INTERNATIONALE ORGANISATIES

Context:
Internationale Organisaties en Instellingen bieden aanzienlijke bedrijfsopportuniteiten. Ze hebben
niet alleen betrekking op de aankoop van goederen en de dienstverlening aan die organisaties zelf,
maar ook op de projecten die ze ondersteunen en waarvoor ze een beroep doen op de competenties
en de capaciteiten van de ondernemingen. Die organisaties zijn ook geïnteresseerd in consultancy
opdrachten om hun expertise uit te breiden.
Dat betekent dus zakenopportuniteiten in Corporate / Institutional Procurement,
Procurement en Consultancy.

Project

Wij raden de ondernemingen ten zeerste aan om zich op een passende wijze voor te bereiden.
Bovendien dienen de ondernemingen, desgevallend via een externe ondersteuning, resources in tijd,
personeel en passende middelen in te zetten als ze gebruik wensen te maken van de
bedrijfsopportuniteiten die door die organisaties aangeboden worden.
Afdoende referenties zullen een conditio sine qua non zijn voor het aanbieden van goederen,
diensten en expertises.
De (potentiële) samenwerking met Internationale Organisaties is een langdurig proces, en er zal
voorrang worden gegeven aan een partnerbenadering van de Internationale Organisatie.
Hoewel de ondernemingen van alle sectoren aangemoedigd worden om een samenwerking met die
organisaties te overwegen, komen niet alle ondernemingen daarvoor in aanmerking. De
kwalificatiecriteria kunnen betrekking hebben op de grootte van de onderneming, op haar financiële
soliditeit en human resources en ook op haar relevante referenties. De Internationale Organisatie zal
namelijk nagaan of de geselecteerde partner het contract kan uitvoeren binnen de beste
voorwaarden en succesgaranties en volgens de principes die door de Internationale Organisatie
gedefinieerd worden.
Het proces moet voldoen aan de regels van de aanbestedingsprocedures. De Internationale
Organisaties zien toe op een gezonde concurrentie tussen de ondernemingen en zorgen voor
transparantie tijdens het hele proces.
Als partner van een Internationale Organisatie geniet men namelijk de zekerheid van betaald te
worden op voorwaarde dat de opdracht volgens de voorwaarden van het contract werd uitgevoerd.
De deelname aan dergelijke bedrijfsopportuniteiten draagt tevens bij aan de financiële soliditeit en
de stabiliteit van een onderneming doordat deze waardevolle referenties kan voorleggen.
De Economische en Handelsattachés die werkzaam zijn in de steden waar de hoofdzetel van de
Internationale Instellingen en Organisaties gevestigd is en/of waar ze activiteiten leiden, alsook de
Economische en Handelsattaché te Brussel die als verbindingspersoon optreedt, staan te uwer
beschikking om u bij deze actie te ondersteunen.
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Om de contacten met de Internationale Organisaties te vergemakkelijken, nodigt Brussels Invest &
Export by hub.brussels, in samenwerking met de agentschappen van de andere Gewesten, de
ondernemingen uit om deel te nemen aan missies bij die Internationale Organisaties alsook aan
seminars en infosessies.
Zo werden bijvoorbeeld reeds missies georganiseerd bij de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse
Ontwikkelingsbank, de Verenigde Naties, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en
de NAVO.
Jaarlijks worden verschillende events gepland om kennis te maken met de bedrijfsopportuniteiten
van Internationale Organisaties.
Om de ondernemingen eerstelijnsinformatie te bezorgen, werden gegevensfiches opgesteld voor een
aantal organisaties. Aanvullend op die infofiches worden praktische "vragen-antwoorden"
aangeboden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europese Unie
Website: www.europa.eu , www.ted.europa.eu
Hoofdkantoren: Brussel, Luxemburg, Straatsburg. Naast andere Instellingen en Agentschappen
verspreid over het EU-grondgebied.

Aankopen (Procurement): https://ted.europa.eu
TED staat voor " Tenders Electronic Daily", en is de online versie van het " Supplement op het
Publicatieblad van de Europese Unie" dat gewijd is aan de Europese public procurement. Het heeft
betrekking niet alleen betrekking op de aankondigingen en aanbestedingen van de instellingen van
de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, maar ook op die van de entiteiten van de
(toekomstige) lidstaten.
Deze tool maakt het mogelijk om opzoekingen te doen over meerdere criteria van
bedrijfsopportuniteiten.
TED omvat verschillende secties: de ondernemingen zullen meer bepaald geïnteresseerd zijn in de
algemene module van TED en in de TED SIMPA en TED eTendering modules.
Het algemene tabbalad TED omvat, naast een zoektool, een sectie waar men zich kan registreren om
zich nadien aan te melden op de voorbehouden sectie van de website.
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Het tabblad SIMAP, het "Informatiesysteem voor Overheidsopdrachten" bevat gedetailleerde
informatie over overheidsopdrachten.

Het elektronische platform e-Tendering , één van de tabbladen op de algemene website van TED,
biedt toegang tot de aanbestedingen van de Europese Instellingen, de Agentschappen en andere
Europese Instanties.
https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=en
Het biedt aan de economische operatoren, waaronder de ondernemingen, de mogelijkheid om de
gepubliceerde aanbestedingen en alle daarbij horende documenten te raadplegen.
Hoewel de aanbestedingen vrij, zonder registratie, kunnen worden geraadpleegd, maakt de
registratie op dit platform het mogelijk om kennisgevingen te ontvangen, inclusief updates, en om
via e-mail alarmeringen te ontvangen die de onderneming op basis van haar profiel kunnen
interesseren, en om vragen te stellen.
Het platform biedt een zoektool met meerdere selectiecriteria, waaronder de entiteit die de
aanbesteding lanceert.

Voor specifieke thema's en activiteitendomeinen bieden de websites van de Directoraten-Generaal
(DG) van de Europese Commissie secties betreffende de Calls for Tenders, Calls for Proposals en
Expression of Interest. Die websites kunnen geraadpleegd worden op basis van de
interessedomeinen van de ondernemingen.

De ondernemingen worden verzocht om het "Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), of
European Single Procurement Document (ESPD) in het Engels, in te vullen. Op dit formulier kunnen
de ondernemingen hun financiële status, hun capaciteiten en hun geschiktheid om deel te nemen
aan een aanbestedingsprocedure meedelen. https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=en

Europese Programma's: H2020 bijvoorbeeld: Europees programma voor Onderzoek en Ontwikkeling
– https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ of COSME: Europees Programma voor het
concurrentievermogen van ondernemingen en KMO's om het ondernemerschap en het klimaat voor
de KMO's aan te moedigen – https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
Hub.brussels beschikt over een specifieke cel die de Brusselse ondernemingen begeleidt bij hun
deelname aan Europese programma's en projecten. De sectorverantwoordelijken van de Europese
projecten van hub.brussels staan te uwer beschikking.
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Informatiebronnen: specifieke websites zoals Tenders Electronic Daily, sectie van de websites van
elke Instelling en/of Directoraat Generaal (DG), specifieke websites voor Europese Programma's en
Projecten.
Voor de projecten van de Europese Unie die plaatsvinden buiten de Europese Unie kunnen de
volgende specifieke websites geraadpleegd worden:
Directorate-General International
https://ec.europa.eu/europaid/

Cooperation

and

Development

-

DG

DEVCO:

-

DG

NEAR

–

Voor de ontwikkelingsprojecten.
Directorate-General
for
Neighbourhood
https://ec.europa.eu/neighbourhood/

and

Enlargement

-

Voor de projecten in de buurlanden van de EU en de kandidaat lidstaten van de EU. Bijvoorbeeld in
het kader van de Instrumenten voor pre-toetredingssteun / Instrument for Pre-Accession Assistance
(IPA).

Financiering van de projecten van de Europese Unie door de Europese Investeringsbank (EIB) –
www.eib.org
Voor de projecten met ondersteuning van de EIB:
http://www.eib.org/en/projects/index.htm
Voor de procurement bij de EIB in Luxemburg:
http://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De vijf ontwikkelingsbanken: WB, EBWO, IAOB, AfOB, AOB worden hierna voorgesteld:

Wereldbank
Website: www.worldbank.org
Hoofdkantoor: Washington en 130 lokale kantoren. Waaronder een kantoor in Brussel.
Onderdelen van de groep van de Wereldbank:
De groep van de Wereldbank bestaat uit verschillende entiteiten. Enerzijds, bevoegde entiteiten voor
de relaties met de regeringen, met name de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) voor de
armste landen en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD) voor de
regeringen van landen met lage en middelgrote inkomens. Anderzijds, entiteiten die specifiek
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bevoegd zijn voor de privésector, zoals de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC), die toeziet
op de ontwikkeling van de privésector of het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties
(MIGA) voor niet commerciële garanties inzake buitenlandse investeringen. Het Internationaal
Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen (ICSID) is bestemd voor het regelen van
geschillen inzake investeringen.

Doelstelling: verminderen van de armoede (tot 3% in 2030) en ontwikkelen van een gedeelde
welvaart in de ontwikkelingslanden. In dat kader financiert de Wereldbank projecten in de landen
waar ze actief is. De filialen van de Wereldbank kennen leningen toe, nemen participaties, doen
schenkingen en bieden garanties.
Sectoren van interventie: transport, energie, waterzuivering, afval, infrastructuur, digitale
technologieën.
Ongeveer 1600 - 1800 projecten/jaar dekken bijna alle activiteitensectoren.
Geografische zone van interventie: 170+ landen wereldwijd, operaties op wereldniveau
Bedrijfsopportuniteiten: Aankopen van goederen, diensten, bouw en consultancy.
De projecten in de landen worden gefinancierd door de Wereldbank, maar worden beheerd door de
landen die gebruik maken van de financiering van de Wereldbank.
De aanspreekpunten zijn de sectorale Team Leaders in het hoofdkantoor van de Wereldbank, de
lokalen kantoren van de Wereldbank in de projectlanden en de uitvoerende agentschappen van de
betrokken landen.

Voor de Procurement:
www.worldbank.org/corporateprocurement
Deze sectie is gewijd aan de interne werking van de Bank en haar behoeften aan goederen en
diensten.

Dit is een specifieke tool voor de individuele consultants (uitvoering van missies binnen de Bank):
https://wbgeconsult2.worldbank.org
De individuele consultants voeren hun opdrachten uit ter ondersteuning van de capaciteiten van de
Bank.
De kandidaat consultants worden verzocht om zich op dit platform te registreren om toegang te
krijgen tot de aanbestedingen en om daarop in te schrijven.

OC – Internationale Organisaties – September 2018

Er zijn tal van informatieve documenten online beschikbaar en in die documenten kunnen
opzoekingen worden gedaan.
De ondernemingen die zich op middellange termijn willen voorbereiden, kunnen de "Country
Assistance Strategy" (CAS) documenten raadplegen. Die bieden namelijk een overzicht per land van
de grote oriëntaties en prioriteiten waaruit de toekomstige projecten zullen voortvloeien.
Databank voor de projecten:
http://go.worldbank.org/KTPE1WKU20
Voor gerichte opzoekingen per geografische zone, per land en per sector. De resultaten van de
opzoeking bieden toegang tot de raadpleging van een groot aantal documenten betreffende de
genoemde projecten.
Er kan ook informatie worden opgevraagd via de communicatiekanalen van de uitvoerende
Agentschappen in de landen waar de projecten worden uitgevoerd.

Ondersteuning van de privésector:
De groep van de Wereldbank beschikt over een specifieke instantie voor de privésector. Dat is de
Internationale Financieringsmaatschappij (IFC). Die instantie wil de ontwikkeling van de privésector
ondersteunen. Ze streeft ernaar om de privékapitalen te mobiliseren met het oog op ontwikkeling.
De IFC concentreert zich voornamelijk op landen waar de privésector (vrijwel) onbestaande / heel
beperkt is. De IFC treedt specifiek op voor ondernemingsprojecten op het vlak van infrastructuur,
agribusiness, financiële inclusie, gezondheid en educatie. Haar voornaamste doelstellingen hebben
meer bepaald betrekking op de digitale economie (Digitale Economy) of de klimaatfinanciering
(Climate Finance).
Haar belangrijkste geografische zones van interventie zijn Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-OostAzië.

Informatiebronnen: website van de Wereldbank, mobiele apps "World Bank Project Procurement" en
"World Bank InfoFinder". Andere apps zijn beschikbaar via http://apps.worldbank.org/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank
Website: www.iadb.org
Hoofdkantoor: Washington en 26 lokale kantoren.
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Onderwerp:
De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank is een financiële instelling die leningen toekent,
schenkingen doet en technische bijstand biedt aan de landen van de zone Latijns-Amerika en de
Caraïben.

Doelstellingen:
Reducing poverty and social inequalities;
Addressing the needs of small and vulnerable countries;
Fostering development through the private sector;
Addressing climate change, renewable energy and environmental sustainability; and
Promoting regional cooperation and integration

Geografische zone van interventie: 26 landen in de geografische zone van Latijns-Amerika en de
Caraïben.
Deze zone biedt bedrijfsopportuniteiten voor consultants en voor de levering van goederen en
diensten.
Die opportuniteiten hebben betrekking op de procurement activiteiten van de Bank zelf en op
projecten van de Bank in samenwerking met de kredietontvangende landen.
Alle bedrijfsopportuniteiten worden aangeboden via aanbestedingen.
Contacten met de Bank, met name in de kantoren die gevestigd zijn in de kredietontvangende landen
en met de sectorverantwoordelijken, evenals in de landen met de uitvoerende agentschappen
genieten de voorkeur bij de ondernemingen. De landen van bestemming beschikken namelijk over
een belangrijke beslissingsbevoegdheid.

Consultancy:
www.iadb.org/projectconsultancy
Corporate Procurement: bedrijfsopportuniteiten voor de werking van de Bank zelf
https://www.iadb.org/en/find-procurement-opportunities/corporate-procurements/corporateprocurements%2C20661.html
Project Procurement:
https://www.iadb.org/en/procurement
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Deze link biedt informatie en maakt opzoekingen over specifieke projecten mogelijk.
De procurement plannen, de aanbestedingen, de toegekende contracten, de documenten verbonden
met de projecten en de gedetailleerde informatie over die projecten kunnen daar online
geraadpleegd worden.
De ondernemingen die hun goederen en diensten met de Bank willen aanbieden, worden verzocht
om een Supplier Registration Form in te vullen https://www.iadb.org/en/find-procurementopportunities/supplier-registration-form%2C20709.html

Informatiebronnen:
De "Country Strategy" en "Sector Strategy" documenten, die op de website van de Bank kunnen
geraadpleegd worden, bieden nuttige informatie over de geografische en sectorale oriëntaties van
de Bank.

Aandachtspunten:
Kennis van de Spaanse taal is een belangrijk element dat in aanmerking dient te worden genomen bij
deze instelling, meer bepaald gezien de samenstelling van de staff (zie IDB Staff Directory online
beschikbaar) en de geografische activiteitenzones.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfOB)
Website: www.afdb.org
Hoofdkantoor: Abidjan en 5 regionale vertegenwoordigingen en een dertigtal lokale kantoren.
78 lidstaten waaronder 54 begunstigde landen
Prioriteiten: de High 5 van de AfOB, met name (1) informeren over en leveren van energie aan Afrika,
(2) voedsel bedelen in Afrika, (3) Afrika industrialiseren, (4) Afrika integreren en (5) de levenskwaliteit
van de Afrikanen verbeteren.
Sectoren: agro-industrie, klimaatverandering, water, energie, milieu, infrastructuur, gezondheid, ICT,
transport, ...
De AfOB dekt drie belangrijke domeinen: grote projecten, consultancy diensten en leningen aan de
begunstigde landen.
De geïnteresseerde landen dienen zich op de website van de AfOB te registreren.
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De projecten worden aangeboden in de form van "Procurement Plannen". Die bevatten informatie
over de oriëntaties van de programma's en de projecten van de Bank.
De Bank organiseert elk jaar een Business Opportunities Seminar (BOS) om de ondernemingen kennis
te laten maken met de Bank, met haar toekomstige projecten, en om nuttige contacten te leggen
met de aanspreekpunten binnen de Bank.
Project Procurement:
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/
De bedrijfsopportuniteiten inzake corporate procurement zijn ondergebracht in een specifieke
sectie:
https://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/
Voor de consultancy opdrachten wordt aangeraden om zich te registreren via de onderstaande link:
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-e-consultant/
Nuttige informatie:
General Procurement Notice (GPN) biedt algemene informatie over een project.
Specific Procurement Notice (GPN) biedt gedetailleerde informatie over een project.
Expressions of Interest (EOIs) zijn uitnodigingen voor de consultants om hun belangstelling te tonen,
zodat ze opgenomen worden op een short list voor consultancy opdrachten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aziatische Ontwikkelingsbank (AOB)
Website: www.adb.org
Hoofdkantoor: Manilla en lokale kantoren voor een veertigtal begunstigde landen. In Frankfurt is een
Europees representatiekantoor gevestigd.
Geografische zone: een veertigtal landen in Azië en de Stille Oceaan.
De bedrijfsopportuniteiten bevinden zich in de tabblad "Projects & Tenders":
https://www.adb.org/projects/tenders
De aangeboden of goedgekeurde projecten, die door de Bank ondersteund worden, bevinden zich in
de onderstaande link, inclusief alle documenten met betrekking tot die projecten:
https://www.adb.org/projects
De Bank verstrekt leningen, technische bijstand en hulp aan de regeringen van de begunstigde
landen in de zone Azië en de Stille Oceaan.
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De onderstaande link biedt informatie over de bedrijfsopportuniteiten in samenwerking met de AOB
voor consultants en voor leveranciers van goederen en diensten:
https://www.adb.org/business/main
Deze link biedt tips en preciseringen over de wijze waarop contracten kunnen worden binnengehaald
en waarop men een leverancier kan worden, over de vereiste criteria en de cyclus van een project.
De "Procurement Plans" vermelden de bedrijfsopportuniteiten die voor een welbepaald project
worden voorzien.
https://www.adb.org/projects/documents/doctype/Procurement%20Plans
Voor Corporate Procurement:
De "ADB Supplier Information Management Portal" (het portaal voor de leveranciers) raadplegen.
Om door de Bank uitgenodigd te worden om zich op deze portaal te registreren, dient een e-mail te
worden gericht aan: ipcontracts@adb.org
Na de registratie zal de onderneming opgenomen worden in de databank van de Bank, zodat deze
contact kan houden met de Bank , alarmeringen kan ontvangen en aan inschrijvingen kan
deelnemen. Registratie is een vereiste om aan de aanbestedingen te kunnen deelnemen.
Het "Consultant Management System" is een specifieke online tool voor consultants. De consultants
worden aangemoedigd om zich daar te registreren om consultancy opportuniteiten op te zoeken. De
Bank maakt ook gebruik van deze tool om consultants aan te werven.
https://cms.adb.org/
De Bank organiseert elk jaar een Business Opportunities Fair (BOF) om de ondernemingen kennis te
laten maken met de Bank, met haar toekomstige projecten, en om nuttige contacten te leggen met
de aanspreekpunten binnen de Bank.

Nuttige informatie: Country Planning Documents, waaronder de "Country Partnership Strategy" en
" Country Operations Business Plans", die informatie bieden over de oriëntaties en projecten voor elk
land.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verenigde Naties
Website:
Global van de Verenigde Naties: www.un.org
United Nations Global Marketplace: www.ungm.org
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De bedrijfsopportuniteiten hebben betrekking op alle types van goederen en diensten.
De Organisatie van de Verenigde Naties bestaat uit verschillende, sterk uiteenlopende entiteiten. De
Organisatie van de Verenigde Naties bestaat uit een geheel van uiteenlopende entiteiten, waaronder
het Secretariaat, de Fondsen en Programma's en de gespecialiseerde Agentschappen. Hoewel die
aan gemeenschappelijke regels beantwoorden, beschikken ze elk over een procurement
departement, en hebben ze hun eigen eisen en procedures. De Organisatie van de Verenigde Naties
werkt op een gedecentraliseerde wijze via haar 37 agentschappen.
In 2017 vertegenwoordigde de markt van de Verenigde Naties een volume van 17,7 miljard USD
(goederen: 8,62 miljard USD en diensten: 8,95 miljard USD). De procurement van het Secretariaat
van de VN is goed voor 3,07 miljard USD bij zo'n 6000 leveranciers in 2017.
Hoofdkantoren: New York, Genève, Nairobi en Wenen. De Organisatie van de Verenigde Naties heeft
talrijke agentschappen, (programma's, fondsen en gespecialiseerde instellingen) verspreid over
verschillende steden, ook in Europa (Kopenhagen, Rome, ...).

Doelstellingen:
De missie en het werk van de Verenigde Naties worden geleid door de doelstellingen en principes die
vastgelegd zijn in haar Oprichtingshandvest. De Organisatie van de Verenigde Naties beoogt het
oplossen van een groot aantal problemen waarmee de mensheid in de 21e eeuw geconfronteerd
wordt, zoals vrede en veiligheid, klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, mensenrechten,
ontwapening, terrorisme, humanitaire en gezondheidscrises, gelijkheid tussen mannen en vrouwen,
governance, voedselproductie en zo meer.
De Verenigde Naties kopen jaarlijks ongeveer 17.7 miljard dollar aan goederen en diensten. Die zijn
bestemd voor dringende hulpverlening, vredesoperaties en ontwikkelingsprojecten. De instellingen
kopen goederen en diensten voor hun eigen werking.

Sectoren:
De betrokken sectoren zijn talrijk en uiteenlopend: infrastructuren, bouw & civiele bouwkunde,
transport, energie, ICT, industrie en landbouw, engineering, educatie, gezondheid, milieu,
cleantech,..

Informatie over bedrijfsopportuniteiten:
United Nations Global Market Place: www.ungm.org Deze website richt zich tot individuen en
ondernemingen die zaken willen doen met de organisaties die deel uitmaken van het VN-systeem.
Het is een ontmoetingsplatform tussen de aankopers van de Verenigde Naties en de gemeenschap
van leveranciers in de ruime zin.
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De website van de UNGM biedt informatie over de bedrijfsopportuniteiten, een alarmeringsdienst
voor aanbestedingen, de toegekende contracten evenals een kenniscentrum.
De website van de UNGM is een complete portaal om leverancier te worden bij 22 verschillende
Agentschappen (dus niet alle Agentschappen van de Verenigde Naties), Fondsen en Programma's en
ook bij het Secretariaat van de VN. Die entiteiten vertegenwoordigen samen 95% van de
procurement uitgaven van het VN-systeem. De entiteiten van de VN maken gebruik van de UNGM als
een bevoorradingstool voor het zoeken van leveranciers en voor de publicatie van informatie over
bedrijfsopportuniteiten. De registratie op de website van de UNGM is gratis.
De registratie op de portaal van de UNGM maakt het ook mogelijk om de actoren te identificeren die
aanbestedingen hebben binnengehaald en om die te contacteren voor een eventuele samenwerking.
De registratie op de UNGM is een eerste stap om te kunnen deelnemen aan de inschrijvingen voor
bedrijfsopportuniteiten die aangeboden worden door het VN- systeem. Deze stap dient bij voorkeur
door de ondernemingen te worden gezet nadat ze informatie hebben verzameld over de Verenigde
Naties.
Contracten voor kleinere bedragen (minder dan 40.000 USD) worden niet noodzakelijk gepubliceerd.
Vanaf 40.000 USD is geldt een verplichte publicatie.

De onderneming dient exact aan te bieden wat de Verenigde Naties zoeken. Niet meer en niet
minder dan wat gevraagd wordt. De Verenigde Naties zijn niet altijd op zoek naar de meest
gesofistikeerde producten en diensten, maar naar die welke ze zich kunnen veroorloven.

Aangezien de contracten van de Verenigde Naties voor een deel contracten zijn met aanzienlijke
bedragen, zullen de Belgische KMO's verkiezen om hun goederen en diensten in 'onderaanneming'
aan te bieden of in samenwerking met grotere ondernemingen.
De statistische jaarverslagen, die online kunnen geraadpleegd worden, vermelden de actoren die de
contracten en bedragen daarvan hebben binnengehaald.
https://www.ungm.org/public/asr

Naast de Agentschappen die in welbepaalde thema's gespecialiseerd zijn, omvat het VN-systeem ook
een agentschap voor "Procurement". Dat is de UNPD - United Nations Procurement Division met
hoofdkantoor in New York. https://www.un.org/Depts/ptd/
De UNDP is bevoegd voor het hoofdkantoor in New York, de "Peacekeeping/Political Missions", de
"Tribunals and Commissions" en voor de aankopen met aanzienlijke bedragen voor de kantoren van
de Verenigde Naties in het buitenland.
Het "Expression of Interest" tabblad bevat een lijst met de toekomstige bedrijfsopportuniteiten zodat
de ondernemingen zich kunnen voorbereiden op een inschrijving.
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Elke VN-entiteit beschikt over specifieke capaciteiten voor haar aankopen. Zie de website van de
entiteit in kwestie.
De UNDP United Nations Development Projects beschikt bijvoorbeeld over een specifieke tool voor
de 5000+ ontwikkelingsprojecten:
https://open.undp.org/
en haar procurement behoeften.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement.html

De onderstaande sectie is gewijd aan de projecten van de Verenigde Naties:
UN Office for Project Services (UNOPS): https://www.unops.org/business-opportunities
De UNOPS verstrekt diensten, verleent technisch advies en staat in voor de implementatie van
projecten voor de Verenigde Naties.

Development Business:
https://www.devbusiness.com/
Dat is een officiële website van de Verenigde naties (met een betalende sectie) voor wereldwijde
bedrijfsopportuniteiten op het vlak van consultancy, contracten en export. De aankondigingen van
opdrachten en de contracten hebben betrekking op de Organisatie van de Verenigde Naties, maar
ook op haar partners, waaronder de Ontwikkelingsbanken en nationale regeringen.

Nuttige informatie:
Op de websites van de Verenigde Naties en haar agentschappen, op de specifieke website van de
UNGM.
Er zijn ook mobiele apps beschikbaar, waaronder "UN Procurement"
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Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO)

Website: www.ebrd.com
Hoofdkantoor: Londen
Geografische zone van interventie:
36 landen in Centraal Europa, Oost-Europa en Zuid-Oost-Europa, Centraal Azië en rond de
Middellandse Zee.
Context: dit is geen instelling van de Europese Unie, en de EBWO mag niet verward worden met de
Europese Investeringsbank (EIB) met wie deze wel samenwerkt.
De EBWO legt zich toe op projecten in landen met een overgangseconomie.
In 2017 bedroegen de investeringen van de EBWO 9,7 miljard €.
Belangrijkste activiteitensectoren: Groene economie "Green Economy Transition", Infrastructuren,
Transport, Financiële Instellingen
De opportuniteiten hebben betrekking op projecten die gefinancierd worden door de EBWO in haar
uitvalsregio's. De EBWO biedt tevens een beperkt aantal contractmogelijkheden voor interne
projecten en diensten.
Een deel van de website heeft betrekking op procurement:
http://ebrd.com/work-with-us/procurement.html
Onderscheid tussen de Corporate Procurement (intern) en Project Procurement (klanten)
EBRD Client e-Procurement Portal (ECEPP) https://ecepp.ebrd.com/
Dat is een tool voor het beheer van de projecten van de klanten van de Bank. Die klanten kunnen
bijgevolg interessant zijn voor de ondernemingen die hun goederen en diensten wensen aan te
bieden.
Deze link bevat een tool om de projecten op te zoeken.
De geïnteresseerde ondernemingen worden aangemoedigd om zich op dat platform in te schrijven.
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Noord-Atlantische Verdragsorganisatie - NAVO
Hoofdkantoor: Brussel
Website:
www.nato.int NATO Headquarters (NATO HQ)
www.nspa.nato.int
29 lidstaten
NATO Business Portal:
http://www.nato.int/cps/en/natohq/62249.htm
Een sectie van de website www.nato.int is gewijd aan de "Business Opportunities"
Bedrijfsopportuniteiten in het NAVO-Hoofdkwartier:
https://www.ebidexchange.com/Default.aspx?cid=76ed5801-ead4-4d13-b2cc-930a96e1dd48
De NAVO koopt gemeenschappelijke militaire capaciteiten voor haar leden, kantoorbenodigdheden
voor haar diensten, verbruiksgoederen, informaticasystemen, communicatiesystemen en
technologische diensten en producten.
De NAVO koopt die goederen en diensten aan om deel te nemen aan de ondersteuning en de
operaties van het NAVO-hoofdkwartier en van de NAVO-verbindingsofficieren in de partnerlanden.
De NAVO beschikt over een agentschap dat gespecialiseerd is in communicatie en informatie. NATO
Communications
&
Information
Agency
(NCI
Agency)
https://www.ncia.nato.int/Pages/homepage.aspx

NATO Support and Procurement Agency (NSPA):
Website: www.nspa.nato.int
Hoofdkantoor: Capellen (Groothertogdom Luxemburg)
Activiteiten: Algemene diensten, Logistieke Support (e.g. brandstof, transport, bouw, etc.),
bewapeningsprogramma's, …
Zie het tabblad "Business with NSPA". Dat bevat een tabblad met de toekomstige
bedrijfsopportuniteiten en de lopende "Requests for Proposals" (aanbestedingen).
Het e-procurement tabblad bevat allerlei informatie over de procedures, de registratie van de
leveranciers, de lopende aanbestedingen, de toekomstige opportuniteiten, de gegunde contracten,
etc.
http://www.nspa.nato.int/en/organization/procurement/procurement.htm
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We raden de ondernemingen aan om zich te registreren op de website van het NSPA. Zo kunnen ze
niet alleen op de hoogte blijven van de bedrijfsopportuniteiten, maar kunnen ze ook rechtstreeks
door het NSPA gecontacteerd worden voor contracten met een waarde van minder dan 80.000 euro.

We raden de ondernemingen aan om zich bij de NAVO te registreren, meer bepaald op de NATO HQ
Procurement service en op de website van het NSPA via de onderstaande links:
NATO HQ Procurement:
https://www.ebidexchange.com/RegUser.aspx?cid=76ed5801-ead4-4d13-b2cc930a96e1dd48&uid=00000000-0000-0000-0000-000000000000
NSPA:
http://www.nspa.nato.int/en/organization/procurement/supplier.htm
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