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I. ALGEMENE BEPALINGEN 

I.1. AANBESTEDENDE OVERHEID 

1. Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd door de 
Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de administrateur-generaal van het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid de heer Dirk Dewolf; 

 
2. Volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van de plaatsingsprocedure: 
 

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Agentschap Zorg en Gezondheid 
Koning Albert II laan 35 bus 33 
1030 Brussel 
 
Contactpersoon: 
Ellen De Smet 
ellen.desmet@zorg-en-gezondheid.be 
telefoon: 02/553.32.42 

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

Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. 
Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak 
of een ander exploot. 

 

I.3. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT 

 
De opdracht betreft de ontwikkeling en uitrol van een applicatie ter bevordering van gezond eetgedrag 
bij de burgers. 
 
‘Deel III Technische voorschriften’ beschrijft de context van de opdracht, de doelstellingen en functionele 
verwachtingen.  
 
Volgende elementen in de opdracht worden onderscheiden: 

- ontwikkeling van de app door middel van co-creatie, rekening houdend met life cycle cost en 
gebruiksvriendelijkheid; 

- ondersteuning bij het uitrollen van de app; 

mailto:ellen.desmet@zorg-en-gezondheid.be
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- jaarlijks onderhoud voor een periode van twee jaar om de app inhoudelijk up-to-date te houden 
en om de beveiliging van de app te garanderen. Dit houdt niet het ontwikkelen van nieuwe 
functionaliteiten in.  
 

 
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° van de Wet inzake 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016, met CPV-classificatie: 
 
72000000-5: IT diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning 
 

I.4. PLAATSINGSWIJZE 

De plaatsing van deze opdracht gebeurt via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking, op basis van artikel 41, § 1 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 
juni 2016. 
 
De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding, die bepaald wordt op basis van de gunningscriteria zoals aangegeven in A.5. 
 

I.5. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN 

Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: 
 

- Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); 
 
- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017 (hierna: KB 

Plaatsing); 
 

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

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

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

I.6. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 

 
 

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

http://overheid.vlaanderen.be/regelgeving-overheidsopdrachten
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aanbestedende overheid. 
 
Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend 
beëdigde, vertaling eisen. 

 
2. Het gebruik van elektronische middelen voor het uitwisselen van schriftelijke stukken is verplicht, 

zowel in het kader van de plaatsing als van de uitvoering van de opdracht. Een aangetekende zending 
hoeft echter niet elektronisch te zijn. 
 
De indiening van de offertes verloopt volgens de voorschriften vermeld in A.3.2. 
 
De inschrijvers vermelden op het offerteformulier één of meerdere mailadressen waarmee 
elektronische communicatie kan gevoerd worden. 
 
 

3. De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van 
de anti-discriminatiewetgeving. 
Zie de bepalingen inzake non-discriminatie onder A.1.1. en B.7.1. 

 

II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 
A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT 

 
A.1. SELECTIE  

A.1.1. UITSLUITING (ART. 67-70 WET, ART. 61-64 EN 73 KB PLAATSING) 

De inschrijver 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. 
 
De inschrijver kan corrigerende maatregelen bewijzen.  
 
Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen een offerte indienen, alsook op 
entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de 
selectiecriteria (zie A.1.3., b). 
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Bewijsmiddelen: 
 
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van 
toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die de aanbestedende overheid zelf kan nagaan, 
zoals het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling. 
 
 
De inschrijver dient steeds 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; 
 

• 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 (maximaal 6 maand oud), 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. 

 
Non-discriminatie: 
 
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in 
elke fase van de plaatsingsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten indien de 
aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 
van de Wet Overheidsopdrachten genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, 
sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden. 
 
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: 
 

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke 
behandelingsbeleid; 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. 
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A.1.2. SELECTIECRITERIA (ART. 71 WET, ART. 65-69 EN 70-71 KB PLAATSING) 

De inschrijver dient te voldoen aan onderstaande kwalitatieve selectiecriteria. 
 
Technische en beroepsbekwaamheid: 
 
De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn: 

- competent zijn in het technisch ontwikkelen van een applicatie die voldoet aan de hieronder 
beschreven vereisten. 

 
De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van: 

- minstens 2 referenties van soortgelijke projecten, bij voorkeur uit vergelijkbare sectoren; 
- cv’s van personen die zullen werken aan het project, inclusief argumentatie waarom dit relevant 

is voor dit project 
 
De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte zoals hierboven aangegeven. 
 

A.1.3. GEBRUIK ONDERAANNEMERS EN BEROEP OP DE DRAAGKRACHT 

(ART. 78 WET, ART. 73-74 KB PLAATSING) 

a) Onderaanneming 
 
De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is in onderaanneming te 
geven en welke onderaannemers hij hiervoor voorstelt. Voor elke onderaannemer vermeldt de inschrijver 
de naam, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook voor welk gedeelte van de opdracht hij 
de onderaannemer voorstelt. 
 
In het kader van de uitvoering van de opdracht mag er geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn op een 
onderaannemer. 
 
b) Beroep op draagkracht in het kader van kwalitatieve selectie 
 
Daarnaast kan de inschrijver zich, met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria uit A.1.2., beroepen 
op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band 
met die entiteiten.  
 
In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing: 
 

- De inschrijver voegt de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze 
onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter 
beschikking te stellen van de inschrijver. 
Voor opmaak van de bovenvermelde verbintenis kan gebruikgemaakt worden van het model 
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“Verbintenis terbeschikkingstelling middelen”, dat als bijlage bij dit bestek gevoegd werd. 
 

- Indien de dienstverlener beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en 
beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van de 
opdracht daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij beroep 
doet. 
 
Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van 
de aanbestedende overheid. 

 
- Indien de inschrijver een beroep doet op de draagkracht in het kader van economische en 

financiële criteria, zijn de inschrijver en de entiteiten of onderaannemer waarop deze zich 
beroept, hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. 
De entiteiten of onderaannemers in kwestie dienen deze hoofdelijke aansprakelijkheid schriftelijk 
te aanvaarden in de bovenvermelde verbintenis. 

 
Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de draagkracht van 
de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten. 
 

A.2. MODALITEITEN 

A.2.1. PERCELEN (ART. 58 WET, ART. 49-50 KB PLAATSING) 

 
Deze opdracht is niet opgedeeld in percelen.  We zien het ontwikkelen van een app als een coherent 
geheel die niet kan opgedeeld  worden in percelen. 
 

A.2.2. VARIANTEN (ART. 56 WET) 

Er zijn geen verplichte of toegestane varianten. 
 

A.2.3. OPTIES (ART. 56 WET, ART. 48 KB PLAATSING) 

Het indienen van vrije opties is toegelaten.  
Het is niet toegestaan om een bod voor een optie in te dienen zonder indiening van een basisofferte of 
desgevallend een variante (zie A.2.2.). 
 
Het bod voor opties wordt in een afzonderlijk gedeelte van de offerte vermeld. De inschrijver geeft steeds 
duidelijk aan dat het om opties gaat. 
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Aan een vrije optie mag geen meerprijs of enige andere tegenprestatie worden verbonden. 

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

A.3.1. UITERSTE TIJDSTIP ONTVANGST VAN OFFERTES 

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is 31 augustus 2018 om 10 uur. 
 
Dit uiterste tijdstip is bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers. Elke offerte moet vóór dit 
tijdstip aankomen. Laattijdige offertes worden niet aanvaard. 
 

A.3.2. INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 14 WET) 

De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite 
https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van art. 14, § 7 van de 
Wet Overheidsopdrachten. 
 
Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website 
http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 80 00, 
of e.proc@publicprocurement.be. 
 

A.3.3. ONDERTEKENING VAN OFFERTES (ART. 42-44 KB PLAATSING) 

De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend 
moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening. 
Een gescande handtekening is onvoldoende! 
 
De elektronische handtekening dient te worden geplaatst op het indieningsrapport in e-tendering. 
 
Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon of bevoegde personen. De 
inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te 
binden (uittreksels van de statuten, volmacht,…). 
 
In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke 
deelnemer aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden door een bevoegd 
persoon of bevoegde personen. 

 
Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van een Belgische eID, 
of een gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private actoren. 

https://eten.publicprocurement.be/
mailto:e.proc@publicprocurement.be
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Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie: 
http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten 
 
Opm.: voor buitenlandse ondernemingen mag het certificaat niet op naam van de rechtspersoon staan. 
Overeenkomstig EU-Verordening 910/2014 (eIDAS-verordening) kan dit immers geen bindende 
elektronische ondertekening van de offerte voortbrengen. Voor rechtspersonen in België gevestigd is dit 
daarentegen wel het geval, op basis van art. XII.25. §3 Wetboek Economisch Recht. 
 
Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich op zijn roerende en onroerende 
goederen tot de uitvoering van de in dat bestek beschreven opdracht, overeenkomstig de bepalingen en 
voorwaarden ervan. 
In geval van indiening van een offerte door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid verbindt elke 
deelnemer aan de combinatie zich hoofdelijk. 
 

A.3.4. VORM EN INHOUD OFFERTE (ART. 77-78 KB PLAATSING) 

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

- vereiste documenten in het kader van uitsluiting (A.1.1. – Bewijsmiddelen); 
- vereiste documenten in het kader van de selectiecriteria (A.1.2.); 
- verbintenis van onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver beroep 

doet in het kader van het voldoen aan de selectiecriteria (A.1.3.); 
- vereiste documenten in het kader van uitsluiting voor de onderaannemers of andere entiteiten op 

wiens draagkracht de inschrijver beroep doet; 
- de nodige documenten waaruit de bevoegdheid blijkt van de personen die een elektronische 

handtekening plaatsen om de onderneming te verbinden (A.3.3.); 
- de documenten in het kader van de beoordeling op basis van de gunningscriteria (A.5), met name: 

o prijsmodel 
o uitgewerkt concept 
o plan van aanpak 
o informatie over technische biotoop 

A.3.5. VERBINTENISTERMIJN (ART. 58 KB PLAATSING) 

De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderd twintig 
kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste ontvangstdatum van de offertes. 
 
De indiening van aangepaste offertes tijdens de onderhandelingen doet de verbintenistermijn telkenmale 
opnieuw lopen. 

http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten
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A.4. PRIJS 

A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 26 KB PLAATSING) 

Deze opdracht is een opdracht tegen globale prijs. 
 

A.4.2. PRIJSOPGAVE (ART. 29 KB PLAATSING) 

a)  Er dient een prijs opgegeven te worden voor de ontwikkeling en uitrol van de applicatie enerzijds en 
een vaste prijs voor het jaarlijks onderhoud van de applicatie.  

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

de inventaris en voegt ze bij de prijs van de offerte. 
 

A.4.3. INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN (ART. 32, § 3 KB PLAATSING) 

Volgende kosten, prestaties, e.d. zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen: 
- de administratie en het secretariaat; 
- de verplaatsing, het vervoer en de verzekering; 
- de documentatie die met de diensten verband houdt; 
- de levering van documenten of stukken die inherent zijn aan de uitvoering; 
- de verpakkingen; 
- de voor het gebruik noodzakelijke vorming; 
- in voorkomend geval, de maatregelen die door de wetgeving inzake de veiligheid en de 

gezondheid van de werknemers worden opgelegd voor de uitvoering van hun werk.  
 

A.4.4. PRIJS- OF KOSTENONDERZOEK (ART. 35 EN 37 KB PLAATSING) 

Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het 
prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. 
De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren 
van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de 
juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft 
verstrekt. 
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A.5. GUNNINGSCRITERIA 

A.5.1. ONDERHANDELINGSPROCEDURE – GUNNINGSCRITERIA (ART. 81 

WET) 

 
De aanbestedende overheid zal de economisch meest voordelige offerte vaststellen rekening houdende 
met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.  
 
De gunningscriteria zijn, samen met het hen toegekende gewicht 
 
 
 

Prijsmodel 

 
( 15% ) 

We houden in het bijzonder rekening met: 
Totaalplaatje, bestaande uit:  

➔ Ontwikkeling geleverde product 
➔ Uitrol van het geleverde product 
➔ Onderhoud van het geleverde product (minstens 2 jaar) 

Concept 

 
(25%) 

➔ Design principes  
➔ Tegemoetkoming aan de functionele vereisten zoals in de 

verwachtingen en de user stories beschreven (met argumentatie) 
➔ Architectuurplaatje (componentenmodel) met argumentatie 
➔ Innovativiteit van de aangeboden oplossing 
➔ Wireframes, Proof of Concept, ... 

Plan van 
Aanpak 

 
(35%) 

Volgens agile principes, inclusief transparante sprintplanning en 
tweewekelijkse of maandelijkse releases. 

➔ Gedetailleerde projectplanning 
➔ Beschrijving van de aanpak tot ontwikkeling en geselecteerde 

methodologie 
➔ aanpak voor co-creatie 
➔ Methode voor uitrol van de app 
➔ aanpak voor onderhoud van de app 

Technische 
Biotoop 

 
(25%) 

We houden in het bijzonder rekening met: 
➔ gebruikte ‘future proof’-technologieën 
➔ maximaal hergebruik van bestaande componenten 
➔ maximale herbruikbaarheid van de oplossing 
➔ beschikbaarheidsmodel 
➔ eventuele vrije opties (ideeën) vanuit de indiener 
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Voor elk van de hierboven vermelde gunningscriteria dient een minimumscore van 50% behaald te worden. 

 

A.5.2. 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. 
 
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. 
 

B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 
 
B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN 

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

De ontwikkeling en uitrol van de applicatie moet afgerond zijn binnen een periode van zes maanden te 
rekenen vanaf de datum van gunning. 
In principe wordt de start van deze opdracht voorzien vanaf 30 oktober 2018. 
 

B.1.2. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 KB UITVOERING) 

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

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

  

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

 
a) Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van het totale offertebedrag zonder BTW. 

 
 

b) De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van 
de opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de dienstverlener in gebreke en past 
de sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. 
 
De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB 
Uitvoering, met name: 

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

voldoet aan de desbetreffende wetgeving. 
 

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

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

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

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

http://depositokas.be/
http://depositokas.be/
http://depositokas.be/
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B.2. BETALINGEN 

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

UITVOERING) 

 
In principe gebeurt de uitbetaling in globo na oplevering door de opdrachtnemer. Desgevallend kan de 
kandidaat-opdrachtnemer in de offerte vragen om bepaalde diensten tussentijds te vergoeden, maar dat 
kan enkel op basis van effectief geleverde en goedgekeurde prestaties. De betreffende goedkeuring 
gebeurt door middel van een keuring. In geen geval worden er voorschotten gegeven. 

 
 

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

a) De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen. 
 
De dienstverlener dient voorafgaand aan elke factuur een lijst van gepresteerde diensten in, die een 
overzicht biedt van de gefactureerde prestaties. 
 
De lijst van gepresteerde diensten geldt als schuldvordering. 
 
Na goedkeuring van deze lijst mag de factuur worden ingediend. De dienstverlener beschikt over 
een termijn van vijf dagen om de factuur in te dienen voor het goedgekeurde bedrag. 

 
 

b)  De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de beëindiging van de 
bovenvermelde verificatie, voor zover de aanbestedende overheid beschikt over de regelmatig 
opgemaakte factuur  

 
De factuur geldt als schuldvordering. 
 

B.2.3. WIJZE VAN FACTUREREN 

Vanaf 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. 
 
a) E-invoicing via het Mercuriusplatform 
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De e-facturen moeten elektronisch ingediend worden via het platform Mercurius. Dit federale platform 
zorgt ervoor dat alle overheden bereikbaar zijn voor e-invoicing, en is gestoeld op een Europees 
afsprakenkader: Peppol. 
 
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, het technische formaat van de e-factuur en Peppol, kan u 
terugvinden op https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol 
 

B.2.4. OVERIGE BEPALINGEN 

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

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

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

B.3. WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING 

B.3.1. ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN IN HOOFDE VAN DE 

DIENSTVERLENER (ARTS. 38/9 EN 38/10 KB UITVOERING) 

a) Wanneer de dienstverlener kan aantonen dat het contractueel evenwicht van de opdracht wordt 
ontwricht in zijn nadeel door omstandigheden die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid en 
die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van de offerte, die niet konden worden 
ontweken en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande de 
dienstverlener al het nodige daartoe heeft gedaan, kan de dienstverlener aanspraak maken op 
volgende herziening nl.: 

- termijnverlenging 
- bij een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening (bv. schadevergoeding) of 

verbreking van de opdracht. 
 
b) Wanneer het contractueel evenwicht wordt ontwricht in het voordeel van de dienstverlener om 

welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid kan de opdracht 
worden herzien : 

- hetzij door een inkorting van de uitvoeringstermijnen in hoofde van de dienstverlener; 
- hetzij wanneer er sprake is van een zeer belangrijk voordeel in hoofde van de dienstverlener, 

door een andere vorm van herziening of verbreking van de opdracht ten voordele van de 
aanbestedende overheid. 

https://overheid.vlaanderen.be/project-e-invoicing
https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol
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c) Het door de dienstverlener geleden nadeel of genoten voordeel wordt geacht de drempel van het 

zeer belangrijk nadeel/voordeel te bereiken: 
o als het nadeel of voordeel ten minste 15% bedraagt van het initiële opdrachtbedrag 

 

B.3.2. FEITEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID EN VAN DE 

DIENSTVERLENER (ART. 38/11 KB UITVOERING) 

Wanneer de aanbestedende overheid of de dienstverlener een vertraging of nadeel lijdt ten gevolge van 
nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook ten laste van de andere partij (dienstverlener of 
aanbestedende overheid), kan een herziening van de opdracht worden doorgevoerd die kan bestaan uit 
één of meer van volgende maatregelen: 

- de aanpassing van de contractuele bepalingen inclusief de verlenging of de inkorting van de 
uitvoeringstermijnen; 

- een schadevergoeding:  
- de verbreking van de opdracht. 

 

B.3.4. VERVANGING DIENSTVERLENER BIJ FAILLISSEMENT (ART. 38/3 KB 

UITVOERING) 

In geval van faillissement van de dienstverlener kan de opdracht overgedragen worden naar een door de 
curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de onderaannemers. 
 

B.4. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID 

B.4.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 20 KB 

UITVOERING) 

De aanbestedende overheid verkrijgt de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan, ontwikkeld of 
gebruikt worden bij de uitvoering van de opdrachten vermeld onder III.  
Commercieel of ander gebruik door de dienstverlener van informatie over de opdracht en de verkregen 
resultaten wordt niet toegestaan. De aanbestedende overheid verkrijgt de rechten op de methodes en 
knowhow die gedaan, verworven, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht. 
 
De aanbestedende overheid verkrijgt alle auteursrechten, naburige rechten en desgevallend andere 
rechten op alle producten en creaties, die worden aangemaakt in het kader van deze overeenkomst, met 
inbegrip van de slagzin, de beeldtaal en de signatuur. Deze overdracht geldt zowel ten aanzien van de 
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opdrachtnemer als ten aanzien van alle derden waarop de opdrachtnemer een beroep doet voor de 
uitvoering van de opdracht.  
 
De aanbestedende overheid verwerft in de meest ruime zin de hierna opgesomde rechten, en 
desgevallend andere rechten op alle producten en creaties die in het kader van deze overeenkomst 
worden aangemaakt:  
- het exclusieve en onvoorwaardelijke reproductierecht 
- het exclusieve en onvoorwaardelijke recht tot bewerking en vertaling 
- het exclusieve en onvoorwaardelijke huur- en leenrecht 
- het exclusieve en onvoorwaardelijke recht op mededeling aan het publiek. 

 
De overdracht geldt voor alle mogelijke exploitatiewijzen, op heden bekend of onbekend, die de 
aanbestedende overheid wenselijk acht. 
 
De overdracht van rechten: 
- geldt voor het volgende territorium: wereldwijd. 
- geldt voor de totale levensduur vanaf levering van de creatie waarop de rechten betrekking hebben 
 
De vergoeding voor de overdracht van deze rechten is inbegrepen in het totaalbedrag van deze 
overeenkomst 
 
De opdrachtnemer garandeert titularis te zijn van de overgedragen rechten en waarborgt de 
aanbestedende overheid tegen alle aanspraken die derden zouden kunnen laten gelden ingevolge het 
gebruik van de producten en creaties overeenkomstig voorliggende overeenkomst. Zo waarborgt de 
opdrachtnemer de aanbestedende overheid  voor aanspraken van derden op de creaties geïntegreerd in 
de communicatiecampagne en dit ongeacht de rechtsgrond van de aanspraken (bijvoorbeeld 
auteursrecht, portretrecht en merkenrecht). 
 
Enkel mits schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid m.b.t. het gebruik van een bepaald 
product of een bepaalde creatie is de opdrachtnemer niet gehouden tot vermelde garantieplicht.  
 
Met het oog hierop informeert de opdrachtnemer de aanbestedende overheid over alle mogelijke 
beperkingen die zouden kunnen bestaan met betrekking tot het gebruik van de producten en creaties 
waarop derden rechten kunnen doen gelden. Deze informatie wordt aan de aanbestedende overheid 
verstrekt op het ogenblik dat een voorstel tot product of creatie wordt ingediend en maakt hier integraal 
deel van uit. 
 
De opdrachtnemer garandeert dat de personen waarop zij of haar onderaannemers een beroep doen voor 
de uitvoering van de opdracht onder haar toezicht, of onder het toezicht van onderaannemers of 
leveranciers, afstand hebben gedaan van hun rechten, met inbegrip van hun auteurs-, naburige en 
portretrechten en van hun recht om hun naam te zien vermelden bij de exploitatie van de producten en 
creaties alsook van hun recht om zich te verzetten tegen wijzigingen aan hun product of creatie, tenzij zij 
het bewijs leveren dat de wijzigingen hun eer of hun reputatie kunnen aantasten. De opdrachtnemer 
informeert de aanbestedende overheid over alle mogelijke beperkingen die in dit verband zouden kunnen 
bestaan met betrekking tot de producten en creaties. 
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De dienstverlener verwerft op geen enkele wijze intellectuele eigendomsrechten over de aangeleverde 
inhoud die auteursrechtelijke bescherming geniet en mag de beschermde inhoud op geen enkele manier 
aanwenden buiten het realiseren van de opdracht. 
 
Alle overdraagbare intellectuele eigendomsrechten op de grafische vormgeving  en het ontwerp van de 
website voor zover ze nog niet berusten bij de aanbestedende overheid, worden overgedragen aan de 
aanbestedende overheid.  
 
De aanbestedende overheid mag daarbij onder andere: de website online plaatsen en houden, aanpassen 
in een digitale context volgens de noden van de organisatie, gebruiken voor interne opleiding, 
screenshots van de website nemen en verspreiden voor informatiedoeleinden,… 
 
De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid om kosteloos bij het einde van de samenwerking met 
de dienstverlener een volledige export te krijgen van alle data, content, code, systeeminstellingen, 
geïnstalleerde modules, rechten redacteurs, etc,…Dit gebeurt via digitale afgifte op een vaste drager van 
het totaal aantal gegevens waaruit de website bestaat. 
 
Modules op maat ontwikkeld voor de aanbestedende overheid mogen door de dienstverlener in geen 
geval worden gebruikt voor commerciële of ander doeleinden dan deze beschreven in het bestek. 
 

B.4.2. BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (ART. 30 KB 

PLAATSING) 

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

B.4.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING) 

 
De informatie die de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht ter beschikking stelt, mag 
niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. 
 
De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar 
gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door 
eenieder die er toegang toe heeft. 
De dienstverlener dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen inzake 
vertrouwelijkheid over te nemen. 
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B.5. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN 

B.5.1. STRAFFEN (ART. 45, 46/1 KB UITVOERING) 

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

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

art. 45, §2, 1° en 2° van het KB Uitvoering, zonder de BTW op te nemen in de berekeningsbasis. 
 
 

B.4.2. VERTRAGINGSBOETES (ART. 46, 46/1 EN 154 KB UITVOERING) 

De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een vertragingsboete. 
Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 154, eerste alinea van het KB Uitvoering, 
zonder de BTW op te nemen in de berekeningsbasis. 
 
De gedeeltelijke uitvoeringstermijnen, zoals bepaald onder B.1.1., zijn dwingend. Bij het niet in acht nemen 
ervan worden boetes opgelegd overeenkomstig de eerste alinea van deze bepaling. 
 

B.5.3. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73, § 2 KB UITVOERING) 

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

B.6. KEURINGEN EN OPLEVERING 

B.6.1. KEURINGEN (ART. 41 TOT EN MET 43 KB UITVOERING) 

De keuring gebeurt door de Vlaamse overheid op het einde van de uitvoeringstermijn zoals bepaald in 

B.1.1.  

De gepresteerde diensten en de uitvoeringstermijnen worden vergeleken met de bepaling van de offerte 

zoals afgesproken bij de gunning van deze opdracht.  
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B.6.2. OPLEVERING (ART. 64 EN 156 KB UITVOERING) 

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

B.7. UITVOERINGSVOORWAARDEN 

B.7.1. NON-DISCRIMINATIE 

De dienstverlener verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren op 
grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of 
levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 
eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische 
afstamming of syndicale overtuiging. Hij ziet hierop toe zowel ten aanzien van zijn personeelsleden 
onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers,… 
 
De dienstverlener verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag van 
personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de 
participatie van een persoon met een handicap neutraliseren (zie artikel 19 van het decreet van 10 juli 
2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid). 
 
De dienstverlener verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers, externe 
medewerkers,… mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende 
aard. 
 
Indien een personeelslid van de dienstverlener zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig maakt 
aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de dienstverlener de nodige 
maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in eer herstellen. 
De werknemers met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven van dit 
engagement.  
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Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de dienstverlener, zal deze zijn volledige medewerking 
verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt discriminatie of 
een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid. 
 
De dienstverlener vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, geweld 
of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, onmiddellijk dienen 
te melden aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid. 
 
De dienstverlener verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die 
slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een klant of 
een derde, om af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een vordering voor de 
rechtbank in dit verband. 
 
De dienstverlener ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de 
opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden. 
 

B.8. ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS 

B.8.1. ALGEMEEN 

De hierna vermelde bepalingen zijn van toepassing op de opdrachtnemer die in het kader van de 
uitvoering van de opdracht namens de aanbestedende overheid, de in de Technische Voorschriften 
vermelde persoonsgegevens zal verwerken, en met betrekking tot deze verwerking, dus de verwerker zal 
zijn zoals bedoeld in artikel 4, 8° van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Daarnaast kan de opdrachtnemer met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in het kader 
van deze opdracht, ook zelf de verwerkingsverantwoordelijke (zoals bedoeld in art. 4, 7° AVG) zijn. 
Bijvoorbeeld, indien het gaat om verwerking van persoonsgegevens met het oog op de facturatie van de 
gepresteerde diensten. Uiteraard is de opdrachtnemer verplicht om ook in zijn hoedanigheid van 
verwerkingsverantwoordelijke, alle wettelijke verplichtingen uit de AVG na te leven; deze verplichting 
volgt uit de AVG zelf.  
 
De opdrachtnemer zal de persoonsgegevens die in het kader van deze opdracht moeten worden verwerkt, 
verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal voldoen 
aan alle verplichtingen opgelegd door de AVG aan een “verwerker”.  
 
In de Technische Voorschriften van dit bestek zullen voor elke verwerking de volgende gegevens worden 
vermeld:  

• welke gegevens de te verwerken persoonsgegevens zijn; 

• om welke categorie van persoonsgegevens het gaat 1;   
                                              
1 voor een overzicht van mogelijke categorieën, zie de bijlage bij de Aanbeveling 06/2017 van 14 juni 2017 van de Privacy commissie -  
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_06_2017_0.pdf 
 

https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_06_2017_0.pdf
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• om welke categorieën van betrokkenen het gaat; 

• wat de aard is van de verwerking; 
• met welk doeleinde de persoonsgegevens worden verwerkt; 
• wat de duur is van de verwerking.   

 
Ook Persoonsgegevens die geëncrypteerd zijn, vallen onder de toepassing van de AVG. Enkel gegevens die 
zodanig anoniem zijn gemaakt dat de persoon waarop ze betrekking hebben, niet meer identificeerbaar 
is, zijn geen persoonsgegevens  
 
De opdrachtnemer zal bij de verwerking van de persoonsgegevens de volgende verplichtingen nakomen 
(art. 28 AVG) 

• De persoonsgegevens worden door de opdrachtnemer, zijn medewerkers, of onderaannemer 
uitsluitend verwerkt op basis van schriftelijke instructies van de aanbestedende overheid die de 
“verwerkingsverantwoordelijke” is en dus verantwoordelijk voor alle noodzakelijke wijzigingen, 
bijwerkingen, eventuele verwijderingen, en eventuele doorgiften van de persoonsgegevens aan 
een derde land of aan een internationale organisaties. Deze verplichting geldt niet, 
overeenkomstig artikel 28 punt 3 AVG, indien de opdrachtnemer op grond van een Unierechtelijke 
of lidstaatrechtelijke bepaling verplicht is tot de verwerking: in dat geval stelt de opdrachtnemer 
de aanbestedende overheid daarvan, voorafgaand aan de verwerking, in kennis;  

• De opdrachtnemer ziet erop toe dat de persoonsgegevens uitsluitend in het kader van het door de 
aanbestedende overheid vooropgestelde doeleinde worden verwerkt;  

• De opdrachtnemer stelt de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn 
mening een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of een wettelijke bepaling inzake 
gegevensbescherming. Ook indien de opdrachtnemer van oordeel is dat de aanbestedende 
overheid bepaalde gegevens ten onrechte niet als persoonsgegeven zoals bedoeld in de AVG heeft 
gekwalificeerd, zal hij de aanbestedende overheid daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen 
(art. 28 punt 3 laatste alinea AVG); 

• De opdrachtnemer waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde 
personen zich ertoe verbonden hebben de vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een 
passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid gebonden zijn (art. 28 punt 3 b AVG); 

• De opdrachtnemer neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de 
verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de 
“betrokkene” (= de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben) is gewaarborgd (art. 
28, punt 3 c AVG) : zie ook punt 2; 

• De opdrachtnemer zal de verwerking niet uitbesteden aan een onderaannemer, tenzij met 
voorafgaande specifieke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke en verder voldaan is 
aan de verplichtingen vermeld in punt 3 (art. 28 punt 3 d AVG);  

• De opdrachtnemer zal, rekening houdend met de aard van de verwerking, door middel van 
passende en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, de verwerkingsverantwoordelijke 
bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken te beantwoorden van 
betrokkenen die zich beroepen op de door de AVG aan hen toegekende rechten (art. 28 punt 3 e 
AVG): zie ook punt 4; 

• De opdrachtnemer zal, rekening houdend met de aard van de verwerking, en de hem ter 
beschikking staande informatie, de verwerkingsverantwoordelijke bijstand verlenen bij het doen 
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nakomen door de verwerkingsverantwoordelijke van bepaalde verplichtingen opgelegd aan de 
verwerkingsverantwoordelijke door de AVG (art. 28 punt 3 f AVG): zie ook punten 4 en 8; 

• De opdrachtnemer zal alle informatie bijhouden en ter beschikking stellen om aan te tonen dat de 
opdrachtnemer alle verplichtingen nakomt die worden opgelegd met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, en om audits (zie ook punt 10.) mogelijk te maken, en zal ook 
bijstand verlenen aan eventuele audits (art. 28 punt 3 h AVG); 

• De opdrachtnemer zal na afloop van de verwerkingsdiensten, naargelang de keuze van de 
verwerkingsverantwoordelijke, alle persoonsgegevens wissen of deze aan de 
verwerkingsverantwoordelijke terug bezorgen, tenzij de opslag wettelijk verplicht is (zie ook punt 
11); 

 

B.8.2. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN 

De opdrachtnemer zal rekening houdend enerzijds met de stand van de techniek ter zake en de 
uitvoeringskosten en anderzijds met de aard, de omvang, de context van de verwerking, de 
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en de 
vrijheden van personen, de passende technische en organisatorische maatregelen nemen en aan de 
aanbestedende overheid voorstellen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en 
die nodig zijn onder meer:  

• voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies of om welke reden dan 
ook het niet raadpleegbaar zijn en in het geval van een fysiek of technisch incident, de 
beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen (beschikbaarheid); 

• voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen ongeoorloofde wijziging (integriteit); 

• voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang of inzage door 
derden (vertrouwelijkheid);  

• opdat “de betrokkene” steeds kan navragen welke gegevens over hem worden verwerkt, door wie 
en voor welke doeleinde (transparantie);  

• opdat de persoonsgegevens die door de opdrachtnemer moeten worden verwerkt ten behoeve 
van de aanbestedende overheid en derden onderling niet kunnen worden gelinkt en dus opdat de 
persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor het oorspronkelijk door de aanbestedende 
overheid vooropgestelde doeleinde (isolatie); 

• opdat de (verwerking van) persoonsgegevens steeds kan worden overgedragen naar een andere 
dienstverlener (overdraagbaarheid en interoperabiliteit); 

• opdat steeds kan worden nagegaan wie toegang had tot de persoonsgegevens en wat de aard is 
van de verwerkingen die werden verricht (transparantie); 

• opdat de persoonsgegevens op een “veilige” manier en permanent kunnen worden verwijderd 
waar de persoonsgegevens zich ook bevinden, indien de aanbestedende overheid daarom 
verzoekt. 

 
De opdrachtnemer toont ten overstaan van de aanbestedende overheid aan dat alle passende 
maatregelen werden genomen zodat de aanbestedende overheid zijn verantwoordingsplicht kan 
nakomen bedoeld in art. 5 AVG. Op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid, bezorgt de 
opdrachtnemer een overzicht van de technische en organisatorische maatregelen aan de betrokken 
functionaris voor gegevensbescherming. 
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Technische maatregelen omvatten onder meer: 

• “Fysieke” maatregelen: onder meer, doch niet uitsluitend de toegang afschermen van de (onder 
zijn beheer staande) lokalen waarin de computers, bestanden, print-outs, elektronische dragers 
enzovoort, worden bewaard; 

• “Logische” maatregelen: onder meer doch niet uitsluitend de bescherming van de 
softwaretoepassingen tegen hacking of informaticapiraterij (bijv. coderen van gegevens of gebruik 
van paswoorden), de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens, het monitoren van 
alle activiteiten die met betrekking tot de persoonsgegevens werden verricht. 

 
Organisatorische maatregelen omvatten onder meer: 

• Het beperken van toegang: ervoor zorgen dat, voor de personen die onder zijn gezag handelen, de 
toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt blijven tot hetgeen die 
personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de 
behoeften van de dienst;  

• Personeel voorlichten: alle personen die onder zijn gezag handelen, kennis geven van de 
bepalingen van de AVG, alsmede van alle relevante voorschriften inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van persoonsgegevens gelden;  

• Het waarborgen dat alle personen die in het kader van de verwerking toegang hebben tot de 
persoonsgegevens zich verbonden hebben de vertrouwelijkheid in acht te nemen (bijvoorbeeld 
door het laten ondertekenen van een vertrouwelijkheidsverklaring) of gebonden zijn aan een 
passende wettelijke vertrouwelijkheidsplicht; 

• Het bijhouden van een nominatieve lijst van personen die in het kader van de verwerking toegang 
hebben tot de persoonsgegevens (zowel van de eigen personeelsleden / aangestelden als die van 
de onderaannemers); 

• De verwerking van de persoonsgegevens laten gebeuren conform vooraf vastgestelde processen 
zodat de uitvoering steeds gebeurt met in achtneming van de wettelijke verplichtingen ter zake 
ongeacht wie belast wordt met de uitvoering. 

 
Indien nodig zullen de technische en organisatorische maatregelen worden geactualiseerd. 
 
 

B.8.3. VERWERKING DOOR ONDERAANNEMERS 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan de opdrachtnemer geen beroep doen op 
onderaannemer(s) tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. 
De opdrachtnemer zal bij schriftelijke overeenkomst aan de onderaannemers dezelfde verplichtingen 
inzake gegevensbescherming opleggen als deze die worden opgelegd aan de opdrachtnemer in dit bestek, 
opdat de verwerking zou voldoen aan de vereisten van de AVG.  
De opdrachtnemer blijft ten opzichte van de aanbestedende overheid de verantwoordelijkheid dragen 
voor het naleven van de verplichtingen uit de AVG opgelegd aan de “verwerker” van persoonsgegevens 
ook indien de verwerking wordt uitbesteed aan een onderaannemers.  
De opdrachtnemer verschaft de verwerkingsverantwoordelijke een duidelijk overzicht van wie welke 
activiteiten uitvoert in het kader van de verwerking van de persoonsgegevens. De opdrachtnemer 
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aanvaardt dat de contactgegevens van deze onderaannemers worden gepubliceerd op een publieke 
website ter informatie van alle “betrokkenen”; 
 
 

B.8.4. BIJSTAND BIJ DE NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN UIT DE AVG 

DOOR DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

B.8.4.1. Algemeen 
De opdrachtnemer zal de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie verstrekken en alle bijstand 
verlenen noodzakelijk en/of die redelijkerwijze mag worden verwacht opdat de 
verwerkingsverantwoordelijke in staat zou zijn, zijn verplichtingen uit de AVG na te komen én van deze 
nakoming het bewijs te leveren. 
 

B.8.4.2. Bijstand bij verzoeken van de betrokkenen 
De opdrachtnemer zal alle mogelijke maatregelen nemen opdat de verwerkingsverantwoordelijke (de 
aanbestedende overheid) kan tegemoet komen aan de verzoeken van een betrokkene die zich beroept op 
de hierna vermelde rechten en de opdrachtnemer zal, in voorkomend geval, de 
verwerkingsverantwoordelijke daarbij alle medewerking verlenen: 

• Het recht van inzage zoals bedoeld in artikel 15 AGV , en onder meer om een kopie van de 
persoonsgegevens die worden verwerkt te bekomen;  

• Het recht op rectificatie van de persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 16 AVG; 
• Het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) zoals bedoeld in artikel 17 AVG; 

• Het recht op beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 18 AVG; 

• Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 20 AVG ;  

• Het recht van bezwaar bedoeld in artikel 21 AVG; 

• Het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming 
waaronder profilering zoals bedoeld in artikel 22 AVG.  

 
Indien een betrokkene zich rechtstreeks wendt tot de opdrachtnemer om zich te beroepen op één van de 
voormelde rechten, zal de opdrachtnemer dit melden aan de aanbestedende overheid en alleen tegemoet 
komen aan het verzoek van de betrokkene na akkoord van de aanbestedende overheid. 
 

B.8.4.3. Bijstand bij de nakoming van de verplichting tot 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) 
De opdrachtnemer zal rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking 
staande informatie, alle bijstand verlenen aan de aanbestedende overheid bij de verplichting tot 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) zoals bedoeld in artikel 35 AVG, en inzonderheid om te 
komen tot een volwaardige en correcte risicobeoordeling en –beheersing.  
Wanneer een reeds bestaande verwerking van persoonsgegevens, volgens een nieuw technologisch proces 
zal worden uitgevoerd, zal de opdrachtnemer nagaan of, krachtens artikel 35 AVG, een GEB moet worden 
uitgevoerd en de aanbestedende overheid daarvan op de hoogte brengen. 
Indien nodig en op verzoek van de aanbestedende overheid, zal de opdrachtnemer de aanbestedende 
overheid bijstaan om ervoor te zorgen dat de verplichtingen ingevolge de uitvoering van een GEB worden 
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nagekomen. Inzonderheid, indien uit een GEB blijkt dat de verwerking een hoog risico voor de 
gegevensbescherming zou opleveren, zal de opdrachtnemer op verzoek van de 
verwerkingsverantwoordelijke of de toezichthoudende autoriteit alle informatie verstrekken noodzakelijk 
in het kader van de voorafgaande raadpleging bedoeld in art. 36 AVG.  
 
 

B.8.5. REGISTER VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN 

De opdrachtnemer houdt, in overeenstemming met artikel 30, lid 2 AVG, een register bij van alle 
categorieën van verwerkingsactiviteiten die hij ten behoeve van de aanbestedende overheid heeft 
verricht.  
Dit register – dat in schriftelijke (waaronder elektronische) vorm is opgesteld - vermeldt per 
verwerkingsverantwoordelijke: 

• De naam en de contactgegevens van de verwerker, en de verwerkingsverantwoordelijke (in 
voorkomend geval van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke of de 
verwerker),  en van de functionaris voor gegevensbescherming; 

• De categorieën van verwerkingen die voor rekening van elke verwerkingsverantwoordelijke zijn 
uitgevoerd; 

• Indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale 
organisatie, onder vermelding van dat derde land of die internationale organisatie, en in 
voorkomend geval (zie art. 49, lid 1, tweede alinea AVG) de documenten inzake de passende 
waarborgen; 

• Indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen bedoeld in artikel 32, lid 1 AGV. 

 
 

B.8.6. PLAATS VAN DE VERWERKING 

Het verwerken van persoonsgegeven kan enkel gebeuren op het grondgebied van één van de lidstaten 
van de Europese Unie, ongeacht of de verwerking wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer of een 
onderaannemer.  
De opdrachtnemer geeft de aanbestedende overheid een overzicht van de locaties waar de 
persoonsgegevens worden verwerkt.  
 
 

B.8.7. DOORGIFTEN 

Het verwerken van persoonsgegevens in het buitenland (of een ander land dan voorheen) of de doorgifte 
voor verwerking van persoonsgegevens aan het buitenland (of een ander land dan voorheen) of aan een 
internationale organisatie, gebeurt steeds na voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
verwerkingsverantwoordelijke en in overeenstemming met zowel de AVG, en in voorkomend geval, de 
buitenlandse wetgeving indien die ook van toepassing zou zijn.   
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Op een verzoek tot doorgifte of het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde land, gebaseerd op 
een rechterlijke uitspraak of een besluit van een administratieve autoriteit, kan enkel worden ingegaan 
indien die rechterlijke uitspraak of dat besluit is gebaseerd op een internationale overeenkomst, zoals een 
verdrag inzake wederzijdse rechtsbijstand tussen het verzoekende derde land en de Unie of een lidstaat 
(onverminderd de andere gronden voor doorgiften aan een derde land vastgesteld in de AVG). In 
voorkomend geval zal de opdrachtnemer de aanbestedende overheid onmiddellijk en voorafgaand aan de 
doorgifte op de hoogte brengen van het verzoek. 
 
 

B.8.8. MELDING VAN EEN INBREUK IN VERBAND MET DE 

PERSOONSGEGEVENS 

De opdrachtnemer informeert de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk zodra-  en uiterlijk binnen 
de 24 uur nadat - hij kennis heeft genomen van een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens 
die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de 
ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of 
anderszins verwerkte persoonsgegevens. 
 
De opdrachtnemer zal, met het oog op de melding van de inbreuk door de verwerkingsverantwoordelijke 
aan de toezichthoudende entiteit (zie art. 33 AVG) en aan de betrokkene (zie art.34 AVG), de volgende 
gegevens meedelen aan de aanbestedende overheid: 

• De aard van de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en 
persoonsgegevensregisters in kwestie en bij benadering, het aantal betrokkenen en 
persoonsgegevensregisters in kwestie; 

• De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met de persoonsgegevens; 
• De maatregelen die werden genomen of kunnen worden genomen om de inbreuk in verband met 

de persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter 
beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan;  

 
 

B.8.9. AANSPRAKELIJKHEID 

De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet 
respecteren door de opdrachtnemer of zijn onderaannemers van de verplichtingen ingevolge de AVG, de 
eventueel in het buitenland geldende reglementering en dit Bestek, en is verantwoordelijk voor alle door 
de aanbestedende overheid geleden schade bij het niet-respecteren ervan. 
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B.8.10. AUDITS 

De aanbestedende overheid kan zelf of door een gemachtigde controleur (laten) nagaan of auditen of de 
opdrachtnemer voldoet aan alle verplichtingen met betrekking tot de gegevensbescherming onder de AVG 
en dit bestek, en onder meer welke technische en organisatorische maatregelen door de opdrachtnemer 
werden genomen en of deze worden nageleefd. De opdrachtnemer zal alle informatie ter beschikking 
stellen die nodig is om audits mogelijk te maken en zal volledige medewerking verlenen aan de 
aanbestedende overheid of de gemachtigd controleur om een audit te kunnen uitvoeren. 
 
 

B.8.11. WISSEN VAN GEGEVENS BIJ BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT  

De opdrachtnemer zal, na voltooiing van de verwerking, alle persoonsgegevens wissen op alle dragers of, 
op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid, deze dragers overdragen aan de aanbestedende 
overheid. 
 
 

B.8.12. VOORTLEVING 

Ook na beëindiging van de dienstverlening die het voorwerp uitmaakt van de overheidsopdracht en 
zolang de opdrachtnemer toegang heeft tot de persoonsgegevens die hem in het kader van deze 
dienstverlening voor verwerking werden toevertrouwd, blijft de opdrachtnemer onderworpen aan de 
voorgaande bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. 
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III. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 

Deze opdracht wordt uitgeschreven in samenwerking met het Programma Innovatieve 
Overheidsopdrachten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid.  
 
De volgende organisaties zullen betrokken zijn bij de uitvoering van deze opdracht: 
 

- Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
Is een agentschap van de Vlaamse overheid en heeft als één van haar opdrachten om de Vlamingen te 
helpen gezond te leven. Hiervoor subsidieert het agentschap onder andere partnerorganisaties die haar 
ondersteunen bij deze opdracht. 
 

- Vlaams Instituut Gezond Leven (afgekort ‘Gezond Leven’) 
 
Is partnerorganisatie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor het preventief 
gezondheidsbeleid betreffende gezonde voeding en beweging. Het Vlaams Instituut Gezond Leven staat 
onder andere in voor de promotie van gezonde levensstijl en gezonde omgeving om zo de levenskwaliteit 
van alle Vlamingen verbeteren. In het verleden richtte het Vlaams Instituut Gezond Leven zich 
voornamelijk op intermediairs (artsen, paramedici, diëtisten), sinds de naamsverandering en nieuwe 
voedings- en bewegingsdriehoeken richt de organisatie zich ook rechtsreeks tot het brede publiek (najaar 
2017) 
 
De voedingsgewoonten van de Vlaming zijn voor verbetering vatbaar. Vanuit het Vlaams preventief 
gezondheidsbeleid streven we naar een gezonde Vlaming, ook voor zijn eet- en beweeggedrag.  
 
Het eetgedrag van de Vlaming:  
(uit de Voedselconsumptiepeiling van 2014 van het ‘Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid’, nu 
actief onder de naam ‘Sciensano’: 
 

- De gemiddelde groenteconsumptie ligt sterk onder de aanbeveling en kent een dalende trend. 96% 
van de 15 tot 64 jarigen eet minder dan de richtlijn voor groenten. 

 
- De consumptie van fruit kent dan wel een positieve evolutie, toch behaalt de grote meerderheid 

van de respondenten (>82%) de aanbeveling voor fruitinname niet. 
 

- We eten te veel uit de groep ‘vlees, vis, eieren en vervangproducten’, in het bijzonder te veel 
vleesproducten (de gemiddelde vleesinname per dag bedroeg 114 gram, daar waar de aanbeveling 
voor vlees slechts 71 gram per dag is). 
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- We eten teveel producten uit de restgroep (674 kcal). Hoewel dit lichtjes daalt, blijft dit hoog 
boven de norm van 250 kcal voor volwassenen. Dit wordt gekenmerkt door een hoge consumptie 
van gesuikerde dranken, zoetwaren, chips, snoep en chocolade. 

 
Uit de Gezondheidsenquête blijkt dat 47,7% van de volwassen Vlamingen kampt met overgewicht (2013, 
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid). Overgewicht en in het bijzonder obesitas brengen 
belangrijke gezondheidsrisico’s met zich mee. 
 
Hoe we de Vlaming gezonder willen laten eten en bewegen staat in het strategisch plan ‘De Vlaming leeft 
gezonder in 2025’.  
 
In dit plan luidt de overkoepelende gezondheidsdoelstelling: ‘Tegen 2025 leven we gezonder op vlak van 
gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, alcohol en drugs’. 
Om dit beleid te realiseren richten we ons preventief gezondheidsbeleid op de verschillende 
levensdomeinen waarin een persoon kan ‘gevat’ worden: gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn, 
en in de buurt. Tevens richten we ons rechtstreeks naar de burger en zetten we in op goed bestuur. 
 
Deze overheidsopdracht speelt in op een nood om de burger meer rechtstreeks te bereiken. Tot op heden 
werkte het preventief gezondheidsbeleid vooral via intermediairen (bv leerkrachten, huisartsen, diëtisten, 
…).  
Deze opdracht ressorteert onder de settinggerichte subdoelstelling ‘Gezondheid in eigen handen’: ‘Tegen 
2025 beschikken burgers over laagdrempelige informatie en instrumenten om zelf gezonde keuzes te 
maken’. 
 
Ook het Vlaams Instituut Gezond Leven, partnerorganisatie van de Vlaamse overheid, zet meer in op het 
rechtstreeks bereiken van de burgers. Zo lanceerde het Vlaams Instituut Gezond Leven in september 2017 
twee nieuwe voorlichtingsmodellen. 
 

1) Voedingsdriehoek 
2) Bewegingsdriehoek 

 
In de context van dit bestek is vooral de voedingsdriehoek relevant. 
 
 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Strategisch_Plan_GezLev_vGCCorr.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Strategisch_Plan_GezLev_vGCCorr.pdf
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In de nieuwe voedingsdriehoek verzamelde het Vlaams Instituut Gezond Leven alle huidige 
wetenschappelijke kennis over gezonde voeding – wat krijgt de voorkeur, wat beperk je beter? Er worden 
richtlijnen gegeven die op lange termijn voor iedereen haalbaar zijn en die ervoor zorgen dat er ook voor 
volgende generaties genoeg gezond voedsel is. Het resultaat is een realistisch model dat rekening houdt 
met de actuele eetgewoonten in Vlaanderen en handvatten biedt om duurzamere keuzes te maken. 
 
 
De kleuren in de voedingsdriehoek weerspiegelen:  
 

1. Het effect van de voedingsmiddelen in die laag op onze gezondheid. Dit werd bepaald op basis van 
onderzoek naar het verband tussen het voedingsmiddel als geheel en effecten op de gezondheid. 
Als kwaliteitsvol onderzoek naar het effect van het voedingsmiddel als geheel ontbreekt, wordt dit 
beoordeeld op basis van de aanwezige voedingstoffen. 

2. De verhouding tussen voedingsmiddelen van plantaardige en van dierlijke oorsprong, als 
gecombineerd criterium voor gezonde en duurzame voeding. 

3. De mate waarin een voedingsmiddel thuishoort in een gezond en duurzaam voedingspatroon (of 
overbodig is). 

 
 
Bij de voedingsdriehoek werden ook 10 tips geformuleerd om de Vlaming bewust te maken en te 
motiveren ermee aan de slag te gaan: 
 
Wat eet je het best en hoe doe je dat dan?  
 
Wat? 
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1) Neem plantaardige producten als basis voor elke maaltijd 

 
Plantaardige voedingsmiddelen die niet of weinig zijn bewerkt, bieden het meeste gezondheidsvoordeel. 
Eet volop groenten, fruit, volle granen en peulvruchten. Vul in kleinere hoeveelheden aan met noten en 
plantaardige olie.  
 

2) Beperk je inname van dierlijke producten  
 
Je hoeft vlees, kaas en andere dierlijke producten niet volledig van je menu te schrappen. Maar kleine(re) 
porties volstaan. Wissel af tussen rood vlees, vis, gevogelte en plantaardige eiwitbronnen zoals 
peulvruchten of tofu.  
 

3) Drink vooral water  
 
Water is de beste drank om je dorst te lessen. Wil je graag wat variëren? Kies dan voor thee of koffie 
zonder suiker.  
 

4) Kies zo weinig mogelijk voor ultrabewerkte producten  
 
Snoep, koekjes, chips, frisdrank, wijn en bier, … Lekker? Misschien wel. Maar een meerwaarde voor je 
lichaam? Neen. Je eet en drinkt ze puur voor je plezier. Deze producten bevatten vaak veel witte bloem, 
suiker, vet, zout of alcohol.  
 
Hoe? 
 

5) Varieer en zoek alternatieven 
 
Elke dag hetzelfde eten wordt snel saai en eentonig. Speel met je gezonde voedingspatroon. Eet 
bijvoorbeeld elke dag een andere seizoensgroente. En vervang minder gezonde keuzes door de gezonde 
variant: koop volkorenbrood in plaats van wit bijvoorbeeld. 
 

6) Eet op vaste tijdstippen en samen met anderen 
 
Las – in de mate van het mogelijke – vaste eetmomenten in voor jezelf. Vermijd te veel tussendoortjes. 
Probeer ook om samen met anderen te eten: dat helpt je om regelmaat te houden. Zeker voor gezinnen: 
als ouder geef je zo het goede voorbeeld aan je kind en krijgen ze de kans om nieuwe dingen te proeven. 
 

7) Eet bewust en met mate 
 
Leer afgaan op je ‘buikgevoel’: weet wanneer je honger hebt of verzadigd bent. Zit aan tafel, eet langzaam 
en geniet ervan. Ban afleiding uit je buurt: tv uit, smartphone aan de kant. Neem kleine porties van wat 
minder gezond is. 
 

8) Pas je omgeving aan 
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Richt je omgeving in zodat de gezonde keuze voor de hand ligt en de ongezonde moeilijker wordt. Leg 
fruit bijvoorbeeld in het zicht in de keuken en bewaar geen snoep of koeken in je auto of op kantoor. 
Bereid je voor op ‘noodgevallen’: stop een portie soep of pastasaus in de diepvries voor dagen met weinig 
tijd. En neem een flesje water of zakje noten mee in je tas, zodat snoepautomaten of tankstationsnacks je 
onderweg niet in verleiding brengen.  
 

9) Werk stapsgewijs 
 
Moet je nu van vandaag op morgen je hele eetpatroon omgooien? Nee hoor, elke kleine verbetering is een 
stap vooruit. Hou het vooral haalbaar voor jezelf. Start bijvoorbeeld met één stuk fruit per dag, als je dat 
nu nog niet deed. Bevalt dat je en wordt het een gewoonte? Probeer dan nog een extra stap in te 
bouwen. En geef vooral niet op wanneer je eens een terugval hebt – het gebeurt de besten! Hulp nodig? 
Planmatig werken kan je helpen. Stel bijvoorbeeld een weekmenu en boodschappenlijstje op. 
 

10) Geniet van wat je eet! 
 
Laat eten ook vooral een feest blijven. Verwen jezelf dagelijks met lekkere gezonde voeding. En gun jezelf 
af en toe een minder gezonde uitspatting. Blijf dan gewoon bewust van de frequentie (niet te vaak) en 
portiegrootte (niet te veel). Zoek de goede balans tussen voor je lichaam zorgen en genieten. 
 
Aanvullend bij de nieuwe voedingsdriehoek is er nood aan concrete en bruikbare tools die de Vlaming 
helpen om dit in de praktijk om te zetten. 
 
Burgers komen ook voortdurend in aanraking met informatie over gezondheid, bijvoorbeeld via internet 
en (sociale) media. Van bewezen tot onbewezen gezondheidsclaims en van algemeen aanvaarde 
basisprincipes tot nieuwe bevindingen uit onbetrouwbare studies. Het is voor de burger moeilijk om te 
weten welke informatie correct is en welke niet. Betrouwbare wetenschappelijk onderbouwde informatie 
over voeding (maar ook beweging en sedentair gedrag); en bruikbare adviezen zijn nodig om de burgers 
te helpen gezondere keuzes te maken. Daar slaagt hij op dit moment nog niet in, zoals we kunnen 
besluiten uit de eerder gegeven cijfers.  
 
We willen de Vlaming ondersteunen in het maken van gezonde voedingskeuzes, op het moment dat hij/zij 
aankopen plant in de winkel, maar ook voor en na de aankoop. We zien heel wat mogelijkheden via een 
applicatie op de smartphone. 
 

➔ Verwachtingen 
 
Om de Vlaming te ondersteunen in het maken van gezonde keuzes voor zijn/haar voeding willen we een 
app aanbieden die: 

- Gezonde recepten genereert 
o Met behulp van een filterfunctie krijgt de gebruiker recepten die aan zijn/haar voorkeuren 

voldoen. 
o Het aanbod van recepten moet voldoende uitgebreid zijn, zodat ook na uitgebreide 

filtering voldoende keuzemogelijkheden overblijven. 
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- Zelflerend en slim is, i.e. de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker beter kent naarmate de 
gebruiker de app langer gebruikt. ‘Profiling’ moet een belangrijk aspect worden van de applicatie, 
aan elk recept zullen verschillende parameters moeten hangen, zoals ingrediënten, kosten, 
complexiteit van klaarmaken, en op basis van een like-systeem moet de app doelgericht 
voorstellen kunnen doen aan de gebruiker.  

- Een boodschappenlijst genereert voor deze gezonde recepten (rekening houdend met ingrediënten 
en de nodige hoeveelheden). Inclusief de optie om zelf nog extra zaken toe te voegen aan het 
lijstje. 

- De mogelijkheid heeft om een weekmenu op te maken (rekening houdend met geformuleerde 
voorkeuren). 

- Evolutie van het eetgedrag kan opvolgen op basis van de voedingsdriehoek. 
- Motivationele ondersteuning biedt aan de gebruikers (via interactie op sociale media of vanuit 

een gestandaardiseerd systeem). 
 
Andere algemene verwachtingen: 

- Aandacht voor  interculturele verschillen in voeding. 
- Aandacht voor de toegankelijkheid van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Onder kwetsbare 

doelgroepen begrijpen we laaggeletterden, laaggeschoolden, mensen met een beperkt budget en 
algemeen mensen met een lagere gezondheid-geletterdheid. Welke vorm die aandacht moet 
krijgen wordt bepaald in nauw overleg met het Vlaams Instituut Gezond Leven. 

- Er is een mogelijkheid om andere haalbare (technologische) innovatieve functionaliteiten aan de 
app toe te voegen (vrije optie). Suggesties voor deze verdere uitwerking kunnen door de indieners 
overwogen worden. Bijvoorbeeld waterdichte foto-herkenning en boodschappenlijstjes 
automatisch online bestellen (bijv. collect and go- principe) 

- Aandacht voor bestaande drempels (gedragsdeterminanten) bij het maken van gezonde 
voedingskeuzes. In afstemming met het Vlaams Instituut Gezond Leven (zie bijlage 
literatuurstudie, pagina 11). 

- Aandacht voor aantrekkelijk en wervend design  (zie bijlage literatuurstudie pagina 13). 
- Ervaring met co-creatieve ontwikkelingsprojecten is aangewezen (zie participatieladder verderop). 

 
Opmerkingen: 

- Deze app zal kaderen binnen het preventief gezondheidsbeleid. Dit maakt dat de app bedoeld is 
voor gezonde mensen, zonder ziektebeelden. De app zet in op gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, niet op het behandelen van een aandoening. De app kan wel ondersteuning 
bieden bij het behalen van bepaalde gezondheidsdoelen, maar voor alle voedingsgerelateerde 
problemen adviseren we om verder advies in te winnen van een zorgverstrekker (bijvoorbeeld 
huisarts of diëtist).  
We willen ons met de app richten tot Vlamingen die al een minimale motivatie hebben om 
gezond(er) te eten.  

 
We verwachten met dit bestek een voorstel voor een oplossing en een Proof of concept (PoC)voor tijdens 
het hele proces dat doorlopen dient te worden om tot een applicatie te komen. Zodat de applicatie een 
antwoord kan bieden op de geformuleerde verwachtingen en de noden zoals verder beschreven in de 
user stories.  
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1.2 Functionele verwachtingen of ‘User stories’ 
 
Omdat gedrag een belangrijke factor is in het succes van de oplossing, werd in een voorbereidend traject 
getracht om vanuit een gebruiker-gestuurd beeld de beste ‘gewenste’ vereisten of ‘user stories’ uit te 
werken. 
 
 
GEBRUIKERSVEREISTEN GEPERSONALISEERDE RECEPTEN 
 
Als gebruiker kan ik: 

- Gezonde, haalbare recepten krijgen uit mijn app zodat ik inspiratie krijg tot gezond koken.  
- Budgetvriendelijke en gemakkelijke, snelle en gezonde recepten krijgen zodat ik dit in mijn druk 

leven kan inpassen.  
Opmerkingen en randvoorwaarden: 

o Uitdaging bij voorgaande cases is om een voldoende uitgebreide databank met gezonde 
recepten op te bouwen. Er wordt momenteel uitgegaan van bestaande recepten (van 
partners) die door Gezond Leven zullen moeten gescreend worden. Dit om de garantie te 
kunnen geven aan de gebruikers dat dit om gezonde recepten gaat.  
Er zullen criteria opgesteld worden (door Gezond Leven) om dit te beoordelen. 

 
Als gebruiker kan ik: 

- Recepten gesuggereerd krijgen die in lijn zijn met mijn persoonlijke voorkeuren (bijv. smaak, 
tijdsbesteding, moeilijkheidsgraad, soort gerecht, vegetarisch/veganistisch, vlees, vis, pasta, enz,..…) 
door middel van filters, zodat ik me niet kan ‘verschuilen’ achter keuzestress. 

- De mogelijkheid gebruiken tot het opmaken van een weekmenu (automatisch of via 
keuzemogelijkheden, o.b.v. profiel en/of persoonlijke voorkeuren en doelstellingen) bijv. 1x vis, 1x 
veggie, 1x vlees, enz,…  

- De naam intypen van verse ingrediënten die ik thuis nog heb liggen en suggesties krijgen van wat ik 
daar gezond mee kan koken zodat ik toch nog iets gezond kan koken in plaats van naar kant-en-
klaar te grijpen. 

Opmerkingen en randvoorwaarden: 
o Naast ‘gezond’ ook bijkomende labels toekennen aan recepten: met of zonder een bepaald 

ingrediënt (vb. vegetarisch), moeilijkheidsgraad, bereidingstijd… 
o Aandacht voor multiculturele voorkeuren. 

 
Als gebruiker kan ik: 

- Automatisch een boodschappenlijstje (ingrediënten + hoeveelheid) krijgen voor alle recepten van de 
week zodat ik de porties juist kan inschatten. 

- Zelf nog zaken aan het lijstje toevoegen. 
- de naam intypen van verse ingrediënten die ik thuis nog heb liggen en suggesties krijgen wat ik 

daar gezond mee kan koken zodat ik toch nog iets gezond kan koken in plaats van naar kant-en-
klaar te grijpen.  
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GEBRUIKERSVEREISTEN BEWUST MAKEN – MOTIVEREN 
 
Als gebruiker kan ik: 

- Een persoonlijk motivatieboekje bijhouden over of het een goede of minder goede dag was ( via 
bijv. emoticons , of een dropdown keuzemenu, of iets dergelijks ) en waaruit de app automatisch 
een positieve motivatie kan afleiden zodat mijn motivatie behouden blijft, of als ik ‘herval’, dat niet 
als dramatisch ervaar.  

o + Korte vraagjes n.a.v. het recept (portiegrootte, gezonde alternatieven, lekker gerecht), 
o.b.v. recepten waaruit je conclusies kan trekken.  

 
Als gebruiker kan ik: 

- Mikken en klikken op de voedingsdriehoek om mijn voedingspatroon van de dag aan te duiden, 
waaruit evolutie en rapportering getrokken kunnen worden zodat ik bewust gemaakt word van de 
evolutie die ik afleg.  

Opmerkingen en randvoorwaarden: 
o De app kan advies geven over (en o.b.v.) de recepten die gekozen en klaargemaakt worden, 

bijv. via de kleurencodes die nu in de driehoek gebruikt worden (Veel groene/oranje/.. 
gerechten) of via frequentie van consumptie vlees, vis, alternatieven… 

o Advies op basis van geconsumeerde hoeveelheden ten opzichte van de aanbevolen 
hoeveelheden is in een eerste fase niet de bedoeling. Daarvoor zijn de aanbevelingen van 
de Hoge Gezondheidsraad op niveau van voedingsmiddelen nodig, maar nog niet 
beschikbaar. Deze kunnen eventueel in een latere fase worden toegevoegd. Anderzijds 
werd in de marktconsultatie ook aangegeven dat  álle geconsumeerde voeding per dag 
registreren niet haalbaar is en vaak maar zeer kort volgehouden wordt. Er is ook het risico 
op selectieve invoer en dus onvolledigheid. Optie om die registratie te doen moet er wel 
zijn, want sommige mensen zouden wel gemotiveerd om dit te doen. 

o Eventueel kunnen onderdelen uit ‘mijn.gezondleven.be’ van Gezond Leven (of andere 
bestaande apps,) toegevoegd worden. Hiermee zou dan de consumptie van één 
voedingsmiddelengroep per keer kunnen in kaart gebracht worden. 

 
Als gebruiker kan ik: 

- Terugvallen op mijn persoonlijke beschermengel in de app om me bij te staan op kritische 
momenten zodat ik aan de verleiding kan weerstaan.  

Opmerkingen en randvoorwaarden: 
o Idee van motivering moet zeker opgenomen worden, maar op een niet- paternalistische 

manier.  
o Optie van standaard motivaties (voor iedereen dezelfde op succesmomenten). 
o Creatieve oplossingen zoeken, bijv. via inclusie sociaal netwerk (via social media)  

mogelijkheid bieden om engagement/gestelde uitdagingen van gebruiker publiek te 
maken, te vergelijken met anderen, te ondersteunen, motivationele feedback uit sociaal 
netwerk aanboren,… zijn allen bewezen gedragsveranderingstechnieken. 

 
1.3 Technische vereisten applicatie 
 

https://mijn.gezondleven.be/
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Prototype (PoC) architectuur 
De focus van de PoC is om de volledige flow uit te werken voor het hele proces dat dient doorlopen te 
worden om tot een applicatie te komen en vooral -bij elke stap- te valideren bij de eindgebruiker, 
hiervoor dient een traject via co-creatie  (zie bijlage) gelopen te worden.  
We zien als minimale stappen: definiëring van de applicatie – ontwikkeling van een prototype – realisatie 
applicatie – uitrol. 
 
Adaptive design 
Bruikbaar op IOS, Android, en op alle apparaten 
 
Responsive website 
Alle recepten worden online aangeboden en zijn eveneens toegankelijk via app. 
 
Zelflerende app 
Persoonlijke data gebruiken en o.b.v. labels vertalen in persoonlijke receptensuggesties  
 
Mogelijkheid voorzien om later andere haalbare (technologische) innovatieve functionaliteiten aan de app 
toe te voegen (bijv. technologie image recognition).  
Suggesties voor deze verdere uitwerking kunnen door de indieners overwogen worden.  
 
1.4 Ondersteuning van de uitrol van de applicatie 
De app die zal ontwikkeld worden dient in relevante app stores geplaatst te worden.  
Er dient een voorstel van proces omschreven te worden hoe dit zal gebeuren. 
 
De ontwikkelaar krijgt toegang tot de Google play developer en Itunes developer account van Gezond 
Leven om de apps uit te rollen op de respectievelijke app stores. 
 
1.5 (Jaarlijks) onderhoud van de applicatie 
 
Voorzien dat de app functioneel up to date kan gehouden worden (bijvoorbeeld door nieuwe content die 
ingevoegd kan worden). 
Ook de beveiliging van de app dient gegarandeerd te worden.   
 
De app wordt voorzien van updates om operationeel te blijven met nieuwe versies van Android en iOS. 
Alle API’s  en nodige code om synchronisatie van gegevens in orde te houden met de web-interface  van 
de applicatie worden up-to-date gehouden.  
 
De ontwikkelaar heeft een pro-actieve houding, volgt de evolutie van de sector op, en kaart mogelijke 
issues tijdig aan, in hoeverre dat mogelijk is.  
 
1.6 Operationele vereisten 
 
De opdrachtgevers willen de applicatie in de markt zetten in het voorjaar van 2019. Hiervoor dient de 
ontwikkeling van de applicatie afgerond te worden binnen een periode van zes maanden te rekenen 
vanaf de datum van gunning. 
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Het is de bedoeling om via een PoC  (proof of concept) de verschillende functionaliteiten van de 
applicatie (en hun technologische ‘oplossing’) te testen bij de eindgebruikers.  
 
Hierbij dient rekening gehouden te worden, zoals eerder aangehaald, dat het bereiken van 
maatschappelijk kwetsbaren (vnl. lage (gezondheids)geletterdheid, beperkt budget, lager opgeleiden) hier 
een onderdeel van uitmaakt.  
We zien hen dan ook als één van de doelgroepen die onderdeel uitmaken van het co-creatieve proces. In 
de offerte dient duidelijk gemaakt te worden op welke manier uw voorstel het co-creatieve proces wil 
vormgeven.  
Als bijlage vindt u een theoretisch kader voor co-creatief werken, zoals dit gebruikt wordt in de sector. 
Voor deze app zien we dat dit co-creatief werken idealiter als ‘functionele participatie’ wordt ingevuld. 
 
Voorts zullen er nog bijkomende criteria geformuleerd worden door het agentschap Zorg en Gezondheid 
met betrekking tot kwaliteitsvereisten op het gebied van privacy, veiligheid, interoperabiliteit, 
gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid waaraan applicaties die ontwikkeld worden binnen het 
preventief gezondheidsbeleid, moeten voldoen.  
 
Tijdens het co-creatieve ontwikkelingsproces voor de opbouw van de app willen we de eindgebruiker ook 
kort bevragen over relevante strategieën voor de implementatie van de applicatie (bijv. geschikte kanalen 
om de applicatie bekend te maken).  Dit met het oog op het ontwikkelen van een implementatie- en 
communicatiestrategie. 
De inhoudelijke uitwerking van deze korte bevraging is geen onderdeel van deze opdracht (noch de 
ontwikkeling van de implementatie- en communicatiestrategie), maar de uitvoering van die bevraging 
ervan dient wel geïntegreerd te worden in de planning van het co-creatieve ontwikkelingsproject. 
 
Bij de ontwikkeling van de PoC zal rekening worden gehouden met de regels van de GDPR inzake 
bescherming van persoonlijke data.   
 

➔ 1.8 Onderhoud 
Wij verwachten dat de off- en on-site support en de nazorg in de prijs van de weerhouden offerte 
inbegrepen zijn en tot 2 jaar na de uitrol van de applicatie. 
 

➔ 1.7 Taakverdeling 
 
De volgende taken vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer: 
 

- Ontwikkelen van de app met oog voor gebruiksvriendelijkheid (ook kwetsbare doelgroepen), 
duurzaam gebruik en attractiviteit (zie bijlage synthesedocument); 

 
- Het incorporeren van de inhoud aangeleverd door Gezond Leven, inclusief het uitvoeren van 

copywriting en de eindredactie van teksten in de app; 
 

- Voorzien van mogelijkheden tot koppelen van data van andere organisaties (bijvoorbeeld voor 
recepten);  
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- Het laten testen van de app door potentiële gebruikers uit de verschillende doelgroepen en het 

verwerken en integreren van hun feedback (co-creatief proces); 
 

- Uitvoering van de korte bevraging binnen het co-creatief ontwikkelingsproject met het oog op 
het verzamelen van relevante informatie voor de implementatie- en communicatiestrategie; 

 
- Geadviseerde gedragsveranderingstechnieken uit synthesedocument inbouwen (zie bijlage 

synthesedocument), in afstemming met Het Vlaams Instituut Gezond Leven; 
 

- Het plaatsen van de app in relevante app stores; 
 

- Technisch onderhoud van de app (post-lancering): 2 jaar (of langer). 
 
 
De volgende taken zullen door Gezond Leven tijdens ontwikkeling (in afstemming met VAZG) uitgevoerd 
worden: 
 

- Afspraken maken met leveranciers van recepten (aangaan partnerschappen recepten).  
o Bijvoorbeeld: VLAM/ NICE (Lekker van bij ons), EVA, Femma, Velt, VTM-koken, Njam, KVLV, 

bekende chefs, Gezonde drukte. Eerst non-profit, indien nodig daarna ook profit, bijv. 
Colruyt (o.a. In aan tafel in 1 2 3 euro), Delhaize, Lidl, …; 

o Mogelijkheid om recepten te laten aangroeien en ruimte laten voor tussentijdse 
marketingacties: bijv. 5 exclusieve recepten van bekende chefs die om de zoveel tijd 
toegevoegd worden; themaweek bv. Dagen zonder vlees,  

- Uitwerken inhoudelijke content voeding: onder andere:  
o Criteria opstellen voor selecteren gezonde recepten + gradaties (zodat stapsgewijze 

verbetering mogelijk is). 
o Opmaken van sjabloon voor alle gerechten zodat scoring en labeling overal op dezelfde 

manier kan gebeuren. 
o Opmaken van filters  (labels en ‘als -dan’ vragen). 

- Uniformiseren van gerechten:  
o Toepassen van het sjabloon op alle recepten; 
o Labeling recepten (zodat filters kunnen toegepast worden) 

- Uitwerken inhoudelijke content gedragsverandering: aanleveren voorstellen technieken 
gedragsverandering en nudges. 

- Opstellen van een bevraging die input oplevert voor het implementatie- en communicatieplan. 
- Extra plan uitwerken  voor bereiken van kwetsbare doelgroepen. 

o Wervingsstrategieën kwetsbare doelgroepen (co-creatie). 
- Advies geven tijdens voorbereiding, ontwikkeling, bekendmaking, uitvoering en onderhoud. 

 
Taken voor Gezond Leven (in de uitvoerende fase): 

- Verder aanleveren van inhoudelijke input app. 
- Na lancering ‘voeden’ van de app met nieuwe content, nieuwe recepten, tips. 
- Up to date houden (inhoudelijk) van de app. 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
  42  

 
 
Er zal een communicatiebureau aangeschreven worden om de applicatie verder bekend te maken in de 
media en bij de burgers (implementatie- en communicatieplan). Dit is geen onderdeel van deze opdracht. 

OFFERTEFORMULIER 

Formulier bij bestek nummer 2018_a 
Ontwikkelen van een applicatie ter bevordering van gezond eetgedrag 
 
 
A. IDENTITEIT INSCHRIJVER 
 
OFWEL  2 
 
De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres) 3 : 
 
 
 
 
 
OFWEL  
 
De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): 
 
 
 
 
 
vertegenwoordigd door (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger(s)) 3 : 
 
 
 
 
 
OFWEL  

                                              
2 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
3 Opmerking: de personen die hier vermeld worden, moeten in principe ook de offerte elektronisch ondertekenen. Indien de 
elektronische handtekening toch uitgaat van andere personen, hou rekening met de bevoegdheid van deze personen. Zie ook 
de opmerking aangaande de elektronische handtekening en bevoegdheid, achteraan dit offerteformulier. 
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De natuurlijke perso(o)n(en en/of de vennootschap(pen) die optreden als combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid (voor elke deelnemer dezelfde gegevens als hierboven) 3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
combinatie die tegenover de overheid wordt vertegenwoordigd door één van hen, met name: 
 
 
 
 
schrijft/schrijven in op deze opdracht tegen de som van: 
 
(in cijfers, exclusief BTW, in euro): 
 
 
 (het BTW-tarief):  ……… % 
 
 (het BTW-bedrag, in euro): 
 
 
(in cijfers, inclusief BTW, in euro): 
 
 
(in letters, inclusief BTW, in euro): 
 
 
  
 
B. ALGEMENE INLICHTINGEN 
 
(in geval van combinatie zonder rechtspersoonlijkheid afzonderlijk voor elke deelnemer:) 
 
- Ondernemingsnummer: 
 
 
- BTW-nummer: 
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- RSZ-nummer: 
 
 
 
C. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE 
 
De inschrijver verklaart dat hij volgend(e) mailadres(sen) zal gebruiken voor elektronische communicatie 
en informatie-uitwisseling met de aanbestedende overheid: 
 
 
 
 
D. ONDERAANNEMERS 
 
Gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel voornemens is in onderaanneming te geven: 
 
 
 
Volgende onderaannemers worden hiervoor voorgesteld (naam, maatschappelijke zetel, 
ondernemingsnummer): 
 
 
 
 
 
 
E. BEROEP OP DRAAGKRACHT MET HET OOG HET VOLDOEN AAN DE SELECTIECRITERIA 
 
De inschrijver beroept zich op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten om te voldoen 
aan de selectiecriteria: 
      JA / NEE 4 
 
Indien JA, vul aan: 
 

- er wordt beroep gedaan op de draagkracht van5: 
 

(   )  de onderaannemers vermeld onder D. Onderaannemers 
 

(   )  volgende andere entiteiten (benaming, nationaliteit, ondernemingsnummer): 
 
 
 

                                              
4 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
5 Duidt één of beide van deze opties aan. Indien de tweede optie aangeduid wordt, vul verder aan. 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
  45  

 
 
 

- het gedeelte van de opdracht waarvoor beroep op de draagkracht wordt gedaan op deze 
onderaannemers of andere entiteiten: 

 
 
 
De inschrijver voegt voor de bovenvermelde onderaannemers of andere entiteiten de nodige 
documenten toe (zie H. Bijlagen). 
Zie tevens bepaling A.1.3. van het bestek voor meer informatie. 
 
 
F. PERSONEEL 
 
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere 
lidstaat van de Europese Unie: 
 
JA / NEE 6 
 
 
 
Het betreft volgende EU-lidstaat :  
 
 
 
 
G. BETALINGEN 
 
De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningnr.:                 
 

- Rekeningnummer (IBAN): … 

- Bankinstelling (BIC): … 

- Naam begunstigde: … 

 
H. BIJLAGEN 
 
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 

o prijsmodel 
o uitgewerkt concept 

                                              
6 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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o plan van aanpak 
o informatie over technische biotoop 

 
 

De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend 
moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening. 
Een gescande handtekening is onvoldoende! 
 
De elektronische handtekening dient te worden geplaatst op het indieningsrapport in e-tendering. 
 
Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon of bevoegde personen. De 
inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te 
binden (uittreksels van de statuten, volmacht,…). 
 
In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke 
deelnemer aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden door een bevoegd 
persoon of bevoegde personen. 
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VERBINTENIS TERBESCHIKKINGSTELLING MIDDELEN 

 
(Naam van de onderaannemer of andere entiteit) 
(Adres) 
(KBO-nummer) Formulier bij bestek nummer  
 
 
 
Betreft: Overheidsopdracht 2018_a:  

Ontwikkelen van een applicatie ter bevordering van gezond eetgedrag 
Verbintenis onderaannemer of andere entiteit tot terbeschikkingstelling van middelen in het 
kader van de selectiecriteria  

 
 
(Naam onderaannemer of andere entiteit), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de ondergetekende, 
(naam en functie van ondertekenaar), 
 
verbindt zich er eenzijdig toe om, in het kader van bovenvermelde overheidsopdracht, 
 
aan (naam van de inschrijver op de opdracht), 
 
de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver voor de uitvoering van het 
gedeelte van de opdracht waarvoor beroep op draagkracht wordt gedaan. 
 
Gelet op het feit dat beroep wordt gedaan op de draagkracht in het kader van economische en 
financiële criteria, aanvaardt (naam onderaannemer of andere entiteit)  hoofdelijk aansprakelijk te zijn 
voor de uitvoering van de opdracht. 
 
 
Gedaan te (plaats) op (datum) 
 
(Handtekening) 
 
 
 
 
 
 
(Naam ondertekenaar) 
(Functie) 
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Bijlage 
 
Participatie en co-creatie: wat is de betekenis van de twee begrippen? 
 
Participatie = de betrokkenheid van mensen uit de doelgroep (einddoelgroep en/of intermediairs) bij de 
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van gezondheidsbevordering. Er bestaan verschillende niveaus 
van participatie.  
Niveaus van participatie: participatieladder van Pretty (vertikaal) 
 
0.Geen participatie 
Mensen worden niet geïnformeerd over plannen; alleen over de activiteiten waar ze bij betrokken zijn. 
1. Passieve participatie 
Professionals hebben volledige controle over het programma, de planning en de organisatie van 
activiteiten, het leggen van contacten en zijn verantwoordelijk voor de financiering. Mensen worden 
geïnformeerd over plannen. 
2. Participatie via informatie 
Mensen worden geïnformeerd over het programma en de activiteiten en worden betrokken via het 
stellen en beantwoorden van vragen. 
3. Participatie via consultatie 
Mensen worden geconsulteerd over het programma en er wordt geluisterd en gehandeld naar hun visie 
als de professionals dat nodig achten. De besluitvorming ligt bij de professionals. 
4. Functionele participatie 
Mensen zijn meer betrokken bij het proces van besluitvorming. Ze doen actief mee aan de ontwikkeling 
van programma’s en activiteiten. Professionals hebben de controle in handen en nemen uiteindelijke 
besluiten. 
5. Interactieve participatie 
Mensen zijn betrokken in een partnership met professionals in planning en implementatie van 
activiteiten. Besluiten worden gezamenlijk gemaakt en mensen leveren hulpbronnen aan. 
6. Zelf-mobilisatie 
Professionals staan op de achtergrond in het programma. Mensen maken onafhankelijke keuzes, leggen 
hun eigen contacten en hebben volledige controle over planning en implementatie van activiteiten.  
 
Co - creatie is wanneer individuen, groepen of organisaties, die betrokken zijn op een als complex 
ervaren uitdaging, samen oplossingen creëren die tegemoet komen aan een algemeen belang (bron: 
kwadraet). Dit komt neer op ‘niveau’ 4,5,6 van de participatieladder. Kortom, bij co-creatie laat  je de 
doelgroep ‘meebeslissen’ in het proces. Van bij het begin van je project, tot aan het einde van het 
project, of in een bepaalde cruciale fase.  Hierdoor wordt de doelgroep mede-eigenaar, voelt zich mee 
verantwoordelijk, wat een belangrijke meerwaarde is voor de implementatie. Bij participatie betrek je je 
doelgroep wel, bijvoorbeeld door hun behoeften te bevragen, of door je product af te toetsten (bvb wat 
gebeurde bij de nieuwe voedingsdriehoek), of bij de implementatie,  maar verder laat je hen niet ‘mee 
beslissen’.   
 
 
 


