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Eindelijk was het zover: de lancering van de vernieuwde site Zaken-doen-met-het-Rijk,  

op 2 december 2022. Ook wel het Open Platform Rijksinkoop genoemd. Na zijn toelichting 

op het ontstaan van het platform, knipte André Weimar (CPO Rijk) het digitale lint door, 

waarna Peter Specker een doorloop gaf door de site. Daarna gaf het panel antwoorden 

op de kritische vragen van de voorzitter: Siep Eilander van Nevi-Publiek. De 

belangrijkste vraag:  

Openheid is goed, maar wat levert ons dat op?   

Wout Groeneveld (Senior Manager Canon) wijst op het belang om open te zijn en te 

laten zien wat je doet. Dat draagt bij aan het vertrouwen in de overheid. Nog 

belangrijker om de dialoog aan te gaan, gericht op participatie. Waardoor de vraag 

achter de vraag inzichtelijk wordt. 

Serv Wiemers (Directeur Open State Foundation) ziet openheid als fundamenteel recht. 

Als bedrijven weten dat de prijzen van de winnende aanbieding openbaar worden, dan 

gaan zij scherper offreren. Dat levert een winst van miljarden op. Daarbij is van belang 

dat data geschikt zijn voor hergebruik, dit in overeenstemming met de Open Contracting 

Data Standard (OCDS).  

Fredo Schotanus (Hoogleraar Publieke Inkoop Universiteit Utrecht) geeft aan dat 

transparantie over publieke uitgaven van groot belang is voor onze democratie. Meer 

informatie over het nakomen van contractuele afspraken is nodig als een van de 

vervolgstappen voor het Open Platform. Levert de leverancier wel wat is beloofd? Dat 

moet controleerbaar zijn. Openheid hierover zorgt ook voor realistischere offertes, als 

bedrijven weten dat hun prestaties worden gevolgd en zichtbaar zijn.  

André Weimar (CPO Rijk) ziet maximale openheid als hefboom voor betere inkoop. Het 

geven van het goede voorbeeld, doet goed volgen. Het effect van openheid hangt af van 

de situatie. Een bedrijf dat de opdracht heeft binnengehaald heeft een ander belang bij 

openheid dan een bedrijf dat heeft verloren. En sommige EU-landen hebben een andere 

startpositie dan Nederland. Dit verklaart waarom die landen wel soms bepaalde 

informatie openbaar maken, waar dat in Nederland wordt gezien als 

bedrijfsvertrouwelijke informatie. En om die reden valt onder de uitzonderingsgronden 

van de Wet open overheid (Woo).  

Adriana Homolova kon er helaas niet bij zijn, maar van haar hand verschijnt binnenkort 

een artikel over het Open Platform Rijksinkoop in ‘Follow the Money’.  

De online volgers van het debat hadden de gelegenheid om vragen te stellen in de 

chatbox. Een van de vragen aan het panel was: Wegen de baten op tegen de lasten? Het 

antwoord op die vraag is een lastige. Zo is bijvoorbeeld de maatschappelijke 

baten/lasten-afweging een andere dan de economische. Begrip had het panel voor de 

werkdruk van alle betrokkenen bij de overheidsinkoop. Je kunt niet alles ineens doen.   

Siep Eilander sloot af met de conclusie dat met het platform een betekenisvolle stap is 

gezet naar een grotere transparantie over de Rijksinkoop. Met alle voordelen van dien.   

Dit verslag geeft enkele onderdelen van de bijeenkomst beknopt weer. Als u 

geïnteresseerd bent in de volledige bijeenkomst, dan kunt u deze terugkijken via de link 

naar de video op deze pagina.  


