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Betreft: Gunning opdracht tracing & begeleiding COVID 19 besmette personen

1. Het dossier
Het dossier werd voorgelegd voor hoogdringend advies IF op 24 april 2020.
Het dossier bevat:
- Nota VR
- Gunningsverslag
- De ontvangen offertes
---

2. Beknopte samenvatting van het dossier
Voorafgaand
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 20 april 2020, voorgezeten door

federaal minister Maggi 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, evenredig verspreid over het
grondgebied voor wat de ‘field agents’ betreft:
- Call center agents (n = 864 voor Vlaams gewest)
- Call center supervisors (n = 46 voor Vlaams gewest)
- Field agents (n = 289 voor Vlaams gewest)
- Field agent supervisors (n = 16 voor Vlaams gewest)

Afschriften
- Dhr. Minister-president van de Vlaamse Regering
- Dhr. Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
- Dhr. secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting
- Mevr. secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin
- Dhr. inspecteur van Financiën, coördinator

Hierbij zal, naast de klassieke bevragingen, mogelijk ook gebruik kunnen gemaakt worden van
apptechnologie die de personen die een mogelijk risicodragend contact hebben gehad met een COVID-19
besmet persoon kan identificeren en adviezen of instructies kan geven om deze persoon zelf en zijn
omgeving te beschermen. De ontwikkeling, selectie en het gebruik van deze app(s) vormt het onderwerp
van een afzonderlijke opdracht.
De opdracht werd via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (o.b.v.
hoogdringendheid) opgestart om een overeenkomst af te sluiten met één ondernemer. Volgende
ondernemers zouden aangeschreven worden:
.
De offertes werden ingewacht tegen 23 april om 20.00 Hr. Er werden twee offertes ontvangen, één van
één van
Er wordt in een opdracht voorzien met een borgtocht van 5% van de aannemingssom (excl. BTW). De
betalingen gebeuren a.d.h.v. een voorschot (30%), twee tussentijdse betalingen (telkens 25%), en een
eindbetaling (20%).
Naar budgettaire aanrekening was er bij indienen adviesvraag nog geen zekerheid over aanrekening op de
algemene middelen, of op de middelen van het agentschap mits herschikking.
Dit bestek werd geadviseerd met advies LSC/20/0221 dd. 22 april 2020.
--Voorliggend dossier

Naar budgettaire aanrekening was er bij indienen adviesvraag nog geen zekerheid over aanrekening op de
algemene middelen, of op de middelen van het agentschap mits herschikking.

---
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3. Opmerkingen van de Inspectie van Financiën
3.1 Wettelijkheid en regelmatigheid
Gezien de korte termijnen van beslissing in deze materie, en de nood aan snelle uitvoering, is de
voorgestelde procedure (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking o.b.v.
hoogdringendheid) correct. Er werden drie firma’s aangeschreven,
.
IF verwijst expliciet naar haar advies inzake de opdrachtdocumenten dd. 22 april ll. Bij ontvangst van het
definitief bestek wordt geobserveerd dat geen enkel element van het advies werd meegenomen bij
opstellen van het definitief bestek.
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--Bovenstaande leidt ertoe te stellen dat onder de gegeven omstandigheden deze opdracht niet kan worden
gegund. Gezien het bestek evenwel voorziet in de mogelijkheid om substantieel onregelmatige bepalingen
te laten regulariseren kunnen bepaalde punten worden aangepakt via onderhandelingen.
Evenwel zijn deze onderhandelingen beperkt tot het conform maken met de besteksbepalingen. Eventuele
gebreken aan het bestek kunnen niet worden rechtgezet via onderhandelingen gezien daarmee de
gelijkheid der inschrijvers zou geschonden worden.
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--3.2 Doelmatigheid en budgettaire weerslag
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Naar budgettaire inschatting en aanrekening werd gemeld dat er (nog) geen duidelijkheid is over de
omvang van de uitgave, noch over de aanrekening.
--3.3 Lokale Besturen
Overleg en coördinatie met de lokale besturen zal in deze noodzakelijk/onvermijdelijk zijn. Tevens dient dit
te worden gecoördineerd op niveau van de gouverneur van elke provincie.
--3.4 RIA
De opmaak van een RIA is niet vereist.
---
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4. Besluit
Dit advies is een tijdelijk advies, gebaseerd op de offertes, zonder dat het agentschap reeds een
gunningsverslag heeft kunnen opmaken en voorleggen. Het advies dient dan ook te worden beschouwd als
een ondersteuning bij de noodzakelijke onderhandelingen om tot een regelmatig en afdoende gunning te
komen.
De Inspectie van Financiën verleent momenteel een ongunstig advies tot gunning met verwijzing naar de
opmerkingen in supra.
De aanvraag van het begrotingsakkoord is vereist.
De Inspectie van Financiën,

Tony Mortier
Inspecteur van Financiën

Lieve Schuermans
Inspecteur van Financiën

pagina 7 van 7

