordt nota genomen van de aanbevelingen van het Rekenhof die
meer specifiek aan FOR zijn gericht. Er dient in dat opzicht te worden opge-
merkt dat thans wordt gewerkt aan een praktijkgids (handleiding) met instruc-
ties en methodes voor elke etappe van het beheer van de raamcontracten.
Daar FOR het netwerk voorzit, zal het hieraan rechtstreeks de opmerkingen
voorleggen die werden gemaakt met het oog op het bereiken van een consen-
sus over de manier om de contracten en projecten van FOR voor te stellen en
te evalueren en met het oog op het nemen van de beslissingen die zijn leden
aanbelangen. Daar die dienst afhankelijk blijft van zijn middelen, zal hij trach-
ten zoveel mogelijk samenwerkingssystemen tot stand te brengen.

Christian DUPONT
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