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Samenvatting 
 
Overheidstelecommunicatie 2010 (OT2010) is een programma dat overheidsbrede 
aanbestedingen verzorgt op het gebied van telecommunicatie. OT2010 is de opvolger van 
OT2006, dat in de afgelopen jaren voor ruim 150 overheidorganisaties telecomdiensten 
aanbesteedde. De eerste aanbestedingen onder de vlag van OT2010 worden in het voorjaar van 
2010 gepubliceerd. 
 
Gemeenten kunnen deelnemen aan OT2010. Wij adviseren u kennis te nemen van de 
mogelijkheden en voordelen die OT2010 uw gemeente kan bieden, met name:  
de schaalvoordelen van gezamenlijk aanbesteden;  
een goed portfolio aan telecomdiensten; 
besparing van de kosten van een aanbestedingsprocedure. 
Deelnemen aan OT2010 is gratis: de kosten voor de aanbestedingen worden gedragen door de 
rijksoverheid. 
 
De eerste prioriteit van OT2010 is de aanbesteding van vaste en mobiele telefonie. Als u aan die 
aanbesteding deel wilt nemen, kunt u zich tot half maart 2010 inschrijven. Meer informatie over 
OT2010 vindt u ook op www.ot2010.nl 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Gezamenlijk aanbesteden heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. De voordelen 
zijn dan ook groot: een gezamenlijke aanbestedingsprocedure is goedkoper dan dat elke 
gemeente het voor zich moet doen en door samenwerking kan een groter contract in de markt 
worden gezet, waardoor betere condities en scherpere tarieven bedongen kunnen worden. 
Bovendien kan gezamenlijk aanbesteden ook de samenwerking op andere vlakken bevorderen. 
 
OT2010: een beproefd recept voor gezamenlijk aanbesteden 
Eén van de oudste initiatieven op het gebied van gezamenlijk aanbesteden is de aanbesteding 
van telecommunicatie. Sinds 2000 maakt een groot aantal overheidsorganisaties gebruik van 
gezamenlijk aanbestede overeenkomsten die onder de naam OT (Overheidstelecommunicatie) in 
de markt werden gezet. Waar het in 2000 alleen nog om de ‘telefoontikken’ ging, werden in 2006 
ook telefooncentrales en dataverkeer aanbesteed. En met succes. De deelnemende overheden 
bespaarden niet alleen op de kosten voor de aanbestedingen zelf, maar bellen door de bundeling 
van hun inkoopvolume nu vijftig tot zestig procent goedkoper. En minstens zo belangrijk: zij weten 
zich verzekerd van een breed portfolio aan telecomdiensten. Het OT2006-project won vorig jaar 
de ICT Aanbestedings Award. Aan de OT2006-aanbestedingen deden in het totaal meer dan 150 
overheidsorganisaties mee. 
OT2010 is de opvolger van OT2006.  OT2010 concentreert zich in eerste instantie op de 
aanbesteding van vaste en mobiele telefonie. 
 
Voordelen van deelname 
Deelnemen aan OT2010 biedt uw gemeente de volgende voordelen: 

- Aanzienlijke besparing op de kosten voor uw telecomdiensten. Door deel te nemen 
aan OT2010 profiteert u van de scherpe tarieven die de rijksoverheid, op basis van haar 
inkoopvolume, kan bedingen.  

- kwalitatief goede telecomdiensten. OT2010 speelt in op de laatste ontwikkelingen in de 
markt, bijvoorbeeld op het gebied van mobiele datacommunicatie; 

- geen aanbestedingskosten. Die kosten worden gedragen door de initiatiefnemer, de 
rijksoverheid. De besparing die u hiermee realiseert is aanzienlijk, omdat het aanbesteden 
van telecomdiensten hoogwaardige technologische, commerciële en juridische 
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deskundigheid vereist. Deskundigheid die veel gemeenten niet zelf in huis hebben en 
(duur) moeten inkopen. 

 
Meer informatie 
Eind 2009 maakt het programmateam meer bekend over de inhoud van de OT2010-
aanbestedingen. Dat begint met de publicatie van het strategiedocument. In dat document staat 
welke diensten OT2010 gaat aanbesteden, hoe die diensten zijn onderverdeeld in clusters en wat 
de looptijd van de overeenkomsten is. Het strategiedocument vormt de basis voor alle latere 
aanbestedingsstukken. Begin 2010 volgt het concept-programma van eisen voor vaste en mobiele 
telefonie. Het strategiedocument en het concept-programma van eisen worden gepubliceerd op 
afgeschermde gedeelten van de OT2010-website (www.ot2010.nl). Om toegang te krijgen tot die 
afgeschermde gedeelten, zijn een inlognaam en een wachtwoord nodig. Die kunnen geheel 
vrijblijvend worden aangevraagd op de homepage van de website, onder ‘aanvragen inlognaam’. 
 
Inschrijven voor deelname 
De eerste aanbestedingen onder de vlag van OT2010, die voor vaste en mobiele telefonie, 
worden in het voorjaar van 2010 gepubliceerd. Overheden die deel willen nemen aan deze 
aanbestedingen hebben tot half maart om zich in te schrijven als deelnemer. De ervaring leert dat 
overheden die de mogelijkheid van deelname pas ná publicatie van het concept-programma van 
eisen binnen hun organisatie agenderen, in tijdnood kunnen komen. De interne besluitvorming 
neemt vaak meer tijd in beslag dan voorzien. Ons advies is dan ook om OT2010 nu al op de 
agenda te zetten, zodat besluitvorming over deelname vóór half maart kan worden afgerond. 
 
Vragen 
Heeft u na het lezen van deze brief en een bezoek aan de website van OT2010 nog vragen, dan 
kunt u contact opnemen met het programmateam van OT2010. Het programmateam is bereikbaar 
via postbus@ot2010.nl of, tijdens kantooruren, via 088 426 04 00. 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 




