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I. ALGEMENE BEPALINGEN 

I.1. LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING 

 

Geen afwijkingen. 

 

I.2. AANBESTEDENDE OVERHEID 

1. Deze opdracht wordt uitgeschreven door het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse 
Regering, bij delegatie, in de persoon van de Vlaamse minister bevoegd voor het Ministerie van Mobiliteit 
en Openbare Werken. 
 

2. Volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van deze opdracht: 
 
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken  
Afdeling Beleid cel Vlaams-Brabant 
VAC Dirk Bouts 
Diestsepoort 6 bus 82 
3000 Leuven 

 
Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd, behoudens toepassing 
van punt 3 hierna. 
 
Er wordt een infovergadering gehouden m.b.t. deze opdracht. Deze infovergadering zal doorgaan op 6 
februari 2017 om 10u in VAC Gebouw, Diestsepoort 6,  Leuven, vergaderingzaal 4b. Op deze 
infovergadering worden de gestelde vragen beantwoord i.v.m. dit bestek. Deze vragen dienen ten laatste 
op 2 februari 2017 schriftelijk bezorgd te worden op e-mail-adres Jaak.boon@mow.vlaanderen.be en 
mark.thoelen@mow.vlaanderen.be. 
 

 
3. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de 

Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. 
Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, 
overdracht van schuldvordering of een ander exploot. 
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Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of 
in pand gegeven. 

I.3. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT 

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006. 
 
Om de mobiliteit rond  Brussel te verbeteren, heeft de Vlaamse Regering na overleg met het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, lokale besturen en heel wat stakeholders de plannen voor de optimalisatie van de Ring 
rond Brussel van de zone tussen E40 Kust tot E40 Leuven goedgekeurd. Er is gekozen voor meer 
verkeersveiligheid en een verbeterde doorstroming door een scheiding van doorgaand en lokaal verkeer.  
 
Op vraag van de Vlaamse Regering wordt er door de Vlaamse Instanties een actieplan uitgewerkt om het 
onderliggende wegennet te ontlasten. Deze projecten hebben betrekking op gemeenten in heel de Vlaamse 
Rand en beperken zich niet enkel tot de gemeenten die grenzen aan het noordelijk gedeelte van de R0 (het 
projectgebied). In dit actieplan wil men de ontlasting van het onderliggende wegennet ten gevolge van de 
geoptimaliseerde infrastructuur duurzaam verankeren. 
Eén actiepunt daarvan is het nemen van maatregelen tegen sluipverkeer om de mobiliteit in de regio onder 
controle te krijgen.  Met behulp van (historische) Floating Car Data (FCD) worden gegevens van auto’s 
verzameld die onderweg zijn. Deze gegevens geven een reëel beeld van de verkeerstromen, tot zelfs op 
straatniveau.  
 
Op basis van vast gestelde problemen worden er initiatieven genomen om bovenlokaal oplossingen te zoeken 
voor het fenomeen van het sluipverkeer. In functie van de meest acute gemelde problemen met ongewenst 
verkeer, kan dan een verkeersbeeld opgevraagd worden, bij wijze van nulmeting. Nadien wordt een maatregel 
genomen, waarna dan weer een nieuw beeld kan opgevraagd worden om de verschuiving in de 
verkeersstromen vast te stellen.  
 
Deze dataverzameling en opvraging wordt tevens benut in het kader van de beleidsmatige keuzes  voor de 
globale aanpak en planning  van de aanleg van de R0.  Bijvoorbeeld verkeersstromen langs op en afritten, en 
de aansluiting met het onderliggend wegennet.  
Dit alles is immers nauw verbonden met de sluipverkeerproblematiek. 
 
Tot slot kunnen deze data eveneens ondersteunend worden ingezet in verband met de planning en organisatie 
van eventuele aanleg van P+R in de Vlaamse Rand. 
 
 
 
De opdracht omvat geografisch het projectgebied van de optimalisatie van de Ring 0. (Zie onder.) 
Het betreft de gemeentes Dilbeek, Asse, Opwijk, Merchtem, Wemmel, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Zemst, 
Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem, Kraainem en Kortenberg. 
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Als verplichte optie wordt het geografisch gebeid van de gemeentes Hoeilaart, Tervuren, Overijse en 
Huldenberg toegevoegd.  Deze optie kadert tevens in de globale benadering van het sluipverkeer in de 
Vlaamse Rand, en sluit aan op het globale projectgebied. 
 
De looptijd  bedraagt 1  jaar, te starten drie maanden na gunning.  Rekening houdende met de gebruikelijke 
termijnen, ramen we de start  op 1 juni  2017 .  
 

 
 
 
 
 
 

OPTIEOPTIEOPTIEOPTIE    
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I.4. GUNNINGSWIJZE 

De gunning van deze opdracht gebeurt via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking, op basis van artikel 26, § 2, van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006. 
 

I.5. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN 

Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: 
 

- Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 
2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); 

 
- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna: KB 

Plaatsing); 
 

- Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van 
de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering); 
 

- Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013. 

 
U kunt deze regelgeving terugvinden op: 
http://overheid.vlaanderen.be/regelgeving-overheidsopdrachten 
 

I.6. TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN EN PLANNEN 

Niet van toepassing. 
 

I.7. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 

 
1. De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de 

aanbestedende overheid. 
 
Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend 
beëdigde, vertaling eisen. 
 

2. De aanbestedende overheid staat het gebruik van elektronische middelen toe voor het uitwisselen 
van schriftelijke stukken (andere dan de offertes), zowel in het kader van de plaatsing als van de 
uitvoering van de opdracht. 
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De indiening van de offertes moet evenwel verlopen volgens de voorschriften vermeld in A.3.2. 
 
De aanbestedende overheid vraagt aan de inschrijvers om op het offerteformulier aan te duiden of 
zij bereid zijn om schriftelijke stukken te ontvangen via elektronische middelen, zowel in kader van 
de plaatsing als van de uitvoering van de opdracht.  
 

3. De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming 
van de anti-discriminatiewetgeving. 
Zie de bepalingen inzake non-discriminatie onder A.1.1. en B.6.1. 

 
4. Door het indienen van zijn offerte verklaart de dienstverlener dat hij zich voorafgaandelijk uitvoerig 

en volledig heeft geïnformeerd i.v.m. deze opdracht. Derhalve zijn in de offerteprijs alle kosten 
voor het uitvoeren van deze specifieke opdracht inbegrepen. 

 
 

 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
  6  

II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 

A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT 

 

A.1. SELECTIE  

A.1.1. UITSLUITING EN BELANGENVERMENGING (ART. 61 TOT EN MET 64 KB PLAATSING) 

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te 
bevinden, zoals bedoeld in art. 61. 
 
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, de jaarrekeningen, het attest 
van fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische weg op conform art. 60, §1. 
 
Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die zich samen als een combinatie kandidaat 
stellen. 
 

- de Belgische inschrijver:  een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste 
tijdstip van ontvangst van de offertes; 
 

- de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving 
van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waarin 
bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van 
de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de 
bijdragen voor sociale zekerheid. 
 

- de buitenlandse inschrijver: alle in bovenstaande artikelen vermelde attesten en uittreksels of 
evenwaardige documenten, uitgereikt door het betrokken land (RSZ-attest, attest fiscale schulden, 
uittreksel strafregister, attest niet-faling,…). 
Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle 
uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd 
worden, of indien hierin niet wordt voorzien, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een 
gerechtelijk of overheidsinstantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of 
herkomst. 
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- de Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro in de zin van art. 
62, § 1 KB Plaatsing, of een achterstallige fiscale schuld heeft van meer dan 3.000 euro in de zin van art. 
63, § 2 KB Plaatsing: alle inlichtingen waaruit blijkt dat de inschrijver één of meer schuldvorderingen bezit 
op een aanbestedende overheid of overheidsbedrijf, in de zin van deze artikelen; 

 
 
Non-discriminatie: 

 
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke 
fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht 
van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele 
integriteit aantast.  
 
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een 
misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de 
procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: 
 

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en 
gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van 
discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van 
bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van 
discriminatie tussen vrouwen en mannen; 

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 
Belangenvermenging: 
 
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid 
te bevinden, zoals bedoeld in art. 64 KB Plaatsing. 
 

A.1.2. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (ART. 67, 68 EN 72 KB PLAATSING) 

Financiële en economische draagkracht 
 
De inschrijver toont zijn financiële en economische draagkracht aan door het voorleggen van: 

1) passende bankverklaringen waaruit een gezonde financiële toestand blijkt of het bewijs van 
verzekering tegen beroepsrisico’s. 

2) een verklaring betreffende de omzet van de inschrijver evenals de omzet die gerealiseerd werd door 
de uitvoering van identieke, gelijkaardige of voor dit project relevante studieopdrachten gedurende de 
laatste drie boekjaren. De omzet wordt gecertificeerd door een bedrijfsrevisor of een erkende 
accountant. 
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Technische bekwaamheid 
 
 
De minimale vereisten qua technische bekwaamheid zijn: 
 

1) Het aantonen van de nodige ervaring met het verzamelen,  verwerken en analyseren van Floating Car 
Data (FCD), en dit binnen de Europese Unie. 
 

2) Het aantonen van effectiviteit van de ingezette technologie om de opdracht tot een goed einde te 
brengen. Specifiek op het beschreven werkgebied binnen de Vlaamse Rand ; en zo nodig het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

 
o De verzamelde of aangeboden data moeten niet enkel relevant zijn voor het hoofdwegennet, 

maar eveneens voor het onderliggende wegennet binnen Vlaanderen. Dit tot op een niveau 
van wijkontsluiting. 

o Zo mogelijk word ook data op rijstrookniveau weergegeven. Dit laat toe de detailanalyse 
rechtsaf/linksaf  of rechtdoor correct te kunnen maken.  

o De verzamelde data moeten eveneens bruikbaar zijn voor een ‘Herkomst Bestemming 
analyse.’  Het staat de aanbieder vrij hiervoor gecumuleerde data te benutten over een 
langere periode . 

 
3) Het aantonen van technisch en/of organisatorische capaciteiten om de continuïteit en gevraagde 

kwaliteit binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijn en tijdsvenster te garanderen. 
 

o Aanbieden van eventuele online tools of webanalyses. 
 
De inschrijver toont die aan door het voorleggen van minimaal drie (3) soortgelijke opdrachten waaruit blijkt 
dat de inschrijver de nodige ervaring heeft met het verwerken en analyseren van Floating Car Data (FCD). De 
inschrijver toont aan dat hij vergelijkbare projecten reeds tot een goed einde heeft gebracht.  
De inschrijver kan hiervoor enkel verwijzen naar opdrachten uitgevoerd binnen de EU, en indien de technische 
en commerciële diensten zoals toegepast binnen de EU, ook in het kader van deze opdracht kunnen worden 
toegepast. 
 
De inschrijver omschrijft de ingezette technologie en organisatiemethode. Hij toont aan dat hij het in het 
bestek gevraagde resultaat kan bekomen, met respect voor de uitvoeringstermijn en beschikbaarheids- en 
kwaliteitseisen. Per referentie dient volgende informatie te worden aangegeven: 
 

o Opdrachtgever 
o Contactpersoon & contactgegevens 
o Korte omschrijving van de opdracht   
• datum van de opdracht 
• beoogde doelstelling van Floating Car Data 
• omvang opdracht 
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• gebruikte toepassing(en) (reistijd/snelheid, verkeersvolumes, herkomst bestemmingsrelaties, 
routeverdeling én filedetectie). 
• gehanteerde timing 
• wijze waarop de resultaten werden aangereikt 
• tot op welk niveau werden kaartdata aangereikt (niveau van de kaartlayer) 

 

A.1.3. BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN (ART. 74 KB PLAATSING) 

a)  De inschrijver kan zich, met het oog op de kwalitatieve selectie uit A.1.2. beroepen op de draagkracht van 
onderaannemers of andere entiteiten). In dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan 
zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor 
de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver. 
 

b)  De dienstverlener is verplicht de onderaannemers in te zetten waarop hij zich heeft beroepen in het kader 
van de kwalitatieve selectie. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de 
toestemming van de aanbestedende overheid. 

 
Deze onderaannemers of entiteiten mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals 
bedoeld in artikel 61 KB Plaatsing. 
 
Voor deze onderaannemers of entiteiten moeten eveneens de toe te voegen documenten bedoeld onder 
A.1.1. toegevoegd worden aan de offerte. 

A.2. MODALITEITEN 

A.2.1. PERCELEN (ARTS. 11, 54, § 2 EN 89 KB PLAATSING) 

Niet van toepassing. 
 

A.2.2. VARIANTEN (ART. 9 KB PLAATSING) 

Het indienen van varianten is niet toegestaan. 
 

A.2.3. OPTIES (ART. 10 KB PLAATSING) 

Het indienen van vrije opties is toegestaan. 
De inschrijver is verplicht om voor elke verplichte optie een bod te doen. 
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Het bod voor opties wordt afzonderlijk vermeld in de offerte. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan dat het 
om opties gaat. 
 
We hernemen hierbij de onderstaande beschrijving zoals boven vermeld onder 1.3. 
 
De opdracht omvat geografisch het projectgebied van de optimalisatie van de Ring 0. (Zie onder.) 
Het betreft de gemeentes Dilbeek, Asse, Opwijk, Merchtem, Wemmel, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Zemst, 
Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem  en Kortenberg. 

 
 
 
Als optie worden de gemeentes Hoeilaart, Tervuren, Overijse en Huldenberg toegevoegd.   
Wat de gemeenten grenzend aan het BHG betreft, dient de opdrachtnemer eveneens de globale verkeersdata 
van het BHG te kunnen aanbieden. In onderhavig geval niet voor eventuele sluipverkeermaatregelen, maar ter 
analyse van bepaalde verkeersstromen in Vlaanderen. We ramen deze grensoverschrijdende zone op 5 km 
vanaf de grens van Vlaanderen richting BHG. In elk geval dient de herkomst van het verkeer komende van uit 
het BHG te worden aangegeven.  

OPTIEOPTIEOPTIEOPTIE    
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A.3. OFFERTE – OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD 

A.3.1. OPENING EN INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 51 KB PLAATSING) 

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is 20  februari 2017  om 11u45. 
 
De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite 
https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, § 1 van het 
KB Plaatsing. 

 

De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend 
moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening. 
 
Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de 
nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de 
statuten, volmacht,…). 
 
Indien meerdere personen samen moeten optreden (gezamenlijke uitoefening van bevoegdheid binnen de 
onderneming, indiening van offerte door een combinatie),  moeten zij elk een geldige gekwalificeerde 
elektronische handtekening plaatsen ofwel moet uit de toegevoegde documenten de machtiging blijken om 
namens meerdere personen of ondernemingen de offerte elektronisch te ondertekenen. 
 
Een gescande handtekening is onvoldoende. 

 
Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van een Belgische eID, of 
een gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private actoren. 
Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie: 
http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten 
 
Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website 
http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00. 
 
Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich op zijn roerende en onroerende goederen 
tot de uitvoering van de in dat bestek beschreven opdracht, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden 
ervan. 
In geval van indiening van een offerte door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid verbindt elke 
deelnemer aan de combinatie zich hoofdelijk. 
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A.3.2. VORM EN INHOUD OFFERTE 

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en inventaris moet invullen op het bij 
dit bestek behorende formulier. 
 
Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier en de inventaris, 
bij de offerte gevoegd moeten worden 
   
alle documenten in het kader van selectie (zie A.1.); 

• De documenten die vereist zijn voor de gunning; 

• Desgevallend: de voordracht van onderaannemers en de verbintenis van die onderaannemers om een 
welbepaald gedeelte van de opdracht uit te voeren; 

• Het bewijs dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd zijn om 
de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen (art. 82, §3 K.B. Plaatsing). Dit gebeurt 
naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van één van de volgende documenten: 

o uittreksel of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de vertegenwoordigingsbevoegdheid en 
een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals 
verschenen in het Belgisch Staatsblad, houdende benoeming van de bestuurders; 

o volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan een 
ander persoon; 

o voorleggen van benoemingsbesluit van zaakvoerder; 
o andere documenten ter staving van de bevoegdheid. 

 
 
 
 

A.3.3. VOORDRACHT VAN ONDERAANNEMERS (ART. 12 KB PLAATSING EN ART. 12 KB UITVOERING) 

De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en de 
identiteit van de onderaannemers die hij voorstelt. 
 
De dienstverlener is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de 
opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de 
aanbestedende overheid. 
 
 

A.3.5. VERBINTENISTERMIJN (ART. 57 KB PLAATSING) 

De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderd twintig kalenderdagen, 
ingaand de dag na de uiterste ontvangstdatum van de offertes. 
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A.4. PRIJS 

A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 13 KB PLAATSING) 

Deze opdracht is een opdracht tegen globale prijs.  
De inschrijver doet een bod voor de basisofferte en de verplichte optie. 
 

A.4.2. PRIJSOPGAVE (ART. 16 KB PLAATSING) 

a)  Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, mag de inschrijver die tot vier 
decimalen preciseren. 

 
b)  De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in een afzonderlijke post van de 

inventaris en voegt ze bij de prijs van de offerte. 
 

A.4.3. INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN (ART. 19, § 3 KB PLAATSING) 

Alle kostenbepalende elementen voor de uitvoering van deze opdracht zijn in de prijzen begrepen. 

A.4.4. PRIJSHERZIENING (ART. 20 KB PLAATSING) 

Voor deze opdracht wordt geen prijsherziening toegepast. 

A.4.5. PRIJSONDERZOEK (ART. 21 KB PLAATSING) 

Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het 
prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. 
De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van 
alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te 
gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt. 

A.5. GUNNINGSCRITERIA 

A.5.1. ONDERHANDELINGSPROCEDURE – GUNNINGSCRITERIA (ART. 107 KB PLAATSING) 

De gunningscriteria zijn: 
- (25 punten) De kwaliteit van de aangeboden technische oplossing. 
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Om een goede beoordeling van de kwaliteit mogelijk te maken, dient de inschrijver onder meer de goede 
werking van de ingezette technologie en organisatiemethode in vergelijkbare omstandigheden (en van 
eenzelfde grootteorde) aan te tonen zodat duidelijk wordt dat hij het in het bestek gevraagde resultaat kan 
bereiken. De inschrijver biedt minstens een antwoord op volgende vragen: 

• Welke technologie van Floating Car Dataverzameling zal worden ingezet? Welke webinterface, 
of andere interactieve data-uitwisselingsset wordt voorzien met welke mogelijkheden tot 
verwerking en rapportage ? 

• Wat zijn de manuren en tarieven die voor elk deel van de opdracht worden voorzien? 
• Welke toepassingen zijn mogelijk (reistijd/snelheid, verkeersvolumes, herkomst-

bestemmingsrelaties, routeverdeling én filedetectie)? 
• Hoe wordt gegarandeerd dat de penetratiegraad van de FCD voldoende groot is voor de 

beoogde opdracht (reistijd/snelheid, verkeersvolumes, herkomst-bestemmingsrelaties, 
routeverdeling én filedetectie)? 

• Wat is de omvang van het aantal metingen en het aantal ritten voor een gemiddelde 
autosnelweg – gewestweg – gemeenteweg gedurende een gemiddelde maand? 

• Tot hoever in de tijd zijn deze data te bevragen/te cumuleren? 
• In welke vorm worden de verwerkte gegevens aangereikt? 
• Tot op welk niveau kunnen kaartdata worden aangereikt (niveau van de kaartlayer)? 
• Mogelijke bijkomende (nuttige) informatie of verwerking bovenop de door dit bestek 

gevraagde minimum? 
• Eventuele andere noodzakelijke aspecten. 

 
Om de kwaliteit van de aangeboden oplossing verder te beoordelen, zal de inschrijver de gebruikte toepassing 
ook dienen te demonstreren. Hij zal ook een toelichting geven van de voorbeeldcases één, twee  en drie  zoals 
vermeld in bijlage.   Hoe wenst de opdrachtnemer deze cases te realiseren. We vragen een concreet becijferd 
voorbeeld van deze cases.  
 
- (25 punten) stappenplan en plan van aanpak specifiek voor deze opdracht. 
 

• Toelichting hoe de inschrijver de gevraagde kwaliteitsniveau kan behalen, kan aantonen dat de 
penetratiegraad voldoende groot is, kan laten zien welke toepassingsmogelijkheden er zijn 
(reistijd/snelheid, intensiteit, herkomst-bestemmingsrelaties/routeverdeling, filedetectie) en 
kan laten zien hoe de data ter beschikking worden gesteld. 

• Aangeboden tools , mogelijke SLA,  technische commerciële ondersteuning en onderbouwing 
van het project. 

• Welke timing en werkwijze wordt voorgesteld? 

• Welke mogelijke SLA kan benut worden om een goede werking mogelijk te maken?  

• Welke maatregelen worden genomen om het gevraagde kwaliteitsniveau te garanderen? 
 
De punten worden gegeven op basis van de onderbouwing van de kwaliteit van aanpak. 
 
 
- (50 punten) De prijs.  
De punten voor de prijs worden berekend gebruik makend van de volgende  wegingsformules: 
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W max = 50   
P(x) = de inschrijvingsprijs van inschrijver X  
P,l = de inschrijvingsprijs van de laagste regelmatige inschrijver 
 
Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de dienstverlener alle bijkomende inlichtingen om het 
prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. 
 

A.5.2. ONDERHANDELINGEN 

De gunning van deze opdracht gebeurt via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking. Het bestuur heeft hierbij de mogelijkheid om op basis van een eerste beoordeling van de 
offertes over te gaan tot onderhandelingen met één of meerdere inchrijvers, zonder evenwel daartoe verplicht 
te zijn. Na deze onderhandelingen kunnen één of meerdere inschrijvers worden uitgenodigd om een 
aangepaste offerte in te dienen ("best and final offer"). 
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B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

 

B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN 

B.1.1. UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING) 

De studieopdracht heeft een  looptijd van 1  jaar; 
Te rekenen vanaf de aanvangsdatum die wordt vastgesteld bij het bevel tot aanvatting van de aanneming.  
Deze wordt voorzien op 3 maanden na gunning. De postdatumstempel geldt als bewijs. 
  

B.1.2. DIENSTVERLENINGSPLAATS (ART. 149 KB UITVOERING) 

Overleg met de opdrachtgever vindt plaats in Leuven (Diestsepoort 6 bus 82, 3000 Leuven). 
 

B.1.3. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 KB UITVOERING) 

Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit: 
 
a) de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; 
 
b) de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori 
 keuring; 
 
c) het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; 
 
d) het opstellen van de processen-verbaal; 
 
e) de opleveringen; 
 
f) het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van 

onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de opdrachtdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. 

  

B.1.4. BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB UITVOERING) 

a) Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van het totale offertebedrag zonder BTW. 
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b) De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de 
opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de dienstverlener in gebreke en past de 
sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. 
 
De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB 
Uitvoering, met name: 

1° in speciën; 
2° in publieke fondsen; 
3° in de vorm van een gezamenlijke borgtocht; 
4° via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die 

voldoet aan de desbetreffende wetgeving. 
 

Voor wat 1° tot en met 3° betreft, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de Deposito- 
en Consignatiekas. 

 
c) Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende overheid. 

Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in het artikel 27 
KB Uitvoering. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Deposito- en 
Consignatiekas. 
 

d) De borgtocht zal in één keer vrijgegeven worden na de oplevering. 
 

B.1.5. VASTE OF MINIMALE HOEVEELHEDEN (ARTS. 148 EN 151, § 5 KB UITVOERING) 

Niet van toepassing. 

B.1.6. OVERDRACHT BIJ FAILLISSEMENT (ART. 38 KB UITVOERING) 

In geval van faillissement van de  opdrachtnemer kan de opdracht, onder voorwaarden bepaald in artikel 38 
van het KB Uitvoering, overgedragen worden naar een door de curator voorgestelde onderneming, 
bijvoorbeeld naar de onderaannemers. 

B.2. BETALINGEN 

B.2.1. WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66 KB UITVOERING) 

De diensten worden in globo betaald na de oplevering. 
 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
  18  

B.2.2. PROCEDURE (ARTS. 150, 156 EN 160 KB UITVOERING) 

Algemeen: 

 
Zowel voor de betalingen in mindering, de betaling van het saldo als voor de eenmalige betaling van de 
opdrachtsom dient de opdrachtnemer een gedateerde en ondertekende schuldvordering in te dienen die 
steunt op een gedetailleerde staat van diensten. 
 
Onder “betaling van het saldo van de opdracht” wordt verstaan de laatste betaling van de uitgevoerde en 
aanvaarde diensten, met uitzondering van die diensten die tijdens de waarborgtermijn moeten worden 
uitgevoerd. 
 
Enkel de prestaties die zijn uitgevoerd overeenkomstig de opdrachtdocumenten en die niet zijn geweigerd, 
komen in aanmerking voor opname in de staat van de gerealiseerde diensten. Anderzijds houdt de opname in 
deze staat niet in dat de desbetreffende diensten zouden aanvaard zijn. 
De diensten en prestaties, die in de staat van de gerealiseerde diensten worden opgenomen, moeten 
uitgesplitst worden per bestelling of per gegeven aanvangsbevel. 
Als de diensten uitgevoerd zijn in verschillende perioden, moeten de gevorderde bedragen per periode 
uitgesplitst worden. 
De meerprestaties die op schriftelijk bevel van de aanbestedende overheid worden uitgevoerd tegen 
eenheidsprijzen die de opdrachtnemer heeft voorgesteld maar de aanbestedende overheid nog niet heeft 
aanvaard, worden opgenomen in bisstaten en met afzonderlijke schuldvordering ingediend. 
Voor de betaling van meerprestaties bij toepassing van art. 151 AUR dient de aldus gedateerde en 
ondertekende schuldvordering uitdrukkelijk te verwijzen naar het geschreven bevel van de aanbestedende 
overheid tot uitvoering van de (meer)prestaties. 
 
Verificatietermijn: 

 

Binnen de 30 dagen na ontvangst van de gedateerde en ondertekende schuldvordering maakt de 
aanbestedende overheid, op grond van haar eigen gegevens, de verbeterde staat op van de uitgevoerde 
prestaties die voor betaling aanvaard worden. Het voor betaling aanvaarde bedrag wordt opgenomen in een 
proces-verbaal. 
De prestaties die niet op dit proces-verbaal voorkomen, maar die wel door de opdrachtnemer gevorderd 
werden, dienen derhalve beschouwd te worden als prestaties die niet voor betaling in aanmerking komen. 
De opdrachtnemer vertrekt van de gegevens die de aanbestedende overheid heeft aanvaard voor het 
opmaken van zijn volgende gedetailleerde staat van uitgevoerde diensten. De gegevens die de aanbestedende 
overheid niet heeft aanvaard, mag de opdrachtnemer opnemen in een bisstaat om zijn eventueel recht op een 
latere betaling te vrijwaren. 
Indien bepaalde documenten en verantwoordingsstukken ontbreken die nodig zijn voor de verificatie van de 
ingediende schuldvordering, zal de opdrachtnemer worden verzocht deze stukken binnen de zeven 
kalenderdagen in te dienen. 
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De verificatietermijn wordt in voorkomend geval verlengd met het aantal dagen dat de bovenvermelde termijn 
van zeven kalenderdagen voor de indiening van de ontbrekende documenten en verantwoordingsstukken 
wordt overschreden. 
 
De afwijking kan als volgt worden gemotiveerd: 

 
Het zou niet billijk zijn dat de aanbestedende overheid gehouden is tot het betalen van verwijlintresten, 
wegens het verstrijken van de verificatietermijn zonder dat ze de mogelijkheid heeft gehad een controle uit te 
voeren. Deze controle is immers onmogelijk door het nalaten van de opdrachtnemer om de nodige 
verantwoordingsstukken in te dienen. 
 
De datum van binnenkomen van de schuldvordering is maar geldig voor het verdere verloop van het dossier, 
als de adressering van de schuldvordering dezelfde is als deze opgegeven in de opdrachtdocumenten. 
 
De vorderingsstaten worden gericht aan de administratieve dienst die instaat voor de uitvoering van de 
opdracht. 
 
Bij foute adressering zal de aanbestedende overheid de datum van werkelijke ontvangst van het 
desbetreffende document als bindend in rekening brengen voor het bepalen van de termijn waarbinnen de 
verificatie of betaling moet gebeuren. 
 

B.2.3. WIJZE VAN FACTUREREN 

Van het proces-verbaal vermeld in punt B.2.2 hierboven wordt onmiddellijk een afschrift verstuurd naar de 
opdrachtnemer met de vraag om voor het aanvaarde bedrag binnen de 5 kalenderdagen een factuur in te 
dienen. 
 

De opdrachtnemer zal op de volgende wijze factureren. 
 
Vanaf 1 januari 2017 worden enkel elektronische facturen (e-facturen) in XML (UBL 2.1) formaat aanvaard. 
Facturen ingediend op papier of via e-mail zullen vanaf dat moment niet meer worden aanvaard. 
 

a) E-invoicing via het Mercuriusplatform 

 
De e-facturen moeten elektronisch ingediend worden via het platform Mercurius. Dit federale platform zorgt 
ervoor dat alle Belgische overheden bereikbaar zijn voor e-invoicing, en is gestoeld op een Europees 
afsprakenkader: Peppol.  
 
Voor informatie over e-invoicing bij de Vlaamse overheid: zie  https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.   
 
Voor informatie over het Mercuriusplatform, het technische formaat van de e-factuur en Peppol: zie 
https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol. 
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b) Starten met e-invoicing 

 
Het verzenden van uw e-factuur naar de overheid kan op volgende manieren gebeuren: 
 

• U kunt gratis gebruik maken van het Mercuriusportaal voor een eenvoudige registratie en verzending 

van uw e-facturen: https://digital.belgium.be/e-invoicing 

 

• U kunt kiezen voor een meer geïntegreerde elektronische facturatie binnen uw onderneming. Wat u 

dan nodig heeft, is een Peppol ’Access Point’ voor de verzending van uw e-facturen naar de overheid.  

 

Er zijn tal van oplossingen beschikbaar op de markt die volwaardige elektronische facturatie mogelijk 

maken. (Serviceproviders en softwarehuizen voor e-invoicing, boekhoudpakketen, ERP-pakketten, 

facturatiesoftware…). 

Overzichten en contactgegevens kan u terugvinden op https://overheid.vlaanderen.be/project-e-

invoicing. 

 
Alvorens u start met elektronisch factureren naar een entiteit van de Vlaamse overheid meldt u zich als 
leverancier eenmalig op e.procurement@vlaanderen.be. 
 
Meer informatie is terug te vinden op https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers. 
 

c) Inhoud van de elektronische factuur 

 
1. De elektronische factuur dient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het BTW-wetboek, 

zeker volgende gegevens te bevatten die essentieel zijn voor de verwerking van de factuur: 
- Identificatienummer van de aanbestedende overheid, m.n. KBO 316380841 (Departement MOW); 

- inkoopordernummer: dit nummer wordt bepaald na sluiting van het contract en zal vermeld 

worden in het aanvangsbevel en/of de factuuraanvraag  

- factuuraanvraagreferentie: unieke referentie die vermeld wordt op de factuuraanvraag . 

 
2. Indien u gebruikmaakt van een Peppol Access Points, dient de opmaak van de e-factuur in 

overeenstemming te zijn met de UBL 2.1 mapping: zie https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-
leveranciers. 
De UBL-mapping tabel op deze webpagina vermeldt in welke velden de factuurgegevens dienen 
opgenomen te worden. 
Informatie over het invullen van opdrachtspecifieke gegevens vindt u in het document ‘business afspraken 
met de Vlaamse overheid” op dezelfde webpagina. 

 
3. De opdrachtnemer waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s of andere 

schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, macro’s of andere schadelijke 
instructies kunnen als niet ontvangen worden beschouwd. 
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d) Samenvattend: 

 
Volgende toelichting over het Mercuriusportaal (PDF)  (of www.tinyurl.com/mercuriusportaal) vat de 
belangrijkste stappen samen om te starten met e-invoicing. 
 
Wenst u begeleiding om over te schakelen naar e-facturatie? 
 
Als leverancier van de Vlaamse overheid wordt u gratis begeleiding aangeboden. Neem hiervoor contact op 
met het Vlaamse e-invoicingteam via het e-mailadres e.procurement@vlaanderen.be.  
 
 
 
 

B.2.4. OVERIGE BEPALINGEN 

a) Elk berekend totaalbedrag in euro wordt desgevallend afgerond naar de hogere of lagere tweede 
decimaal, al naargelang de derde decimaal minstens 5 of minder bedraagt. 

 
b) Dit bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de 

toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de 
hoofdsommen en pas daarna op de intresten. 

 

B.3. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID 

B.3.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 20 KB UITVOERING) 

De aanbestedende overheid verkrijgt de intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten die ontwikkeld 
werden.   
 
De verworven data zijn eveneens eigendom van de aanbestedende overheid en kunnen buiten deze opdracht 
om door de opdrachtnemer in geen geval benut worden voor derden of voor eigen gebruik.  
 
De opdrachtnemer kan noch tijdens deze procedure noch in een latere fase rechten voor softwaregebruik, 
licentie of welke rechten dan ook aanrekenen voor analyse, of ter beschikking stellen van data. 
 
De aanbestedende overheid verkrijgt de rechten op de methodes en knowhow die gedaan, verworven, 
ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht. 
 
De door de opdrachtnemer verkregen studies en documenten (alsook tellingen) mogen niet voor andere 
doeleinden gebruikt worden. 
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B.3.2. BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (ART. 17 KB PLAATSING) 

De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten waarvan hij 
titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen nodig zijn voor het geheel of een 
deel van de uit te voeren prestaties. 
 
De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze intellectuele 
eigendomsrechten moeten inbegrepen zijn in de geboden prijzen. 
 

B.3.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING) 

De informatie die de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet 
voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. 
 
De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde 
informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er 
toegang toe heeft. 
De dienstverlener dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen inzake 
vertrouwelijkheid over te nemen. 
 

B.4. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN 

B.4.1. STRAFFEN (ART. 45 KB UITVOERING) 

a) Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de toepassing van 
bijzondere straffen). 

 
  Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art. 

45, §2, 1° en 2° van het KB Uitvoering. 
  
 
b) De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als: 
   - de inbreuk is gepleegd; 
   - er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd. 
 

De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het 
door de schuld van de dienstverlener niet juist kan worden bepaald. 
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Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast 
gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven bepaald, vermenigvuldigd met het aantal malen dat 
deze inbreuk werd vastgesteld. 

 
Deze afwijking wordt gemotiveerd doordat anders geen adequate bestraffing van een recidiverende 

dienstverlener mogelijk is. 
 
 

B.4.2. VERTRAGINGSBOETES (ART. 46 EN 154 KB UITVOERING) 

De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een vertragingsboete. Het 
bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 154, eerste alinea van het KB Uitvoering. 
 

B.4.3. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING) 

Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, 
behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. 
 

B.5. KEURINGEN EN OPLEVERING 

B.5.1. KEURINGEN (ART. 41 TOT EN MET 43 KB UITVOERING) 

Er worden geen keuringen voorzien. 

B.5.2. OPLEVERING (ART. 64 EN 156 KB UITVOERING) 

Vanaf de datum van de volledige beëindiging van de diensten beschikt de aanbestedende overheid over een 
termijn van 30 dagen om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener 
kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voor zover de aanbestedende overheid tegelijk 
in het bezit van de lijst van gepresteerde diensten is gesteld. 
 
Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, stelt de dienstverlener de leidend ambtenaar 
hiervan per aangetekende zending in kennis en vraagt hem tot de oplevering over te gaan. In dat geval begint 
de termijn van dertig dagen te lopen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek van de dienstverlener. 
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B.5.3. KOSTEN VAN KEURING EN OPLEVERING (ART. 18 KB PLAATSING) 

De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden, worden ten 
laste van de dienstverleners aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs. 
 
De kosten van de prestaties die de dienstverlener in verband met de oplevering zelf uitvoert, blijven te zijn 
laste. 

B.6. UITVOERINGSVOORWAARDEN 

B.6.1. NON-DISCRIMINATIE 

De dienstverlener verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren op grond 
van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of 
levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 
eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische 
afstamming of syndicale overtuiging. Hij waarborgt dit zowel ten aanzien van zijn personeelsleden onderling 
als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers,… 

 
De dienstverlener verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag van 
personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie 
van een persoon met een handicap neutraliseren (zie artikel 19 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een 
kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid). 
 
De dienstverlener verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers, externe 
medewerkers,… mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende 
aard. 

 
Indien een personeelslid van de dienstverlener zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig maakt aan 
discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de dienstverlener de nodige maatregelen 
treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in eer herstellen. De werknemers 
met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven van dit engagement.  

 
Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de dienstverlener, zal deze zijn volledige medewerking verlenen 
aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt discriminatie of een andere 
organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid. 
 
De dienstverlener vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, geweld of 
ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, onmiddellijk dienen te 
melden aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid. 
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De dienstverlener verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die slachtoffer 
worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een klant of een derde, om 
af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een vordering voor de rechtbank in dit 
verband. 
 
De dienstverlener ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de opdracht, 
zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden. 
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III. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 

Situering van de opdracht 

De hierboven vermelde omschrijving onder 1.2  geeft de nodige situering. 
 
De opdrachtgever  onderscheidt 3 beleidsmatige onderzoeksdoelstellingen: 

1. In de eerste plaats dient deze opdracht voor de analyse van het sluipverkeer. Het meten van de 
huidige verkeerssituatie, en het monitoren en opvolgen van de eventueel genomen maatregelen op 
lokaal en gewestelijk niveau. In casu de relatie tussen het bovenliggend en onderliggend wegennet. 
Hiervoor werkt de opdrachtgever nauw samen met de lokale autoriteiten, en de betrokken 
wegbeheerders, Agentschap Wegen en Verkeer.   
Hiervoor is dus een herkomst bestemmingsanalyse cruciaal. Zoals eerder vermeld dient de aanbieder 
er zorg voor te dragen dat hij over de relevante data beschikt. We gaan hierbij uit van de cumulatieve 
FCD . We ramen op 3 maanden als noodzakelijk voor de nodige relevante data,   maar dit dient door 
de opdrachtgever in functie van relevantie aangetoond te worden. 

a. Alhoewel we een ruim geografisch gebeid voorzien en een looptijd van één jaar, zullen niet alle 
gemeentes permanent gemeten en gemonitord worden. Idem voor de maatregelen 
oplossingen. 

b. Opdrachtgever werkte in het verleden reeds met FCD voor sluipverkeeronderzoek en de 
volgende methodiek werd toen gehanteerd. Behoudens voorstellen, suggestie van de 
opdrachtnemer, en betrokken actoren zou deze werkwijze als volgt worden gehanteerd.   

i. Voor elke opdracht wordt er één (1) nulmeting opgemaakt:, twee (2) voor-metingen 
twee (2) na-metingen;  één (1) evaluatiemeting.  

ii. Elke meting geeft een toepassing van FCD zoals de trajectreistijd/trajectsnelheid , een 
indicatie van verkeersvolumes , de herkomst-bestemmingsrelaties , de routeverdeling 
én de filedetectie . Het kan ook een combinatie zijn van meerdere toepassingen maar 
het wordt aanzien als één meting. Deze data kunnen opgevraagd worden per punt, 
per rijrichting, op uurbasis, per dagsoort, per maand of per kwartaal. 
 

2. De opdrachtgever wenst tevens analyses te maken van de verkeersverplaatsingen om en rond de op 
en afritten R0 , en dit ongeacht de eventuele maatregelen rond sluipverkeer. Wel conform de 
eventuele plannen R0. Dit alles in nauw overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer. 
 

3. De opdrachtgever werkt eveneens aan een plan van aanleg van Park & Rides binnen de Vlaamse rand. 
Een eventuele opzoeking van de verplaatsingspatronen om en rond deze gebieden is eveneens 
mogelijk. 

 
 
In bijlage één, twee en drie vindt U ter verduidelijking een voorbeeld van een mogelijke vraag. Deze 

cases dienen te worden uitgewerkt zie gunningscriteria hierboven.  
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• Bijlage één: Voorbeeldanalyse sluipverkeer hoofdwegen / gemeentelijk vlak. (Hoeilaart/Overijse).. 
Voor deze bijlage één wordt tevens gevraagd om ze effectief als voorbeeld oplossing uit te 
werken en aan de inschrijving toe te voegen.   

• Bijlage twee : Voorbeeld verkeersanalyse in het kader van de Park & Ride planning. 

• Bijlage drie : Voorbeeldanalyse aanleg R0 en onderliggend wegennet. 
 

Technisch organisatorische werking 
 

 

De medewerkers van de cel Beleid Vlaams-Brabant verzorgen deze studie-opdracht en staan in voor de 
contacten met de gemeentebesturen , en de nodige overlegmomenten met partners. 
 
De opdrachtnemer zorgt voor: 

• Een degelijke interactieve tool die opvraging en verwerking van data mogelijk maakt. Voor de 
opdrachtnemer is deze tool gebonden aan het integrale werkgebied , en niet aan de 
gemeentegrenzen. De data worden ook opgeslagen binnen de tool.  Servers en dataverbindingen 
staan borg voor een normale verwerkingssnelheid en data-uitwisseling. 
Ook na het beëindigen van de opdracht moeten data , verwerking en resultaten beschikbaar 
blijven.  
 Dit zonder meerkost of bijkomende licentie of aankoopovereenkomsten voor software. Zo nodig 
via de basistool , of een andere af te spreken methode voor dataverwerking en opslag. 

• De opstelling van een SLA waarbij de opdrachtnemer tijdens de kantooruren beroep kan doen op 
technisch en /of inhoudelijke toelichting in verband met de opdracht. De opdrachtnemer moet 
minstens zorgen voor de volgende  onderdelen: 

o 2 opleidingssessie van een halve dag om de opdrachtnemer kennis te laten nemen van de 
werking en de globale studie-aanpak. “Startvergaderingen.” 

o Permanente back up via telefoon, chat of mail om eventuele technisch-inhoudelijke 
problemen meteen op te vangen of te ondersteunen. 

o Maandelijks 2 overlegmoment (geraamd op 2 uren)  ter ondersteuning en opvolging van 
het project. In casu 24 overlegmomenten  waarvan één afsluitende. Dit ter inhoudelijke 
en strategische ondersteuning, en eventuele bijkomende technische assistentie.. 

• Zoals boven toegelicht zullen ook vragen samen met gemeentebesturen worden opgemaakt. 
Derhalve moeten gemeentebesturen eveneens over een tool voor dataopvraging kunnen 
beschikken.   

o De opdrachtgever voorziet twee opleidingssessies voor de gemeentebesturen. Sessies van 
een halve dag , exclusief de sessies voor de opdrachtnemer. Ook hier dient een back up 
en SLA voor de gemeentelijke gebruikers voorzien worden. 

 
Technische toelichting 
 

De ‘te bevragen’ dataset van Floating Car Data (FCD) moet voldoende  historische data bevatten om de 
gevraagde analyses te kunnen uitvoeren.  
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De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat hij gedurende de looptijd van deze opdracht steeds over de nodige  
historische data beschikt, noodwendig om de opdracht zoals hier beschreven naar behoren te vervullen.  
 
Het is de bedoeling om alle data bij te houden op wegsegmentniveau en dit zowel voor lokale-, gewest- als 
autosnelwegen.  De gegevens worden op afroep opgevraagd, dit volgens de noden van te onderzoeken cases.   
 
Afhankelijk van de concrete vraag kunnen zowel informatie over een wegsegment, informatie over een route 
als informatie over een gebied worden opgevraagd.  
 
De afbakening van het werkgebied van de bevragingen kan verschillen. We vertrekken van een werkgebied 
met een oppervlakte van een straal van 30 km. Ook de desbetreffende wegsegmenten hebben een lengte van 
maximum 30 km. 
Uiteraard kunnen ook kleinere gebieden zowel in oppervlakte , als lengte van het segment worden bevraagd.  
 
Alhoewel de meting en de analyse voor sluipverkeer  telkens als onderzoeksbasis van uit één gemeente start,  
kunnen de opgevraagde data en resultaten meerdere gemeentes  overstijgen.  
 
In onderhavig geval dient grensoverschrijdend gewerkt te worden voor dataverzameling en analyse. Zo moet –
bij wijze van voorbeeld-  eventueel sluipverkeer op grondgebied Kortenberg, met repercussie op Zaventem 
integraal worden gerapporteerd, over de gemeentegrenzen heen. De opdrachtnemer ziet immers toe op een 
beleidsmatige aanpak binnen de Vlaamse Rand, en overstijgt het gemeentelijk niveau. 
 
Het is tevens aan de opdrachtnemer om toe te lichten hoe de prijs is gelinkt aan zijn aanbod in functie van 
oppervlakte – lengte van de wegsegmenten en de periode van dataverzameling en hoeveelheid.  
 
Eén opvraging bevat minstens de volgende gegevens via Floating Car Data (FCD): 

• Informatie over een route ofwel een wegsegment: 
o op basis van een route: 

� Inzicht in de snelheden en de gemiddelde reistijden van een bepaald route 
� Aantal files en de duur en lengte van files / meer specifiek inzicht in de fileopbouw. 

o op basis van een wegsegment: 
� Inzicht in het afgelegde traject en routekeuze van het verkeer langsheen dat 

wegsegment 
� Indicatie van de verkeersintensiteit op het wegsegment 

• Verkeersinformatie over een gebied waarin het wegsegment of route zich bevindt 
o een druktebeeld 
o een snelheidsbeeld 

 
De gegevens moeten gemakkelijk te bevragen zijn om zo ad-hoc rapporten te genereren. Zoals boven vermeld 
, via een webapplicatie of een ander interactieve en digitale tool. 
 
De bevragingen moeten ook mogelijk zijn over een langere periode en volgens een bepaalde tijdspanne 
doorheen de dag (vb. 7u-9u). Deze data kunnen opgevraagd worden per punt, per rijrichting, op uurbasis, per 
dagsoort, per maand of per kwartaal. 
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De resultaten worden telkens op kaart aangeleverd samen met een samenvattende Excel-tabel. De resultaten 
op kaart mogen als volgt worden aangeleverd: ofwel via tijd-ruimte-gegevens gekoppeld aan een digitale 
wegenkaart ofwel via nabewerking in GIS-software. Dit ingebed binnen de tool. 
 
 
Uitvoeringstermijn 

Voor de uitvoeringstermijnen, zie B.1.1 
 
Onderaannemers 

-De inschrijver geeft in zijn offerte duidelijk aan of hij wenst te werken met onderaannemers en, zo ja, welke. 
-Bepalingen uit het bestek gelden ook voor eventuele onderaannemers van de inschrijver. 
 
 
Opgemaakt, Leuven 12 januari 2017, 
 
 
 
 
Jaak Boon 
Mobiliteitscöordinator 
 
 
Goedgekeurd, Brussel 
 
 
 
Ir. Filip Boelaert 
Secretaris-generaal 
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BIJLAGE ÉÉN: VOORBEELDANALYSE SLUIPVERKEER HOOFDWEGEN / GEMEENTELIJK VLAK. 

Analyse via de gemeentelijke overheid en de specifieke tool. 
De  E411 en R0 kennen veel congestie en het risico op sluipverkeer is bijzonder groot. We wensen een 
sluipverkeeranalyse op basis van een wegsegment  Hoeilaartsesteenweg / Rozierensesteenweg te Overijse uit 
te voeren.  

 

Figuur 1 

 Op basis van  Floating-Car-Data-  wordt een antwoord gezocht op volgende vragen: 
o Herkomst/ Bestemming.  

� Welke route(s) word(t)(en) er gevolgd in Overijse vanaf de op- en afritten van E411 in 

Waver en Rosières in de richting van de Hoeilaartsesteenweg/Rozierensesteenweg 

(dinsdag als werkdag, tussen 6u-9u)? 

� Welke route(s) word(t)(en)  er gevolgd in Hoeilaart in de richting van de R0 vanaf de 

Hoeilaartsesteenweg/Rozierensesteenweg (dinsdag als werkdag, tussen 6u-9u)? 

o Wat is het geraamde aandeel van  het sluipverkeer op de 

Hoeilaartsesteenweg/Rozierensesteenweg ten opzichte van het totale verkeer op de E411 in 

een klassieke ochtendspits (dinsdag als werkdag, tussen 6u-9u)? 

 
o Wat is de reistijd tussen Waver tot de R0 (1) volgens de sluipverkeerroute(s) en wat is de 

reistijd (2) volgens de E411  (dinsdag als werkdag, tussen 6u-9u)?  
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BIJLAGE TWEE : VOORBEELD VERKEERSANALYSE IN HET KADER VAN DE PARK & RIDE PLANNING. 

(Analyse via de Vlaamse Overheid, niet via de gemeentelijke overheid.) 
Ter verbetering van de doorstroming wordt eventueel een P&R-parking ter hoogte van complex Maleizen 
(E411) gepland.  De reizigers zouden via de P+R op een snelbus kunnen overstappen en langs de bestaande 
busbaan op de E411 met het openbaar vervoer naar Brussel rijden. We willen ons vergewissen van de 
verkeersstromen in de aanvoer en de afvoer voor deze P+R. 
Welke gegevens willen we opvragen: 

• Gemiddelde snelheden en  de filelengte op de E411 . 

• Variabele lengte van de file, en de fileopbouw/afbouw. 

• Druktebeelden in een straal van 8 kilometer rond deze P+R.  

o deze bovenstaande  gegevens  voor de ochtendspitsen binnen een werkweek. 
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BIJLAGE DRIE : VOORBEELD ANALYSE AANLEG R0 EN ONDERLIGGEND WEGENNET. 

 (Analyse via de Vlaamse Overheid, niet via de gemeentelijke overheid.) 
Binnen het kader van de optimalisering  van R0 stelt zich de onderzoeksvraag  rond de op en afritten 7a  8 en 
9. (figuur 2.) Moeten deze  drie opritten behouden blijven ? We nemen hier het ‘sluiten’ van op en afrit 
nummer 8 als denkpiste. Om dit zoekproces te onderbouwen  willen we volgende gegevens kunnen 
verzamelen: 

• Voor alle gebruikers van oprit 8, willen we  overzicht op hun herkomst en bestemming zowel binnen 

Vlaanderen, als  8 kilometer richting Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zowel ochtendspits, avondspits 

als dagprofiel. 

 

• Het in kaart brengen van de globale verkeersstromen op en rond de opritten 7a, 8 en 9.: zowel de 

gemiddelde snelheden / als reistijden. 

 

Figuur 2 overzicht afritten  7a 8 en 9 
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Figuur 3 detailbeeld afrit 8 
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OFFERTEFORMULIER 

Bestek nr AB/2016/09    “Aankoop van Floating Car Data voor monitoring verkeersstromen in en rond de 

Vlaamse Rand ” 
 
 
A. IDENTITEIT INSCHRIJVER 
 
OFWEL  1 
 
De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres) 2 : 
 
 
 
 
 
OFWEL  
 
De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): 
 
 
 
 
 
vertegenwoordigd door (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger(s)) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. : 
 
 
 
 
OFWEL  
 
De natuurlijke perso(o)n(en en/of de vennootschap(pen) die optreden als combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid (voor elke deelnemer dezelfde gegevens als hierboven) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. : 
 
 

                                              
1 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
2 Opmerking: de personen die hier vermeld worden, moeten in principe ook de offerte elektronisch ondertekenen. Indien de 
elektronische handtekening toch uitgaat van andere personen, hou rekening met de bevoegdheid van deze personen. Zie ook 
de opmerking aangaande de elektronische handtekening en bevoegdheid, achteraan dit offerteformulier. 
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combinatie die tegenover de overheid wordt vertegenwoordigd door één van hen, met name: 
 
 
 
 
schrijft/schrijven in voor de opdracht exclusief optie:  
tegen de som van: 
 
(in cijfers, exclusief BTW, in euro): 
 
 
 (het BTW-tarief):  ……… % 
 
 (het BTW-bedrag, in euro): 
 
 
(in cijfers, inclusief BTW, in euro): 
 
 
(in letters, inclusief BTW, in euro): 
 
 
 
 
schrijft/schrijven in voor opdracht inclusief optie 
tegen de som van: 
 
(in cijfers, exclusief BTW, in euro): 
 
 
 (het BTW-tarief):  ……… % 
 
 (het BTW-bedrag, in euro): 
 
 
(in cijfers, inclusief BTW, in euro): 
 
 
(in letters, inclusief BTW, in euro): 
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B. ALGEMENE INLICHTINGEN 
 
(in geval van combinatie zonder rechtspersoonlijkheid afzonderlijk voor elke deelnemer:) 
 
- Ondernemingsnummer: 
 
 
- BTW-nummer: 
 
 
- RSZ-nummer: 
 
 
 
C. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE 

 
De inschrijver staat het gebruik van elektronische middelen toe voor het uitwisselen van schriftelijke stukken 
in het kader van: 
 

- de plaatsing van de opdracht:   JA / NEE 3 
 
Indien JA, verklaart de inschrijver dat hij door de aanbestedende overheid op volgend e-mailadres 
schriftelijke stukken zal ontvangen: 
 
 
 

- de uitvoering van de opdracht:   JA / NEE 4 
 
 
F. PERSONEEL 
 
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere 
lidstaat van de Europese Unie: 
 
JA / NEE 5 
 
 
 
Het betreft volgende EU-lidstaat 6 :  

                                              
3 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
4 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
5 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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G. BETALINGEN 
 
De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningnr.:                 
 

- Rekeningnummer (IBAN): … 

- Bankinstelling (BIC): … 

- Naam begunstigde: … 

 
H. BIJLAGEN 
 
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 
 
- alle documenten in het kader van selectie, overeenkomstig het bestek (zie hoofdstuk A.1.); 
 
- de documenten die het bestek verplicht over te leggen  
 
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. 
 
 

De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend 
moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening. 
 
Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de 
nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de 
statuten, volmacht,…). 
 
Indien meerdere personen samen moeten optreden (gezamenlijke uitoefening van bevoegdheid binnen de 
onderneming, indiening van offerte door een combinatie),  moeten zij elk een geldige gekwalificeerde 
elektronische handtekening plaatsen ofwel moet uit de toegevoegde documenten de machtiging blijken om 
namens meerdere personen of ondernemingen de offerte elektronisch te ondertekenen. 
 
Een gescande handtekening is onvoldoende. 
 

                                                                                                                                                           
6 De inschrijver wordt erop gewezen dat, in navolging van art. 62, §2 KB Plaatsing) hij dient voldaan te hebben aan zijn 
verplichtingen inzake sociale zekerheid overeenkomstig de wettige bepalingen van deze landen. Hiervoor dient de inschrijver 
een attest toe te voegen aan zijn offerte dat werd uitgereikt door de bevoegde overheden van de vermelde EU-lidstaten (zie 
ook het bestek, A.1.1). 
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