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HET JAARLIJKSE EVENEMENT VOOR 
OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE GEZONDHEIDSZORG 

12de EDITIE

Organized by

De omvang van de crisis die ons nu al anderhalf 
jaar treft, wijzigde de kijk van de ziekenhuizen 
en zorginstellingen op de – vandaag 
doorslaggevende – kwestie van de toelevering 
van medisch materiaal, gezondheidsproducten 
en geneesmiddelen. We moeten bekijken hoe 

veerkrachtig de regelgeving, de rechtsleer en de 
rechtspraak van de overheidsopdrachten zijn in 
tijden van sanitaire crisis, en welke aanpassingen 
de voorbij maanden werden doorgevoerd en in 
de toekomst zullen doorgevoerd worden op het 
vlak van de overheidsopdrachten. 

www.ebpevents.be/htdnl

https://zorgmagazine.be/
https://www.amma.be/nl/


VOORWOORD UNIEK FORMAAT

De feiten spreken voor zich. Onder invloed van de 
gebeurtenissen moest ieder van ons zich de voorbij 
maanden aanpassen aan nieuwe omstandigheden. 
Vooral uw sector daverde op zijn grondvesten. Nieuwe 
praktijken drongen zich snel op, in een eerste fase om 
de toevloed aan patiënten op te vangen, maar ook om 
de bevoorrading en de andere diensten te verzekeren.  

Tal van instellingen kenden een totale ommekeer in 
hun manier van werken. Een lakmoesproef op grote 
schaal die zijn sporen naliet. Deze nieuwe, door de 
omstandigheden opgedrongen werkwijze, moet nu 
een vervolg krijgen met een stevige basis. Wij zijn 
ons ervan bewust dat deze periode geen evidentie 
was voor u, als aankoopverantwoordelijken binnen uw 
organisaties. Dat besef vormde het uitgangspunt van 
ons programma voor de 12de editie van de Healthcare 
Tender Day, waarbij we streven naar een maximale 
integratie van de juridische gevolgen en de goede 
praktijken die volgden uit de sanitaire crisis. Wij 
hopen dat u even afstand kan nemen van de situatie en 
deze dag veel concrete zaken zal opsteken, die u helpen 
bij de verdere uitoefening van uw beroep. 

Als nieuwigheid voor dit jaar kiezen we voor een 
andere benadering van de sessies. Daar zullen mensen 
uit het werkveld en private spelers elkaar vinden rond 
specifieke thema’s. Zo willen we bijdragen aan een 
beter onderling begrip van de uitdagingen van ieders 
sector. Wij zijn ervan overtuigd dat we op die manier 
samen tot het beste resultaat komen.  

Wij willen u nu al bedanken voor uw inzet en 
professionaliteit sinds dag 1 van de crisis.

Graag tot 17 februari!

MEER DAN 15 SESSIES

Krijg feedback van  
ervaringsdeskundigen. De theorie  

die u onmiddellijk in de
praktijk kan toepassen.

Stel uw eigen programma  
samen en kies uit  

meer dan 22 sessies!

WORKSHOPS PER 
AANKOOPCATEGORIE

Leer, raak geïnspireerd en wissel 
ervaringen uit tijdens die  

sessies die rond een bepaald thema 
 de zorginstellingen en  

de particuliere betrokkenen  
zullen bijeenbrengen.

DESKUNDIGENPANELS

Luister naar onze  
deskundigenpanels die de  

actualiteiten in de nasleep van  
de Covid-19-crisis presenteren.

“Relevante onderwerpen, veel 
bijgeleerd. Zeer boeiende sessies 
met duidelijke link tussen praktijk 
en theorie.„ 
HOSPITHERA NV

“Interessante onderwerpen, vlotte 
sprekers, fijn om leveranciers en 
netwerk te ontmoeten, toplocatie. 
De redenen waarom we elk jaar 
terugkomen!„ 
MERCURHOSP



EVENT | HEALTHCARE TENDER DAYZALEN | OVERZICHTPROGRAMMA

VOORMIDDAG PLENAIR PLÉNIAIRE

9u00 – 9u15 Introductie

9u15 – 10u15 

o Orderbeheer en beheer van voorraadtekort & het mechanisme van raamovereenkomsten
MICHAEL BULCKAERT, SIMMONS & SIMMONS

o La gestion des commandes et rupture de stock & le mécanisme des accords-cadres 
DOMINIQUE WINAND, WIN & CONSULTING
DAVID BELLET, LA DÉFENSE
LOÏC DE WILDE, EBP
BÉRÉNICE WATHELET, DLA PIPER
STEVE VITOUX, DELOITTE

10u15 – 10u30  Koffiepauze

10u30 – 11u30 

o [KEYNOTE] 
Actualiteit – wettelijk kader
PIERRE SLEGERS, SWING LAW

o [KEYNOTE] 
Actualités – cadre législatif
Cette session abordera les actualités d’une perspective européenne et d’une perspective nationale
SARAH BEN MESSAOUD, SWING LAW

11u30 – 12u30 
o Evoluties van risico’s in de ziekenhuiswereld en het antwoord van de verzekeraar  

KARL SCHELDEMAN, AMMA
o Nouvelles tendances des risques dans le monde hospitalier et la réponse des assureurs

OLGA APALIGAN, AMMA
FRÉDÉRIC BOUDART, AMMA

12u30 – 13u30  Lunch & Networking

NAMIDDAG GENEESMIDDELEN & DEVICES (NL) R&D - INNOVATION (NL) MÉDICAMENTS & DEVICES (FR) R&D - INNOVATION (FR)

13u30 – 14u30

o Hoe uw aankoop/verkoop optimaliseren? 
YOURI MUSSCHEBROECK, CMS
KARL SCHELDEMAN, AMMA

o Varianten, opties, percelen en functionele 
technische specificaties
VALENTINE DE FRANCQUEN, EQUAL
KATRIJN VERMEULEN, EQUAL PARTNERS

o Comment optimiser votre achat/vente 
VIRGINIE DOR, CMS
OLGA APALIGAN, AMMA

o Procédure concurrentielle avec négociation ou 
partenariat d’innovation?
MAXIME VANDERSTRAETEN, NAUTADUTILH

14u30 – 15u15

o Het onderzoek van de regelmatigheid van de 
offertes
JORIEN VAN BELLE, PORTICO

o Op concurrentie gebaseerde procedure met 
onderhandelingen of innovatiepartnerschap?
JENS MOSSELMANS,  NAUTADUTILH
STEF FEYEN, NAUTADUTILH

o L’examen de la régularité des offres
AURÉLIEN VANDEBURIE, PORTICO

o Variantes, options, lots et spécifications 
techniques fonctionnelles
VALENTINE DE FRANCQUEN, EQUAL
GAUTIER ROLLAND, EQUAL PARTNERS

15u15 – 15u45  Koffiepauze

15u45 – 16u45

o [DESKUNDIGENPANEL]
Hoe moeten we de impact van de sanitaire crisis op de reorganisatie van de ziekenhuizen in 
netwerken inschatten?

o [PANEL D’EXPERTS] 
Comment appréhender les conséquences de la crise sanitaire sur la nouvelle structuration du 
paysage hospitalier en réseaux?
MODERATEUR: VINCENT CLAES, Rédacteur en chef, LE JOURNAL DU MÉDECIN
DOMINIQUE WINAND, WIN & CONSULTING

16u45 Einde



SPREKERS

PIERRE SLEGERS 
Advocaat 

SWING LAW

KARL SCHELDEMAN 
Sales & Marketing Manager 

AMMA

MICHAEL BULCKAERT 
Advocaat 

SIMMONS & SIMMONS

VOORMIDDAG PROGRAMMA

PLENAIRE ZAAL

9u00 – 9u15 Introductie

9u15 – 10u15 

[PLENAIR ZAAL] Orderbeheer en beheer van voorraadtekort & het mechanisme van raamovereenkomsten
We kunnen het orderbeheer van devices onmogelijk beoordelen zonder te praten over de raamovereenkomst. Iedereen kent vandaag deze tool om 
bestellingen te groeperen, maar dat geldt misschien minder voor de verplichting om het globale volume van een raamovereenkomst te vermelden. 
Hierover was onlangs nog veel te doen.  
Onze sprekers zullen het mechanisme van de raamovereenkomsten kort toelichten en ontleden vervolgens voor u de besluiten van het Hof van Justitie 
van de Europese Commissie van 19 december 2018 en 17 juni 2021, en ook de arresten van de Raad van State  van 11 december 2020 en 20 juli 2021. De 
recente wijziging door onze Franse buren van hun wetgeving rond overheidsopdrachten met betrekking tot de raamovereenkomsten en het standpunt van de 
kortgedingrechter van Rijsel van 27 juli jl. worden eveneens aangehaald. 
Onze sprekers zullen uitdrukkelijk wijzen op de gevolgen van deze (nieuwe?) verplichting voor de praktische toepassing van raamovereenkomsten en op de 
voornaamste elementen van de problematiek. 

MICHAEL BULCKAERT, Advocaat, SIMMONS & SIMMONS

10u15 – 10u30  Koffiepauze

10u30 – 11u30 

Actualiteit – wettelijk kader 
De omvang van de crisis die ons nu al anderhalf jaar treft, wijzigde de kijk van de ziekenhuizen en zorginstellingen op de – vandaag doorslaggevende – 
kwestie van de toelevering van medisch materiaal, gezondheidsproducten en geneesmiddelen. We moeten bekijken hoe veerkrachtig de regelgeving, de 
rechtsleer en de rechtspraak van de overheidsopdrachten zijn in tijden van sanitaire crisis, en welke aanpassingen de voorbij maanden werden doorgevoerd 
en in de toekomst zullen doorgevoerd worden op het vlak van de overheidsopdrachten. 

Deze sessie zal twee perspectieven omvatten: 
-  Het Europese perspectief: de uitdagingen van de sanitaire crisis reiken verder dan de strikt nationale belangen. Het Europese perspectief is dan ook 

bepalend. De spreker zal de meest recente mededelingen van de Commissie en de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
aanhalen;

-  Het nationale perspectief: de spreker zal aantonen welke gevolgen de meest recente wetgeving en koninklijke besluiten met betrekking tot de zorgsector 
zullen hebben voor de overheidsopdrachten. Komen aan bod: de Wet van 13 juli 2021 ‘houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie 
en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg’ en het KB van 8 april 2021 ‘houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding 
van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie’. De evolutie van de Belgische rechtsleer en rechtspraak, de adviezen en 
aanbevelingen van het FAGG en ander juridisch nieuws worden ook behandeld. 

PIERRE SLEGERS, Advocaat, SWING LAW

11u30 – 12u30

Evoluties van risico’s in de ziekenhuiswereld en het antwoord van de verzekeraar  
Een oplijsting van tendenzen en behoeftes in de ziekenhuiswereld in het kader van medisch risicobeheer, waarmee de aankoper dient rekening te houden bij 
het uitschrijven van een overheidsopdracht.

KARL SCHELDEMAN, Sales & Marketing Manager, AMMA

12u30 – 13u30  Lunch



SPREKERS

YOURI MUSSCHEBROECK 
Advocaat 

CMS

KARL SCHELDEMAN 
Sales & Marketing Manager 

AMMA

JORIEN VAN BELLE 
Advocaat 
PORTICO

NAMIDDAG PROGRAMMA

ZAAL GENEESMIDDELEN & DEVICES
EEN GEZOND BEHEER VAN DE BESTELLINGEN VAN GENEESMIDDELEN & DEVICES

13u30 – 14u30

Hoe uw aankoop/verkoop optimaliseren?  
- Gids voor goede praktijken bij de aankoop van medische voorraden
- Hoe een goede «Value Based» markt ontwerpen?
Uitwerking van adequate antwoorden op deze vraag door middel van concrete gevallen

YOURI MUSSCHEBROECK, Advocaat, CMS
KARL SCHELDEMAN, Sales & Marketing Manager, AMMA

14u30 – 15u15

Het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes
De spreker zal de toepasselijke regels op het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes toelichten en zal deze illustreren door middel van voorbeelden 
uit de praktijk.

JORIEN VAN BELLE, Advocaat, PORTICO

15u15 – 15u45  Koffiepauze

15u45 – 16u45

Hoe moeten we de impact van de sanitaire crisis op de reorganisatie van de ziekenhuizen in netwerken 
inschatten?
De sprekers van deze sessie schetsen eerst een beeld van de concrete impact van de sanitaire crisis op de recente organisatie van de ziekenhuizen in 
netwerken. De focus ligt op de aankopen door ziekenhuizen aan de hand van thema’s zoals de reorganisatie van de aankoopdiensten, de evolutie van de 
aankoopcentrales en de groepering van aankopen. 

Vervolgens behandelen ze twee verschillende invalshoeken:
- Wat zijn de aandachtspunten voor de privépartners (leveranciers, dienstverleners), de ziekenhuizen en de zorginstellingen binnen deze sterk veranderende 
context? Hoe kunnen we een kwalitatieve partner van de overheidsdiensten blijven onder de huidige, nieuwe omstandigheden? Hoe kunnen we de 
ziekenhuizen en zorginstellingen optimaal ondersteunen bij hun aankopen?
- Wat zijn de aandachtspunten voor de openbare sector (ziekenhuizen, zorginstellingen) binnen deze sterk veranderende context? Wat is de strategische 
visie op het organiseren en structureren van de aankopen, en dus wat zijn de procedures voor de overheidsopdrachten? Hoe kunnen we de privépartners 
optimaal informeren over en begeleiden bij deze veranderingen?

16u45 Einde



SPREKERS

VALENTINE DE FRANCQUEN 
Advocaat 
EQUAL

KATRIJN VERMEULEN 
Advocaat 

EQUAL PARTNERS

JENS MOSSELMANS
Advocaat

NAUTADUTILH

STEF FEYEN
Advocaat

NAUTADUTILH

NAMIDDAG PROGRAMMA

ZAAL R&D – INNOVATION
HOE KAN MEN EEN PRODUCT OF DIENST DIE NOG NIET BESTAAT OP MARKT AANKOPEN/LEVEREN?

De aankoop van innovatieve devices, software, geneesmiddelen of een innovatieve combinatie van oplossingen… dergelijke behoeften vergen een 
specifieke expertise en betreffen specifieke procedures en tools binnen de regelgeving van overheidsopdrachten. 

13u30 – 14u30

Varianten, opties, percelen en functionele technische specificaties
De keuze van de procedure is van groot belang voor innovatieve opdrachten, maar dat geldt net zo goed voor het opstellen van het bijzonder bestek voor 
dergelijke opdrachten. Onze sprekers bekijken samen met u enkele belangrijke instrumenten van de regelgeving voor overheidsopdrachten en helpen u om er 
vertrouwd mee te raken. De percelen, varianten en opties komen aan bod, met bijzondere aandacht voor de varianten en vrije opties. 
Onze sprekers behandelen ook de functionele redactie van de technische specificaties, die bijzonder efficiënt kan blijken bij innovatieve overheidsopdrachten.

VALENTINE DE FRANCQUEN, Advocaat, EQUAL
KATRIJN VERMEULEN, Advocaat, EQUAL PARTNERS

14u30 – 15u15

Op concurrentie gebaseerde procedure met onderhandelingen of innovatiepartnerschap?
Beide procedures hebben heel wat gemeenschappelijke elementen, maar men moet het onderscheid duidelijk kennen om ze optimaal in te zetten en zoveel 
mogelijk kans te maken om tot de gewenste oplossing te komen. 

De sprekers nemen het verloop / de stappen door van beide procedures en geven aan wanneer elk van hen aangewezen is. Ze bekijken de voordelen, risico’s 
en nadelen van elke procedure binnen de gunningsfase en de aandachtspunten bij de uitvoering van de opdrachten.  

JENS MOSSELMANS, Advocaat, NAUTADUTILH
STEF FEYEN, Advocaat, NAUTADUTILH

15u15 – 15u45  Koffiepauze

15u45 – 16u45

Hoe moeten we de impact van de sanitaire crisis op de reorganisatie van de ziekenhuizen in netwerken 
inschatten?
De sprekers van deze sessie schetsen eerst een beeld van de concrete impact van de sanitaire crisis op de recente organisatie van de ziekenhuizen in 
netwerken. De focus ligt op de aankopen door ziekenhuizen aan de hand van thema’s zoals de reorganisatie van de aankoopdiensten, de evolutie van de 
aankoopcentrales en de groepering van aankopen. 

Vervolgens behandelen ze twee verschillende invalshoeken:
- Wat zijn de aandachtspunten voor de privépartners (leveranciers, dienstverleners), de ziekenhuizen en de zorginstellingen binnen deze sterk veranderende 
context? Hoe kunnen we een kwalitatieve partner van de overheidsdiensten blijven onder de huidige, nieuwe omstandigheden? Hoe kunnen we de 
ziekenhuizen en zorginstellingen optimaal ondersteunen bij hun aankopen?
- Wat zijn de aandachtspunten voor de openbare sector (ziekenhuizen, zorginstellingen) binnen deze sterk veranderende context? Wat is de strategische 
visie op het organiseren en structureren van de aankopen, en dus wat zijn de procedures voor de overheidsopdrachten? Hoe kunnen we de privépartners 
optimaal informeren over en begeleiden bij deze veranderingen?

16u45 Einde



EVENT | HEALTHCARE TENDER DAYRENSEIGNEMENTS PRATIQUESPRAKTISCHE INLICHTINGEN

DATUM EN TIJDSTIP
Donderdag 17 februari 2022  
van 9u00 tot 16u50
 
LOCATIE*
Sheraton Hotel Brussels Airport
Brussels National Airport
1930 Brussel

*  EBP behoudt zich het recht voor om de 
bovenstaande locatie te wijzigen.

Ons evenement wordt uiteraard georganiseerd 
conform de geldende gezondheidsmaatregelen.
 
INSCHRIJVING
Online op www.ebpevents.be/htdnl

INSCHRIJVINGSGELD
TARIEVEN
PUBLIEKE SECTOR  €145 excl.btw
PRIVE SECTOR  €650 excl.btw
 
Het inschrijvingsgeld dekt zowel de deelname
aan de studiedag als de lunch en dranken
gedurende de hele dag.

PERMANENTE VORMING
OVB: 6 punten
IBJ: te bepalen

Na het evenement ontvangt u een 
aanwezigheidsattest via email.

CONTACT
Nikita COLS
seminars@ebp.be

GEDETAILLEERD PROGRAMMA EN INSCHRIJVING OP 

WWW.EBPEVENTS.BE/HTDNL

PARTNERS

AFHANKELIJK VAN  
UW DOELSTELLINGEN

WERKEN WE EEN VOORSTEL  
OP MAAT VOOR U UIT!

WORD PARTNER

https://zorgmagazine.be/
https://www.amma.be/nl/
http://www.ebpevents.be/nl/partnership-met-ebp

