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Overzicht 

Van 2010 tot op heden werd Italië bestuurd door vier verschillende regeringen. Maar ondanks de 

politieke verwarring, die samen met de wankelende economie een sfeer van onzekerheid in het land 

veroorzaakt heeft, werd één maatregel systematisch genomen: de bezuinigingen op de 

gezondheidszorg. 

In de laatste jaren is het aantal ziekenhuizen gedaald1. Dit geldt vooral voor de publieke structuren, 

terwijl de privé klinieken de schade beperkt hebben. 

 

  

 

Toch blijven de cijfers van de sector indrukwekkend, ook in vergelijking met de andere sectoren van 

de openbare administratie. In Lombardije, bijvoorbeeld, zijn de aanbestedingen voor de 

gezondheidszorgsector sinds 2007 goed voor 80% van het totale bedrag dat via overheidsopdrachten 

wordt geleverd. 

 

Privéziekenhuizen 

Voor privéziekenhuizen bestaan er geen aanbestedingen, noch op Europees noch op nationaal of 

regionaal niveau. Een privéziekenhuis hoeft geen Europese richtlijnen te volgen, noch hoeft het 

transparantieprogramma’s te volgen. De leveringsprocedure volgt het klassieke B2B-proces: een 

leverancier stelt zijn producten voor aan het ziekenhuis, dat wel of niet geïnteresseerd kan zijn.   

                                                           
1 Bron grafiek: http://www.dati.salute.gov.it/ 
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Overheidsopdrachten 

In Europa volgen openbare ziekenhuizen dezelfde aanbestedingsprocedure als overheidsinstanties. 

Toch bestaat er een procedureverschil qua aanbestedingswaarde: alle overheidsopdrachten die een 

door de EU bepaalde drempel overschrijden, worden op Europees niveau behandeld. Als de waarde 

onder de drempel blijft, wordt de aanbesteding nationaal en regionaal behandeld. 

Op Europees niveau  

Elk jaar geven de meer dan 250.000 overheidsinstanties in de EU in totaal 18% van het bbp uit aan de 

aankoop van diensten, het uitvoeren van werken en leveringen.  

Als een bedrijf in één EU staat ingeschreven is, mag het ook meedoen aan overheidsopdrachten in 

andere EU-landen. Om alle Europese bedrijven een eerlijke kans te geven, heeft de EU 

minimumvoorschriften vastgelegd. Van zodra deze regels in de nationale wetgeving zijn opgenomen, 

gelden zij voor overheidsopdrachten met een bepaald minimumbedrag (drempelbedragen). 

Aanbestedingen boven het drempelbedrag worden namelijk geacht ook interessant te zijn voor 

bedrijven uit andere EU-landen. Meestal loont het alleen boven een bepaald bedrag de moeite om in 

het buitenland aan zo'n aanbesteding mee te dingen. 

Bij aanbestedingen voor een lager bedrag gelden de nationale voorschriften (die echter ook aan de 

algemene beginselen van het EU-recht moeten beantwoorden). 

 

Wettelijk kader 

Op Europees niveau worden de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten geregeld 

door Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 20142. Alle EU-

landen moeten de richtlijn in nationale wetgeving omzetten vóór 18 april 2016.  

 

Drempelwaarden 

De EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten, met als kernbeginselen transparantie, vrije 

mededinging en degelijk beheer van de procedures, zijn van toepassing op aanbestedingen met een 

geraamde waarde die een bepaalde drempel overschrijdt. De drempelwaarden worden elke drie of 

vier jaar – in geringe mate – aangepast. 

De drempelbedragen hieronder zijn exclusief btw en gelden vanaf 1 januari 2014: 

Aard van de opdracht Drempelwaarde 

Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken 5 186 000 EUR 

Overheidsopdrachten voor dienstverlening 207 000 EUR 

Overheidsopdrachten voor leveringen 207 000 EUR 

Leveringen en diensten voor de sectoren water, energie en vervoer 414 000 EUR 

Opdrachten die vallen onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten 

(GPA) 

134 000 EUR 

                                                           
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0024 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0024
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Boven de drempelwaarde 

Alle overheidsopdrachten die een bepaalde waarde overschrijden, moeten in het Supplement op het 

Publicatieblad van de Europese Unie (Serie S of Publicatieblad S of PB S) worden gepubliceerd en in de 

hele EU worden bekendgemaakt. 

Het Publicatieblad S is enkel beschikbaar in elektronisch formaat en kan worden geraadpleegd op de 

TED-website3. De toegang tot TED is gratis. 

Naast de lopende aanbestedingen kunnen in de TED-database ook de archieven van de serie S worden 

geraadpleegd in alle EU-talen. Via een zoekinterface kan de gebruiker meerdere zoekcriteria 

selecteren of ingeven zoals geografische gegevens, soort document, aard van de opdracht, 

sleutelwoorden enzovoort. 

Jaarlijks worden door overheidsinstellingen in de EU voor meer dan 300 miljard euro aan 

overheidsopdrachten voor leveringen en werken uitgeschreven. Elke dag verschijnen in 

het Supplement op het Publicatieblad meer dan 1 000 aanbestedingen. 

 

e-Certis 

e-Certis4 is een informatiehulpmiddel waarmee u kunt nagaan welke certificaten en verklaringen u 

nodig heeft in aanbestedingsprocedures in de 28 EU-landen, Turkije, IJsland, Liechtenstein en 

Noorwegen. Het is een referentiehulpmiddel dat gebaseerd is op informatie die door de overheden 

van verschillende landen is verstrekt. De informatie heeft evenwel niet de status van juridisch advies. 

 

Onder de drempelwaarde 

Voor aanbestedingen voor een lager bedrag gelden de nationale voorschriften (die echter ook aan de 

algemene beginselen van het EU-recht moeten beantwoorden). 

 

Op nationaal niveau: Italië 

Ook op nationaal niveau volgen openbare ziekenhuizen dezelfde aanbestedingsprocedure als 

overheidsinstanties. 

Wettelijk kader 

De omzetting van Richtlijn 2014/24/EU is in Italië nog niet afgerond, daarom is Richtlijn 2004/18/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 20045 nog steeds geldig in het land. 

De geldende Italiaanse code over overheidsopdrachten werd uitgevaardigd in het wettelijke besluit nr. 

163 van 12 april 20066. Het bijbehorende reglement (omtrent de uitvoering van de code) werd 

uitgevaardigd in het besluit van de President van de Italiaanse republiek nr. 207 van 5 oktober 20107. 

                                                           
3 http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do  
4 http://ec.europa.eu/markt/ecertis 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32004L0018&qid=1446556894847  
6 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_sommarioCodice  
7 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_RegolamentoCodiceContratti 

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://ec.europa.eu/markt/ecertis
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32004L0018&qid=1446556894847
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_sommarioCodice
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_RegolamentoCodiceContratti
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CONSIP 

De Italiaanse aankoopcentrale voor de openbare administratie heet CONSIP (Concessionaria Servizi 

Informativi Pubblici)8. De Italiaanse openbare administraties zijn wettelijk verplicht9 om CONSIP te 

raadplegen voor aanbestedingen onder de communautaire drempelwaarden. Openbare 

administraties en leveranciers die aan de aanbestedingen willen deelnemen, kunnen zich op het online 

platform van CONSIP10 inschrijven. Het online platform beschikt over een overzicht in het Engels, maar 

de inschrijvingsprocedure en alle volgende stappen zijn in het Italiaans. 

Indien een bepaald product niet beschikbaar is op het e-procurement platform van CONSIP, moeten 

de openbare administraties zich tot de regionale aankoopcentrales richten. 

 

Op regionaal niveau: Lombardije 

Iedere Italiaanse regio heeft zijn eigen aankoopcentrale voor openbare administraties.  Meer info 

nodig? Neem contact op met ons kantoor in Milaan. 

 

ARCA en SINTEL 

Wat Lombardije betreft, heet de aankoopcentrale voor openbare administraties ARCA11. De 

aankoopcentrale stelt ieder jaar een regionaal programma op met de aanbestedingen van de komende 

twaalf maanden en gaat om de drie maanden met iedere instelling na of het programma aangepast 

moet worden. 

 

Het e-procurement platform van ARCA is SINTEL12. De creatie van SINTEL heeft meerdere doelen: 

- de leveringskosten verminderen voor de openbare administratie; 

- de procedures sneller en makkelijker maken; 

- transparantie garanderen; 

- de leveringsmarkt opener en competitiever maken door het ontstaan van een digitale 

leverancierslijst. 

Na de inschrijving, moet de leverancier laten weten welke categorie van producten hij wil aanbieden 

en voor welk gebied. Als de parameters van het aanbod (van een leverancier) en van de vraag (van een 

aanbesteder) overeenkomen, kan de leverancier uitgenodigd worden om deel te nemen aan de 

aanbesteding. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://www.consip.it/  
9 Zie art. 7, comma 2 van het wettelijk besluit n. 52 van 7 mei 2012 
10 https://www.acquistinretepa.it  
11 http://www.arca.regione.lombardia.it/  
12 https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/  
 

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/buitenlandse-kantoren/itali%C3%AB
http://www.consip.it/
https://www.acquistinretepa.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/
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Het taalprobleem 

De websites van ARCA en SINTEL, evenals alle aanbestedingen die op de websites staan, zijn alleen in 

het Italiaans beschikbaar. Dit maakt de inschrijvingsprocedure en de deelname aan de aanbestedingen 

van buitenlandse bedrijven – vooral de KMO’s – zeer moeilijk. Let wel op: dit geldt voor alle Italiaanse 

regio’s. 

 

Buitenlandse leveranciers kunnen twee aanpakken volgen: 

1. een zetel in Italië oprichten. Dit is het geval van grote internationale spelers (bv. Toshiba, 

Siemens, enz.), die op deze manier alle inschrijvingen en aanbestedingen ter plekke kunnen 

volgen. 

2. de bemiddeling zoeken van een Italiaans bedrijf. Vaak komt het voor dat een buitenlands 

bedrijf de hulp van een lokale groothandelaar of distributeur zoekt om haar eigen producten 

op de Italiaanse markt van openbare administraties aan te kunnen bieden. In dit geval, is het 

het Italiaans bedrijf dat zich op ARCA en SINTEL inschrijft en aan de aanbestedingen 

deelneemt. Dit tweede alternatief is geschikter voor KMO’s die geen vestigingen in het 

buitenland hebben of kunnen oprichten. 

 

Op stedelijk niveau: consortia en ziekenhuizen 

In Lombardije zijn ziekenhuizen gegroepeerd in drie verschillende consortia, die als tussenliggende 

instellingen dienen onder ARCA. De consortia zijn AIPEL (18 ziekenhuizen, Zuidoostelijk deel van 

Lombardije) en AISAL (7 ziekenhuizen, Noordelijk deel van Lombardije), terwijl de ziekenhuizen van de 

regio Milaan een aparte overeenkomst volgen. Het doel van deze consortia is het rationaliseren en 

plannen van aanbestedingen. 

Een ziekenhuis kan een eigen aanbesteding creëren mits het gevraagde product nergens te vinden is 

bij de tot nu toe vermelde instellingen. In dit geval nodigt het ziekenhuis de leveranciers uit die voor 

een bepaald gebied en goederencategorie beschikbaar zijn. 
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Nuttige links 

Europa 

e-Certis - http://ec.europa.eu/markt/ecertis 

EUR-Lex - http://eur-lex.europa.eu/ 

SIMAP - http://simap.ted.europa.eu/  

TED - http://ted.europa.eu/ 

Your Europe - http://europa.eu/ 

Italië 

ANAC (Italiaanse Anti-Corruptie Instelling) - http://www.anticorruzione.it/ 

AIOP (Vereniging Italiaanse Privé Ziekenhuizen) - http://www.aiop.it/ 

ASSOBIOMEDICA (Vereniging leveranciers voor de Italiaanse gezondheidszorgsector) - 

http://www.assobiomedica.it/  

OPEN DATA SALUTE (Gegevensbank Italiaanse ministerie van gezondheidszorg) - 

http://www.dati.salute.gov.it/ 

 

Meer weten? 
 

Is uw interesse gewekt? Wil u deze markt diepgaander verkennen? 

Neem contact op met ons kantoor in Milaan 

 

Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 

situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander 

gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk 

gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze 

publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van 

de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, 

bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & 

Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: 2016 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis
http://eur-lex.europa.eu/
http://simap.ted.europa.eu/
http://ted.europa.eu/
http://europa.eu/
http://www.anticorruzione.it/
http://www.aiop.it/
http://www.assobiomedica.it/
http://www.dati.salute.gov.it/
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/buitenlandse-kantoren/itali%C3%AB

