
Procedure 

Publicatie
15 juli 2022

Nota van Inlichtingen 
Deadlines indienen vragen  
29 juli & 26 augustus 2022 
Publicatie 
12 aug & 9 sep 2022

Inschrijvingen binnen 
19 september 2022

Voorlopige gunning
30 november 2022

Definitieve gunning 
22 december 2022  
(indien geen bezwaar)

Indicatieve startdatum 
1 februari 2023

Aanbesteding analysecapaciteit laboratoria 
Het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil ook na februari 2023 over voldoende testcapaciteit beschikken. Daarom wordt een 

nieuwe Europese aanbestedingsprocedure gestart voor het contracteren van zogenoemde NAAT-testen. Hier vallen onder meer PCR-testen onder. 

Indeling analysecapaciteit aanbesteding 
Indeling in twee schillen van testanalyses:
Schil 1:  maximaal landelijk 15.000 analyses per dag.  

De omvang van de opdracht per perceel in schil 1 ligt tussen de 220 - 1500 analyses per dag. 
Schil 2:  Landelijk 15.000-60.000 analyses per dag.  

Schil 2 wordt geactiveerd als testvraag hoger is dan 15.000 per dag. De omvang van de 
opdracht per perceel in schil 2 ligt tussen de 8520 - 13.640 analyses per dag. 

Totale capaciteit schil 1 & 2 is maximaal 60.000 analyses per dag. 

Percelen en geografische regio’s
• Indeling in 24 percelen, overeenkomend met de GGD-regio’s (muv regio Amsterdam) in schil 1.
• Vier geografische regio’s: noord, midden, west en zuid in schil 2. 

Inschrijven percelen
• Iedere inschrijver mag op maximaal twee percelen inschrijven.
• Schil 1: inschrijven op maximaal twee percelen mogelijk.
• Schil 2: inschrijven op één perceel mogelijk.
• Ook mogelijk: inschrijven op één perceel uit schil 1 en één perceel uit schil 2. 
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Voor meer informatie over de Europese aanbesteding laboratoriumtesten kunt u terecht op www.diensttesten.nl


