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 HET WITBOEK VAN INSEA 
 
 
Gedurende de maand mei ll. publiceerde de Belgische beroepsvereniging van de 
informaticaservice en -adviesbedrijven, INSEA, een tweede Witboek. Het vorige dateerde van 
tien jaar geleden. 
 
Volgens INSEA is de rentabiliteit van de informaticaservice en -adviessector in België gedu-
rende de tweede helft van de tachtiger jaren problematisch geworden, in tegenstelling tot de 
opleving in dezelfde periode van de betrokken sector in de meeste omliggende landen. 
 
Als redenen voor deze zwakkere performantie worden verscheidene elementen aangegeven. Zo 
zou de vraag zich op de Belgische markt, meer dan elders, al te zeer richten op zwak technologi-
sche produkten binnen projecten met een beperkte omvang. Aan de vraagzijde bevinden zich 
immers meestal KMO's, die structureel te weinig kansen bieden op hoogtechnologische 
projecten van een omvang die de opbouw van hoogstaande know how bewerkstelligt. Er wordt 
betreurd dat de overheidssector, die dergelijke hefboomfunctie wel zou kunnen vervullen, deze te 
weinig tracht waar te maken. 
 
Daarnaast wordt vastgesteld dat langs aanbodzijde een ongezonde prijsconcurrentie de 
rentabiliteit drukt en aldus een belangrijk gedeelte van de investeringscapaciteit in de ont-
wikkeling van hoogwaardige toepassingen en geavanceerde dienstverlening verdwijnt. 
 
Bovendien zou bij de opdrachtgevers, vooral uit de overheidssector, een tendens bestaan om de 
eigen verantwoordelijkheden en risico's te verschuiven naar de dienstverleners, wat zich in de 
praktijk vertaalt in eisen voor realisaties tegen forfaitaire prijzen met resultaatswaarborgen, in 
een projectstadium dat deze eigenlijk nog niet kunnen worden gegeven. 
 
Tenslotte klaagt INSEA erover dat gewestelijke overheidsinstellingen al te vaak opdrachten 
toekennen aan para-publieke instellingen buiten de normale concurrentie. 
 
Om aan deze problemen te verhelpen, formuleert INSEA een aantal voorstellen. In de eerste 
plaats wordt aangedrongen op het herstel van de specifieke investeringsschijven van de overheid 
voor informaticaopdrachten en een herdefiniëring van de criteria waaraan de projecten binnen 
deze schijven dienen te voldoen. Dit om zowel de modernisering van de openbare instellingen 
als de economische ontwikkeling van de informatica-dienstenverleningssector te stimuleren. 
 
Daarnaast acht INSEA een aanpassing nuttig van de huidige reglementering voor de uitvoering 
van overheidsopdrachten inzake informaticadienstverlening. Concreet wordt voorgesteld: 
 
- een typelastenboek op te stellen in samenspraak tussen de overheidssector en de 

vertegenwoordigers van de sector van de informaticaservice en -adviesbedrijven; 
 
- het plafond voor de onderhandse toekenning van opdrachten op te trekken (tot 2,5 

miljoen BF); 
 



- een procedure van een offerteaanvraag met onderhandelingsmogelijkheid te definiëren; 
 
- een partiële vergoeding in te voeren voor intellectuele concepten, ingebracht door de 

voor de uitvoering van de opdracht niet weerhouden aanbieders bij sleutel-op-de- deur-
opdrachten; 

 
- de mogelijkheid tot contractherziening (zoals opgenomen in de Natovoorwaarden) in te 

stellen voor belangrijke contracten die voor een gedeelte bijkomende analysewerk-
zaamheden inhouden. 

 
Tenslotte eist INSEA dat de overheidsinformaticabedrijven, net zoals de privé-bedrijven 
onderworpen worden aan de Belgische en Europese reglementering inzake overheidsopdrachten, 
en wordt aangedrongen op het in het leven roepen van een overlegorgaan met de onderwijssector 
dat moet bijdragen tot het vastleggen van de juiste opties voor de vorming van toekomstige 
informatici. 
 
Het witboek kan bekomen worden bij de vzw INSEA, Lakenweversstraat 21 te 1050 Brussel. 
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