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1. AANBESTEDENDE OVERHEID 

Deze opdracht wordt uitgeschreven door het Agentschap Binnenlands Bestuur, vertegenwoordigd 

door de administrateur-generaal Jeroen Windey. 

 

Volgende entiteit is belast met de opvolging van deze opdracht: 

Agentschap Binnenlands Bestuur 

Afdeling Facility & ICT 

Havenlaan 88 bus 70 

1000 Brussel. 

 

De contacten met betrekking tot deze opdracht verlopen via digitaalABB@kb.vlaanderen.be. 

 

De opdracht resulteert uit een samenwerking met het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 

(PIO), ondergebracht in het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie . 

 

2. CONTEXT EN SCOPE VAN DE OPDRACHT 
 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) wenst een testomgeving te laten ontwikkelen om na te 

gaan in welke mate softewareontwikkelaars erin slagen om bestaande pakketten aan te passen of 

nieuwe toepassingen te realiseren rekening houdend met specifieke gestandaardiseerde 

softwarecomponenten gericht op gegevensuitwisseling en informatie verstrekking.   
 

2.1. Context 

Achtergrond project Lokale Besluiten als Gelinkte (Open) Data 

Besluiten van lokale overheden bevatten waardevolle informatie die relevant is voor iedereen in onze 

samenleving. Agentschap Binnenlands Bestuur wil deze informatie ontsluiten door middel van 

gelinkte data, die automatisch verwerkt kunnen worden in zoekmachines en kennisdatabanken, om 

vervolgens gepersonaliseerde informatie aan burgers en ondernemingen te verstrekken. 

 

In het kader van een groter traject Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD) werd in 2015 

reeds een experimenteel onderzoeksproject uitgevoerd om na te gaan in hoeverre gelinkte data 

gebruikt kunnen worden om besluiten (en de gegevens erin) rechtstreeks te ontsluiten vanuit de 

processen van lokale besturen. Dit project resulteerde in een proof of concept die aantoonde dat 

gelinkte data weldegelijk geïntegreerd konden worden in de processen van lokale besturen met een 

minimale aanpassing van lokale workflows.  

Verplichte semantische standaard 

Er werd vervolgens een semantische standaard ontwikkeld voor de thema’s “Besluit” en “Mandaat”: 

mailto:digitaalABB@kb.vlaanderen.be
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data/
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• Het vocabularium “Besluit” beschrijft entiteiten en eigenschappen rond om het even welk 
besluit en regelgeving:. http://data.vlaanderen.be/ns/besluit. Het is de bedoeling dat elke 
toepassing die rond besluitvorming werkt op dezelfde manier naar deze beschreven data-
elementen verwijst.  

• Het applicatieprofiel “besluit publicatie” geeft dan aan hoe een applicatie het model dient toe 
te passen specifiek voor het authentiek bewaren en ontsluiten van notulen & besluiten: 
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit. Lokale besturen zijn nu verplicht bepaalde besluiten in 
te zenden naar het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Op deze manier kan de 
inzendplicht vervangen worden door de publicatieplicht en kunnen deze besluiten 
geautomatiseerd verzameld worden door het agentschap. 

• Verder werd ook voor “Mandaat” een vocabularium ontwikkeld waarop diverse toepassingen 
rond mandaten zich moeten enten: http://data.vlaanderen.be/ns/mandaatl 

• Specifiek voor de mandatendatabank werd eveneens een applicatieprofiel ontwikkeld: 
http://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/mandatendatabank. Wanneer lokale 
besturen de gegevens over hun mandatarissen op de beschreven manier ontsluiten, zullen 
deze geautomatiseerd kunnen opgehaald en verwerkt worden in de mandatendatabank van 
ABB. 

 
Deze standaarden werden op 3 juli 2018 erkend door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-
beleid. De Vlaamse Regering verleende tijdens de ministerraad van 20 juli 2018 haar principiële 
goedkeuring aan twee besluiten die het verplichte gebruik van deze open standaarden voor het 
publiceren van besluiten, mandaten en bepaalde andere informatie opleggen aan lokale en 
provinciale besturen. De besluiten zijn terug te vinden in  het overzicht van de regeringsbeslissingen 
op de website van ABB. 
 
Een en ander moet ook samen gelezen worden met de vernieuwde en uitgebreide 
publicatieverplichtingen n.a.v. het nieuw Decreet Lokaal Bestuur. Informatie over de nieuwe 
verplichtingen is terug te vinden in de presentatie van opleidingen die hierover in juni 2018 werden 
gegeven. Tenslotte is op de website ook een overzicht te vinden van de documenten en informatie 
die moet gepubliceerd worden. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt welke meta-data relevant zijn 
om machine-leesbaar beschikbaar te hebben en volgens de hierboven vermelde standaard dienen 
ontsloten te worden. 

Semantics@YourFingertips 

Essentieel om de vooropgestelde visie te realiseren is dat semantiek op een echt gebruiksvriendelijke 
manier in de dagdagelijkse processen gebracht wordt door de opmaak van besluiten via een 
laagdrempelige omgeving te ondersteunen. Het idee is om een platform “Semantics@YourFingertips” 
op te zetten dat gebruik maakt van sjablonen die de gelinkte data beschrijven en de gebruiker 
begeleiden.  
Uit de uitgevoerde architectuurstudie bleek reeds dat de huidige technologie niet volstaat.  
 
In het najaar van 2017 werd gestart met de ontwikkeling van open source referentie-software. Via 
http://https://github.com/lblod/ is de code beschikbaar. Een beschrijving van de ontwikkeling en de 
status ervan is beschikbaar op de website van ABB.  
Leveranciers krijgen alle informatie toegestuurd en kunnen deze ook raadplegen via de website 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data/softwareontwikkelaar. 

http://data.vlaanderen.be/ns/besluit
http://data.vlaanderen.be/ns/besluit
https://rawgit.com/Informatievlaanderen/OSLO-Vocabularia/lblod/ns/mandaat.html
http://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/mandatendatabank
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/stuurorgaan-vlaams-informatie-en-ict-beleid
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/stuurorgaan-vlaams-informatie-en-ict-beleid
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/beslissingen-vlaamse-regering?onderwerp=&field_soort_beslissing_vlareg_tid_selective=All&field_jaar_value_selective=All&field_day_value_selective=2018-07-20+00%3A00%3A00&field_faq_theme_tid_selective=All&field_keywords_tid_selective=All
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/beslissingen-vlaamse-regering?onderwerp=&field_soort_beslissing_vlareg_tid_selective=All&field_jaar_value_selective=All&field_day_value_selective=2018-07-20+00%3A00%3A00&field_faq_theme_tid_selective=All&field_keywords_tid_selective=All
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/in_de_kijker/lblod/Opleiding%20bestuursscholen062018.pdf
http://https/github.com/lblod/
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data/softwareontwikkelaar
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Zo krijgen zij o.m. voorbeelden van hoe gelinkte besluiten eruit zien en krijgen zij informatie over de 
ontwikkelde API’s bv. een api om een lijst met beschikbare besluiten op te vragen met de attributen.  
 
In opdracht van het Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en in 
samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) coördineerde Addestino Innovation 
Management een consultatie van de marktspelers. 
 
Het doel van de marktconsultatie was om een nauwkeurig antwoord te bekomen op de volgende 
vragen: 

- Waar liggen de pijnpunten voor implementatie en interoperabiliteit? 
- Welke innovaties moeten verder onderzocht worden? 
- Hoe moet een implementatie geëvalueerd worden? 

Deze vragen werden beantwoord aan de hand van een set use cases, die representatief waren voor 
interacties met de gewenste oplossingen. Deze use cases werden gescoord op zowel technologische 
innovatie (vanuit gebruikersstandpunt) als op technologisch risico (vanuit leveranciersstandpunt). 
Hieronder volgt een synthese van de marktconsultatie. Het volledige rapport is te raadplegen op de 
website van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten.  
 
Uit de marktconsultatie bleek dat qua ontwikkelwerk de leveranciers van notulenbeheerpakketten 
nog niet klaar zijn om tegen 1 januari 2019 te publiceren als gelinkte data. Er zijn andere dringende 
taken zoals migratiewerk voor gemeenten die dan fuseren, de verdere inkanteling van het OCMW in 
de gemeenten, ondersteuning voor de verkiezingen van oktober 2018, werk voor nieuwe besluiten en 
andere stukken van het Decreet Lokaal Bestuur. Er is bovendien onzekerheid over de kennis van het 
semantische luik van de opdracht. Ook qua training en uitrol van de nieuwe versies zijn de 
leveranciers niet klaar.  
 
In het eindverslag van de marktconsultatie is een iteratief plan van aanpak gedefinieerd: dit plan 
definieert vijf groepen van use cases die in volgorde moeten aangepakt worden teneinde een 
volwaardig geïntegreerde oplossing af te leveren.  
 
De iteraties zijn opgenomen in het rapport van de markconsultatie op pagina 21-22, de lijst van use 
cases staat op de pagina’s 6-8. 

Agentschap Binnenlands Bestuur als katalysator van de markt 

Gegeven dat lokale besturen niet geneigd zijn om van softwarepakket te veranderen, dat de 
meerderheid van de notulenbeheerpakketten nog niet klaar zijn om gelinkte data te produceren en 
gegeven de decretaal vastgelegde deadline om verplicht gelinkt te notuleren, stelt Agentschap 
Binnenlands Bestuur als doel dat elk notulenbeheerpakket zo snel mogelijk een minimale 
ondersteuning dient te bieden voor gelinkt notuleren. 
 
Agentschap Binnenlands bestuur streeft dit doel na door het organiseren van een publieke wedstrijd 
waar elke leverancier de kans krijgt zich te bewijzen. Om deze wedstrijd (hierna “test- en 
validatieperiode” genoemd) te organiseren worden volgende stappen voorzien: 

1. Uitbreiding van de prototype editor naar een volwaardige referentie-implementatie; 
2. Ontwikkelen van de methodologie en infrastructuur van de test- en validatieperiode; 
3. Uitvoeren van de test- en validatieperiode. 

 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/sites/default/files/verslag_marktconsultatie_14_juni_2018.pdf
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/sites/default/files/verslag_marktconsultatie_14_juni_2018.pdf
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Het voorwerp van deze opdracht betreft de ontwikkeling van de methodologie en infrastructuur van 
de test- en validatieperiode (punt 2) met inbegrip van de begeleiding en rapportering van de test- en 
validatieperiode.  
 

2.2. Scope van de opdracht en technische vereisten 
 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur wenst een neutrale partij aan te stellen die de test- en 
validatieperiode zal ontwikkelen, begeleiden en erover zal rapporteren. Concreet zal deze partij 
instaan voor volgende resultaten: 
 
Resultaat 1: De testscenario’s en validatiecriteria zijn opgesteld. 
De opdrachtnemer stelt een aantal testscenario’s op die de use cases uit de marktconsultatie 
aftoetsen. Elk scenario moet beschreven worden aan de hand van een stappenplan en een 
evaluatiemethode. Eén testscenario mag meerdere use cases aftoetsen en een use case mag door 
meerdere testscenario’s afgetoetst worden. 
 
De use cases uit iteratie 1 van het eindverslag van de marktconsultatie vormen het absolute minimum 
dat nodig is om te voldoen aan de vereisten, maar ook use cases uit iteratie 2 en 3 moeten afgetoetst 
worden om in te schatten hoe ver elk softwarepakket staat in het kader van het volledige project. 
 
De scenario’s worden inhoudelijk afgestemd met het projectteam, zodat deze nauw aansluiten bij de 
publicatieverplichting waaraan lokale besturen zullen moeten voldoen. 
De opdrachtnemer definieert tevens sluitende validatiecriteria op basis waarvan eenduidig kan 
vastgesteld worden of een softwarepakket voldoet aan de vooropgestelde vereisten en in 
voorkomend geval recht heeft op een vergoeding. De opdrachtnemer doet daarbij ook een voorstel 
voor vergoeding van de succesvolle deelnemers. 
 
Resultaat 2: Er is een oproep tot deelname aan de test- en validatieperiode gelanceerd. 
De opdrachtnemer dient de oproep voor te bereiden, incl. de nodige documenten, zodat het 
Agentschap Binnenlands Bestuur deze conform de wetgeving overheidsopdrachten kan lanceren. 
 
Resultaat 3: De testdata zijn gedefinieerd.  
Om de testscenario’s te ondersteunen moeten er reeds een aantal entiteiten bestaan waarnaar 
verwezen kan worden, bijvoorbeeld personen, mandaten,… Dit mogen fictieve entiteiten zijn, zoals 
de gemeente “Vlavirgem” die doorgaans gebruikt wordt in presentaties van de prototype editor. 
Bestaande datasets die reeds als linked data beschikbaar zijn (en geen privacy-gevoelige data 
bevatten) kunnen ook gebruikt worden. 
 
Resultaat 4: De test- en validatieinfrastructuur werd opgezet. 
Er zijn een aantal centrale componenten nodig (bijvoorbeeld de centrale vindplaats of harvester) om 
de vooropgestelde use cases te valideren. Deze moeten in een aparte testomgeving worden opgezet, 
met documentatie en monitoring.  
De infrastructuur moet uiteraard meelopen met ontwikkelingen in deze componenten. 

 

Resultaat 5: Aan de deelnemers werd afdoende ondersteuning geboden in het gebruik van test- en 
validatieinfrastructuur  
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De opdrachtnemer moet vóór en tijdens de test- en validatieperiode de nodige technische 
ondersteuning bieden aan leveranciers die de testinfrastructuur wensen te gebruiken. Dit omvat 
onder andere het oplossen van problemen op vlak van authenticatie of netwerkconnectiviteit, het 
beperkt opsporen en rapporteren van fouten in de gegeven componenten.  
Vragen beantwoorden op vlak van de semantische standaarden maakt expliciet geen deel uit van het 
takenpakket van de opdrachtnemer. 
 
Resultaat 6: De test- en validatieperiode zelf werd adequaat georganiseerd en begeleid. 
De opdrachtnemer staat in voor de organisatie en begeleiding van de testperiode. Er moet daarbij 
opnieuw beperkte technische ondersteuning geboden worden en de demonstraties van de 
leveranciers moeten geëvalueerd worden.  
 
Resultaat 7: Er werd een rapport opgesteld over het resultaat van de test- en validatieperiode. 
Als deel van de opdracht dient de opdrachtnemer een rapport te schrijven over elke deelnemende 
leverancier. Dit rapport bepaalt aan welke use cases wel en niet is voldaan en kent op basis hiervan 
een score toe. De conclusies van deze rapporten zijn publiek. 
 
Voor de uitvoering van de opdracht wordt verwacht dat de opdrachtnemer nauw samenwerkt met de 
medewerkers van het projectteam. Daarom is het ook belangrijk dat de medewerkers van de 
opdrachtnemer een substantieel deel van de tijd in de gebouwen van de Vlaamse overheid werkt op 
de locaties waar ook het projectteam werkt, doorgaans de VAC’s in Brussel of Gent. Er worden met 
het projectteam duidelijke afspraken hierover gemaakt. 
 
Ook belangrijk is het gebruik van het Nederlands in de mondelinge en schriftelijke communicatie met 
de aanbestedende overheid. 
 

2.3. Opties 

Een optie is een bijkomend element dat niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.  
 
Voor deze opdracht is er een verplichte optie. Elke inschrijver is verplicht een optie in te dienen die 
het Agentschap Binnenlands Bestuur in de mogelijkheid stelt om meerdere test- en validatieperiodes 
te laten organiseren door de opdrachtnemer. Het gaat om maximaal drie bijkomende periodes, dus 
de eerste periode niet meegerekend. De optie kan in één keer bijbesteld worden of in meerdere 
keren (telkens er een nieuwe periode wordt georganiseerd). 
 
Voor elke bijkomende test- en evaluatieperiode gelden dezelfde te behalen resultaten als bij de 
oorspronkelijke, met dien verstande dat bepaalde resultaten mogelijks integraal kunnen 
overgenomen worden (bv. de definitie van de use cases en criteria, de opgezette omgeving,…). De 
inschrijver dient de optie zo op te bouwen dat duidelijk is welke kosten in voorkomend geval 
wegvallen en een inschatting te maken in welke mate dit het geval zal zijn. 
 
De prijs voor de optie wordt afzonderlijk vermeld in de offerte. De inschrijver geeft steeds duidelijk 
aan dat het om een optie gaat. 
 

2.4. Aanvang en duurtijd van de opdracht 
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De eerste test- en validatieperiode dient nog in 2018 door te gaan teneinde de leveranciers in staat te 
stellen hun software te laten valideren alvorens de nieuwe verplichtingen in januari 2019 in werking 
treden. De rapportering zelf dient ten laatste afgerond te worden in januari 2019 teneinde de lokale 
besturen zo snel mogelijk rechtszekerheid te bieden over de mate waarin hun leveranciers voldoen 
aan de verplichtingen en de geslaagde leveranciers zo snel mogelijk te kunnen vergoeden. 
 
Indien het Agentschap Binnenlands Bestuur beslist om de opties te lichten of te herhalen zullen 
bijkomende test- en evaluatieperiodes doorgaan in de loop van 2019 en 2020. 
 

3. PLAATSING VAN DE OPDRACHT 

3.1 Indiening offerte 
 

De indiening van een offerte (in pdf-formaat) dient uiterlijk te gebeuren op donderdag 20 september 
2018 om 12u per e-mail: digitaalABB@kb.vlaanderen.be. Offertes die na dit tijdstip toekomen, zullen 
niet weerhouden worden. Het elektronisch ondertekenen van de offerte is niet verplicht.  
 
De offerte omvat een uitgewerkt voorstel van aanpak van de opdracht, informatie die de kwaliteit en 
inzet van de projectmedewerkers staaft, aangevuld met een gedetailleerde prijsopgave,  het 
ingevulde inschrijvingsbiljet, een contactpersoon en een verklaring op erewoord (zie bijlage 1 tot en 
met 3). 
 
De inschrijver vermeldt voor elke onderaannemer die hij voor de uitvoering van de opdracht wil 
inzetten, de naam, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook voor welk gedeelte van 
de opdracht de onderaannemer wordt ingezet (zie bijlage 4). In het kader van de uitvoering van de 
opdracht mag er geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn op een onderaannemer 

3.2 Gunningscriteria 
 

De aanbestedende overheid zal de meest voordelige offerte vaststellen rekening houdende met de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding aan de hand van hierna volgende gunningscriteria. 
De gunningscriteria zijn, samen met het hen toegekende gewicht: 

• De totale prijs, inclusief de verplichte optie (25%) 

• De kwaliteit van de ingezette projectmedewerkers (40%) 

• De kwaliteit van het plan van aanpak (35%) 
 
 

3.2.1 De totale prijs, inclusief de verplichte optie – 25% 
 
Deze opdracht is een opdracht tegen globale prijs. 
 
De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in een afzonderlijke post en 
voegt ze bij de prijs van de offerte. De evaluatie van de offerte gebeurt met inbegrip van de BTW. Ook 
de prijs van de verplichte optie wordt in de totale prijs meegerekend. 
 

mailto:digitaalABB@kb.vlaanderen.be
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Alle prijzen omvatten alle kosten, onder meer voor alle noodzakelijke diensten, prestaties en 
ontwikkelingen door de dienstverlener met inbegrip van de verplaatsingskosten, de kosten voor 
eventuele raadplegingen door de opdrachtgever omtrent de diensten, de documentatie, de 
begeleiding en de kennisoverdracht, de vergoedingen voor de eigendoms- of andere rechten van de 
dienstverlener of van eventuele derden, alle logistieke kosten, de kosten verbonden aan de ICT-
apparatuur en programmatuur, licenties, administratiekosten, huisvestingskosten, de kosten 
verbonden aan de keuringen, enz…. 
 
De beoordeling van het gunningcriterium prijs gebeurt via de proportionaliteitsregel:  
De goedkoopste inschrijver krijgt het maximaal aantal punten. 
 
Puntenaantal andere inschrijver = bedrag goedkoopste inschrijver x maximaal aantal punten  
     bedrag andere inschrijving 
 
 

3.2.2 De kwaliteit en inzet van de projectmedewerkers – 35% 
De kwaliteit van de uitvoering van onderhavige opdracht is inherent verbonden aan de kwaliteit van 
de effectief ingezette projectmedewerker(s). De kwaliteit van de projectmedewerkers die de 
opdrachtnemer zal inzetten wordt beoordeeld op basis van de relevante elementen die in hun CV’s 
worden vermeld en de bijdrage die zij leverden in cases die als referentie worden meegestuurd.  
 
De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn: 

• Technische ervaring met linked data en semantische applicaties en systemen. 

• Ervaring met het opzetten van test- en validatieinfrastructuur en met het testen en valideren 

van ontwikkelde software binnen deze omgeving. 

Zal eveneens in rekening worden gebracht: 

• Een referentie van een recente en vergelijkbare opdracht die duidelijk de relevante en 
grondige ervaring illustreren van de medewerkers die de opdracht zullen uitvoeren. De 
inschrijver vermeldt per case ook de contactpersoon van de overheidsinstelling of bedrijf 
waarvoor gewerkt werd en die door de opdrachtgever van onderhavig bestek eventueel mag 
gecontacteerd worden. 

• Welke medewerkers van de inschrijver en van eventuele onderaannemers zullen instaan voor 
welke taak en voor hoeveel mensdagen. 

• De beschikbaarheid van de medewerkers in de periode van de uitvoering van de opdracht.  

• De vervangbaarheid van de projectmedewerker(s) indien nodig, door medewerkers die 
minstens over dezelfde capaciteiten beschikken. 

• De mate waarin de medewerkers in de gebouwen van de Vlaamse overheid zullen werken. 

• De mate waarin de medewerkers de Nederlandse taal machtig zijn. 
 

De inschrijvers zullen hierbij gerangschikt worden op basis van een waardeschaal.  
Onvoldoende Bijna goed Goed Zeer goed Uitstekend 

1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 

     

 

3.2.3 De kwaliteit van de aanpak – 40% 
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De inschrijver dient in zijn offerte een eerste voorstel van aanpak uit te werken. 
Het voorstel omvat volgende elementen:  

1) Een plan van aanpak 
De inschrijver dient weer te geven hoe de opdracht zal verlopen en dient hierbij duidelijke 
mijlpalen inclusief streefdata op te nemen, gezien de krappe timing voor oplevering van de 
opdracht.  

2) Visie op de technische invulling van de op te zetten omgeving en van de validatietesten. De 
inschrijver beschrijft zijn inzicht in de aard van de opdracht, de mogelijke oplossingen en de 
hiervoor te volgen aanpak, op basis van zijn kennis en ervaring en rekening houdend met de 
specificaties in dit bestek en de bestaande documentatie.  

3) Visie op de samenwerking met het projectteam en het team dat of de teams die de 
referentie-software tot nu toe heeft ontwikkeld en in de toekomst zal ontwikkelen. 

4) Voorstel van vorm en inhoudstafel van evaluatierapport 

In de beoordeling van het voorstel van aanpak zal in het bijzonder rekening gehouden worden met: 

• De mate waarin een realistisch en pragmatisch plan van aanpak wordt voorgesteld waarmee 
toch de nodige snelheid aan de dag kan gelegd worden om de vooropgestelde timing te 
halen. 

• Het begrip van de reeds gedane ontwikkelingen en de technische omgeving. 

• De mate waarin efficiënt wordt omgesprongen met deze ontwikkelingen en de 
werkzaamheden die reeds werden uitgevoerd. 

• De mate waarin het voorstel een evenwichtige samenwerking voorziet met het projectteam 
en het (de) ontwikkelteam(s) die tegelijkertijd ook de nodige onafhankelijkheid garandeert. 

De inschrijvers zullen hierbij gerangschikt worden op basis van een waardeschaal.  

Onvoldoende Bijna goed Goed Zeer goed Uitstekend 

1-8 9-16 17-24 25-32 33-40 
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3.3 Aard en wijze van gunning 
 

De plaatsing van deze opdracht gebeurt via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking, op basis van artikel 42, §1 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.  
 
De opdrachtgever behoudt te allen tijde het recht om de procedure stop te zetten en niet over te 
gaan tot gunning van de opdracht. Met de indiening van zijn offerte verklaart de inschrijver zich 
akkoord met alle bepalingen en voorwaarden uit deze offerte-vraag.  De inschrijver verklaart zich met 
de inschrijving bovendien akkoord dat de bepalingen en voorwaarden in de offerte-vraag steeds 
voorrang zullen hebben bij elke mogelijke tegenstrijdigheid tussen bepalingen in deze offerte-vraag 
en de ingediende offerte. 
 

3.4 Onderhandelingen 

De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid om te onderhandelen met één of meerdere 
inschrijvers, of om zonder het voeren van onderhandelingen over te gaan tot het gunnen van de 
opdracht. In dat laatste geval telt de initieel ingediende offerte als definitieve offerte.  
 
Eventuele onderhandelingen worden voorzien op maandag 24 september 2018 en woensdag 26 
september (reservedatum). Aan de inschrijvers wordt gevraagd om zich op deze data vrij te houden.  
 
Indien een offerte een substantiële onregelmatigheid bevat, kan de aanbestedende overheid deze 
substantiële onregelmatigheid laten regulariseren. Een laattijdig ingediende offerte kan echter niet 
geregulariseerd worden. 
 
Wanneer de aanbestedende overheid de onderhandelingen wenst af te sluiten, stelt zij de resterende 
inschrijvers daarover in kennis. Met resterende inschrijver wordt bedoeld de inschrijvers waarmee de 
aanbestedende overheid op dat ogenblik nog onderhandelingen voert. Deze resterende inschrijvers 
worden uitgenodigd om een definitieve offerte in te dienen. 
De aanbestedende overheid kan tijdens de loop van de onderhandelingen aangeven hoe de 
aangepaste en definitieve offertes moeten worden ingediend.  
Over de definitieve offerte kan niet meer onderhandeld worden. 
 

4. BIJKOMENDE INFORMATIE 

4.1 Intellectuele Eigendom 
 

Alle resultaten en verslagen die de opdrachtnemer bekomt en/of opstelt ter uitvoering van deze 
opdracht zijn eigendom van het Agentschap Binnenlands Bestuur.  
 
De inschrijver is verplicht om in zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten, 
waarvan hij titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen, nodig zijn 
voor het geheel of een deel van de uit te voeren prestaties. De aankoopprijs en de verschuldigde 
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vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze intellectuele eigendomsrechten moeten inbegrepen 
zijn in de geboden prijzen. 
 

4.2 Vertrouwelijkheid  
 

De informatie die het Agentschap Binnenlands Bestuur in het raam van de gunning van deze opdracht 
ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden 
meegedeeld. 
 
De opdrachtnemer dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de 
beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door 
hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. 
 
De opdrachtnemer dient in zijn contracten met eventuele onderaannemers eveneens deze 
verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen. 
 
De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid 
worden meegedeeld aan derden. De opdrachtnemer mag deze opdracht wel opgeven als referentie. 
 

4.3 Facturatiemodaliteiten 
 
De diensten worden na verstrekte en aanvaarde diensten betaald na voorlegging van een factuur. 
 

Betalingsprocedure 
Er wordt niet voorzien in een verificatietermijn. De factuur geldt als schuldvordering. De betaling 
vindt plaats binnen een termijn van 30 dagen na de datum van ontvangst van de factuur, of 30 dagen 
na het beëindigen van de diensten indien de factuur voor het beëindigen wordt ontvangen of de 
datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat. 
 

E-facturatie 
Sinds 1 januari 2017 is elektronische facturatie (e-invoicing) de standaard werkwijze voor de 
ontvangst van facturen binnen de Vlaamse overheid. Met e-invoicing bedoelen we geen PDF-factuur, 
maar een e-factuur in een gestructureerd XML-formaat.  
Op het Mercuriusportaal van de overheid kunt u gratis een e-factuur opmaken en versturen die aan 
de juiste voorwaarden voldoet.  
Voor meer informatie over de het project e-invoicing en, de aangeboden ondersteuning, etc. kan u 
terecht op https://overheid.vlaanderen.be/project-e-invoicing.  
Meer informatie over het Mercuriusplatform en het technische formaat van de e-factuur en Peppol, 
kan u terugvinden op https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol.  
Alvorens u start met elektronisch factureren meldt u zich als leverancier eenmalig op 
e.procurement@vlaanderen.be. Op die manier kan het projectteam van de Vlaamse overheid u 
verder ondersteunen. Tal van beroepsfederaties organiseren studiedagen of informatiesessies rond 
elektronische facturatie.  
Gelieve er rekening mee te houden dat de voorbereiding voor het starten met e-invoicing de nodige 
tijd vergt. Neem zeker ook een kijkje op https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voorleveranciers. 

https://overheid.vlaanderen.be/project-e-invoicing
https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol
mailto:e.procurement@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voorleveranciers
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Inhoud van de elektronische factuur 
De elektronische factuur dient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het BTW-
wetboek, zeker en vast volgende gegevens te bevatten die essentieel zijn voor de verwerking ervan:  

• Ondernemingsnummer van het Agentschap Binnenlands Bestuur: 0316.380.841. 

• Inkoopordernummer.  

De gegevens moeten als volgt worden ingevuld: 

• KBO-nummer van de overheid: Factuurhoofding – Ondernemingsnummer (verschijnt 
automatisch na selecteren van klant)  
Opm.: selecteer ‘Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap’ 

• Inkooporder: Factuurhoofding – Ordernummer  
Opgelet: vul enkel het nummer in, zonder ‘IO’ ervoor of dergelijk  

De dienstverlener waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s of andere 
schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, macro’s of andere schadelijke 
instructies kunnen als niet ontvangen worden beschouwd. 
 

4.4 Toepasselijke Wetgeving 
- Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (in dit document: Wet Overheidsopdrachten); 
- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017 (in dit 

document: KB Plaatsing); 
- Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 

van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (in dit document: KB Uitvoering); 
- Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten 

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013. 
- Regelgeving met betrekking tot LIMOSA (Sinds 1 april 2007 moeten buitenlandse werkgevers een 

limosa-aangifte doen indien zij tijdelijk of gedeeltelijk werknemers in België tewerkstellen).  Alle 
informatie is beschikbaar via www.limosa.be. 

 

 

http://www.limosa.be/
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Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet 
 

Opdrachtgever 
 

 

 
Inschrijver, de vennootschap of natuurlijk persoon 
Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, adres zetel 
 

 
 
 

 

R.S.Z.-inschrijving nr(s)  

BTW nr. (s)  

 
Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) 
Voor- en achternaam 

 

 
De inschrijver verbindt zich tot de uitvoering van de in deze offerte-vraag beschreven Opdracht, overeenkomstig de van 
toepassing zijnde bepalingen en voorwaarden, tegen de som van 

 

In cijfers, excl. BTW  

In cijfers, incl. BTW  

 
De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op 
 

Rekeningnummer  

Financiële instelling  

Geopend op naam van  

 
Wij, ondergetekenden, de inschrijver verklaren ons akkoord met de bepalingen uit de voornoemde offerte-vraag, en 
verklaren te hebben nagezien dat alle hier vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de 
vermeldingen op het opgelegde inschrijvingsbiljet, inventaris en nemen daartoe de volledige verantwoordelijkheid 
op ons. 
Wij verklaren ons bovendien akkoord dat de offerte-vraag bepalingen voorrang zullen hebben bij mogelijke 
tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit de offerte-vraag en bepalingen uit de ingediende offerte. Tevens verklaren wij 
de expliciete kennisname van de bepalingen m.b.t. de “geheimhoudingsovereenkomst” en verklaren wij dat onze 
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algemene verkoop- of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van deze offerte-
vraag. 
  
Wij bevestigen dat Agentschap Binnenlands bestuur alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard over de 
ondergetekenden of over de hier inschrijvende vennootschap mag inwinnen bij andere instellingen. 
 
 
Naam: 
Voornaam: 
Handtekening: 
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Bijlage 2: Contactpersoon 

Contactpersoon 
Voornaam: 
Naam: 
Functie: 
E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
Faxnummer: 
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Bijlage 3: Verklaring op erewoord 
Verklaring[1] Wij, ondergetekenden, de inschrijver verklaren ons niet in één van de gevallen te bevinden zoals 

opgegeven in artikel 69 wet overheidsopdrachten van 17/6/2016 : 
  
1° de in artikel 7 genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en 
arbeidsrecht, heeft geschonden; 
 
2° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een 
gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem 
een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een 
vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere 
nationale reglementeringen; 
 
3° in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in 
twijfel kan worden getrokken; 
 
4° handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken zou 
hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van artikel 5, lid 2; 
 
5° wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 niet effectief kan worden verholpen met  
andere minder ingrijpende maatregelen; 
 
6° wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de 
voorbereiding van de plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in 
artikel 52 heeft voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen; 
 
7° blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een 
wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een 
aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van 
ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties; 
 
8° in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de 
informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving 
van de selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de 
ondersteunende documenten die vereist zijn krachtens artikel 73 of artikel 74 over te leggen;  
 
9° heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid onrechtmatig te 
beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de 
plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die 
een belangrijke invloed kan hebben op beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning. 

  
Zoals opgegeven in artikel 67 van de wet overheidsopdrachten van 17/6/2016 wordt in elk 
stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij een 
rechtelijke beslissing dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid 
kennis heeft, veroordeeld is voor: 
 
1° deelneming aan een criminele organisatie; 
2° omkoping; 
3° fraude; 
4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel 
uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of 
strafbaar feit; 
 
5° witwassen van geld en financiering van terrorisme; 
6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel; 
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7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 
 
 
Ondergetekende gaat akkoord om, op het eerste verzoek van de aanbestedende overheid, de 
nodige originele bewijsstukken in verband met deze inlichtingen over te maken. 
Ik neem er kennis van dat iedere valse verklaring een uitsluitingsgrond is voor deelneming aan 
onderhavige Indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd 
afgelegd, het contract door Agentschap Binnenlands Bestuur eenzijdig en zonder enige 
schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij kan worden verbroken. 

 
 

Naam: 
Voornaam: 
Handtekening 

 

 
 
 

 
[1] In te dienen door elke persoon of vennootschap die (mede) deel uitmaakt van de inschrijver of op wiens middelen  
de inschrijver zich beroept met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria. 
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Bijlage 4: Onderaanneming 

Formulier onderaanneming 
 

Gegevens entiteit op wiens draagkracht de inschrijver zich beroept 
 
Naam rechtspersoon/natuurlijke persoon (1) ………………………………… 
gekend onder ondernemingsnummer ………………………………………… (indien rechtspersoon) 
met adres te ……………………………………………………………………… 
vertegenwoordigd door…………………………………………………………. 
 
op wiens draagkracht beroep wordt gedaan door (gegevens inschrijver) 
 
Naam inschrijver (2) …………………………………….................... 
gekend onder ondernemingsnummer ……………………………(indien rechtspersoon) 
met adres te ………………………………………………………….. 
vertegenwoordigd door ………………………………………….…. 
 
verbindt er zich toe om, in het geval dat bovenvermelde Opdracht wordt toegewezen aan de inschrijver, hij/zij de nodige 
middelen – waarop de inschrijver zich voor de kwalitatieve selectie op beroept – ter beschikking stelt tot goede uitvoering van 
deze Opdracht. 
 
Opgesteld te ………………………………… 
 
Entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan (1) 
(handtekening) …………………………………………………. 
(naam) …………………………………………………………... 
(hoedanigheid) ……………………………. …………………..(mandaat ondertekenaar toevoegen) 
 
Kandidaat Inschrijver (2) 
(handtekening) …………………………………………………. 
(naam) …………………………………………………………... 
(hoedanigheid) ……………………………. …………………..(mandaat ondertekenaar toevoegen) 
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