
 

FORCMS-NET-114 : standaardisatie gamma 

Betreft: FORCMS-NET-114 - Levering van schoonmaak- en hygiëneartikelen voor de overheidsdiensten in het hele 

land 

Beste klanten aankopers, 
Mevrouw, Mijnheer, 

Deze opdracht valt onder het Koninklijk Besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde 
overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid. Dit KB zegt dat er bij elke opdracht 
schaalvoordelen gegenereerd dienen te worden, dat er rekening moet worden gehouden met duurzaamheid 
en standaardisatie van het gamma en dat de KMO-participatie niet mag worden verwaarloosd.  

Deze gemeenschappelijke opdracht werd op 22/02/2018 door het SFA (Strategisch Federaal 
Aankoopoverleg) toegewezen aan FORCMS (leading FOD). Om aan de eisen van het KB te voldoen, werd het 
volledige gamma (+ 1.000 artikelen) van de opdracht FORCMS-NET-062 geanalyseerd en werd deze lijst 
teruggebracht tot ongeveer een 160-tal producten die de globale behoeften dekken van alle deelnemers aan deze 
gemeenschappelijke overeenkomst. Deze lijst met producten werd voorgesteld aan de leden van het TOFA 
(Tactisch Operationeel Federaal Aankoopoverleg).  

Er werden 6 TOFA-vergaderingen georganiseerd waaraan vertegenwoordigers van de hele federale overheid, 
afgevaardigd door hun strategisch coördinator of waarnemer, middels een intentieverklaring konden deelnemen. 
Uiteindelijk werd de lijst gevalideerd en werd er door de TOFA-leden een consensus uitgesproken over zowel de 
artikelen als de te volgen procedure. Bijkomende informatie omtrent de procedure kan u via volgende link vinden: 
https://www.publicprocurement.be/nl/federale-diensten/het-federaal-aankoopoverleg.  

Voor deze opdracht werd er inderdaad een shopping lijst voorzien, maar deze lijst wordt voortaan telkens 
geanalyseerd door FORCMS. Het is ook de bedoeling dat alle nieuwe behoeften gecentraliseerd worden bij 
FORCMS en dat FORCMS de vraag tot toevoeging (gegroepeerd) aan de betrokken firma’s kan overmaken. De 
opdrachtnemer is hierin geen beslissende partij en het is dus onnodig om hierover tegen hem bezwaar te maken. 
FORCMS zal niet toestaan dat er artikelen worden toegevoegd die eenzelfde toepassing hebben als artikelen die 
reeds op de basislijst staan. Indien bepaalde producten opleiding van of informatie voor het personeel vereisen, 
dan zal de opdrachtnemer hiervoor te gepasten tijde een opleiding organiseren, zoals voorzien in het bestek.  

Wij wensen verder uitdrukkelijk te vermelden dat er steeds een vriendelijke en professionele relatie 
onderhouden dient te worden met de opdrachtnemer. Indien er problemen zijn of indien er nieuwe toevoegingen 
aan het contract dienen te gebeuren, dient u, als klant, FORCMS hiervan op de hoogte te brengen via 
forcms@bosa.fgov.be. Onze dienst zal deze problemen met u bespreken en ze op een billijke en correcte wijze 
trachten op te lossen, of zal een analyse uitvoeren naar het artikel dat u wenst toe te voegen.  

Indien blijkt dat uw organisatie in de toekomst andere behoeften heeft, raden wij u aan om uw strategisch 
coördinator/waarnemer in het SFA hiervan op de hoogte te brengen zodat een afgevaardigde uw standpunt kan 
verdedigen op de TOFA-vergaderingen. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Het FORCMS team 
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