VR 2020 0505 DOC.0446/1

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:
Ontwerp van beslissing van de Vlaamse Regering om over te
gaan tot de gunning van een overheidsopdracht voor de opsporing (tracing)
en begeleiding van personen die mogelijks een risicodragend contact hebben
gehad met een COVID-19 besmet persoon
Samenvatting
Met deze nota wordt aan de Vlaamse Regering gevraagd haar goedkeuring te hechten aan het
ontwerp van gemotiveerde gunningsbeslissing van de overheidsopdracht voor de opsporing
(tracing) en begeleiding van personen die mogelijks een risicodragend contact hebben gehad
met een COVID-19 besmet persoon (operationeel luik) en om de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding te belasten met de uitvoering van deze
beslissing.

1. SITUERING
A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING
BELEISDOMEIN: Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 20 april 2020, voorgezeten door
federaal minister Maggie De Block, besliste om de deelstaten te belasten met de
verantwoordelijkheid om een systeem van tracing te organiseren en te operationaliseren
tegen 3 mei eerstkomend.
Volgens informatie die verstrekt werd door de federale autoriteiten zijn hiervoor
verschillende profielen nodig:
- Call center agents (n = 864 voor het Vlaams Gewest)
- Call center supervisors (n = 46 voor het Vlaams Gewest)
- Field agents (n = 289 voor het Vlaams Gewest)
- Field agent supervisors (n = 16 voor het Vlaams Gewest)

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN
•
•

Het gunstig advies van de Inspectie Financiën werd verleend op 27 april 2020 en 1
mei 2020;
Het begrotingsakkoord werd verleend op 4 mei 2020.
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2. BESTUURLIJKE IMPACT
A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID
De budgettaire impact bedraagt 122.650.345,65€ inclusief BTW voor de periode van 4 mei tot en met
30 november 2020. Details zijn in de inventaris hieronder te vinden.

1) voor punten 1.2-1.5 worden enkel de effectief gepresteerde prestaties betaald;
2) voor de field agents zullen bijkomend nog verplaatsingskosten worden aangerekend tegen de reële
kostprijs. Voor de verplaatsingskosten wordt gewerkt met volgende tarieven: 0,3653 euro per
kilometer voor een verplaatsing per auto en 0,21 euro per kilometer voor een verplaatsing per fiets.
3) prijzen 1.3 en 1.4 omvatten niet het beschermingsmateriaal voor deze personen. De
beschermingsmaterialen zullen voorzien worden door Vlaanderen. De kost hiervan bedraagt, geschat,
max. 5 euro per persoon per dag (voor een schort, handschoenen, masker, handgel).
Het is belangrijk te benadrukken dat er door de inschrijver werd bevestigd dat alle opgegeven prijzen
als maximumprijzen worden aanzien en er bij elke facturatie zal worden uitgegaan van de reële
geleverde prestaties op basis van de prijselementen opgenomen in de BAFO.
Conform het begrotingsakkoord van 4 mei 2020 zal er tussentijds regelmatig worden gerapporteerd
aan de Inspectie van Financiën, gelet op een aantal onduidelijkheden in de gunning die nog moeten
worden uitgeklaard. Bovendien zullen er maximale inspanningen worden geleverd om binnen de
overheid capaciteit van personeel vrij te maken voor inzet in contract tracing.
Er wordt gevraagd om deze kosten aan te rekenen op de algemene middelen van de Vlaamse overheid.

B. ESR-TOETS
/
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C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Personeelsleden kunnen tijdelijk ter beschikking worden gesteld van het contactonderzoek. De kosten
die ten laste zijn van de Vlaamse overheid worden budgettair in mindering gebracht door de
opdrachtnemer.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN
Er is geen impact voor provinciale en lokale besturen. Zij worden in het kader van de “federale
noodplanningsfase 3” geïnformeerd opdat zij de communicatie mee kunnen ondersteunen.

4. VERDER TRAJECT
/

5. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1. haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van gemotiveerde gunningsbeslissing;
2. de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding te belasten met
de ondertekening van de als bijlage gevoegde gemotiveerde gunningsbeslissing en met de
uitvoering van deze beslissing inclusief de ondertekening van de nodige overeenkomsten.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,

Wouter BEKE
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