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Ondersteunende informatie in Coronatijden 

Op veel plaatsen lees je berichten dat de zorgsector in België goed is voorbereid en sterk georganiseerd 
is. Alvast een dikke pluim en bijzonder veel respect van onze kant. Wij weten immers dat het achter 
de schermen dag aan dag keihard knokken is om de prioritaire zaken aan te pakken. 
 
Om hier een klein steentje bij te dragen verzamelen we een aantal relevante initiatieven en nuttige 
weetjes. We delen alles op in 3 rubrieken: 

1. Nuttige initiatieven en concrete tips 

2. Beschermingsmiddelen 

3. FAQ bij het aankopen onder de wetgeving overheidsopdrachten 

 

Deze ‘nieuwsbrief’ (editie 31/03/2020) gaan we regelmatig doormailen naar iedereen die er interesse 
voor heeft. Wie deze brief niet meer wenst te ontvangen, kan zich afmelden via reply op deze mail met 
de vraag ‘gelieve mij uit te schrijven’. Voor sommigen onder ons kan het zijn dat er een paar 
herhalingen in staan of zaken die gewoon reeds gekend zijn. Andere zaken zijn misschien minder 
toepasselijk aangezien deze nieuwsbrief naar een brede groep van instellingen uit de zorgsector gaat. 
En tenslotte hopen we dat de lezer er zeker één of meerdere nuttige tips of informatie kan in vinden. 
Het beschikbaar komen van nuttige informatie zal de frequentie bepalen. De basisinformatie inzake 
Corona is uiteraard enkel op de website van de overheid https://www.info-coronavirus.be/nl/ te 
vinden. Deze nieuwsbrief wenst op geen enkel moment hier in de plaats van te komen. Hier gaan we 
dan.  
 
 
 
 

1. Nuttige initiatieven en concrete tips 
Hieronder vindt u een aantal initiatieven die bevriende bedrijven in deze Corona tijden hebben 

genomen en die wij breder kenbaar willen maken. 

a. Platform aantrekken interim verpleegkundigen: Hopelijk nu nog niet nodig. Maar misschien 
best wel al voorzien dat je er gebruik kan van maken. Connecting-Expertise heeft een 
platform life gezet voor vinden en contracteren van tijdelijke medewerkers 
(uitzendcontracten / detachering / freelancers). I.k.v. Covid openen ze het platform gratis 
tijdens de duur van de crisis.  https://www.c-cares.be/  

b. Online pre-triage tool: de firma Bingli heeft een Covid 19 pre-triage tool ontwikkeld. Met 
behulp van een paar vragen die de patiënt thuis invult, kan bepaald worden of een arts dient 
gecontacteerd te worden. Dit om onnodige vragen af te kunnen houden. De tool wordt gratis 
ter beschikking gesteld, eenvoudig de link op jullie website zetten of op een andere wijze 
kenbaar maken.  https://chat.mybingli.com/#/covid   Indien artsen en ziekenhuizen de Covid-
anamnese van patiënten @risk in een dashboard willen zien en eventueel importeren in het 
EPD, stuur dan een mailtje naar tvdp@mybingli.com. Vanaf dit weekend wordt er gekoppeld 
met de triage posten, ondersteund door de FOD en reeds ondersteund door huisartsen-
centrum UA. 

c. Gratis hulp om veilig te kunnen telewerken: nu wij met zijn allen massaal overschakelen op  
telewerken, neemt ook  het risico op phishing-, ransomware aanval, … toe. De firma Cranium 
biedt tot eind april een GRATIS opleiding aan die enerzijds bestaat uit onze security e-
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learnings en anderzijds uit een gratis phishing-oefening. Om van dit aanbod gebruik te maken 
kan u zich eenvoudig registreren via deze link: https://www.cranium.eu/secure-your-remote-
workforce/    

d. Simulatie beddencapaciteit ifv Corona: Simbox heeft een tool ontwikkeld die ziekenhuizen 
toelaat te simuleren welke beddencapaciteit nodig is ifv Corona. 
URL:  http://corona.simbox.ai en paswoord aanvragen via corona@simbox.ai De applicatie 
werkt het best in chrome of safari.   

e. Deuropener met onderarm: Materialise, pionier op gebied van 3D-printen, heeft een 3D-
geprinte deuropener ontworpen die het mogelijk maakt om deuren te openen en te sluiten 
met de onderarm, waardoor er geen direct contact met de deurklink meer nodig is. Het 
bedrijf biedt het ontwerp gratis aan: Het bestand kan hier worden gedownload. Mensen die 
geen toegang hebben tot een 3D-printer of een lokale 3D-printfabriek kunnen de 
deuropener ook bestellen via deze link. 

 
 
 

2. Beschermingsmiddelen 
a. Zie overheidswebsite 
b. Wij merken dat de ‘individuele’ aanbieders van PBM zich gaandeweg terugtrekken en / 

of enkel nog hun kanalen naar de overheid open stellen.  Naast de traditionele 
leveranciers, profileert ook HL Essers zich. In de mate van het mogelijke koopt HL PBM in 
en distribueert deze in de Benelux. Zij nemen enkel een vergoeding voor de transporten 
en administratieve kosten. Meer info voor het huidige aanbod bij HL/Essers, Jan 
Lampaert  jan.lampaert@Hospitallogistics.eu.  

 
 
 

3. FAQ bij het aankopen onder de wetgeving overheidsopdrachten 
Wij baseren deze toelichting op officiële bronnen zoals de Vlaamse Overheid, ondersteund door 
publicaties van diverse advocatenkantoren. Gebruikte afkortingen: AO = Aanbestedende 
Overheid; WOO = wetgeving overheidsopdrachten; OO= overheidsopdrachten; OHP ZB = 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  

a. Kan een AO de huidige pandemie inroepen om voor bepaalde overheidsopdrachten 
gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (OHP ZB) wegens dwingende spoed?   
Dit kan zeker kan, onder voorwaarden. 

De WOO geeft immers de mogelijkheid om een beroep te doen op de OHP ZB bij 
onvoorzienbare dwingende spoed o.b.v. artikel 42, §1, 1°, b) van deze wet.   
 
De procedure OHP ZB biedt het voordeel veel sneller en soepeler te zijn dan een (niet-) 
openbare of andere onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Het blijft evenwel 
een uitzonderingsprocedure die aan voorwaarden is onderworpen, met name indien:  
 
 er sprake is van dwingende spoed die voortvloeit uit onvoorzienbare gebeurtenissen 

voor de overheid; en 

https://www.cranium.eu/secure-your-remote-workforce/
https://www.cranium.eu/secure-your-remote-workforce/
http://corona.simbox.ai/
mailto:corona@simbox.ai
https://www.materialise.com/en/hands-free-door-opener
https://i.materialise.com/en/shop/designer/materialise?_ga=2.95566357.827709513.1584703589-82115079.1584703589
mailto:jan.lampaert@Hospitallogistics.eu
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 het daardoor onmogelijk is om de (zelfs verkorte) indieningstermijnen voor de 
overige procedures na te leven. 

 
In de context van de huidige crisis is het denkbaar dat dringende, noodzakelijke werken-, 
diensten- of leveringsopdrachten met een OHP ZB worden geplaatst, bijvoorbeeld bij een 
dringende aankoop van materiaal of bij de noodzaak tot quarantainemaatregelen bij 
besmettingsgevaar1. 
Er is geen budgettair plafond voor het gebruik van deze OHP ZB. Indien mogelijk raadpleegt 

de overheid meerdere ondernemers en nodigt ze hen gelijktijdig uit om een offerte in te 

dienen. In bepaalde gevallen zal dit zelfs niet mogelijk zijn en moet de overheid 

rechtstreeks met één ondernemer contracteren. 

Het beroep op de OHP ZB en de eventuele onmogelijkheid om meerdere ondernemers te 

raadplegen moet steeds gemotiveerd worden en hierbij moet de dwingende spoed het 

gevolg zijn van de onvoorzienbare gebeurtenis en moet er dus een oorzakelijk verband zijn 

tussen beide.   

Aangezien deze procedure als uitzonderingsgeval restrictief moet geïnterpreteerd 

worden, is het gebruik van de OHP ZB bij onvoorzienbare dwingende spoed slechts 

gerechtvaardigd voor de uitvoering van wat noodzakelijk is om onmiddellijk aan de 

noodsituatie het hoofd te kunnen bieden. De overheid moet de omvang en looptijd van 

de opdracht dus beperken tot het strikt noodzakelijke. 

Voor de dringende opdrachten die het Europese drempelbedrag bereiken, publiceert de 

overheid een aankondiging van gegunde opdracht met de resultaten van de plaatsings-

procedure uiterlijk binnen dertig dagen na de sluiting van de opdracht (artikel 17 KB 

Plaatsing). 

b. Is het mogelijk om boetes of sancties op te leggen voor leveranciers die vertraging of 

niet-uitvoering van federale overheidsopdrachten n.a.v. COVID-19 inroepen? 

Op vrijdag 6 maart heeft de federale regering diverse maatregelen goedgekeurd ter 

ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van 

COVID-19. Een van de maatregelen is een grotere flexibiliteit bij de uitvoering van federale 

                                                        
 

1  Logische voorbeelden zijn overheidsopdrachten voor de levering van chirurgische maskers en FFP2 
mondmaskers, hydroalcoholische gels of medische beademingsapparatuur, … maar eveneens van bepaalde 
dringende dienstverlening of de verwezenlijking van bepaalde werken. 
Naarmate de pandemie vordert, zal de noodzaak om diensten te verlenen, leveringen te doen of werkzaamheden 
uit te voeren steeds minder dwingend volgen uit de COVID-19-noodsituatie. Wanneer de opdrachten die er strikt 
aan verbonden zijn zullen gegund zijn, moeten de aanbesteders naar de toekomst kijken en nadenken over de 
opdrachten die moeten geplaatst worden onafhankelijk van de COVID-19 crisis. Het is evident dat de gunning 
van bepaalde opdrachten vertraging zal hebben opgelopen. Het zal dus verleidelijk zijn om ook in dat geval de 

dwingende spoed in te roepen om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te lanceren. Per 
opdracht zal echter concreet moeten gemotiveerd worden of de voorwaarden van de dwingende spoed 
vervuld zijn! Zie ook dan ook mogelijkheid onder punt e van deze bijdrage (gebruik maken van 
raamovereenkomsten van aankoopcentrales). 
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overheidsopdrachten. Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt 

aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale 

staat geen boetes of sancties kunnen opleggen aan dienstverleners, bedrijven of 

zelfstandigen. Zie ook onder punt d) de behandeling van ‘overmacht’. 

c. Kunnen prijzen van producten of diensten eenzijdig aangepast worden wegens corona, 

bv omwille van de stijging van de grondstoffenprijzen? 

Neen, tenzij dit in de overeenkomst voorzien is. Wanneer er een clausule economisch 

evenwicht is voorzien kan de leverancier hierop beroep doen om een gesprek terzake aan 

te gaan. 

d. Wat kan de AO zelf doen in de uitvoering van lopende overheidsopdrachten? 

Ook voor de AO hypothekeert deze coronacrisis de goede uitvoering van haar opdrachten. 

Er zijn meerdere mogelijkheden om de gevolgen (deels) te ondervangen of de schade te 

beperken: 

 De overheid kan zelf ook onvoorzienbare omstandigheden inroepen om een 

opdracht te wijzigen, wanneer ze geconfronteerd wordt met omstandigheden die ze 

bij het plaatsen van de opdracht niet kon voorzien. In sommige gevallen kunnen de 

gevolgen van deze coronacrisis voor de overheid een onvoorzienbare omstandigheid 

zijn. Ook hier geldt dat er een causaal verband moet zijn (de wijzigingen aan de 

opdracht moeten het noodzakelijk gevolg zijn van deze omstandigheid). De 

algemene aard van de opdracht moet dezelfde blijven. Als de wijziging leidt tot een 

prijsverhoging mag dit niet meer zijn dan 50% zijn van het oorspronkelijke bedrag 

van de opdracht en moet dit uiteraard verantwoord worden door de opdrachtnemer 

(artikel 38/2 KB Uitvoering).  

 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor geplande opleidingen of workshops die niet 

online kunnen plaatsvinden en noodgedwongen uitgesteld moeten worden naar een 

later tijdstip. 

 Voor opdrachten geplaatst sinds 30 juni 2017  kan ook voor kleine wijzigingen aan de 

opdracht die de algemene aard van de opdracht niet wijzigen en slechts een geringe 

financiële weerslag hebben, gebruik worden gemaakt van de de minimis-regel van 

artikel 38/4 KB Uitvoering worden doorgevoerd. Het bedrag van de wijziging moet 

daarbij lager zijn dan de toepasselijke Europese drempels én dan 10% van het 

oorspronkelijke bedrag van de opdracht voor leveringen en diensten en 15% van het 

oorspronkelijke bedrag van de opdracht voor werken. Bij opeenvolgende wijzigingen 

wordt de waarde beoordeeld op basis van de netto-cumulatieve waarde van de 

opeenvolgende wijzigingen. 

 In uitzonderlijke gevallen lijkt een beroep op de algemene figuur 

van overmacht mogelijk. Overmacht is een onvermijdbare en onvoorzienbare 

situatie die er voor zorgt dat de uitvoering van de overeenkomst voor een der 

partijen definitief onmogelijk wordt. In dat geval zijn de partijen bevrijd van hun 

verbintenissen en kan de opdracht worden beëindigd. Indien de uitvoering van de 
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overeenkomst bemoeilijkt wordt, doch niet onmogelijk is, is er geen sprake van 

overmacht. 

e. Kan de afname van een raamovereenkomst een oplossing bieden? 

De Vlaamse overheid geeft aan dat het mogelijk is om opdrachten te plaatsen binnen 

bestaande raamovereenkomsten voor zover: 

 De raamovereenkomst uitgaat van een aankoopcentrale en de AO als afnemer is 

vermeld in het toepassingsgebied van de oorspronkelijke raamovereenkomst, 

hetzij bij naam hetzij binnen een omschrijving van potentiële afnemers; 

 De behoefte van de overheid valt binnen de werken, leveringen en diensten die 

het voorwerp uitmaken van de raamovereenkomst; 

 De voorwaarden en modaliteiten van de raamovereenkomst een antwoord 

bieden op de behoefte van de overheid; 

 De raamovereenkomst conform de regelgeving overheidsopdrachten tot stand is 

gekomen. 

Dit kan eventueel een oplossing zijn voor opdrachten die noodgedwongen zijn uitgesteld 

omwille van andere prioriteiten.  

Er zijn diverse aanbieders waaronder bv. stad Brugge voor ICT, maar bv. ook de 

raamovereenkomsten van SOM die een erg breed gamma aan mogelijkheden dekken 

(www.adviescentrale.be ), zoals bv. het aanschaffen van multifunctionals, kantoor-

meubilair, poets en ruitenkuis, PBM, onderhouds- en desinfectieproducten, inslaan van 

mazout, wasserij, klusjesdienst, …  

 

 

http://www.adviescentrale.be/

