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Wijze van Wijze van Wijze van Wijze van toekennentoekennentoekennentoekennen    
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European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) 
 

“MOW benefits from assistance offered under the EAFIP initiative (www.eafip.eu), which is supported 
by the European Commission Directorate-General Communications Networks, Content & Technology 
(DG CONNECT).  Economic operators are being informed that any information regarding the future 
setup and execution of both the procurement process and the execution of any contract/framework 
agreement/framework contract as a result of the procurement process as well as public summaries of 
the results of the project can be shared after consultation with the respective supplier by MOW within 
the context of the EAFIP initiative and consequently can be analyzed, (re-)used and published by the 
EAFIP initiative. Details should not be disclosed that would hinder application of the law, would be 
contrary to the public interest, would harm the legitimate business interests of the suppliers involved 
in the PPI or could distort fair competition between the participating suppliers or others on the 
market." 
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2222 Voorwerp Voorwerp Voorwerp Voorwerp van de van de van de van de OpdrachtOpdrachtOpdrachtOpdracht    

Deze opdracht heeft betrekking op het uitwerken van een innovatieve methode om de hoogteligging in 

kustgebieden te bepalen en op het proces van gegevensverwerking waarbij de ingewonnen gegevens 

worden verwerkt tot een digitaal hoogtemodel. 

 

Het acroniem van deze opdracht is DEMCA: Digital Elevation Model of Coastal Areas. 

2.12.12.12.1 SitueringSitueringSitueringSituering    

2.1.12.1.12.1.12.1.1 Het beheer van kustgebiedenHet beheer van kustgebiedenHet beheer van kustgebiedenHet beheer van kustgebieden    

Kustgebieden zijn doorgaans waardevolle ecosystemen die ook tal van functies vervullen die belangrijk 

zijn voor de mens. Naast enkele economische activiteiten zoals visserij en toerisme gaat de toegangsweg 

naar havens doorheen kustgebieden. Kustgebieden zijn overgangsgebieden tussen land en zee en zijn 

daardoor complexe en dynamische gebieden met een bijzondere rol in de hydrologische cyclus. Naast de 

afvoer van water van land naar zee zijn kustgebieden onderhevig aan de werking van het getij. 

 

Het beheer van kustgebieden is dan ook toegespitst op het bewaren van het evenwicht tussen de 

verschillende functies. Vanuit verschillende beleidsdomeinen worden doelstellingen geformuleerd en 

worden beheerstrategiën ontwikkeld die de menselijke activiteiten zo goed mogelijk in balans brengen 

met het natuurlijke werking van kustgebieden. Het beheer van kustgebieden vereist informatie over de 

fysieke toestand en de werking van het ecosysteem. Deze informatie wordt verzameld door middel van 

monitoring van fysische, chemische en biologische parameters. 

 

De bodemligging van een kustgebied is een essentieel gegeven omdat het de beschikbare ruimte voorziet 

waar tal van processen zich afspelen en omdat er heel wat andere parameters uit afgeleid worden (zoals 

waterdiepte, sedimenttransport, habitatkaarten, …).  

 

De ruimtelijke samenhang van een kustgebied bepaalt dus hoe het water er doorheen zal stromen: door 

de getijwerking zal de waterstand continu fluctueren en komen er droogvallende gebieden voor. 

Aangezien de bodemligging in kustgebieden variabel is in de ruimte, dient het opmeten van de 

bodemligging gebiedsdekkend te gebeuren. Een aandachtspunt hierbij is dat ruimtelijke variatie in 

voldoende mate in beeld gebracht kan worden. 

 

De stroming van het water op zijn beurt heeft een invloed op de bodemligging: door sedimentatie en 

erosie verandert de bodemligging doorheen de tijd. Aangezien de bodemligging in kustgebieden variabel is 

in de tijd, dient het opmeten van de bodemligging regelmatig herhaald te worden. 

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Omschrijving van de huidige werkwijzeOmschrijving van de huidige werkwijzeOmschrijving van de huidige werkwijzeOmschrijving van de huidige werkwijze    

Vanwege de variatie van de bodemligging in de ruimte en in de tijd is het wenselijk om de bodemligging 

van een kustgebied op een bepaald ogenblik te kunnen bepalen (‘snapshot’), zowel van droogvallende 

delen als van de delen die zich onder het wateroppervlak bevinden. De huidige beschikbare technologie 

laat niet toe om een dergelijk snapshot te nemen van kustgebieden met een omvang van meerdere 

(tientallen) km². 
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De huidige digitale hoogtemodellen (DEMs) van kustgebieden worden samengesteld door het samenvoegen 

van hoogtemodellen die voortkomen uit hydrografische peilingen (MBES/SBES) en topografische metingen 

(LiDAR). 

 

Hydrografische peilingen zijn driedimensionale metingen die toelaten om de topografie van de zeebodem 

en de bodem van rivieren in beeld te brengen. Jaarlijks geeft de Vlaamse Overheid ongeveer 10 miljoen 

euro uit aan hydrografische peilingen op het Belgisch deel van de Noordzee en in het Schelde-estuarium. 

Hiervoor worden eigen diensten ingeschakeld (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling 

Kust, Team Vlaamse Hydrografie), maar ook meerdere externe partijen, waarbij dagelijks verschillende 

schepen deze peilingen uitvoeren. Voor het uitvoeren van deze dieptemetingen wordt gebruik gemaakt 

van akoestische meetsystemen zoals singlebeam (SBES) en multibeam (MBES) apparatuur. 

 

De topografie van het strand, de dynamische duinen, slikken en schorren aan de Belgische kust en in het 

Schelde estuarium worden opgemeten d.m.v. airborne laserscanning (LiDAR).  

 

De meetresultaten van zowel de echosounding metingen als de LiDAR opnames kunnen worden verwerkt 

tot gebiedsdekkende digitale hoogtemodellen (DEMs), die gebruikt worden om verschilkaarten, 

volumebepalingen en dwarsprofielen over grote oppervlaktes en van oever tot oever te berekenen. Deze 

digitale hoogtemodellen worden vandaag manueel aangemaakt m.b.v. verschillende softwarepakketten en 

door gebruik te maken van interpolatiemethodieken in functie van de brondata. 

 

2.1.32.1.32.1.32.1.3 BeperkingenBeperkingenBeperkingenBeperkingen    van de huidige werkwijzevan de huidige werkwijzevan de huidige werkwijzevan de huidige werkwijze    

De huidige werkwijze kent enkele beperkingen: de voornaamste beperking van de huidige werkwijze is dat 

een combinatie nodig is van 2 verschillende meettechnologieën (MBES/SBES en LiDAR), waardoor een hoge 

mate van inspanning nodig is om de intergetijdengebieden op te meten. De LiDAR opnames worden bij 

laag water uitgevoerd om een zo groot mogelijk verticaal bereik op te meten. Omgekeerd dienen de 

multibeam echosounding (MBES) metingen bij hoog water opgemeten te worden om een maximale 

verticale overlap met de aansluiting van de LiDAR metingen te garanderen.  Gezien het korte tijdsvenster 

(ongeveer één uur omdat gemeten dient te worden bij laag- en hoogwater respectievelijk), de complexiteit 

van de metingen en het veelvuldig gebruik naar dergelijke gebiedsdekkende DEM’s is een efficiëntie winst 

minimaal, anderzijds wordt met deze innovatieve vraagstelling een geïntegreerd resultaat van de 

respectievelijk droge en natte zones beoogd. Bovenstaande argumentatie is schematisch samengevat in 

Figuur 1. 



Oproep tot het indienen van voorstellen 
Innovatieve overheidsopdracht DEMCA 

22.06.2018 

 

p 9 / 38 

   

 

FiguurFiguurFiguurFiguur    1111::::    HuidigHuidigHuidigHuidige methodieke methodieke methodieke methodiek    voor het opmeten van voor het opmeten van voor het opmeten van voor het opmeten van altimetrischealtimetrischealtimetrischealtimetrische    ((((LLLLiiiiDARDARDARDAR))))    en bathymetrische (en bathymetrische (en bathymetrische (en bathymetrische (EchosoundingEchosoundingEchosoundingEchosounding) ) ) ) 
datadatadatadata    

Doordat gebruik gemaakt wordt van schepen om peilingen uit te voeren, is het niet mogelijk om deze 

zones op te meten. De schepen hebben een bepaalde diepgang (van 0,5 à 2 meter) en door de flauwe 

helling van slikken, schorren of stranden worden deze zones over tientallen meters niet opgemeten. In 

tropische landen waar het water zeer helder is kan dit opgevangen worden door Airborne LiDAR omdat 

eenzelfde soort hydrografisch meetsignaal vanuit een vliegtuig enkele meters door het wateroppervlak 

kan dringen, wat in Vlaanderen door de slibconcentraties zeer beperkt toepasbaar is. 

 

Een bijkomend probleem is dat het gebied waarover deze peilingen uitgevoerd moeten worden zo groot 

is, dat het onmogelijk is om tegen redelijke kosten een digitaal elevatiemodel te maken van het ganse 

gebied die de actuele toestand op eenzelfde ogenblik weergeeft (indien met een tijdseenheid van minimaal 

een dag, maximaal een week wordt gerekend). Voor veilige navigatie en voor tal van hydrografische en 

morfologische studies kan dit tot problemen leiden. 

 

De state of the art voor een meer gedetailleerde beschrijving van de gebruikte technologie, is beschikbaar 

op de project website: 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/sites/default/files/demca_pcp_state-of-the-art_2017_0.pdf. 

 

2.22.22.22.2 Formulering van de OpdrachtFormulering van de OpdrachtFormulering van de OpdrachtFormulering van de Opdracht    

 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Doelstelling van de Doelstelling van de Doelstelling van de Doelstelling van de opdrachtopdrachtopdrachtopdracht    

De algemenealgemenealgemenealgemene doelstellingdoelstellingdoelstellingdoelstelling van de opdracht is om een innovatieve methode te ontwikkelen om digitale 

hoogtemodellen (DEMs) te produceren van vlakke kustgebieden (zoals de Vlaamse kust en het Schelde-

estuarium). 

 

De volgende factoren zijn daarbij van belang: 

- GebiedsdekkendheidGebiedsdekkendheidGebiedsdekkendheidGebiedsdekkendheid: de innovatieve methode dient in staat te zijn om de hoogteligging op te 

meten van een uitgestrekt gebied zowel boven als onder water. 
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- Duur van de dataDuur van de dataDuur van de dataDuur van de data----inwinninginwinninginwinninginwinning: dient beperkt te blijven zodat het resulterende DEM een 

momentopname (snapshot) van de hoogteligging weergeeft. 

- NauwkeurigheidNauwkeurigheidNauwkeurigheidNauwkeurigheid: de nauwkeurigheid van het resulterende DEM dient gelijkaardig te zijn als de 

nauwkeurigheid van de huidige DEMs. Hiermee wordt niet de nauwkeurigheid van de akoestische 

of lasersginalen bedoeld, maar wel de nauwkeurigheid van het samengesteld DEM. Bij het 

verwerkingsproces om de huidige DEMs samen te stellen vermindert de nauwkeurigheid doordat 

peilingen op een verschillend ogenblik zijn opgemeten en doordat de ruimte tussen 

bathymetrische en topografische metingen ingevuld wordt door interpolatie. 

- Operationele omstandighedenOperationele omstandighedenOperationele omstandighedenOperationele omstandigheden:    de innovatieve methode dient bruikbaar zijn onder een zo breed 

mogelijk bereik aan weersomstandigheden (wind, bewolking, neerslag, golven, branding, …) 

- Interferentie met andere gebruikenInterferentie met andere gebruikenInterferentie met andere gebruikenInterferentie met andere gebruiken: de innovatieve methode mag geen beperkingen opleggen aan 

andere gebruikers van de omgeving, zowel op het land, op of in het water als in de lucht. 

- Integratie in ITIntegratie in ITIntegratie in ITIntegratie in IT----systeemsysteemsysteemsysteem: de resulterende DEMs worden toegevoegd aan de DEM-databank van de 

opdrachtgever die te raadplegen is via een webapplicatie of webservices. 

Deze factoren worden in rekening gebracht bij de beoordeling van ingediende voorstellen (offertes) voor 

elke van de 3 fasen (zie ook §3.5 en Bijlage 2). De gebiedsdekkendheid en de duur van de data-inwinning 

zijn de belangrijkste factoren om te evalueren of de voorgestelde oplossing tegemoet komt aan de vraag 

van de opdrachtgever, zoals schematisch voorgesteld in Figuur 2. 

 

 
FiguurFiguurFiguurFiguur    2222: Algemene doelstelling: Algemene doelstelling: Algemene doelstelling: Algemene doelstelling    

 

De algemene doelstelling, geformuleerd in het begin van deze sectie, is ambitieus. Daarom worden 

hieronder minimale vereisten geformuleerd die reeds een significante vooruitgang zouden betekenen in 

vergelijking met het huidige proces voor de inwinning van gegevens voor de aanmaak van 

gebiedsdekkende digitale elevatiemodellen (DEM’s). Deze prestatie-eisen gelden als minimum 

acceptatievereisten om de vervolgfase te kunnen opstarten. Het beter presteren dan de minimale 

prestatie-eisen leidt tot een betere score op de toewijzingscriteria. 

 

  



Oproep tot het indienen van voorstellen 
Innovatieve overheidsopdracht DEMCA 

22.06.2018 

 

p 11 / 38 

   

 

FactorFactorFactorFactor    HuidigHuidigHuidigHuidige situatiee situatiee situatiee situatie    MinimaMinimaMinimaMinimalllle prestatiee prestatiee prestatiee prestatie----eiseneiseneiseneisen    

GebiedsdekkendheidGebiedsdekkendheidGebiedsdekkendheidGebiedsdekkendheid    DEM samengesteld uit meerdere 
surveys onder water (MBES) en 
boven water (LiDAR) 

DEM volgt uit gelijktijdige survey 
van het gebied met ondergrens 4 
m onder LW-lijn (indicatieve grens 
MBES zonder beperking) en met 
landwaartse rand van het schor 
als bovengrens 

Duur dataDuur dataDuur dataDuur data----inwinninginwinninginwinninginwinning    DEM samensgesteld uit surveys 
verspreid over een periode tot 
meerdere jaren 

DEM samengesteld uit surveys 
verspreid over enkele dagen, met 
een maximum van één week 

NauwkeurigheidNauwkeurigheidNauwkeurigheidNauwkeurigheid    De vertikale nauwkeurigheid van 
een DEM dat samengesteld is uit 
surveys met verschillende 
inwinningsmethoden en rekening 
houdende met het verschillende 
tijdstip van uitvoering van de 
survey wordt geschat op 0.5 – 1 
m. 

Gelijkaardige nauwkeurigheid als 
in de huidige situatie: met name 
een vertikale nauwkeurigheid van 
1 m. 

Operationele omstandighedenOperationele omstandighedenOperationele omstandighedenOperationele omstandigheden    Uitvoering van survey is beperkt 
door weersomstandigheden en 
door getij 

Uitvoering van survey is beperkt 
door weersomstandigheden, in 
dezelfde mate als in de huidige 
situatie 

Interferentie andere gebruikersInterferentie andere gebruikersInterferentie andere gebruikersInterferentie andere gebruikers    Uitvoering van survey houdt 
rekening met andere gebruikers 

Uitvoering van survey houdt 
rekening met andere gebruikers, 
in dezelfde mate als in de huidige 
situatie 

Integratie in ITIntegratie in ITIntegratie in ITIntegratie in IT----systeemsysteemsysteemsysteem    De resulterende DEMs worden 
toegevoegd aan de DEM-databank 

De resulterende DEMs hebben het 
geschikte formaat om te worden 
toegevoegd aan de DEM-databank 

 
 
De beoogde doelstelling moet gerealiseerd worden door middel van de inzet van een nog te ontwikkelen 

innovatieve methode, al dan niet in combinatie met gebruikelijke survey-technieken. 

 

Niet enkel de output van de innovatieve toolbox (te weten de digitale kaarten), maar ook de modellering, 

systematiek en methodiek achter de toolbox zijn vereiste doelstellingen, en dienen als dusdanig 

opgeleverd te worden. 

 
Een gebiedsdekkend digitaal elevatiemodel zal opgemaakt worden op basis van sensordata en verwerking. 

De gewenste sensordata kunnen reeds voorhanden zijn, of kunnen nog op te meten zijn. Hoe dan ook mag 

de totale data-acquisitie tijd maximaal één week duren en moet een map opgemaakt kunnen worden voor 

eender welke periode. De verwerking van de data alsook de opmaak van de digitale map moet binnen een 

termijn van 2 weken opgeleverd kunnen worden. 

 
Verder in dit bestek (§2.3 en §2.4) wordt een eerste studie logica vooropgesteld en testen beschreven die 

uitgevoerd dienen te worden om de haalbaarheid en bruikbaarheid van de opgeleverde methodiek aan te 

tonen. Deze taken zijn minimaal te behalen maar mogen de indieners/opdrachtnemers er niet van 

weerhouden om méér voor te stellen en uit te voeren. 
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2.2.22.2.22.2.22.2.2 Toepassingsgebied Toepassingsgebied Toepassingsgebied Toepassingsgebied     

Het toepassingsgebied van deze opdracht omvat de kustgebieden die van direct belang zijn voor 

Vlaanderen, met name de Vlaamse kust, het Belgische deel van de Noordzee, de Scheldemonding (NL) en 

het Schelde-estuarium. De te ontwikkelen innovatieve methode om de hoogteligging te bepalen dient 

minimaal toepasbaar te zijn in dit toepassingsgebied. 

 

De nadruk van de opdracht ligt op de ontwikkeling van een innovatieve methode waarmee het mogelijk is 

om de bodemligging te bepalen en dus niet op het uitvoeren van een survey. 

 

De bevoegdheid voor het beheer van deze kustgebieden zit verspreid bij: 

- De Vlaamse overheid: de Vlaamse kust (inclusief het Zwin en het estuarium van de IJzer) en van de 

Zeeschelde (het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium) 

- De Belgische Federale overheid: het Belgische deel van de Noordzee 

- De Nederlandse overheid: de Scheldemonding en de Westerschelde (het Nederlandse deel van het 

Schelde-estuarium) 

In Figuur 3 is een digitaal elevatiemodel (DEM) van het Schelde estuarium en het Belgisch gedeelte van de 

Noordzee weergegeven. Dit is een manueel samengesteld DEM d.m.v. interpolatie van de beschikbare 

LiDAR en bathymetrische data, die gefragmenteerd voor handen is in een tijdsinterval van bijna 10 jaar. 

 

Elders ter wereld komen gelijkaardige kustgebieden voor, met gelijkaardige fysische kenmerken en met 

gelijkaardige functies. Voor het beheer van deze kustgebieden zijn gelijkaardige digitale hoogtemodellen 

nodig en wordt de hoogteligging op een gelijkaardige manier bepaald. De te ontwikkelen innovatieve 

methode om de hoogteligging te bepalen zal naar verwachting ook toepasbaar zijn voor deze 

gelijkaardige kustgebieden, waardoor de vraag naar de te ontwikkelen methode niet beperkt hoeft te 

blijven tot het minimale toepassingsgebied van deze opdracht. 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 Randvoorwaarden voor het te ontwikkelen systeemRandvoorwaarden voor het te ontwikkelen systeemRandvoorwaarden voor het te ontwikkelen systeemRandvoorwaarden voor het te ontwikkelen systeem    

Het Schelde Estuarium en Belgisch deel van de Noordzee is een complex en groot gebied. Momenteel 

worden voor bathymetrische metingen akoestische meetsystemen zoals singlebeam (SBES) en multibeam 

(MBES) apparatuur gebruikt, en wordt er tevens een continue monitoring gedaan van de topografie van 

het strand-duinen-slikken-schorren d.m.v. airborne laserscanning (LiDAR). Daarnaast liggen er in en rond 

dit gebied tal van meetstations die op regelmatige basis tal van parameters monitoren (bv. getijstanden, 

turbiditeit, windsnelheid, stroomsnelheid…). 
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Figuur Figuur Figuur Figuur 3333: Manueel geconstrueerd digitaal elevatiemodel (DEM) van het Schelde estuarium en Belgisch : Manueel geconstrueerd digitaal elevatiemodel (DEM) van het Schelde estuarium en Belgisch : Manueel geconstrueerd digitaal elevatiemodel (DEM) van het Schelde estuarium en Belgisch : Manueel geconstrueerd digitaal elevatiemodel (DEM) van het Schelde estuarium en Belgisch 

gedeelte van de Noordzeegedeelte van de Noordzeegedeelte van de Noordzeegedeelte van de Noordzee    

 

Deze datasets, of althans delen ervan, zullen voor de opdrachtnemer van cruciaal belang zijn om een 

prototype toolbox te ontwikkelen. Sommige van deze datasets zijn ter beschikking bij het MOW –

Maritieme Toegang, andere datasets worden beheerd door andere partijen. Bijvoorbeeld: de waterstand als 

gevolg van wind- en getijdenwerking wordt elke 10 min geregistreerd in een aantal meetstations over het 

hele gebied en kan – onder bepaalde voorwaarden- ter beschikking gesteld worden door de opdrachtgever 

indien opportuun. 

 

De opdrachtgever verbindt zich er toe om binnen alle redelijkheid de opdrachtnemer te ondersteunen in 

de zoektocht naar beschikbare en gewenste sensordata. Tevens kan de opdrachtgever – onder bepaalde 

voorwaarden- beschikbare gegevens ter beschikking stellen in het kader van uit te voeren testen, indien 

dit door de opdrachtgever als opportuun wordt beschouwd. 

 

In elk geval geldt – naast nader af te spreken voorwaarden hieromtrent tussen opdrachtnemer en 

opdrachtgever - dat datasets welke door de Opdrachtgever eventueel worden ter beschikking gesteld 

louter en alleen door de opdrachtnemer kunnen gebruikt worden in het kader en voor de uitvoering van 

deze opdracht en voor geen andere doeleinden.  

 

Tenslotte dient hier nog vermeld te worden dat in geen geval de scheepvaart binnen het vooropgestelde 

gebied gehinderd mag worden. 
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2.32.32.32.3 Gefaseerde aanpakGefaseerde aanpakGefaseerde aanpakGefaseerde aanpak    

Precommerciële opdrachten voor O&O-diensten, waarbij de risico’s en de voordelen onder 

marktvoorwaarden worden gedeeld tussen de leveranciers en de opdrachtgevers, richten zich op de 

ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor publieke behoeften die (technologisch) zo veeleisend zijn 

dat ze vooruit lopen op wat de markt kan aanbieden en dat bestaande oplossingen tekortkomingen 

vertonen die nieuwe O&O vereisen.  

 

Het proces van de aankoop van diensten voor Onderzoek&Ontwikkeling verloopt, zoals door de Europese 

Commissie beschreven1, gefaseerd, waarbij idealiter een aantal indieners in concurrentie nieuwe 

oplossingen ontwikkelen voor de behoeften van de overheidssector op middellange en lange termijn. 

 

Deze gefaseerde aanpak beperkt de impliciete risico’s en verkleint de kans dat er nieuwe technologiën 

worden ontwikkeld of getest die niet, of niet voldoende tegemoetkomen aan de verwachtingen van de 

Opdrachtgever. 

 

In fase 1fase 1fase 1fase 1 (oplossing uitdenken) moet een methodiek uitgewerkt en getest worden, met als resultaat een 

“proof of principle”. Algemeen gesteld is het doel van deze fase na te gaan of een voorstel van een 

indiener technisch, economisch en organisatorisch haalbaar is, afgewogen tegen de voor- en nadelen van 

mogelijke alternatieve oplossingen. Het is de intentie van de Opdrachtgever om 5 voorstellen (indicatief) 

te selecteren in deze fase, onder voorbehoud van voldoende aanbiedingen.  

 

In fase 2fase 2fase 2fase 2 (prototype ontwikkelen) moet de methodiek omgezet worden naar de ontwikkeling en oplevering 

van een prototype toolbox. Algemeen gesteld heeft deze fase tot doel na te gaan in hoeverre de 

belangrijkste eigenschappen van het prototype voldoen aan de functionele en prestatie-eisen die de 

Opdrachtgever aan de gewenste oplossing heeft gesteld. Enkel die opdrachtnemers die fase 1 succesvol 

hebben opgeleverd, zullen worden uitgenodigd om een voorstel voor fase 2 in te dienen welke door de 

Evaluatiecommissie opnieuw zullen worden geëvalueerd, gescoord en gerankt en waarbij de 

Opdrachtgever 3 voorstellen (indicatief) wenst te weerhouden.  

 

In de derde fasederde fasederde fasederde fase (testen) moet de bruikbaarheid van de toolbox gedemonstreerd worden aan de hand van 

testen. Algemeen gesteld heeft deze fase tot doel de prestatie (schaalbaarheid, interoperabiliteit, …) in de 

dagelijkse praktijk van de Opdrachtgever te beoordelen en te vergelijken. Enkel die opdrachtnemers die 

fase 2 succesvol hebben opgeleverd, zullen worden uitgenodigd om een voorstel voor fase 3 in te dienen 

welke door de Evaluatiecommissie opnieuw zullen worden geëvalueerd, gescoord en gerankt. Het is de 

intentie van de Opdrachtgever om 2 voorstellen (indicatief) te selecteren in deze fase. 

 

Opdrachtnemers dienen binnen een maximumtermijn van 3 jaren na het einde van de precommerciële 

fase een marktintroductie van de door hen ontwikkelde oplossing na te streven. 

 
De opdrachtnemer verbindt er zich toe om de inzichten en kennis die verworven zijn tijdens de 

precommerciële fase te vermarkten (d. w. z. aan derden licenties aanbieden tegen eerlijke en redelijke 

marktvoorwaarden). 

 

                                                
1
 Communication (COM(2007)799) from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions : Pre-commercial Procurement : Driving Innovation to ensure sustainable high quality public 

services in Europe.  



Oproep tot het indienen van voorstellen 
Innovatieve overheidsopdracht DEMCA 

22.06.2018 

 

p 15 / 38 

   

2.3.12.3.12.3.12.3.1 Totaal budget en Totaal budget en Totaal budget en Totaal budget en verdelingverdelingverdelingverdeling    

Het totale maximale budget dat de Opdrachtgever en PIO voor deze precommerciële opdracht voorzien 

(d.i. voor alle gegunde voorstellen van alle opdrachtnemers tesamen voor alle drie fases), bedraagt 

2.400.000 EUR (BTW inclusief), waarvan een maximaal bedrag van in totaal 500.000 EUR (BTW inclusief) 

voorbehouden wordt voor fase 1 met een maximum prijs van 100.000 EUR (BTW inclusief) per gegund 

voorstel voor fase 1. Het maximum budget voor Fase 2 bedraagt 1.500.000 EUR (BTW inclusief) en 400.000 

EUR (BTW inclusief) voor Fase 3. De vermelde bedragen zijn indicatief en de Opdrachtgever en het PIO- 

Departement EWI behouden zich het recht voor ze alsnog te wijzigen, waarbij het totale budget voor deze 

precommerciële opdracht maximum 2.400.000 EUR (BTW inclusief) bedraagt. 

 

    Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1    Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2    Fase 3Fase 3Fase 3Fase 3    

Max. totaal budgetMax. totaal budgetMax. totaal budgetMax. totaal budget    

per fase(n)per fase(n)per fase(n)per fase(n)    

500.000 EUR 

(BTW incl) 

1.500.000 EUR 

 (BTW incl) 

400.000 EUR 

(BTW incl) 

 

Elke indiener dient bij zijn initiële voorstel (d.i. voorstel voor fase 1) een vaste prijs op te geven voor fase 1 

(welke in elk geval niet meer kan bedragen dan 100.00 EUR (BTW incl)) en een richtprijs voor fases 2 en 3, 

waarbij de uiteindelijkede uiteindelijkede uiteindelijkede uiteindelijke    gevraagde gevraagde gevraagde gevraagde prijsprijsprijsprijs voor fase 2 en 3 – voorzover de betreffende 

indiener/opdrachtnemer geselecteerd zou worden voor fase 2 respectievelijk fase 3 – maximaal maximaal maximaal maximaal 20202020% hoger % hoger % hoger % hoger 

mag zijn damag zijn damag zijn damag zijn dannnn    de richtprijs in de richtprijs in de richtprijs in de richtprijs in hhhhet et et et initiële initiële initiële initiële voorstelvoorstelvoorstelvoorstel. 

 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 Evaluatie van de resultatenEvaluatie van de resultatenEvaluatie van de resultatenEvaluatie van de resultaten    

Op het einde van elke fase levert elke dienstverlener de in paragraaf 2.4 vermelde deliverables aan en 

wordt er een een vergadering belegd tussen de evaluatiecommissie en opdrachtnemer waarop o.a. 

volgende topics worden besproken: 

 
1. De behaalde resultaten van de fase dienen toegelicht te worden door de opdrachtnemer, en hoe 

deze zich verhouden ten opzichte van de vooropgestelde doelstellingen (zie tabel in paragraaf 

2.2..1) voor die specifieke fase alsook de algemene doelstelling van deze opdracht. 

2. Indien de vooropgestelde vereisten voor de betreffende fase niet of slechts gedeeltelijk werden 

behaald, toelichting bij de achterliggende oorzaken. 

De Evaluatiecommissie beoordeelt het resultaat van elke fase en heeft daarbij de volgende mogelijkheden: 

- Onvoldoende: de opdracht is niet volledig uitgevoerd of de aangeleverde deliverables zijn 

onvolledig, het resultaat komt niet in aanmerking voor betaling 

- Voldoende: de opdracht is volledig uitgevoerd en de deliverables zijn volledig aangeleverd 

- Succesvol: de opdracht is volledig uitgevoerd en de deliverables zijn volledig aangeleverd en de 

O&O resultaten voldoen aan de vooropgestelde minimumvereisten 

 

Enkel die opdrachtnemers die een fase succesvol hebben opgeleverd, zullen door de Evaluatiecommissie 

worden uitgenodigd om een uitgewerkt voorstel in te dienen voor de volgende fase. De betreffende 

opdrachtnemers zijn verplicht om op zulke uitnodiging van de Evaluatiecommissie in te gaan en bijgevolg 

een voorstel in te dienen voor de volgende fase. Deze voorstellen zullen dan opnieuw door de 

Evaluatiecommissie worden geëvalueerd, gescoord, gerankt en de best gerankschikte(n) zullen dan door de 

Opdrachtgever worden geselecteerd voor de volgende fase. Zoals hierboven reeds aangegeven, is het de 

intentie van de Opdrachtgever en PIO om 5 voorstellen te selecteren in fase 1, 3 voorstellen in fase 2 en 2 

voorstellen te selecteren in fase 3. De Opdrachtgever en PIO  kiezen er voor om geen minimaal aantal te 

weerhouden voorstellen op te geven per fase omdat dit volledig afhankelijk is van de kwaliteit van de 
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ingediende Voorstellen, het al dan niet behalen van de minimumscore (§3.5) en hun algemene scoring en 

ranking. 

 

Tijdens Fase 1 wordt een tussentijdse evaluatie voorzien waarop de Opdrachtnemer de reeds beschikbare 

resultaten kan toelichten. 

2.3.32.3.32.3.32.3.3 UitvoeringstermijnenUitvoeringstermijnenUitvoeringstermijnenUitvoeringstermijnen    

De voorziene indicatieve uitvoeringstermijnen, na ondertekening van de Raamovereenkomst O&O 

Opdracht, zijn: 

 

• 6 maanden voor fase 1 

• 12 maanden voor fase 2 

• 6 maanden voor fase 3 

Een gedetailleerd en onderbouwd werkplan m.b.t. de betreffende fase maakt deel uit van het Voorstel voor 

die fase. De verlenging van de uitvoeringstermijn kan enkel bekomen worden na goedkeuring door de 

Opdrachtgever en voorzover er gegronde en aanwijsbare redenen voorhanden zijn. Een eventuele 

verlenging van de uitvoeringstermijn zal voor alle opdrachtnemers van toepassing zijn. 

 

2.42.42.42.4 Vereiste deliverables voor de verschillende fasesVereiste deliverables voor de verschillende fasesVereiste deliverables voor de verschillende fasesVereiste deliverables voor de verschillende fases    

In deze rubriek wordt beschreven wat de vereiste taken en “deliverables” zijn per fase. 

 

Van de opdrachtnemer wordt een terugkoppeling naar de Opdrachtgever verwacht met betrekking tot de 

gehanteerde werkwijze en methodologie. Deze informatie beoogt in hoofdzaak het verkrijgen van een 

inzicht en algemene kennis door de Opdrachtgever en is niet van deze omvang dat de intellectuele 

eigendomsrechten van een opdrachtnemer zonder meer blootgesteld worden. 

2.4.12.4.12.4.12.4.1 Fase 1: Uitwerking van de methodiek (proof of principle)Fase 1: Uitwerking van de methodiek (proof of principle)Fase 1: Uitwerking van de methodiek (proof of principle)Fase 1: Uitwerking van de methodiek (proof of principle)    

In de eerste fase wordt de opdrachtnemer gevraagd een systeem te ontwerpen inclusief proces/methodiek 

teneinde het voorwerp van de opdracht te realiseren. 

De opdrachtnemer wordt gevraagd een voorstel te maken welke beeldbronnen/datasets ze wensen te 

gebruiken, en welke gegevensverwerking (data processing) dient te gebeuren teneinde een digitaal 

hoogtemodel op te stellen. Belangrijk is dat de opdrachtnemer toegang heeft tot deze informatie/beelden 

of deze toegang op redelijke wijze kan verkrijgen. 

Daarnaast zal de opdrachtnemer ook moeten onderzoeken welke sensordata er effectief beschikbaar zijn 

voor het Schelde estuarium en Belgisch deel van de Noordzee. Dit kunnen zowel bathymetrische 

technieken zijn (bv. LiDAR) als data van meetstations in en rondom de Schelde (bv. waterhoogte). Zoals 

hierboven reeds aangegeven, kan de opdrachtnemer deze datasets enkel gebruiken voor de uitvoering van 

deze opdracht en mits aanvaarding van de door de Opdrachtgever gestelde voorwaarden. Hiermee 

samenhangend dienen ook de specifieke randvoorwaarden van de Schelde onderzocht te worden. Deze 

randvoorwaarden (bv. turbiditeit, getijdenwerking…) zullen mee bepalen welke sensordata bruikbaar zijn 

om een een gebiedsdekkend DEM op te stellen. 

 

Op basis van bovenstaande kan dan effectief gestart worden met het ontwerp van een methodiek, die 

datasets combineert met verwerkingstechnieken teneinde een digitaal elevatiemodel te bekomen. Deze 
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methodiek mag breed geïnterpreteerd worden: het kan enerzijds gebaseerd zijn op metingen waaruit 

(in)direct de diepte berekend kan worden, maar het kan ook gaan over voorspellende modellen die binnen 

een bepaalde nauwkeurigheid de diepte kunnen afschatten op basis van gemeten parameters. 

 

De verschillende datasets die gecombineerd worden zullen op elkaar afgestemd moeten worden via 

correctie modellen, waarna via geavanceerde algoritmes en verwerking de diepte van de waterkolom en 

indien mogelijk de bodemsamenstelling berekend kan worden. In onderstaande figuur worden de 

verschillende stappen schematisch weergegeven. 

 
Om aan te tonen dat de ontwikkelde methodiek effectief functioneel is, dienen er in deze fase proof of 

principle testen beschreven te worden. De opdrachtnemer dient in de initiële offerte te formuleren hoe 

deze testen concreet uit te voeren, zodat de opdrachtgever het testplan kan evalueren en desgewenst kan 

herzien. De beschrijvingen van de testen zullen enerzijds de opdrachtnemer helpen de vooropgestelde 

methodiek te ontwikkelen en verder te optimaliseren, en anderzijds zullen deze testen de opdrachtgever 

helpen bij de beoordeling van de eerste fase. 

 

 

 
 
 

Naast de gedetailleerde uitwerking van een methodiek, moet er in fase 1 ook in onderling overleg een 

testzone afgebakend worden. Deze testzone wordt in fase 3 gebruikt om de performantie van de te 

ontwikkelen toolbox te evalueren. Naast de geografische locatie, moet er ook een tijdsperiode van één 

week vastgepind worden waarvoor de bekomen resultaten gelden. De opdrachtgever zal een drietal 

keuzemogelijkheden voorzien waaruit gekozen mag worden, zoals bijvoorbeeld: 

• Boven Zeeschelde: gebied Mariekerke – Sint Amands 

• Beneden Zeeschelde: gebied Lillo – Zandvliet 

• Westerschelde: De Hooge Platen 

De opdrachtnemer mag een voorstel doen voor andere zones, echter dit dient beargumenteerd en in 

onderling overleg goedgekeurd te worden. Tevens moet er validatie data voor deze testzone bekomen 

worden door de opdrachtgever, vandaar dat deze taak reeds in deze fase uitgevoerd dient te worden. 

 

Deliverables in deze fase zijn: 

• Een beoordeling van het beschikbare beeldmateriaal dat tot een gebiedsdekkend digitaal 

elevatiemodel zal leiden inclusief een analyse van de mogelijke verstoringsfactoren op 

performantie. 

• Een systeemdesign (eerste ontwerp van een oplossing) voor de verwerking, correctie bepaling van 

de alti-bathymetrie en de transformatie ervan in een digitaal elevatiemodel. 
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• Een demonstratie op laboschaal (proof of principle) waardoor inzicht wordt bekomen in de 

werking, toepasbaarheid en de uiteindelijk verwachte prestatie-eisen alsook de te ondernemen 

stappen teneinde deze te bereiken. Hierdoor bekomen we een beeld van de haalbaarheid van de 

voorgestelde oplossing 

• Een duidelijk beeld over de criticaliteiten, zowel op het vlak van prestaties, toepasbaarheid, 

beschikbaarheid van data, logistiek, inpasbaarheid in de ICT infrastructuur van Maritieme 

Toegang, etc.  

• Een go-to-market plan met beoogd verdienmodel, de beoogde waardeketen met het oog op 

(internationale) vermarkting en de verwachte kosten/baten daarvan. Het go-to-market plan 

beschrijft tevens een aanpak voor de adoptie van deze technologie door de gebruikers, gelet op 

de nieuwigheid van deze methode. 

De vooropgestelde studie logica is schematisch weergegeven in Figuur 4. Er wordt verwacht dat de 

opdrachtnemer minimaal voldoet aan deze studie logica. Uiteraard kunnen afwijkingen of details worden 

aangebracht, deze dienen gemotiveerd te worden door de opdrachtnemer alsook goedgekeurd door de 

Opdrachtgever. 

 

Enkel die opdrachtnemers die een succesvolle oplevering doen van fase 1, zullen worden uitgenodigd om 

een voorstel in te dienen voor fase 2. De resultaten van de proof of principle testen dienen geëvalueerd te 

worden met betrekking tot de vooropgestelde prestatie-eisen die weergegeven zijn in de tabel in 

paragraaf 2.2.1. Om uitgenodigd te worden een voorstel in te dienen voor fase 2 dient de opdrachtnemer 

de haalbaarheid van de prestatie-eisen in voldoende mate aan te tonen. 

 

 
FiguurFiguurFiguurFiguur    4444: Studie logica fase 1: Studie logica fase 1: Studie logica fase 1: Studie logica fase 1    

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2 Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2: : : : Ontwikkelen van prototype toolboxOntwikkelen van prototype toolboxOntwikkelen van prototype toolboxOntwikkelen van prototype toolbox    (proof of (proof of (proof of (proof of conceptconceptconceptconcept))))    

In de tweede fase wordt aan de opdrachtnemer gevraagd om de ontwikkelde methodiek effectief uit te 

werken tot een werkbaar/bruikbaar instrument, te weten een toolbox.  

 

Concreet zal er een systeem architectuur uitgewerkt dienen te worden (zowel op software als op 

hardware niveau) op basis waarvan de effectieve implementatie dan kan gebeuren. Deze systeem 

architectuur laat de opdrachtgever toe de procesmatige behandeling van de toolbox te begrijpen, zonder 

de achterliggende algoritmes tot in het detail te moeten kennen. 

 

Vervolgens dient de opdrachtnemer alle modules effectief uit te werken in detail (programmeren) en te 

integreren tot een totaal systeem. De toolbox dient gecompileerd te worden tot een prototype met 
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rudimentaire user interface met handleiding zodat dit prototype gebruikt kan worden voor testdoeleinden 

door de opdrachtgever. 

 

Teneinde een functionele, afgewerkte toolbox te bekomen, zal deze getest moeten worden. Deze proof of 

concept testen zullen de opdrachtgever helpen bij de beoordeling van deze fase. De proof of concept 

testen reiken verder dan de proof of principle testen uit de eerste fase: in de proof of concept testen moet 

naast de methodiek ook het effectieve gebruik van de toolbox getest en aangetoond worden. 

 

We wensen aan de hand van engineering data en validatie data op laboschaal de nieuwe methode te 

testen in hoeverre deze voldoet aan de opgestelde (minimale) prestatie-eisen. Deze testen dienen volgens 

het “grey box” principe te verlopen. Dit wil zeggen dat de opdrachtnemer de meetprincipes toelicht 

zonder tot in detail te gaan, de criticaliteiten toelicht en de basisprincipes van de oplossing duidt. De 

opdrachtnemer levert gecompileerde software, zodat de opdrachtgever de broncode niet kan lezen. Er 

wordt tevens een duidelijke handleiding voorzien in dewelke de stappen worden toegelicht teneinde het 

resultaat te bekomen. Verder dient toegelicht te worden hoe de toolbox past binnen de typische tool 

chain van de opdrachtgever, en wat de gevoeligheden van het systeem zijn. De resultante van de test is 

minimaal een digitale kaart met alti-bathymetrische gegevens. 

 

Deliverables in deze fase zijn: 

• Een prototype van de toolbox 

• De demonstratie van het prototype (proof of concept) waardoor inzicht wordt bekomen in de 

werking, toepasbaarheid en de uiteindelijk verwachte prestatie-eisen. 

• Een systeem architectuur in de vorm van een flowchart met daarin alle modules en hoe de 

modules aan elkaar gelinkt zijn. Dit document moet toelaten om de algemene werkingsprincipes 

van de toolbox te begrijpen. 

• Een plan voor de beperkte ontwikkeling van de eerste producten en het testen daarvan. 

• Een duidelijk beeld over de criticaliteiten, zowel op het vlak van prestaties, toepasbaarheid, 

beschikbaarheid van data, logistiek, inpasbaarheid in de ICT infrastructuur van Maritieme Toegang 

(bv aansluiting op databanken), etc.  

• Een geactualiseerd go-to-market plan met beoogd verdienmodel, de beoogde waardeketen met 

het oog op (internationale) vermarkting en een geactualiseerde kosten/baten daarvan. Het go-to-

market plan beschrijft tevens een aanpak voor de adoptie van deze technologie door de 

gebruikers, gelet op de nieuwigheid van deze methode. 

Enkel die opdrachtnemers die een succesvolle oplevering doen van fase 2, zullen worden uitgenodigd om 

een voorstel in te dienen voor fase 3. De resultaten van de proof of concept testen dienen geëvalueerd te 

worden met betrekking tot de vooropgestelde prestatie-eisen die in de tabel in paragraaf 2.2.1 

weergegeven zijn. Om uitgenodigd te worden een voorsel in te dienen voor fase 3 dient de opdrachtnemer 

hieraan te voldoen. 

 

De studie logica van fase 2 kan schematisch samengevat worden zoals in Figuur 5. Er wordt verwacht dat 

de opdrachtnemer minimaal voldoet aan deze studie logica. Uiteraard kunnen afwijkingen of details 

worden aangebracht, deze dienen gemotiveerd te worden alsook goedgekeurd door de Opdrachtgever. 
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FiguurFiguurFiguurFiguur    5555: Studie logica fase 2: Studie logica fase 2: Studie logica fase 2: Studie logica fase 2    

    

2.4.32.4.32.4.32.4.3 Fase Fase Fase Fase 3333::::    Toepasbaarheid testenToepasbaarheid testenToepasbaarheid testenToepasbaarheid testen    

In de laatste fase wordt de opdrachtnemer gevraagd de toepasbaarheid van de toolbox aan te tonen in 

het veld. Om binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijn van fase 3 te blijven, mogen voor deze blinde 

testen en voor de stress testen reeds beschikbare data gebruikt worden zonder dat er nieuwe surveys 

dienen te gebeuren. 

 

Een eerste test dient te gebeuren op de vooraf afgebakende testzone (vastgelegd in fase 1). Naast de 

geografische locatie, werd er ook een tijdsperiode van één week vastgepind. Met betrekking tot deze 

tijdsperiode kunnen eventuele benodigde input data opgevraagd worden, en het resulterende digitale 

elevatie model moet voor deze tijdsperiode gelden. De validatie data laat toe de toolbox te evalueren en 

indien nodig nog bij te stellen. 

 

Naast de testen op de vooraf afgebakende testzone, is tevens een blinde test minimaal vereist. In deze test 

zal de opdrachtgever een testzone voorleggen waarvan binnen redelijke termijn verwacht wordt de 

overeenkomstige resultaten op te leveren. De opdrachtgever beschikt over validatie-data ter verifiëring 

van het bekomen resultaat. Hier is het voor de opdrachtnemer niet mogelijk om de toolbox nog bij te 

stellen. Deze test is nodig om te vermijden dat de toolbox enkel werkt op vooraf vastgelegde gebieden. 

 

In de stress testen wordt de opdrachtnemer gevraagd om de performantie van de toolbox te testen onder 

een aantal (extreme) randvoorwaarden (bv. hoge turbiditeit, stroomsnelheid, zwevend stof gehalte, ...). Bij 

de stress testen dienen alle voorkomende condities aan bod te komen en van de aan deze testen 

onderworpen parameters dient de gevoeligheid op de nauwkeurigheid van de dieptebepaling onderzocht 

te worden Voor elke parameter wordt het bereik bepaald waarbinnen een betrouwbare dieptebepaling 

gerealiseerd kan worden met de ontwikkelde toolbox. 

 

In een laatste stadium dient de dienstverlener aan te tonen dat het operationeel haalbaar is om op het 

ganse gebied van Schelde estuarium en Belgisch deel van de Noordzee gebiedsdekkend op te meten aan de 

hand van de ontwikkelde toolbox. Hiervoor werkt de opdrachtnemer een plan van aanpak uit waaruit 

blijkt dat de inwinning van de gegevens kan gebeuren binnen de voorziene periode van 1 week en waaruit 

blijkt dat de verwerking tot een gebiedsdekkend DEM kan gebeuren binnen een verwerkingstijd van 2 

weken. 

 

De dienstverlener dient de Opdrachtgever te informeren over de plaats en het tijdstip van de uitvoering 

van de testen, zodat de Opdrachtgever de testen desgewenst kan bijwonen. 
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Finaal in dit project dient de opdrachtnemer op basis van de resultaten op bovenvermelde testen de 

verwachtingen te schetsen. Er dient gerapporteerd te worden wat de behaalde specificaties van de 

ontwikkelde toolbox zijn, en wat de voornaamste parameters zijn die deze specificaties beïnvloeden. 

Finaal moet door de opdrachtnemer ook ingeschat te worden in welke mate de toolbox inzetbaar is voor 

andere gebieden, zowel nationaal als internationaal. 

 

Deliverables in deze fase zijn: 

• Een overzicht van welke testen zijn uitgevoerd: waar, wanneer, over welke tijdspanne, welke 

brondata, welke methodiek, … 

• Een rapport met de bespreking van de resultaten van de vereiste testen, aangevuld met het plan 

van aanpak dat aantoont dat het operationeel haalbaar is om een gebiedsdekkend DEM op te 

leveren binnen de vooropgestelde termijn van 2 weken. Alle resultaten moeten besproken worden 

in vergelijking tot de (minimale) prestatie-eisen gegeven in sectie 2.2.1. 

• Een schriftelijke samenvatting van de finale specificaties van het opgeleverde systeem en hoe 

deze zich verhouden met de prestatie-eisen van sectie 2.2.1. een duidelijk beeld van de 

criticaliteiten (op vlak van prestaties, toepasbaarheid, beschikbaarheid, logistiek …) en een 

bespreking van de verwachtingen van de toolbox voor andere gebieden. 

• Een geactualiseerd go-to-market plan met beoogd verdienmodel, de beoogde waardeketen met 

het oog op (internationale) vermarkting en een geactualiseerde kosten/baten daarvan. Het go-to-

market plan beschrijft tevens een aanpak voor de adoptie van deze technologie door de 

gebruikers, gelet op de nieuwigheid van deze methode. 

De studie logica van fase 3 kan schematisch samengevat worden zoals in Figuur 6. Er wordt verwacht dat 

de opdrachtnemer minimaal voldoet aan deze studie logica. Uiteraard kunnen afwijkingen of details 

worden aangebracht, deze dienen gemotiveerd te worden en goedgekeurd door de Opdrachtgever. 

 

 

 
 

FiguurFiguurFiguurFiguur    6666: Studie logica fase 3: Studie logica fase 3: Studie logica fase 3: Studie logica fase 3    
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3 Verloop van de procedure 
3.13.13.13.1 Keuze van Keuze van Keuze van Keuze van de de de de te volgen procedurete volgen procedurete volgen procedurete volgen procedure: een : een : een : een pppprerererecommerciële aancommerciële aancommerciële aancommerciële aankoop van koop van koop van koop van 

diensten van onderzoek en ontwikkelingdiensten van onderzoek en ontwikkelingdiensten van onderzoek en ontwikkelingdiensten van onderzoek en ontwikkeling        

De voorbereiding van deze aankoopprocedure ging reeds enkele jaren geleden van start in het kader van 

het programma ‘Innovatief Aanbesteden’ van het toenmalige IWT. Eind 2013, op het moment dat de 

voorbereiding van deze aankoopprocedure was afgerond, werd het programma ‘Innovatief Aanbesteden’ 

en dus ook dit aankooptraject, stilgelegd. In 2017 heeft de Opdrachtgever de behoefte analyse en de ‘stand 

van de techniek’ geactualiseerd en wordt het aankooptraject verdergezet in het kader van het Programma 

Innovatieve Overheidsopdrachten dat eind 2016 door de Vlaamse Regering werd gelanceerd.   

 

Alvorens te komen tot een keuze voor de te volgen gunningsprocedure heeft het toenmalige IWT een 

voortraject opgezet. Het voortraject (zoals hierna beschreven) moest onder meer bepalen wat de ‘stand 

van techniek’ was in het domein van hydrografisch peilen en of er al oplossingen aanwezig waren op de 

markt voor de geïdentificeerde uitdaging. Enkel indien voldoende O&O nodig is om tot een oplossing te 

komen die voldoet aan de noden van de Opdrachtgever wordt gekozen voor een precommerciële 

opdracht voor diensten van O&O.  

 

Onder deze rubriek wordt een overzicht gegeven van de verschillende stappen die het IWT, de 

Opdrachtgever en PIO hebben doorlopen om te komen tot de beslissing om een precommerciële opdracht 

te lanceren conform art. 32 van de Wet op de Overheidsopdrachten van 17 juni 2016.  

3.1.13.1.13.1.13.1.1 Het voortrajectHet voortrajectHet voortrajectHet voortraject    

3.1.1.13.1.1.13.1.1.13.1.1.1 Geïdentificeerde uGeïdentificeerde uGeïdentificeerde uGeïdentificeerde uitdaging itdaging itdaging itdaging ––––    het projectvoorstel het projectvoorstel het projectvoorstel het projectvoorstel     
 
Het projectvoorstel van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang, 

werd ingediend bij het Kenniscentrum Innovatief Aanbesteden van het voormalige IWT onder de titel 

“Hydrografische peilingen in ondiep water over grote gebieden”. Het projectvoorstel gaf een korte 

omschrijving van de uitdaging en van het strategisch belang ervan. Het beschreef tevens de huidige 

technische mogelijkheden en beperkingen. 

3.1.1.23.1.1.23.1.1.23.1.1.2 ValideriValideriValideriValidering van de behoefte  en ng van de behoefte  en ng van de behoefte  en ng van de behoefte  en opmaak ‘state of the art’opmaak ‘state of the art’opmaak ‘state of the art’opmaak ‘state of the art’    
 

Het innovatiepotentieel van het voorstel werd door het IWT geanalyseerd en voldoende hoog ingeschat 

om een traject binnen het Programma ‘Innovatief Aanbesteden’ op te starten. Er werd door het IWT een 

externe consultant aangesteld met expertise in de betreffende materie.  

 

In de eerste fase heeft deze expert de behoeftenbepaling verder geconcretiseerd, samen met de 

Opdrachtgever en werden er 6 use cases ontwikkeld. Hiervan werden er twee weerhouden op basis van 

toegevoegde waarde en complexiteit die vervolgens in een vraagstelling werd vertaald. 

 

Gelet op het technologisch karakter van de vraagstelling werd een uitgebreide studieronde ingelast van de 

stand van de techniek. Volgende domeinen werden onder de loep genomen: 
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FiguurFiguurFiguurFiguur    7777: Onderzoek stand van de techniek: Onderzoek stand van de techniek: Onderzoek stand van de techniek: Onderzoek stand van de techniek    

 

De literatuurstudie was essentieel in het scherpstellen van de vraagstelling alsook in de inschatting van de 

complexiteit en het vereiste budgettaire kader.  

 
Op 5 december 2013 werd er een consultatievergadering georganiseerd voor stakeholders uit 

bedrijfswereld, kennisinstellingen en de overheid, onder de titel congres “Hydrography 2.0”. Het telde meer 

dan 40 deelnemers. Hier werd de huidige werking van de Opdrachtgever toegelicht alsook de uitdagingen 

waar zij voor staat, de bevindingen van de consultant over de stand van de techniek werden 

doorgenomen alsook werd de context van het project uitvoerig afgetoetst. 

 

De bevindingen van de externe consultant werden gebundeld in zijn eindverslag, te downloaden in 

nederlandstalige en engelstalige versie op de website:  

http://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/innovatie_nota_hydrografisch_peilen.pdf. 

3.1.1.33.1.1.33.1.1.33.1.1.3 Actualisering van de marktconsultatieActualisering van de marktconsultatieActualisering van de marktconsultatieActualisering van de marktconsultatie    
    

Via een online survey werd tussen 7 juli en 28 augustus 2017 een marktconsultatie verricht. Bedoeling was 

om de ‘state of the art’ zoals gerapporteerd in december 2013 te actualiseren. De reacties op de survey 

werden verwerkt in het geactualiseerde state-of-the-art rapport: 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/sites/default/files/demca_pcp_state-of-the-art_2017_0.pdf.  

 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 Precommerciële Precommerciële Precommerciële Precommerciële opdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkelingopdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkelingopdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkelingopdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkeling    

Na de marktconsultatie van december 2013 is de scherpgestelde uitdaging geëvalueerd door een IWT-

adviseur.  
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Samenvattend kwam de IWT-adviseur tot volgende bevindingen: 

 

- M.b.t. de innovativiteit en geïdentificeerde uitdaging – Er kan gesteld worden dat “substantially 

improved methods and equipment” nodig zullen zijn om de doelstellingen van de Afdeling 

Maritieme Toegang te realiseren. Bijgevolg kan worden gesteld dat de doelstellingen zoals 

verwoord in deze aanbesteding een voldoende hoog O&O gehalte hebben (zelfs overeenkomstig 

een strenge interpretatie van de Frascati-definitie van O&O).  

- M.b.t. het O&O gehalte van de projectinhoud – De inhoud van het project wordt gekarakteriseerd 

als ‘prototype-ontwikkeling’. Ongetwijfeld zal een deel van de uitgevoerde engineering zijn 

(bijvoorbeeld het conFiguurren van de sensoren op één geïntegreerd meettoestel). Maar deze 

engineering-activiteiten zijn van ondersteunende aard. De hoofdmoot  van de aanpak zijn 

klassieke ontwikkelingsactiviteiten, waarbij verbeterde technologiën, systemen en methoden 

worden ontwikkeld. Ook de demonstratie-case is integraal deel van het ontwikkelingstraject. Het 

lijkt onwaarschijnlijk dat dit een gewone meting zal zijn, maar eerder een proefrun van het 

prototype. “   

Op basis van deze bevindingen zijn we van oordeel dat zowel het voorwerp van de opdracht 

(~geïdentificeerde uitdaging) als de projectinhoud (~ aanpak) een aanzienlijk O&O gehalte hebben en dat 

om een oplossing te bieden aan de door de Opdrachtgever geïdentificeerde uitdaging een opdracht tot 

het inkopen van O&O diensten dient gelanceerd te worden. De recente schriftelijke bevraging van de 

markt heeft geen informatie opgeleverd die de vroegere bevindingen wijzigt.  

 

De Opdrachtgever en PIO zijn van oordeel dat er voldoende argumenten voorhanden zijn om een beroep 

te doen op artikel 32 van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna “Wetgeving 

Overheidsopdrachten”). Niet alleen houdt de ontwikkeling van een oplossing voldoende O&O in, maar 

bovendien kunnen en zullen de technologische risico’s (de kosten) en voordelen (de resultaten) worden 

gedeeld tussen de Opdrachtgever en potentiële opdrachtnemers :   

- Rubriek 4.3 en bijlage 3 i.v.m. intellectuele eigendomsrechten geven aan hoe het O&O resultaat 

niet in zijn geheel toekomt aan de Opdrachtgever, maar in belangrijke mate opgenomen wordt 

door de leverancier;  

- Rubriek 4.2.1 geeft aan dat de dienstverlening door prijskorting vanwege de leverancier niet 

volledig vergoed wordt door de Opdrachtgever.  

Op basis van voormelde argumenten, die ook na de actualisering van de uitdaging en de ’state of the art’ 

overeind blijven, heeft de Opdrachtgever beslist om samen met PIO een precommerciële opdracht voor 

diensten van onderzoek en ontwikkeling te lanceren. 

 

3.23.23.23.2 Verloop van de procedureVerloop van de procedureVerloop van de procedureVerloop van de procedure    

 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Vragen m.b.t. de OproepVragen m.b.t. de OproepVragen m.b.t. de OproepVragen m.b.t. de Oproep    

Eventuele vragen met betrekking tot deze Oproep kunnen enkel per email worden gesteld op volgend 

contactpunt Demca.Info.BE@anteagroup.com of op Frederik.roose@mow.vlaanderen.be. 

 

In het onderwerp van de e-mail dient uitdrukkelijk volgende vermeldingvermeldingvermeldingvermelding te worden opgenomen “Vragen 

Innovatieve Opdracht DEMCA”.Per vraag dient er aangegeven te worden over welk onderdeel van deze 

Oproep er verduidelijking wordt gevraagd. 
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3.2.23.2.23.2.23.2.2 Informatievergadering m.b.t de Oproep Informatievergadering m.b.t de Oproep Informatievergadering m.b.t de Oproep Informatievergadering m.b.t de Oproep     

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op maandag 2 juli 2018 om 9u30maandag 2 juli 2018 om 9u30maandag 2 juli 2018 om 9u30maandag 2 juli 2018 om 9u30 welke doorgaat in het in het in het in het 

VAC Gent (Virginie LovelingVAC Gent (Virginie LovelingVAC Gent (Virginie LovelingVAC Gent (Virginie Loveling----gebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gentgebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gentgebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gentgebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent.  

 

InschrijvenInschrijvenInschrijvenInschrijven voor deze informatievergadering is gewenst en dient te gebeuren door het versturen van een 

e-mail naar DEMCA.info.be@anteagroup.com met vermelding “Inschrijving Innovatieve overheidsopdracht 

DEMCA”.  

 

Tijdens deze informatievergadering zal er een mondelinge toelichting worden gegeven over het voorwerp 

van deze Oproep alsook over het procedurele verloop en de timing.  

 

Nadien zal er een schriftelijke weerslag worden opgemaakt van de behandelde vragen (geanoniemiseerd)  

en de gerelateerde antwoorden, welke zal worden verspreid aan al diegenen die het bestek hebben 

opgevraagd. 

3.2.33.2.33.2.33.2.3 Indiening voorstellenIndiening voorstellenIndiening voorstellenIndiening voorstellen    

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via de e-tendering website 

https://eten.publicprocurement.be. Meer informatie kan verkregen worden via 

http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00. 

 

De met elektronische middelen ingediende offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar pdf-

formaat. De maximale grootte per document is 80 MB. Een te groot document kan worden opgesplitst in 

meerdere deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter zijn dan 350 MB. 

 

U kunt als buitenlandse inschrijver de offerte en alle bijhorende documenten ondertekenen met een 

gekwalificeerd certificaat dat u kunt aankopen via een private actor en dat door de applicatie herkend 

wordt als een geldig certificaat dat geschikt is voor het plaatsen van een wettelijke digitale handtekening 

ofwel met een elektronisch middel, aangekocht bij een private actor en waarvan zij zelf garanderen dat 

dit voldoet aan alle wettelijke voorwaarden: 

 

- Gekwalificeerde certificaten, die geschikt zijn voor het plaatsen van een wettelijke digitale 

handtekening, kunnen aangekocht worden bij private actoren. Voor meer informatie over deze private 

actoren: e.procurement@vlaanderen.be of +32 (0)2 553 76 57. Er dient wel te worden opgemerkt dat het 

enige tijd in beslag kan nemen vooraleer u de drager met uw gekwalificeerd certificaat ontvangt. Koop 

dus tijdig uw certificaat aan. 

 

- Wanneer de buitenlandse inschrijver een eigen elektronisch middel gebruikt om de handtekening te 

plaatsen, garandeert hij zelf dat deze handtekening voldoet aan de voorwaarden van artikel 52, §1, 1° 

K.B. Plaatsing. Deze elektronische handtekening moet aldus conform zijn met de regels van het 

Europees, en het daarmee overeenstemmend nationaal, recht inzake de geavanceerde elektronische 

handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd 

via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening. 

 

Gelieve ook alle nuttige informatie over het gebruikte elektronische middel aan de offerte toe te voegen 

opdat de aanbestedende overheid kan nagaan of het gebruikte elektronische middel geldig is en conform 

is met de bepalingen in de regelgeving. 

    

Er mag geen gebruik worden gemaakt van een dubbele elektronische zending noch van een 

veiligheidskopie. 
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De in deze opdrachtdocumenten gevraagde maquettes modelstukken of monsters die niet of uiterst 

moeilijk via elektronische middelen kunnen worden overgemaakt, mogen door de inschrijvers op niet-

digitale wijze aan de aanbestedende overheid worden bezorgd. Deze stukken dienen vóór de opening van 

de offertes bij de aanbestedende overheid toe te komen met een duidelijke verwijzing naar de betrokken 

overheidsopdracht en de offerte waarvoor ze worden ingediend. 

 

De nadere details voor het indienen van de voorstellen fase 2 en 3 zullen ten gepaste tijde worden 

meegedeeld.  

 

De uiterste indieningsdatum (i.e. datum van ontvangst en dus niet datum van verzending) van de 

voorstellen voor fase 1 is 17171717    september 2018september 2018september 2018september 2018    om om om om 10:1510:1510:1510:15uuuu. 

3.2.43.2.43.2.43.2.4 Opbouw van het voorstelOpbouw van het voorstelOpbouw van het voorstelOpbouw van het voorstel    

3.2.4.1 Algemeen 
 
De Voorstellen worden opgemaakt op de daartoe bestemde document (zie bijlage bijlage bijlage bijlage 4444). 

 
Elke andere toelichting bij het voorstel wordt als een bijlage toegevoegd. 

 

Het voorstel wordt opgesteld in het NederlandsNederlandsNederlandsNederlands    of het Engelshet Engelshet Engelshet Engels. 

 

Door het indienen van zijn voorstel ziet de Indiener automatisch af van zijn algemene of bijzondere 

verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze in zijn voorstel worden vermeld.  

 

De termijntermijntermijntermijn gedurende dewelke de Indiener gebonden is door zijn inschrijving en voorstel bedraagt 

minstens 180 kalenderdagen te rekenen vanaf de uiterlijke indieningsdatum van de voorstellen. 

 

3.2.4.2 Voorstel fase 1 
 

Het voorstel voor fase 1 wordt opgemaakt op de daartoe bestemde documentendaartoe bestemde documentendaartoe bestemde documentendaartoe bestemde documenten, zoals voorzien in deze 

Oproep. 

 

Het voorstel bevatbevatbevatbevat in elk geval de volgende volgende volgende volgende documentendocumentendocumentendocumenten: 

1. Begeleidende brief;  

2. Volledig ingevuld en geldig ondertekend offerte (inclusief verklaring op erewoord m.b.t. de 

toestand van de Indiener en waarin de Indiener verklaart zich niet in één van de 

uitsluitinggronden te bevinden); 

3. M.b.t. de economische en financiële toestand van de Indiener, kan de Opdrachtgever, indien 

gewenst de nodige informatie opvragen of eigenhandig verzamelen. 

4. Volledig ingevuld prijsopgave. 

5. Bijlagen (CV’s, …) 

 

Het voorstel voor fase 1 bevat naast een gedetailleerde uitwerking van een voorstel voor fase 1 ook al de 

(high-level) doelstellingen en (voorlopig) plan van aanpak (niet gedetailleerd) voor  fasen 2 en 3. In elke 

geval bevat het voorstel voor fase 1 ook al een richtprijs voor fases 2 en 3, waarbij de uiteindelijke de uiteindelijke de uiteindelijke de uiteindelijke 

gevraagde gevraagde gevraagde gevraagde prijsprijsprijsprijs voor fase 2 en 3 – voorzover de betreffende indiener/opdrachtnemer weerhouden en 

geselecteerd zou worden voor fase 2 respectievelijk fase 3 – maximaal maximaal maximaal maximaal 20202020% hoger mag zijn dan de % hoger mag zijn dan de % hoger mag zijn dan de % hoger mag zijn dan de 

opgegeven richtprijs in zijn initiële voorstelopgegeven richtprijs in zijn initiële voorstelopgegeven richtprijs in zijn initiële voorstelopgegeven richtprijs in zijn initiële voorstel. 
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3.2.4.3  Voorstellen fase 2 en 3 
 

De voorstellen voor fase 2 en 3 zullen worden opgemaakt op de daartoe door de Opdrachtgever voorziene 

documenten welke met de uitnodiging tot indiening voor deze fases zal worden meegestuurd.  

3.2.53.2.53.2.53.2.5 EvaluatiecommissieEvaluatiecommissieEvaluatiecommissieEvaluatiecommissie    

Aangezien het om een O&O opdracht gaat, werd er voor gekozen om een Evaluatiecommissie van 

minimaal minimaal minimaal minimaal viervierviervier    personenpersonenpersonenpersonen samen te stellen bestaande uit:  

 

• OpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgever: 2 vertegenwoordigers waaronder één de functie van voorzitter waarneemt 

• EWIEWIEWIEWI: 1 EWI adviseur vertrouwd met de materie of 1 onafhankelijk expert aangeduid door het EWI; 

• Externe onafhankelijke expertExterne onafhankelijke expertExterne onafhankelijke expertExterne onafhankelijke expert: 1 vertegenwoordiger van de Vlaamse Hydrografie 

 

Alle leden van de Evaluatiecommissie zijn gebonden door vertrouwelijkheid en objectiviteitvertrouwelijkheid en objectiviteitvertrouwelijkheid en objectiviteitvertrouwelijkheid en objectiviteit. 

 

De projectleider of een adviseur van PIO kan als bijzitter zonder stemrecht zetelen in de 

Evaluatiecommissie. 

3.33.33.33.3 UitsluitingsgrondenUitsluitingsgrondenUitsluitingsgrondenUitsluitingsgronden    

Dezelfde uitsluitingsgevallen als bij een klassieke gunningsprocedure zijn van toepassing. 
 
De Indiener mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet 
Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de 
uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden. 
 
Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de 
inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn 
betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de Odrachtgever dat bewijs 
toereikend acht, wordt de betrokken Indiener niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure. 
 
Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte 
indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de Indiener een beroep doet met het oog op het 
voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie. 
 
De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het 
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de Indiener of daarin vertegenwoordigings-, 
beslissings- of controlebevoegdheid hebben. 
 
Bewijsmiddelen:Bewijsmiddelen:Bewijsmiddelen:Bewijsmiddelen:    
 
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de Indiener dat er geen uitsluitingsgrond op hem van 
toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van 
documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name 
om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische weg. 
 
Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke stukken toe te 
voegen aan de offerte. 
 
De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen: 

• de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het 
uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes; 
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• de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale 
zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt 
door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn 
verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 
 

• de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale 
schulden, en een certificaat inzake niet-faling. 
Wanneer een document of certificaat 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 in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van 
de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde 
beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is. 

 
OFOFOFOF    
 
De inschrijver legt een ingevuld UniUniUniUniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)form Europees Aanbestedingsdocument (UEA)form Europees Aanbestedingsdocument (UEA)form Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er 
geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de 
inschrijver op dit UEA. 
 
NonNonNonNon----discriminatiediscriminatiediscriminatiediscriminatie::::    
 
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de Opdrachtgever, in elke fase van 
de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de Indiener uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht 
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  
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. 

 

De Opdrachtgever zal in elk stadium van de procedure over de uitsluitingsmogelijkheid beschikken. 

3.43.43.43.4 Kwalitatieve selectiecriteria m.b.t. indienders (enkel voor fase 1)Kwalitatieve selectiecriteria m.b.t. indienders (enkel voor fase 1)Kwalitatieve selectiecriteria m.b.t. indienders (enkel voor fase 1)Kwalitatieve selectiecriteria m.b.t. indienders (enkel voor fase 1)    

Bij de evaluatie van de Indiener(s) wordt rekening gehouden met onderstaande criteria: 
 

NummeringNummeringNummeringNummering    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    WaardeWaardeWaardeWaarde    

Criterium 1 Technische expertise van de Indiener(s) en dit zowel op 

bedrijfsniveau als op niveau van het team dat de opdracht zou 

uitvoeren.  

75  

Criterium 2 Projectmanagementvaardigheden van de Indiener 25 

 Totaal Totaal Totaal Totaal     100100100100 

 

Elk criterium wordt afzonderlijk van punten voorzien. 
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Enkel van die Indiener(s) die minimum een totaalscore minimum een totaalscore minimum een totaalscore minimum een totaalscore van van van van 60606060/100/100/100/100    behalen op bovenvermelde kwalitatieve 

selectiecriteria, zal het “voorstel fase 1” getoetst worden aan de toewijzingscriteria. 

 

Een gedetailleerde omschrijving i.v.m. de kwalitatieve selectiecriteria en de scoringswijze is terug te vinden 

in Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1 ––––    Kwalitatieve Selectiecriteria m.b.t. de IndienerKwalitatieve Selectiecriteria m.b.t. de IndienerKwalitatieve Selectiecriteria m.b.t. de IndienerKwalitatieve Selectiecriteria m.b.t. de Indiener. 

 

3.53.53.53.5 Toewijzingscriteria m.b.t. voorstellen (fase 1, 2 en 3)Toewijzingscriteria m.b.t. voorstellen (fase 1, 2 en 3)Toewijzingscriteria m.b.t. voorstellen (fase 1, 2 en 3)Toewijzingscriteria m.b.t. voorstellen (fase 1, 2 en 3)    

Bij de evaluatie van de voorstellen (fase 1, 2 en 3) wordt rekening gehouden met volgende criteria, waarbij 

evenwel dient opgemerkt te worden (i) dat deze criteria voor fasen 2 en 3 nog verder kunnen worden 

uitgewerkt en/of verfijnd en (ii) dat de weging en opgegeven minimumscore voor fase 2 en 3 in dit 

stadium louter indicatief zijn: 

 

NummeringNummeringNummeringNummering    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    WaardeWaardeWaardeWaarde    

Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1    

Waarde Fase 2Waarde Fase 2Waarde Fase 2Waarde Fase 2    

(indicatief)(indicatief)(indicatief)(indicatief)    

Waarde Fase 3Waarde Fase 3Waarde Fase 3Waarde Fase 3    

(indicatief)(indicatief)(indicatief)(indicatief)    

Criterium Criterium Criterium Criterium 1111    Technische innovativiteit en 

haalbaarheid van de 

voorgestelde Oplossing 

20202020    

    

Minimumscore 

12/20 

20202020    

    

Minimumscore 

12/20 

20202020    

    

Minimumscore 

12/20    

Criterium Criterium Criterium Criterium 2222    Kwaliteit van planning om de 

Oplossing te realiseren 

5555    

 

Minimumscore 

3/5 

5555    

 

Minimumscore 

3/5 

5555    

 

Minimumscore 

3/5    

Criterium 3Criterium 3Criterium 3Criterium 3    Mate waarin de Oplossing 

voldoet aan de vraag van de 

Opdrachtgever 

30303030    

 

Minimumscore 

18/30 

25252525    

    

Minimumscore 

15/25    

15151515    

    

Minimumscore 

9/15    

Criterium 4Criterium 4Criterium 4Criterium 4    Go-to-market strategie en 

business plan 

5555    

 

Minimumscore 

3/5 

10101010    

    

Minimumscore 

6/10    

20202020    

    

Minimumscore 

12/20    

Criterium 5 Criterium 5 Criterium 5 Criterium 5     Prijs 40404040    

    

Maximumprijs 

bedraagt 

100.000 EUR 

(BTW incl) 

40404040    40404040    

    Totaal Totaal Totaal Totaal     100100100100    100100100100    100100100100    

 

Enkel voorstellen die voldoen aan de minimumscore op de eerste vier criteria worden verder geëvalueerd 

op prijs. 

 

Zoals blijkt uit criterium 4 “Go-to-marke strategie en business plan”, dient de indiener, naast technische 

expertise en projectmanagementvaardigheden, over de nodige expertise en capaciteit te beschikken om 

de oplossing en nieuwe kennis te vermarkten en te commercialiseren. Bijgevolg kunnen indieners die 

louter uit een kennisinstelling of een consortium van uitsluitend kennisinstellingen bestaan geen voorstel 

indienen, tenzij zij een route-to-market kunnen aantonen. 
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Wat betreft de voorstellen fase 1, kan de prijs voor fase 1 nooit meer bedragen dan 100.000 EUR (BTW 

inclusief). Voorstellen fase 1 die voor fase 1 een prijs omvatten die meer bedraagt dan 100.000 EUR (BTW 

inclusief) kunnen in elk geval niet worden weerhouden. 

 

Een gedetailleerde omschrijving i.v.m. de toewijzingscriteria en de scoringswijze is terug te vinden in 

Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2 – Toewijzingscriteria m.b.t. het VoorstelToewijzingscriteria m.b.t. het VoorstelToewijzingscriteria m.b.t. het VoorstelToewijzingscriteria m.b.t. het Voorstel (waarbij evenwel dient opgemerkt te worden dat deze 

criteria voor fasen 2 en 3 nog verder kunnen worden uitgewerkt en verfijnd en dat de weging van de 

criteria voor fase 2 en 3 en de opgegeven minimumscore in dit stadium louter indicatief is). 

 

3.63.63.63.6 Toewijzing en Raamovereenkomst O&OToewijzing en Raamovereenkomst O&OToewijzing en Raamovereenkomst O&OToewijzing en Raamovereenkomst O&O    dienstendienstendienstendiensten    ----    OpdrachtOpdrachtOpdrachtOpdracht    

De Opdrachtgever en PIO behouden zich het recht voor om aan de Indieners verduidelijkingen te vragen 

m.b.t. de ingediende Voorstellen. 

 

Met de geselecteerde Indieners wordt een raamovereenkomst O&O Opdracht ondertekend. De 

raamovereenkomst O&O Diensten Opdracht bevat de voorwaarden en modaliteiten voor de volledige 

duurtijd van de precommerciële fase en bestrijkt zowel fase 1, fase 2 als fase 3.  

 

In de raamovereenkomst O&O Diensten Opdracht zullen verdere modaliteiten en voorwaarden worden 

vastgelegd m.b.t. de uitvoering van de Opdracht, zoals o.m.:   

1) Een gedetailleerde omschrijving van de te verwachten resultaten, de respectievelijke 

opleveringsdata en de wijze van acceptatie;  

2) Nadere modaliteiten m.b.t. de prijs en de betaling ervan (koppeling van de betalingsschijven aan 

opleveringen, het opleveren van voortgangsverslagen, … );   

3) Afspraken omtrent het precieze verloop en de opvolging van de uitvoering van de Opdracht;  

4) Afspraken omtrent communicatie en/of publicatie omtrent de Opdracht en haar resultaten;  

5) Beëindigingmodaliteiten;  

6) Bepalingen omtrent schadeloosstelling en aansprakelijkheid. 
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4 Administratieve bepalingen 

4.1 T4.1 T4.1 T4.1 Toepasselijke wetgeving en jurisdictieoepasselijke wetgeving en jurisdictieoepasselijke wetgeving en jurisdictieoepasselijke wetgeving en jurisdictie    
 
Deze oproep, de Opdracht en alle overeenkomsten en/of verbintenissen die daaruit voortvloeien of 

daarmee verband houden worden beheerst door het Belgisch recht. 

 

Alle geschillen met betrekking tot deze oproep, de Opdracht en alle overeenkomsten en/of verbintenissen 

die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden behoren tot de uitsluitende territoriale bevoegdheid 

van de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

4.24.24.24.2 Prijs Prijs Prijs Prijs en betalingen betalingen betalingen betaling    

4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 Prijsopgave Prijsopgave Prijsopgave Prijsopgave     
 

De O&O diensten welke worden aangekocht middels voorliggende Opdracht worden tegen marktprijs 

aangeschaft daarbij rekening houdende met de verdeling van de intellectuele en gebruiksrechten zoals 

algemeen omschreven in Rubriek “4.3. Intellectuele eigendomsrechten” en meer specifiek in Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3 – 

Intellectuele Eigendomsrechten.  

 

De door de Indiener in zijn Voorstel opgegeven prijs:  

(i) is vast; 

(ii) is “alles inbegrepen” 2;  en  

(iii) wordt opgegeven exclusief BTW en tussen haakjes inclusief BTW.  

 

De door de Indiener opgegeven prijs dient rekening te houden met het feit dat hij eigenaar blijft3 van de 

in het kader van deze Opdracht nieuw ontwikkelde intellectuele eigendom4 maar dat de Opdrachtgever 

bepaalde gebruiksrechten verwerft (zie Rubriek “4.3. Intellectuele eigendomsrechten” en meer specifiek in 

Bijlage 3 – Intellectuele Eigendomsrechten). De door de Indiener opgegeven prijs dient daarom lager te zijn De door de Indiener opgegeven prijs dient daarom lager te zijn De door de Indiener opgegeven prijs dient daarom lager te zijn De door de Indiener opgegeven prijs dient daarom lager te zijn 

dan de prijs welke zou worden aangerekend indien het om een exclusieve ontwikkeling zou gaan waarbij de dan de prijs welke zou worden aangerekend indien het om een exclusieve ontwikkeling zou gaan waarbij de dan de prijs welke zou worden aangerekend indien het om een exclusieve ontwikkeling zou gaan waarbij de dan de prijs welke zou worden aangerekend indien het om een exclusieve ontwikkeling zou gaan waarbij de 

OpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgever    (exclus(exclus(exclus(exclusieve) eigenaar wordt van de nieuw ontwikkelde intellectuele eigendomieve) eigenaar wordt van de nieuw ontwikkelde intellectuele eigendomieve) eigenaar wordt van de nieuw ontwikkelde intellectuele eigendomieve) eigenaar wordt van de nieuw ontwikkelde intellectuele eigendom. In de 

prijsopgave dient de Indiener het prijsverschil toe te lichten tussen enerzijds een exclusieve ontwikkeling 

(met overdracht van intellectuele eigendom aan de Opdrachtgever) en anderzijds het verlenen van een 

gebruiksrecht (met behoud van intellectuele eigendom). De prijskorting dient in verhouding te staan met 

de te verwachten marktwaarde van de commerciële opportuniteiten welke zich aan de Opdrachtnemer 

aandienen nu hij de intellectuele eigendomsrechten behoudt. 

 

De Indiener dient het prijsverschil tussen enerzijds een exclusieve ontwikkeling (met een volledige 

overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan de Opdrachtgever – gekend als “IP out prijs”) en 

anderzijds het toekennen van een gebruiksrecht (met behoud van de intellectuele eigendomsrechten door 

de Indiener – gekend als “IP in prijs”) uit te leggen en te verduidelijken.  

                                                
2
 Dit betekent concreet dat de prijs alle elementen dient te bevatten om volledige uitvoering te geven aan de 

Opdracht bv verplaatsingen, vergadermomenten, ….  
3
 Uitgezonderd in het geval dat de Opdrachtgever haar call-back optie uitoefent. Zie rubriek 4.3 en meer 

specifiek Bijlage 3.  
4  

Zie Rubriek “4.3. Intellectuele eigendomsrechten” en meer specifiek in Bijlage 3 – Intellectuele 

Eigendomsrechten.  
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De voorliggende Opdracht betreft een aankoop van O&O diensten. De op te geven prijs kan uitsluitend 

bestaan uit posten nodig en noodzakelijk om deze O&O diensten  te leveren, te weten:  

(i) de personeelsprijs met detailopgave van:  

a. Aantal, na(a)m(en) en functie van de personen die ingezet worden op de uitvoering van 

de Opdracht;  

b. het aantal mensdagen per opgegeven persoon; en 

c. de gevraagde prijs per ingezette persoon.  

d. het gedeelte dat in onderaanneming wordt uitgevoerd (met detailopgave van naam 

onderaannemer, omschrijving taken onderaanneming, aantal mensdagen, prijs, …) en welk 

in elk geval nooit meer dan 25% van de totale prijs van de opdracht kan uitmaken.  

(ii) overhead (voorzover van toepassing)  

(iii) verplaatsing- en reiskosten (voorzover van toepassing)  

(iv) de prijs voor de aankoop of gebruik van materiaal en/of apparatuur nodig en noodzakelijk 

om de O&O diensten uit te voeren5 met detailopgave van:  

a. het benodigd materiaal en/of apparatuur (opsomming per item);  

b. de gehanteerde prijs/afschrijvingskost voor het gebruik van het betreffende materiaal 

en/of apparatuur in de uitvoering van de Opdracht 6  

 

Aangezien het over een O&O dienst gaat moet de post O&O personeelsprijs  minstens meer dan 50% van 

de totale prijs voor de Opdracht uit te maken, dit om te voldoen aan de verplichting dat de opdracht een 

dienst omvat en geen levering of werk. 

 

De Indiener dient de opgave van de opgave van de opgave van de opgave van de verschillende postende verschillende postende verschillende postende verschillende posten    waaruit de prijs bestaatwaaruit de prijs bestaatwaaruit de prijs bestaatwaaruit de prijs bestaat    per werkpakket te per werkpakket te per werkpakket te per werkpakket te 

specificerenspecificerenspecificerenspecificeren en volgt hierbij zijn eigen voorgestelde projectplanning.  

 

Indieners dienen bij de prijsopgave aan te duiden of en voor welke componenten van de prijsopgave zij 

een beroep doen (of wensen te doen) op andere bronnen van publieke financiering of subsidiëring. 

Componenten van de prijsopgave waartegenover andere publieke financiering dan wel subsidiëring staan, 

kunnen in geen geval (nogmaals) aangerekend worden aan de Opdrachtgever. 

 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 Betaling Betaling Betaling Betaling     

De prijs zal worden betaald in tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer nader te bepalen schijven. 

De uitbetaling van een schijf zal worden gelinkt aan enerzijds (i) het door de Opdrachtnemer succesvol 

behalen van de betreffende mijlpa(a)l(en) en anderzijds (ii) de goedkeuring door de Aanbestende Overheid 

van het relevante voortgangsverslag.  

 

Voorafgaand aan elk betalingsmoment zal er een projectvergadering worden georganiseerd tussen 

betrokken partijen waarbij de stand van zaken zal worden besproken, hieronder begrepen (i) de tot dan 

behaalde mijlpalen en resultaten, (ii) de gekende problemen en (iii) het plan van verdere aanpak. 

 

De Opdrachtnemer zal, op eerste verzoek van de Opdrachtgever, alle inlichtingen, info en documenten 

verstrekken teneinde de Opdrachtgever de mogelijkheid te bieden na te gaan op welke wijze de door de 

Opdrachtgever betaalde prijs door de Opdrachtnemer wordt besteed. 

                                                
5 

Bijvoorbeeld aankoop van materiaal en/of specifieke apparatuur om het prototype te kunnen ontwikkelen, 

desgevallend aankoop van testapparatuur, …. 
6
 M.b.t. afschrijvingskosten worden die afschrijvingskosten in rekening gebracht gedurende de uitvoering van 

de opdracht en in evenredigheid met de inzet van het betreffende materiaal/apparatuur binnen het kader van 

de uitvoering van de opdracht. Het afschrijfregime komt overeen met de eigen boekhoudkundige verwerking. 



Oproep tot het indienen van voorstellen 
Innovatieve overheidsopdracht DEMCA 

22.06.2018 

 

p 33 / 38 

   

4.34.34.34.3 Intellectuele eigendomsrechtenIntellectuele eigendomsrechtenIntellectuele eigendomsrechtenIntellectuele eigendomsrechten    

Het begrippenkader van deze rubriek is toegelicht in bijlage 3.  
 

• Als een vereiste om het voorwerp en de doelstellingen van deze Opdracht te kunnen realiseren, dient 

de Opdrachtnemer diensten van Onderzoek en Ontwikkeling te verrichten teneinde substantiële 

Nieuwe Kennis te ontwikkelen. 

 

• De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer blijven elk eigenaar (of in voorkomend geval licentiehouder) 

van hun respectievelijke Achtergrondkennis. Er vindt geen eigendomsoverdracht van Intellectuele 

Eigendomsrechten in Achtergrondkennis plaats.  

 

• De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer blijven elk eigenaar van de door hen ontwikkelde Nieuwe 

Kennis. Er vindt geen eigendomsoverdracht van Intellectuele Eigendomsrechten in Nieuwe Kennis 

plaats, uitgezonderd in geval de Opdrachtgever haar “call-back” optie uitoefent. 

 

• De Opdrachtgever verwerft een kosteloos gebruiksrecht op de Nieuwe Kennis van de Opdrachtnemer, 

alsook op die Achtergrondkennis van de Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig om haar gebruiksrecht 

op die Nieuwe Kennis ten volle te kunnen uitoefenen of in de mate op enige andere wijze relevant in 

het kader van de Opdracht. 

 

• De Opdrachtnemer erkent en aanvaardt dat de Opdrachtnemer Nieuwe Kennis niet onbenut mag 

blijven, en dat de Opdrachtnemer zijn eventuele op basis van (onder meer) de Nieuwe Kennis 

ontstane monopoliepositie niet mag uitbuiten dan wel misbruiken. Door deel te nemen aan deze 

Opdracht verbindt de Opdrachtnemer er zich dan ook toe om de Opdrachtnemer Nieuwe Kennis te 

vermarkten aan eerlijke en redelijke marktvoorwaarden en dit binnen een tijdspanne van 3 jaar na 

afloop van deze Opdracht. Indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft terzake, kan de Opdrachtgever 

haar “call-back” optie uitoefenen aan de hieronder vermelde voorwaarden. Tevens kan de 

Opdrachtnemer verplicht worden zijn Nieuwe Kennis en Achtergrondkennis (in de mate vervat in de 

Nieuwe Kennis) te licentiëren aan derden aan eerlijke marktvoorwaarden. 

 

Een gedetailleerde beschrijving van de verdeling van de Intellectuele Eigendomsrechten is terug te vinden 

in Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3 – Intellectuele EigendomsrechtenIntellectuele EigendomsrechtenIntellectuele EigendomsrechtenIntellectuele Eigendomsrechten. In het geval van discrepantie tussen voormelde basisprincipes 

en de in Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3 vermelde beschrijving, zal Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3 voorrang genieten. 

4.44.44.44.4 Minimum vereistenMinimum vereistenMinimum vereistenMinimum vereisten    
 

De Opdrachtgever vereist dat de Voorstellen voldoen aan een aantal minimum vereisten zoals hieronder 

opgesomd. Voorstellen welke niet voldoen aan deze minimum vereisten kunnen niet worden weerhouden. 

Door het indienen van een Voorstel, garandeert en bevestigt de Indiener dat hun Voorstel voldoet aan 

deze minimum vereisten. 

4.1.14.1.14.1.14.1.1 O&O Diensten O&O Diensten O&O Diensten O&O Diensten     

Deze opdracht betreft een opdracht voor de aankoop van diensten van Onderzoek en Ontwikkeling. Het 

voorwerp van deze opdracht is dan ook beperkt tot diensten van Onderzoek en Ontwikkeling, en omvat 

dus niet de aankoop van producten of andere leveringen, noch commerciële ontwikkelingsactiviteiten. 

Voor meer gedetailleerde informatie over wat wel en niet begrepen is onder diensten van Onderzoek en 

Ontwikkeling wordt verwezen naar punt 15 van de kaderregeling betreffende staatsteun voor onderzoek, 
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ontwikkeling en innovatie (EU Publicatieblad van 27 juni 2014, C 198/1). Bijgevolg dienen alle rubrieken van 

de prijs direct toewijsbaar te zijn aan de levering van diensten van Onderzoek en Ontwikkeling. 

 

Het is een absolute voorwaarde dat de door de Indiener voorgestelde Oplossing en diensten binnen de 

scope vallen van voormelde definitie van Onderzoek en Ontwikkeling. Op eerste verzoek van de 

Opdrachtgever en/of PIO, zal de Indiener respectievelijk Opdrachtnemer alle informatie en documentatie 

aanleveren m.b.t. de preciese allocatie van de gelden welke door de Opdrachtgever worden betaald. 

4.1.24.1.24.1.24.1.2 Plaats van uitvoeringPlaats van uitvoeringPlaats van uitvoeringPlaats van uitvoering    

De O&O Diensten dienen voor minstens 80% uitgevoerd te worden in de Europese Unie. 

 

Alle overleg- en vergadermomenten vinden in principe plaats in de kantoren van de Opdrachtgever, tenzij 

de Opdrachtgever daar anders over beslist. 

4.1.34.1.34.1.34.1.3 Hoedanigheid van de indienerHoedanigheid van de indienerHoedanigheid van de indienerHoedanigheid van de indiener    

De Indiener dient, naast technische expertise en projectmanagementvaardigheden, over de nodige 

expertise en capaciteit te beschikken om de Oplossing en Nieuwe Kennis te vermarkten en te 

commercialiseren. Bijgevolg kunnen Indieners die louter uit een kennisinstelling of een consortium van 

kenninstellingen bestaan geen voorstel indienen. 

4.54.54.54.5 SamenwerkingsverbandenSamenwerkingsverbandenSamenwerkingsverbandenSamenwerkingsverbanden    
 

Indieners zijn vrij om zich te organiseren in consortia of tijdelijke verenigingen. 

 

In elk geval wordt het Voorstel ingediend en ondertekend door een hoofdindiener die rechtsgeldig is 

gemandateerd om alle partners van het consortium dan wel alle leden van de tijdelijke vereniging te 

vertegenwoordigen. Het bewijs van volmacht wordt dan bij het voorstel gevoegd. 

 

Elk partner van het consortium of elk lid van de tijdelijke vereniging moet voldoen aan de 

uitsluitingscriteria zoals uiteengezet in Rubriek “3.3 Fout! VeFout! VeFout! VeFout! Verwijzingsbron niet gevonden.rwijzingsbron niet gevonden.rwijzingsbron niet gevonden.rwijzingsbron niet gevonden.sgronden”. 

 

De beoordeling van de kwalitatieve selectiecriteria geschiedt eveneens voor elk van de partners of elk van 

de leden afzonderlijk. 

 

Elk lid van de tijdelijke vereniging wordt hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk gehouden voor alle 

verplichtingen die resulteren uit deze Opdracht. 

4.64.64.64.6 Onderaanneming(en)Onderaanneming(en)Onderaanneming(en)Onderaanneming(en)    
 

Indien de Opdrachtnemer een beroep wenst te doen op één of meerdere onderaannemer(s) voor de 

uitvoering van de Opdracht, dan zal de Opdrachtnemer hiervan uitdrukkelijk en gedetailleerd melding 

maken in zijn Voorstel met opgave van: 

a. de identiteit van de onderaannemer(s); 

b. de relevante ervaring en expertise van de onderaannemer(s); 

c. het onderdeel (of de onderdelen) van de Opdracht waarvoor de onderaannemer(s) zou(den) worden 

ingeschakeld; en 

d. de reden(en) waarom de Opdrachtnemer deze onderdelen wenst uit te besteden aan de 

onderaannemer. 
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e. De geldelijke waarde van het uitbestede onderdeel van de Opdracht (welk in elke geval nooit meer 

kan bedragen dan 25% van de totale waarde van de opdracht) 

 
Het staat de Opdrachtgever vrij om op elk ogenblik bijkomende informatie op te vragen i.v.m. de in het 
Voorstel aangeduide onderaannemers. 
 
Uitbesteding aan onderaannemer(s) zal de Opdrachtnemer niet ontslaan van zijn verplichtingen ten 

opzichte van de Opdrachtgever en/of PIO. De Opdrachtnemer blijft integraal aansprakelijk ten opzichte 

van de Opdrachtgever en PIO voor de nakoming van al zijn verplichtingen in het kader van de uitvoering 

van de Opdracht. 

 

In geen geval ontstaat er enige (contractuele) relatie tussen de Opdrachtgever en de onderaannemer(s). 

 

De Opdrachtnemer staat er voor in dat de onderaannemer alle bepalingen  en verplichtingen van deze 

Opdracht en alle  overeenkomsten en/of verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband 

houden zal naleven. 

4.74.74.74.7 Stopzetting, schorsing en overdracht van de procedureStopzetting, schorsing en overdracht van de procedureStopzetting, schorsing en overdracht van de procedureStopzetting, schorsing en overdracht van de procedure    
 
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor:  

a. de procedure te allen tijde te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder opzegging;  

b. desgevallend de procedure herop te starten; en/of 

c. de procedure over te dragen aan een andere dienst 

 

Het afbreken, het desgevallend heropstarten en/of de eventuele overdracht van de procedure doet in 

hoofde van de deelnemers en/of indieners geen enkel recht op enige vergoeding,  schadeloosstelling en/of 

andere schadeloosstelling ontstaan. 

4.84.84.84.8 TaalgebruikTaalgebruikTaalgebruikTaalgebruik    
 
De indiener gebruikt ofwel het Nederlands ofwel het Engels in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met 

de Opdrachtgever. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de Opdrachtgever 

een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. 

 

In onderling overleg met de Opdrachtgever kan aan technische experts de mogelijkheid worden geboden 

om toelichting in een andere taal te geven. 

 

Het personeel dat door de Opdrachtnemer zal worden ingezet voor de uitvoering van de Opdracht is 

ofwel Nederlandstalig ofwel Engelstalig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen (vb. voor technische 

aspecten). 

4.94.94.94.9 Aanvullingen, wijzigingen en verfijningen van de Oproep en OpdrachtAanvullingen, wijzigingen en verfijningen van de Oproep en OpdrachtAanvullingen, wijzigingen en verfijningen van de Oproep en OpdrachtAanvullingen, wijzigingen en verfijningen van de Oproep en Opdracht    
 
De Opdrachtgever, in overleg met PIO behoudt zich het recht om onderhavige Oproep aan te vullen, te 

wijzigen of te verfijnen indien op grond van objectieve elementen zou blijken dat zulks noodzakelijk of 

opportuun zal zijn in functie van de optimalisatie of vlotte uitvoering van de Opdracht. 

 

De Opdrachtgever zal er hierbij steeds over waken dat dergelijke aanvullingen, wijzigingen of verfijningen 

op geen enkele wijze de gelijke behandeling van de Indieners in het gedrang zouden kunnen brengen. 
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De aanvullingen, wijzigingen en/of verfijningen kunnen nooit aanleiding geven tot een recht op 

(schade)vergoeding of enige andere aanspraak in hoofde van de Indieners. 

4.104.104.104.10 AuditAuditAuditAudit    
 
Gedurende de looptijd van de Opdracht en gedurende vijf jaar daarna heeft zowel de Opdrachtgever het 

recht om zowel de bedrijfsvoering (in de meest brede betekenis en hieronder begrepen – maar niet 

beperkt tot - de technische, commerciële, financiële en juridische bedrijfsvoering) als de administratie van 

Opdrachtnemer evenals de door Opdrachtnemer gebruikte processen, procedures, regelingen en 

standaarden te (doen) controleren, om de naleving door de Opdrachtnemer van de Opdracht en alle 

daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende verplichtingen en/of verbintenissen te verifiëren. 

 

De Opdrachtnemer dient een getrouwe en correcte administratie en documentatie te voeren. De 

Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever toegang tot zijn panden, medewerkers, administratie en 

documentatie, verlenen en mogelijk maken. Opdrachtnemer dient alle administratieve bescheiden en 

documentatie gedurende een periode van ten minste één jaar na beëindiging van de Opdracht te 

bewaren. 

 

Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de Opdracht zal de Opdrachtnemer op eerste verzoek van de 

Opdrachtgever kosteloos alle financiële, economische, commerciële en boekhoudkundige informatie en 

documenten bezorgen die vereist of nodig zijn om zich te vergewissen van de financiële en economische 

toestand van de Opdrachtnemer. 

4.114.114.114.11 Bekendmaking resultatenBekendmaking resultatenBekendmaking resultatenBekendmaking resultaten    
 

De Opdrachtnemer moet zich ervan bewust zijn dat de Opdrachtgever en PIO het recht hebben om 

samenvattingen van de resultaten van de Opdracht te publiceren, inclusief informatie over behaalde O&O 

resultaten en geleerde lessen. Gedetailleerde gegevens van de technologische ontwikkeling, zoals in 

redelijk overleg bepaald tussen de Opdrachtgever, PIO en de Opdrachtnemer, worden niet bekendgemaakt. 
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