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Inleiding 
 
 
 
De raad van bestuur heeft een wnd. algemeen directeur benoemd en hem de opdracht gegeven om aanbevelingen 
te doen aan de raad van bestuur inzake: 
 

‒ de evolutie van de positie van iris-Aankopen ten opzichte van andere instellingen dan de ziekenhuizen van 

het irisnet; 

‒ de evolutie van de interne procedures met betrekking tot overheidsopdrachten met vennoten en partners 

van iris-Aankopen; 

‒ de evolutie van de vereniging zelf (staffing, bestuur, geassocieerde leden), als gevolg van voorgaande 

punten. 

 

Het jaar 2019 werd gekenmerkt door verschillende veranderingen in werkmethodologie en in samenstelling van het 
team. 
Betreffende de werkmethodologie, stelt iris-Aankopen nu masterplannen vast van 24 maanden met betrekking tot 
de opdrachten die geanalyseerd en in voorkomend geval verwezenlijkt zullen worden. 
Elk ziekenhuis heeft de vrijheid om zijn eigen opdrachten uit te voeren, voor zover deze niet zijn opgenomen in de 
genoemde masterplannen en op voorwaarde dat deze opdrachten niet langer dan 24 maanden duren. 
 
iris-Aankopen staat ook open voor samenwerkingen met andere aankoopcentrales, waarvan sommige al tot stand 
kwamen (bijvoorbeeld: CREAT, Leefmilieu Brussel) en andere nog lopende zijn (bijvoorbeeld: UGAP). 
 
Op teamniveau heeft iris-Aankopen technische versterking gekregen met betrekking tot de verschillende producten 
waarvoor opdrachten worden gelanceerd en werd de juridische organisatie herzien door het eigen beheer te 
verminderen en door een samenwerking met de juridische dienst van het UZC Brussel aan te gaan. 
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Organogram van iris-Aankopen op 31.12.2019 
 

Algemene vergadering: 
Leden van het Bureau van iris (6) 
Dhr. Renaud WITMEUR (Voorzitter) 
Dhr. Olivier COLIN 
Mevr. Isabelle EMMERY 
Mevr. Micheline LOIJENS 
Dhr. Jeroen SCHOENMAECKERS  
Dhr. Etienne WÉRY 
Vertegenwoordigers van de plaatselijke ziekenhuisverenigingen (5) 
UVCBrg: Mevr. Laurette ONKELINX 
UKZKF: Mevr. Filiz GÜLES 
UMCStP: Dhr. Mohamed OURIAGHLI 
IJB: Mevr. Isabelle RIGAUX  

   IZZ: Dhr. Jean SPINETTE 
Geneesheer (adviserende stem) 
Dr. Jacques JANI 
 

 
 

Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de vereniging « iris-Aankopen » is de samenstelling van de Raad 
van bestuur identiek aan die van de Algemene vergadering. De 11 leden van de algemene vergadering zijn 
bijgevolg ook bestuurders. 
 
1. Het Voorzitterschap 
Overeenkomstig artikel 33 van de statuten van iris-Aankopen wordt de Raad van bestuur voorgezeten door de 
heer Renaud WITMEUR, de Voorzitter van iris. 
 
2. De commissarissen 
De twee commissarissen van het Verenigd College, Mevrouw Ethel Savelkoel en de heer Miguel Lardennois 
wonen met adviserende stem alle vergaderingen van de organen van de Vereniging bij.  
 
De heer Michel Dierick, Gewestcommissaris, woont met adviserende stem alle vergaderingen van de organen 
van de Vereniging bij. 
 
De heer Eric Mascart, als iris-commissaris, en Mevrouw Nancy Abbeloos, als vervangend iris-commissaris, 
wonen de vergaderingen van de organen van de Vereniging bij en beschikken over een vetorecht betreffende 
de beslissingen van de Vereniging die niet in overeenstemming zouden zijn met die van de Koepelvereniging 
iris. 
 
3. De bedrijfsrevisor 
Het Bureau RSM verzorgt het revisoraat van de Vereniging.  
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De activiteiten 2019 van iris-Aankopen 
 

 Gegunde opdrachten in 2019 
 
1. Overheidsopdracht voor leveringen van "Beeldversterkers" voor rekening van het UKZKF en de IZZ  
Open procedure. 
Opdracht gegund aan PHILIPS voor een gecontroleerd offertebedrag van 419.265,00 €, incl. btw (met inbegrip van 
3 verplichte opties, met name « Pack vaatheelkunde voor beeldversterker +/- 3 KW » ten belope van een pack en 
de volledige twee opties « Pack vaatheelkunde voor beeldversterker > 12 KW » voor een totaal bedrag van 
16.335,00 € incl. btw);1 
 
2. Overheidsopdracht voor leveringen met als onderwerp "Farmaceutische specialiteiten op basis van 
immunoglobulinen uit menselijk plasma voor intraveneuze toediening" voor rekening van het irisnet. 
Open procedure. 
Opdracht gegund aan de firma CAF-DCF voor een duur van 4 jaar, voor de  gecontroleerde eenheidsprijs per gram 
intraveneuze immunoglobulinen van 42,83 €, inclusief 6% btw. 
 
3. Overheidsopdracht voor leveringen houdende de « levering, plaatsing en onderhoud van desinfecterende 
wasmachines, van een carwasher en van stoomsterilisatoren met stoomgenerator voorzien van dubbele 
deur » voor rekening van IZZ. 
Open procedure. 
Opdracht gegund aan MMM voor een gecontroleerd offertebedrag van 1.127.999,51 € incl. btw, met inbegrip van 10 
jaar onderhoud waarvan 2 jaar garantie (financiële tussenkomst van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie). 
 
4. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp « Terbeschikkingstelling, plaatsing en onderhoud 
van twee immunoassay-automaten met levering van reagentia voor de analyse van chemische en 
serologische parameters » voor rekening van het LHUB-ULB. 
Open procedure. 
Perceel 1 « Terbeschikkingstelling, plaatsing en onderhoud van een immunoassay-automaat met levering van 
reagentia voor de analyse van chemische parameters » en perceel 2 « Terbeschikkingstelling, plaatsing en 
onderhoud van een immunoassay-automaat met levering van reagentia voor de analyse van serologische 
parameters » gegund aan DIASORIN voor het gecontroleerde offertebedrag van: 

- Voor het perceel 1, van 504.169,98 € incl. btw voor een duur van 4 jaar (met onderhoud voor 3 jaar na het 
garantiejaar); 

- Voor het perceel 2, van 478.555,40 € incl. btw voor een duur van 2 jaar, een maal verlengbaar voor een 
vaste duur van 2 jaar aan dezelfde financiële en logistieke voorwaarden dan de oorspronkelijke opdracht 
(met onderhoud voor het jaar na het garantiejaar of in geval van verlenging voor 3 jaar na het garantiejaar); 

 
5. Overheidsopdracht voor leveringen houdende de "Terbeschikkingstelling, plaatsing en onderhoud van 
Coagulatietoestellen voor routine- en speciale analyses met levering van reagentia" voor rekening van het 
LHUB-ULB. 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (overeenkomstig artikel 42, § 1, c) van de wet van 
17 juni 2016). 
Perceel 1: « Terbeschikkingstelling, plaatsing en onderhoud van Coagulatietoestellen voor routine-analyses met 
levering van reagentia » gegund aan de firma SIEMENS HEALTHCARE NV, voor een duur van 4 jaar, voor een 
gecontroleerd offertebedrag van 1.384.895,53 € incl. btw; 
Perceel 2: « Terbeschikkingstelling, plaatsing en onderhoud van een Coagulatietoestel voor speciale analyses met 
levering van reagentia » gegund aan de firma WERFEN NV, voor een duur van 4 jaar, voor een gecontroleerd 
offertebedrag van 420.226,79 € incl. btw; 
 

                                                                 
1 Bij verstek, wordt ervan uitgegaan dat de melding « incl. btw » overeenkomt met een btw toepassing van 21%, tenzij anders 
aangegeven. 
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6. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de « Terbeschikkingstelling, plaatsing en 
onderhoud van 4 geautomatiseerde ketens voor urine-analyse met levering van reagentia » voor rekening 
van het LHUB-ULB. 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (overeenkomstig artikel 42, § 1, c) van de wet van 
17 juni 2016). 
Opdracht gegund aan MENARINI BENELUX NV, voor een duur van 4 jaar, voor een gecontroleerd offertebedrag 
van 580.937,94 € incl. btw;  
 
7. Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp « Verzekeringen algemene burgerlijke 
aansprakelijkheid van de ziekenhuizen, de medische aansprakelijkheid, de objectieve aansprakelijkheid 
brand en ontploffing, de objectieve aansprakelijkheid proefnemingen en de burgerlijke 
bedrijfsaansprakelijkheid » voor rekening van het irisnet, het UZC Brussel en het LHUB-ULB. 
Mededingingsprocedure met onderhandeling 
Perceel 1« Iris Ziekenhuizen Zuid ». 
Perceel 2 « UZC Brussel, LHUB-ULB, UMC Sint-Pieter, UVC Brugmann, Jules Bordet Instituut en UKZKF ». 
Perceel 3 « Objectieve aansprakelijkheid proefnemingen » - UMC Sint-Pieter, UVC Brugmann en UKZKF. 
De 3 percelen werden gegund aan de firma AMMA, voor een duur van 4 jaar, voor de gecontroleerde offertebedragen 
van respectievelijk 1.772.027,72 € incl. btw, 2 : 5.165.979,936 € incl. btw en 81.233,12 € incl. btw. 
 
8. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp « Shavers voor orthopedische ingrepen » voor 
rekening van IZZ. 
Mededingingsprocedure met onderhandeling 
Opdracht gegund aan ARTHREX SPRL, voor een duur van 4 jaar, voor een gecontroleerd offertebedrag van 
326.318,85 € incl. btw.  
 
9. Overheidsopdracht houdende « Farmaceutische specialiteiten op basis van rituximab » voor rekening van 
het irisnet. 
Open procedure.  
Perceel 1 « Farmaceutische specialiteiten op basis van rituximab voor intraveneuze toediening », aan de firma 
SANDOZ NV, voor een duur van 3 jaar, voor een gecontroleerd offertebedrag van 890.653,93 € (incl.6% btw). 
Perceel 2 « Farmaceutische specialiteiten op basis van rituximab voor subcutane toediening », aan de firma NV 
ROCHE SA, voor een duur van 3 jaar, voor een gecontroleerd offertebedrag van 1.153.736,26 € (incl.6% btw). 
 
10. Overheidsopdracht betreffende « Levering van farmaceutische specialiteiten op basis van langwerkende 
erythropoëtine (EPO) » voor rekening van het irisnet. 
Open procedure. 
Perceel 1 « Farmaceutische specialiteiten op basis van langwerkende erythropoëtine en terugbetaald in 
nierinsufficiëntie » gegund aan ROCHE SA, voor een duur van een jaar, dat tweemaal stilzwijgend verlengd kan 
worden voor een bijkomend jaar, voor het gecontroleerde offertebedrag van 402.164,00 € (incl. 6% btw); 
(Perceel 2 - zie punt 1 in de gestopte opdrachten in 2019). 
 
11. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp "Flexibele digitale thermometers" voor het iris-
netwerk. 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet 
van 17 juni 2016). 
Opdracht gegund aan WM SUPPLIES SPRL, voor een duur van 2 jaar, voor een gecontroleerd offertebedrag van 
150.282,00 € incl. btw. 
 

 Gestopte opdrachten in 2019 
 

1. Overheidsopdracht betreffende « Levering van farmaceutische specialiteiten op basis van langwerkende 
erythropoëtine (EPO) » voor rekening van het irisnet. 
Open procedure. 
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Er werd geen offerte geregistreerd voor het Perceel 2 « Farmaceutische specialiteiten op basis van langwerkende 
erythropoëtine en terugbetaald in chemotherapie », en daarom is er beslist om het niet te gunnen (overeenkomstig 
artikel 58, § 1 van de wet van 17 juni 2016) en het door middel van een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking te herlanceren (overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°c van de wet van 17 juni 2016 - zie 
punt 2 in de gelanceerde opdrachten in 2019). 
(Perceel 1 - zie punt 10 in de gestopte opdrachten in 2019). 
 
2. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de « Terbeschikkingstelling, plaatsing en 
onderhoud van 4 geautomatiseerde ketens voor urine-analyse met levering van reagentia » voor rekening 
van het LHUB-ULB. 
Open procedure. 
Overwegende dat de drie ingediende offertes in het kader van de bovengenoemde overheidsopdracht ongeschikt 
zijn omdat zij, zonder wezenlijke wijzigingen, kennelijk niet voorzien in de, in het bijzonder bestek omschreven 
behoeften en eisen van de aanbestedende overheid, is er beslist om deze niet te gunnen (overeenkomstig artikel 85 
van de wet van 17 juni 2016) en het door middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking te herlanceren (overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°c van de wet van 17 juni 2016 - zie punt 6 in de 
gegunde opdrachten in 2019) 
 

 In 2019 gelanceerde en in 2020 gegunde opdrachten 
 
1. Overheidsopdracht voor leveringen betreffende « Farmaceutische specialiteiten op basis van 
kortwerkende erythropoëtine (EPO) » voor rekening van het irisnet. 
Open procedure. 
Opdracht gegund aan ROCHE NV, voor een duur van 3 jaar, voor een gecontroleerd offertebedrag van 215.264,80 
€ incl. 6% btw. 
 
2. Overheidsopdracht betreffende « Levering van farmaceutische specialiteiten op basis van langwerkende 
erythropoëtine (EPO) en terugbetaald in chemotherapie » voor rekening van het irisnet. 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°c) van de wet 
van 17 juni 2016).  
Opdracht gegund aan AMGEN NV, voor een duur van 3 jaar, voor een gecontroleerd offertebedrag van 693.844,20 
€ incl. 6% btw. 
 
3. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de « Terbeschikkingstelling en onderhoud van 7 
bloedgasmeting analysators met reagentiacontract » voor rekening van IZZ. 
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (overeenkomstig artikel 41, §1, 1° 
van de wet van 17 juni 2016). 
Opdracht gegund aan WERFEN NV, voor een duur van 4 jaar, voor een gecontroleerd offertebedrag van 241.577,95 
€ incl. btw. 
 
4. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de « Levering, indienststelling en onderhoud van 
een digitale mammograaf met tomosynthese, van een scanner 128 coupes, een scanner voor cardiologisch 
gebruik en van een telegeleide radiologiezaal met mobiel met gedeelde detectie » voor rekening van IZZ en 
het UVCBrg. 
Open procedure.  
Perceel 1 « Levering, indienststelling en onderhoud van een digitale mammograaf met tomosynthese ». 
Perceel 2 « Levering, indienststelling en onderhoud van een scanner 128 coupes ». 
Perceel 3 « Levering, indienststelling en onderhoud van een telegeleide radiologiezaal met mobiel met gedeelde 
detectie ». 
Perceel 4 « Levering, indienststelling en onderhoud van een scanner 256 coupes voor cardiologisch gebruik ». 
Percelen 1, 3 en 4 gegund aan de firma SIEMENS HEALTHCARE NV, voor een gecontroleerd offertebedrag van 
respectievelijk 604.881,63 €, 856.213,36 € en 1.940.264,25 € incl. btw. 
Perceel 2 gegund aan de firma CANON MEDICAL SYSTEMS BELGIUM NV, voor een gecontroleerd offertebedrag 
van 1.033.367,83 €. 
De offertes omvatten een garantie van 2 jaar en het onderhoud voor 8 jaar. 
 

 Uitbestede opdrachten in 2019 
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1. Overheidsopdracht betreffende « Kantoorbenodigdheden en papier » voor rekening van het irisnet. 
Toetreding tot de aankoopcentrale van Leefmilieu Brussel, voor een duur van 3 jaar. 
 
2. Overheidsopdracht voor leveringen betreffende de « terbeschikkingstelling van zwart-wit 
kopieerapparaten en/of met onderhoud en volledige technische bijstand en levering van het 
consumptiemateriaal » voor rekening van het irisnet. 
Toetreding van de ziekenhuizen van het irisnet, afgezien van iris-Aankopen, tot de aankoopcentrale Creat (vroegere 
Farys). 
 
3. Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp « Leasewagen » voor rekening van de iris-Koepel. 
Toetreding tot de aankoopcentrale Creat (vroegere Farys). 

 
 Verlengde opdrachten in 2019 

 
1. Overheidsopdracht betreffende de « Levering van cassettes en het ter beschikking stellen en 
onderhouden van een platform voor moleculaire biologie van het type "point of care" dat de opsporing van 
multipele organismen mogelijk maakt bij een syndromische benadering van meningo-encefalitische en 
respiratoire aandoeningen » voor rekening van het LHUB-ULB. 
Open offerteaanvraag 
Opdracht gegund aan BIOMERIEUX BENELUX NV, voor een duur van 3 jaar, voor een gecontroleerd offertebedrag 
van 475.530,00 € incl. btw; 
Vervaldag op 7 oktober 2019 en verlenging met 2 extra jaren onder dezelfde logistieke en financiële voorwaarden. 
Nieuwe looptijd tot 7 oktober 2021. 
 
2. Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp « Vervoer van afnamen » voor rekening van het ULB 
en IZZ. 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
Perceel 1 « Transporten voor het ULB (volgens een vast uurrooster en op aanvraag) ». 
Perceel 2 « Transporten voor IZZ (volgens een vast uurrooster) ». 
Perceel 3 « Transporten voor IZZ (op aanvraag) ». 
De 3 percelen werden gegund aan de firma EMERGENCY MEDICAL DELIVERY SPRL, voor een duur van 2 jaar, 
voor een gecontroleerd offertebedrag van respectievelijk 209.629,19 €, 227.901,28 € en 104.04 € incl. btw. 
Vervaldag op 24 juli 2019 en verlenging met 2 extra jaren onder dezelfde logistieke en financiële voorwaarden. 
Nieuwe looptijd tot 24 juli 2021.  
 

 Beslissingen leveranciers in 2019 
 
1. Overheidsopdracht voor leveringen van « Blusapparaten » voor het hele iris-netwerk. 
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 
Perceel 1 « Verhuur en onderhoud van blusapparaten » en Perceel 2 « Onderhoud van bestaande blusapparaten » 
gegund aan de firma SICLI, voor een duur van 4 jaar, voor een gecontroleerd offertebedrag van respectievelijk 
142.873,90 € en 18.595,58 € incl. btw. 
Vervaldag op 4 januari 2019 en gewaarborgde voorwaarden door de firma, tot 2 maal, voor een extra jaar vanaf 1 
januari. Nieuwe looptijd tot 31 december 2020. 
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Conclusie 

 
Balans 2019 

Het is al ruim 17 jaar (2002-2019) geleden dat voor het eerst overheidsopdrachten georganiseerd werden 
om de aankoopvolumes van de ziekenhuizen van het irisnet samen te voegen. iris-Aankopen bundelt 
reeds zestien jaar lang de technische bekwaamheden van het personeel van het netwerk samen met 
zijn expertise op het vlak van geconsolideerde aankopen en overheidsopdrachten, zodat de 
personeelsleden beschikken over de meest efficiënte producten en modernste technologieën, voor een 
optimale behandeling van de patiënten. Kwaliteit en veiligheid voor de patiënten en het personeel aan 

de beste aankoopvoorwaarden dankzij de aanpak en benadering van het iris-netwerk. 
 
Op 31 december 2019, heeft iris-Aankopen 8 opdrachten gelanceerd, 3 opdrachten verlengd en 12 contracten afgesloten. Ze 
betroffen alle werkdomeinen van de iris-ziekenhuizen. Zo zijn er onder meer opdrachten geweest voor de levering van shavers 
voor orthopedische ingrepen, geneesmiddelen (Rituximab en kort- en langwerkende EPO), het ter beschikking stellen van 
coagulatietoestellen, geautomatiseerde ketens voor urine-analyse, bloedgasmeting analysators en de aankoop van medische 
beeldvorming uitrustingen. 
 
Samenstelling van het iris-Aankopen team op 31 december 2019: 
 

André BRAUNS  Verpleegkundig beheerder 
Jean DE MEERSMAN Aankoper 
Jean-Christophe GAUTIER  Directeur Aankopen 
Nabil HAYEF  Apotheker 
Alice NAVARRE  Apotheker beheerder 
Coralie PION Directiesecretaresse 
Jean-François SERVAIS Aankoper 
Carmen SANCHEZ  Directiesecretaresse 
Dirk THIELENS  Algemeen directeur a.i. 
Vincent VANDEVELDE Aankoper 
Serge VAN PRAET  Apotheker 
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Het toezicht over iris-Aankopen 
 

1. Overzicht van de dossiers van iris-Aankopen die in 2019 aan het toezicht van iris werden onderworpen 

Datum BRvB RvB Omschrijving     

24-01-19 x  Overheidsopdracht voor leveringen - « Shavers voor orthopedische ingrepen » voor rekening van IZZ - Beslissing om af te zien van de gunning en de opdracht te herlanceren.     

30-01-19 x  

Overheidsopdracht voor leveringen - Terbeschikkingstelling, plaatsing en onderhoud van twee immunoassay-automaten met levering van reagentia voor de analyse van chemische en serologische parameters voor rekening van het LHUB-
ULB - Gunningsbeslissing.     

   

Overheidsopdracht voor diensten - « Verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid van de ziekenhuizen, de medische aansprakelijkheid, de objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing, de objectieve aansprakelijkheid 
proefnemingen en de burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid » voor rekening van het irisnet, het UZC Brussel en het LHUB-ULB - Beslissing tot intrekking van de gunningsbeslissing van 23 oktober 2018.      

19-02-19 x  

Overheidsopdracht voor leveringen - « Terbeschikkingstelling, plaatsing en onderhoud van 4 geautomatiseerde ketens voor urine-analyse met levering van reagentia » voor rekening van het LHUB-ULB - Beslissing om de opdracht niet te 
gunnen.      

27-02-19 x  

Overheidsopdracht voor diensten - Verzekeringen algemene burgerlijke aansprakelijkheid van de ziekenhuizen, de medische aansprakelijkheid, de objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing, de objectieve aansprakelijkheid 
proefnemingen en de burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid voor rekening van het irisnet, het UZC Brussel en het LHUB-ULB - Gunningsbeslissing.      

 x  Overheidsopdracht voor leveringen - Farmaceutische specialiteiten op basis van rituximab voor rekening van het irisnet - Beslissing om de opdracht te lanceren.      

 x  Beslissing van de Algemeen directeur om toe te treden tot de aankoopcentrale FARYS.      
27-03-19  x Activiteitenverslag 03/2018 en 01/2019.      

05-04-19 x  

Overheidsopdracht voor leveringen - « Terbeschikkingstelling, plaatsing en onderhoud van 4 geautomatiseerde ketens voor urine-analyse met levering van reagentia » voor rekening van het LHUB-ULB - Beslissing om de opdracht te 
lanceren.      

 x  Overheidsopdracht voor leveringen - « Farmaceutische specialiteiten op basis van kortwerkende erythropoëtine (EPO) voor rekening van het irisnet - Beslissing om de opdracht te lanceren.      

 x  Overheidsopdracht voor leveringen - « Farmaceutische specialiteiten op basis van langwerkende erythropoëtine (EPO) » voor rekening van het irisnet - Beslissing om de opdracht te lanceren.      
17-05-19 x  Overheidsopdracht voor leveringen houdende « Farmaceutische specialiteiten op basis van rituximab » voor rekening van het irisnet.      
21-06-19 x  Overheidsopdracht voor leveringen - « Terbeschikkingstelling, plaatsing en onderhoud van 4 geautomatiseerde ketens voor urine-analyse met levering van reagentia » voor rekening van het LHUB-ULB - Gunningsbeslissing.      
26-06-19  x Jaarlijks activiteitenverslag 2019 – jaar 2018 - rekeningen 2018.      
06-09-19 x  Overheidsopdracht voor leveringen - Terbeschikkingstelling, plaatsing en onderhoud van coagulatietoestellen voor routine- en speciale analyses met levering van reagentia - percelen 1 en 2 - Gunningsbeslissing.      
13-11-19 x  Overheidsopdracht voor leveringen - Aankoop van Shavers voor orthopedische ingrepen - Gunningsbeslissing      

 x  

Overheidsopdracht voor leveringen - Levering, indienststelling en onderhoud van een digitale mammograaf met tomosynthese, van een scanner 128 coupes, een scanner voor cardiologisch gebruik en van een telegeleide radiologiezaal 
met mobiel met gedeelde detectie voor rekening van IZZ en het UVCBrg -  Beslissing om de opdracht te lanceren.      

13-12-19 x  Overheidsopdracht voor leveringen - Levering van farmaceutische specialiteiten op basis van langwerkende erythropoëtine (EPO) - (Perceel 1) - Gunningsbeslissing / (Perceel 2) -  Beslissing tot afzien en herlancering.      
18-12-19  x Activiteitenverslag 202-03 2019 - Begroting 2020      
  x Verlenging van de missie van de heer Dirk Thielens als AD a.i tot 30/06/2020      
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De jaarrekeningen 
 

iris-Aankopen: balans op 31 december 2019 

De vereniging iris-Aankopen voert een gedeeltelijk dubbele boekhouding, in overeenstemming met de wet van 17 juli 
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen. 
 
De op 31 december 2019 vastgestelde rekeningen worden afgesloten met een lichte winst van 24.132 €; er wordt 
voorgesteld om deze aan het overgedragen resultaat toe te voegen. Het balanstotaal bedraagt 969.044 €. 
 
Inzake de waarderingsregels zij erop gewezen dat alle investeringen volledig ten laste van het jaar van aankoop 
worden afgeschreven. 
 
Het saldo aan vorderingen bedraagt 294.343 €. Het betreft hoofdzakelijk de bedragen van de Management fee. 
  
De liquide middelen bedragen 658.876 € op 31.12.2019 waarvan 438.706 € op een Treasury+-rekening 
(spaarrekening) is geplaatst. 
 
De in 2018 gestarte reorganisatie heeft geleid tot een afname van het personeelsbestand (er zijn aanwervingen 
geweest aan het einde van het jaar en begin 2020) en het gebruik van een ontslagvoorziening van 50.000 € die is 
opgenomen in de rekeningen van 2018.  
 
De over te dragen opbrengsten bestaan uit de Management fee van het eerste trimester 2020 waarvoor vooraf 
facturering gebeurt.  
 
Bij dit verslag worden de rekeningen gevoegd in Nationale Bank-formaat evenals het verslag van onze 
bedrijfsrevisor.  
 
 

 
 
.  
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BTW-EENHEID 1000 

 

De BTW-eenheid 1000 wordt aangemerkt als één belastingplichtige en is in de plaats gesteld van haar leden 
ten aanzien van alle rechten die aan laatstgenoemden zijn verleend of alle 
verplichtingen die hen zijn opgelegd door of ten uitvoering van het BTW-Wetboek.  
 
De leden van de BTW-eenheid 1000 zijn de Stad Brussel (die de Eenheid 1000 vertegenwoordigt), het OCMW van 
Brussel, de Brusselse keukens, de iris-ziekenhuizen, (Iris Ziekenhuizen Zuid, UVC Brugmann, UMC Sint-Pieter, 
Bordet Instituut en het UKZKF), het ULB, de Koepelvereniging iris, de vereniging iris-Aankopen, het UZC Brussel. 
 
De overeenkomst voor de werking van de BTW-eenheid « Eenheid 1000 » en ter bepaling 
van de rechten en plichten van de leden van de BTW-eenheid voorziet in haar artikel 10: 
« 10.1. Ten opzichte van de Belgische btw-administratie zijn de partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden 
van de btw-eenheid, ontstaan gedurende de periode dat ze er lid van zijn. 
10.2. De partijen komen echter onderling overeen dat ze individueel aansprakelijk blijven voor de betaling van de 
btw-schuld waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. 
10.3. De vertegenwoordiger die de btw-schuld van de btw-eenheid zou hebben betaald aan de Belgische btw-
administratie, heeft het recht om het deel dat ze verschuldigd zijn te eisen van de andere leden. De partijen komen 
overeen dat de uitoefening van dit recht kan plaatsgrijpen na uitsluiting of terugtrekking van een lid ».  
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iris-Aankopen - Bijlagen 
 

 
 

1. Het verslag van de bedrijfsrevisor - RSM 

 

2. Jaarverslag 2019 betreffende de transparantie van de verloningen en voordelen van de 

Brusselse openbare mandatarissen 

 
Dit verslag is gebaseerd op de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de 
bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen. Voor 2019 werden volgende elementen 
hierin opgenomen: 
 
1) Overzicht van de aanwezigheden op vergaderingen, vergoedingen en voordelen van alle aard alsook de 

representatiekosten.  

2) Lijst van de reizen van de openbare mandatarissen  

3) Inventaris van de overheidsopdrachten  

4) Lijst van de subsidies toegekend aan iris-Aankopen 
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Bijlage 2. 

1) Overzicht van de aanwezigheden op vergaderingen, vergoedingen en voordelen van alle aard alsook de representatiekosten. 

NAAM Voornaam 
Rijksregisternum

mer 
Taalrol Adres Nr. PC STAD Type mandaat of afgeleide functie 

Bezoldigd of 
onbezoldigd mandaat 

Begin Einde 
Totaal aantal 

vergaderingen 

WITMEUR Renaud 690514.003.91 FR Rue Colonel Chaltin 103 1180 Ukkel Voorzitter van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 31/12/2019 3 

BOUSSET Sven 740404.091.13 NL Ijzerplein  
3 

bus01
3 

1000 Brussel Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 21/06/2019 0 

COLIN Olivier 870522.387.39 FR 
Avenue du 11 

Novembre 
76 

bte 7 
1040 Etterbeek Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 13/12/2019 31/12/2019 2 

DEFECHE Laure-Mélanie 791027.260.77 FR Avenue des Gaulois 1 1040 Etterbeek Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 21/06/2019 3 

EMMERY Isabelle 660703.396.76 FR Avenue Nellie Melba 59 1070 Anderlecht Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 31/12/2019 4 

LOIJENS Micheline 460718.164.20 FR Avenue de l’Orée 
12 

bte 10 
1000 Brussel Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 13/12/2019 31/12/2019 2 

OBERWOITS Jacques 510216.163.54 FR Avenue du Pérou  39 1000 Brussel Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 21/06/2019 3 

SCHOENMAECKERS Jeroen 830921.319.81 NL Steylsstraat 
77 

bus 14 
1020 Brussel Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 13/12/2019 31/12/2019 2 

WERY Etienne 691104.237.05 FR Rue Vanderschrick 
15 

bte2 
1060 Sint-Gillis Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 31/12/2019 5 

COOMANS DE 
BRACHENE 

Geoffroy 770124.219.06 FR Rue aux Laines 13 1000 Brussel Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 01/01/2019 21/06/2019 3 

GÜLES Filiz 680315.316.04 FR 
Boulevard 

Lambermont 

153 
Bte 

ERTC 
1030 Schaarbeek Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 13/12/2019 31/12/2019 2 

HOUBA Delphine 850528.282.19 FR Quai du Chantier 
7 

bte3 
1000 Brussel Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 21/06/2019 0 
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NAAM Voornaam 
Rijksregisternum

mer 
Taalrol Adres Nr. PC STAD 

Type mandaat 
of afgeleide functie 

Bezoldigd of 
onbezoldigd mandaat 

Begin Einde 
Totaal aantal 

vergaderingen 

LAPORTE Caroline 760423.446.03 FR Rue de la Cité 38/1e 1050 Elsene 
Plaatsvervangend lid van de AV en de 

RvB 
Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 21/06/2019 0 

MEJBAR Mounia 730620.302.91 FR 
Place du Jardin aux 

Fleurs 
3 

bte004 
1000 Brussel Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 21/06/2019 0 

OURIAGHLI Mohamed 671121.295.74 FR 
Avenue de la 

Bugrane 
118 1020 Brussel Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 13/12/2019 31/12/2019 2 

ONKELINX Laurette 581002.308.47 FR Rue de Payot 13 1380 Lasne Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 13/12/2019 31/12/2019 0 

PARDONGE Josiane 470124.296.75 FR Rue Général Henry 16 1040 Etterbeek Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 21/06/2019 3 

RIGAUX Isabelle 680927.234.59 FR Rue du Craetveld 53 1120 Brussel Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 13/12/2019 31/12/2019 2 

SPINETTE Jean 720108.081.34 FR Rue Emile Feron 180 1060 Sint-Gillis Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 13/12/2019 31/12/2019 2 

TOLLET Robert 460326.425.73 FR 
avenue Jacques 

Pastur 
148 1180 Ukkel Lid van de AV en de RvB Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 21/06/2019 0 

RILLAERTS Stéphane 630429.375.09 FR 
 
 Chemin du Croiseau   
 

73 7060  Horrues 
Plaatsvervangend lid van de AV en de 

RvB 
Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 21/06/2019 1 

BOCQUET Martine  550902.420.59 FR Rue Timmermans 77 1190 Vorst Regeringscommissaris Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 21/03/2019 1 

MEZOULI Mohamed 751121.279.64 FR 
Avenue de la 

Réforme 
62 1083 Ganshoren Regeringscommissaris Onbezoldigd mandaat 21/06/2019 21/06/2019 2 

DIERICK Michel 610915.205.10 FR Dorpstraat 83D 1785 Merchtem Regeringscommissaris Onbezoldigd mandaat 13/12/2019 31/12/2019 2 

SAVELKOUL Ethel 690712.212.53 NL Hoornstraat 90 1040 Etterbeek Commissaris van het Verenigd College Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 31/12/2019 5 

HACKEN Laurent 840316.309.26 FR 
Avenue Général 

Dumonceau  
71 1190 Vorst Commissaris van het Verenigd College Onbezoldigd mandaat 1/01/2019 21/06/2019 1 
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2) Lijst van de reizen van de openbare mandatarissen: geen reizen. 

3) Inventaris van de overheidsopdrachten: geen opdrachten. 

4) Lijst van de subsidies toegekend aan iris-Aankopen: geen subsidies. 

 
 
 
 


