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1 Kerngegevens 
 

Titel Het ontwikkelen van een huisvuilwagen voor de optimale gezamenlijke inzameling van  
 
huishoudelijke afvalstromen in gekleurde zakken 

Voorwerp Deze opdracht heeft betrekking op het ontwikkelen van een huisvuilwagen die huishoudelijke 

afvalstromen in gekleurde zakken gezamenlijk ophaalt op een efficiënte wijze en ze intact aflevert 

in een sorteercentrum. Voor meer informatie: zie rubriek ‘2. Voorwerp van de Opdracht’. 

Deze opdracht kadert in het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) dat aankoop 

van innovatie in de publieke sector in Vlaanderen stimuleert door het verstrekken van advies, 

begeleiding en cofinanciering. EWI-PIO treedt bijgevolg als partner op. 

Opdrachtgever Limburg.net 

Adres Gouverneur Verwilghensingel 32 

3500 Hasselt – België 
 

Contact Wim Govaerts 
 

Tel +32 (0) 11 36 29 02 
 

@ wim.govaerts@limburg.net 

Vooraankondiging Belgisch 

Europees 
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Samenvatting verslag markconsultatie 2018 

 
In opdracht van Limburg.net en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), ondergebracht bij het 
Departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI), werd binnen dit project samen met marktpartijen 
gezocht naar innovatieve oplossingen voor een nieuw type huilvuilwagen. Hiervoor werden rechtstreekse 
betrokkenen van de afvalophaling bevraagd naar hun noden en wensen. De huidige problemen en uitdagingen 
werden in dit rapport opgelijst en daarna geformuleerd als design drivers voor een te ontwikkelen oplossing, 
wat richting gaf aan de conceptualisatiefase in co-creatie met verschillende marktpartijen. Na deze fase werden 
zes conceptrichtingen gedefinieerd. 

1. Blockpress side loader 

2. Three-compartment loader 

3. Rear-to-top Compactor 

4. Roto-truck 

5. Smart Scoop Sweeper 

6. Smart Materials Slide Sweeper 

Voor elke van deze conceptrichtingen werden naast een korte beschrijving van concept en achterliggende 
technologie ook een inschatting gemaakt van de unieke voordelen, de risico’s en nadelen en de 
ontwikkelstappen. De concepten werden ten slotte ook naast elkaar afgewogen wat resulteerde in 
aanbevelingen voor Limburg.net bij het schrijven van een innovatieve aanbesteding. 

Het volledige verslag van de marktconsultatie is beschikbaar op 
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-projecten/ontwikkeling-van-een-optimo-
huisvuilwagen  

 

Summary report market consultation 2018 

Commissioned by Limburg.net and the Programme for Innovation Procurement (PIO), embedded in the 
Department of Economics, Science & Innovation, this project has sought together with market parties for 
innovative solutions regarding innovative refuse trucks. To this end, direct stakeholders were asked about their 
needs and wishes. The current problems and challenges were listed in this report and hence formulated as 
design drivers for a solution that gave direction to the conceptualization phase in co-creation with various 
commercial solution providers. After this phase six concept directions were defined. 

1. Blockpress side loader 

2. Three-compartment loader 

3. Rear-to-top Compactor 

4. Roto-truck 

5. Smart Scoop Sweeper 

6. Smart Materials Slide Sweeper 

For each of these conceptual directions a brief description of concept and the technology behind the concept 
was given, next to a listing of the unique advantages, the risks, the disadvantages and the development steps. 
Finally, the concepts were also weighed up next to each other, which resulted in recommendations for 
Limburg.net in writing the upcoming innovative tender. 

 
Publicatie aankondiging oproep tot het indienen van voorstellen Belgisch BDA ja 

Europees PBS ja 
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Wijze van toekennen 

Het betreft een precommerciële opdracht voor diensten van onderzoek en ontwikkeling (“O&O”) waarbij de 
resultaten niet in hun geheel aan de Opdrachtgever toekomen voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn 
eigen werkzaamheden en waarvan de dienstverlening niet volledig door de Opdrachtgever wordt vergoed. 
Onder deze voorwaarden vallen precommerciële aankopen van O&O-diensten buiten het toepassingsgebied 
van de Wet Overheidsopdrachten (art. 32). Een verantwoording voor de keuze van de procedure wordt gegeven 
in Rubriek 3.1. 

Vragen i.v.m. deze Oproep 
 

Verplichte vermelding “Vragen Innovatieve overheidsopdracht Optimo wagen” 
 

@ wim.govaerts@limburg.net 

Informatievergadering? 
 

Datum en uur Donderdag 4 oktober 2018 10-12u 

Plaats  Greenville, Centrum-Zuid 1111, 3530 

Houthalen-Helchteren (B) 

Indienen voorstellen  

Wijze van indiening via e-tendering platform 

Meer info Zie onder rubriek 3.2 

 

 

 
 
 
 

  

Deze Oproep tot het indienen van Voorstellen is als volgt samengesteld: 
 

- Onderhavig hoofddocument (30 pagina’s) 
 

- Bijlage 1 (1 pagina) – kwalitatieve selectiecriteria 
 

- Biilage 2 (3 pagina’s) – toewijzingscriteria 
 

- Bijlage 3 (9 pagina’s) – aspecten gerelateerd aan intellectuele 
eigendomsrechten 

 
- Bijlage 4 (pagina’s) – antwoordformulier  

 
- Bijlage 5 (pagina’s) - UAE 
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2 Voorwerp van de Opdracht 
 
Deze opdracht heeft betrekking op het ontwikkelen van een huisvuilwagen die huishoudelijke afvalstromen in  
gekleurde zakken gezamenlijk ophaalt op een efficiënte wijze en ze intact aflevert in een sorteercentrum.  

 
2.1 Situering 

 
2.1.1 Huishoudelijke afvalstromen in een circulaire economie 

 
Hedendaagse huishoudens hebben een traditie opgebouwd in het sorteren van hun afval aan de bron, die dan 
fijnmazig worden ingezameld aan huis of in recyclageparken. Dat heeft de recyclage van huishoudelijk afval in 
de hand gewerkt, maar er is nog veel progressiemarge.  
 
We staan aan het begin van een transitie naar een optimale kringloop van materialen. Hoe zuiverder je een 
materiaal kan inzamelen, hoe makkelijker en efficiënter het wordt om het te recycleren. De volgende jaren 
zullen (en moeten) disruptieve benaderingen en technologieën ingang vinden om zuivere stromen te creëren 
die hoogwaardig en efficiënt gerecycleerd kunnen worden.  
 
Tegelijk zijn er demografische en maatschappelijke trends die het fijnmazige inzamelen onder druk zetten. 
Huishoudens evolueren naar compacter woonvormen met minder plaats voor het bergen van afvalstromen en 
de participatie van de burger onder druk zetten. Tevens leidt meer bronsortering ook tot meer gescheiden 
logistieke bewegingen, die een economische en maatschappelijke kost hebben. Tenminste, dit geldt voor de 
huidige inzamelwijze… 

 
 

2.1.2 Omschrijving van het Optimo inzamelsysteem 
 

Het huidige inzamelsysteem (in zijn verschillende verschijningsvormen) heeft bepaalde fysieke en financiële 
grenzen bereikt. Er is in dat systeem maar één oplossing om een nieuwe fractie in te zamelen aan huis en dat is 
het creëren van een nieuwe ophaalronde, en als gevolg het inzetten van extra vrachtwagens en extra 
werknemers. Dat is economisch noch ecologisch de optimale werkwijze.  
 
Limburg.net heeft in een mobiliteitsstudie berekend dat in haar werkgebied (provincie Limburg en Diest) één 
volledige ophaalronde overeenstemt met 10.000 kilometer (dit is binnen de ophaalrondes zelf, daar komt het 
transport van en naar stelplaats/verwerker nog bij). In een tweewekelijkse cyclus gaat het over 260.000 
kilometer per jaar per fractie, waarvan een groot deel door dorps- en stadskernen. Alleen fracties die in 
voldoende volumes én voldoende gezinnen aanwezig zijn, komen daarom in aanmerking voor een huis-aan-
huisinzameling.  
 
Om deze redenen ging Limburg.net op zoek naar een inzamelsysteem waarbij extra fracties kunnen worden 
ingezameld aan een marginale meerkost per fractie. Ze werkte het Optimo inzamelsysteem uit, met als 
basisidee dat meerder fracties in één keer, met dezelfde vrachtwagen worden opgehaald. Dit gebeurt door de 
fracties te laten inzamelen in verschillend gekleurde zakken. De (gekleurde) zakken worden daarna 
automatisch uitgesorteerd in een sorteercentrum.  
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Figuur 1: Schematische voorstelling van het Optimo systeem 
 

De voordelen van Optimo: 
 

1) Logistieke efficiëntie: Uit prognoses op basis van de testresultaten uit een pilootproject blijkt dat het 
Optimo-systeem met 5 fracties (zonder optimalisatie van de huisvuilwagen hetgeen het voorwerp is van 
dit bestek) reeds merkelijk goedkoper (-32%) en duurzamer (-37% CO2) zal zijn in vergelijking met 5 
ingezamelde fracties in het huidige mono-inzamelingssysteem. 

 
2) Opportuniteit voor fijnmazig inzamelen: Optimo laat toe om aan marginale meerkost nieuwe 

gescheiden fracties in te zamelen. Uit de mobiliteitsstudie blijkt dat Optimo al gauw toelaat om 2 of 3 
extra fracties aan huis in te zamelen zonder dat de kosten stijgen (bvb. GF en T apart in plaats GFT). 
Bovendien worden afvalstromen met grote spreiding in ruimte (bvb luiers), in tijd (bvb textiel), of in 
kleine volumes (bvb aluminium espressocups) haalbaar. 

 
3) Verhoogde burgerparticipatie aan afvalscheiding: de afvalkalender wordt eenvoudiger (alle fracties op 

hetzelfde moment), en – gezien de logistieke winst – moet het haalbaar zijn om in verdichte gebieden 
de frequentie van ophaling te vergroten. 

 
 

2.1.3 Beperkingen van de Optimo inzameling 
 

Het belangrijkste criterium in de kwaliteitscontrole van een dergelijke multifractie-inzameling is het intact 
houden van de zakken tot sortering. Indien de zakken scheuren vooraleer ze in het sorteercentrum gescheiden 
worden, treedt er degradatie van de afvalstromen op (van selectief naar restafval). Dit moet uiteraard zoveel 
mogelijk vermeden worden. 
 
In de proefprojecten wordt gewerkt met traditionele perskraakwagens (van 25m³). Deze wagens werden 
incrementeel aangepast in overleg met de constructeurs en beladers: 

1. de hoek van het persschot werd aangepast, om de stekende actie te minimaliseren en de 
vegende actie te maximaliseren; 

2. een rubberen strip werd gemonteerd op het persschot (en getande persschotten werden 
vervangen); 

3. het uitdrukschot werd in de voorste positie gezet, zodat minimale compactie en schade 
optrad; 

4. de beladers werd opgedragen om extra voorzichtig te beladen: geen overvulling van de 
trog, en de kwestbare PMD zakken werden ver weg van de steek-actie van het persschot 
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geworpen (achteraan in de trog)  
 
Met deze werkwijze blijkt dat vrachten in een opbouw van 25 m³ onder de 6 ton leiden tot het scheuren van 
gemiddeld 4% van de zakken met selectieve fracties. We noemen dit de scheurdrempel (alhoewel die niet zo 
strikt te bepalen is), en deze wordt ook als instructie meegegeven aan de chauffeurs. Hogere laadgewichten 
leiden tot inacceptabele scheurpercentages (zie figuur 2). Let wel, dit maximum van 6 ton leidt tot gemiddelde 
laadgewichten van ongeveer 5 ton (efficiëntieverlies in ‘laatste rit’).  
 
Uit het vergelijken van de gemiddelde dichtheid van de gezamenlijke Optimo-fracties (ongeveer 250-300 
kg/m³) en de dichtheid van 6 ton in een 25 m³ opbouw (250 kg/m³), wordt aangetoond dat er weinig tot geen 
samendrukking gebeurt bij de scheurdrempel van 6 ton, maar eerder een vulling van het lichaam. Als men dan 
verder belaadt, krijgt men wel samendrukking maar deze is geconcentreerd aan de achterzijde, zoals bevestigd 
werd in visuele controles, met als gevolg dat het scheurpercentage daar stijgt. 
 

 

Figuur 2: scheuren van zakken met selectief gesorteerd afval in functie van laadgewicht van de 
huisvuilwagen 

 
Vandaag zijn perskraakwagens met manuele achterbelading en een slide-sweep persmechanisme (of varianten 
hierop zoals bij Geesinknorba) de best beschikbare technologie voor het manueel beladen van zakken. Er zijn in 
hoofdzaak twee verschillende domeinen waar dit type van perskraakwagen vatbaar is voor innovatieve 
verbetering: 

1) Het persmechanisme: er is sprake van een suboptimaal gebruik van het persmechanisme door het 
uitschakelen van de tegendruk van het uitdrukschot, en daardoor een minimale perskracht vanuit de 
persschotcilinders 

2) Het beladingsmechanisme: De extra tijd en aandacht die een operator moet stoppen in het vermijden 
van scheuren bij belading, bijvoorbeeld door de stekende actie bij het gebruik van het persschot bij 
een te hoge vullingsgraad van de trog. 

 
Er zijn ook verschillende tests gebeurd met andere beladingssystemen (zijladers, voorladers). Deze bleken 
vooral problematisch te zijn voor het efficiënt en veilig beladen. Ook bleek dat andere perssystemen 
(pendelpersen, blokpersen, roterende drumpersen) niet leiden tot betere scheurpercentages. Maar het wordt 
niet onmogelijk geacht om langs deze weg of een ander nieuw concept met innovatieve oplossingen te komen. 

R² = 0,2749
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2.2 Formulering van de opdracht 
 

2.2.1 Doelstelling van de opdracht 
 

De algemene doelstelling van de opdracht is om een innovatieve opbouw van een huisvuilwagen te 
ontwikkelen die het mogelijk maakt om een hoger laadgewicht van intacte zakken te beladen, met minimale 
afhankelijkheid van de menselijke invloed (van de belader) en te vervoeren.  

 
De volgende factoren zijn daarbij van belang: 

- Minimale zakscheuring: de oplossing dient het (volledig) openscheuren van zakken (met de huidige en 
mogelijk toekomstig wijzigende inhoud) zoveel mogelijk te beperken. 

- Verhogen van laadgewicht: de opbouw dient een samendrukking van het afval te bewerkstelligen die 
beter is dan het huidige niveau, wat dan weer leidt tot hogere laadgemiddeldes. 

- Veiligheid van beladers: de oplossing dient te voldoen aan alle Europese normen (met name EN1501-
1) en andere relevante wetgeving, en mag in door de beladers niet onveiliger als de huidige 
methode/wagens ervaren worden. 

- Ergonomie van de belading: het beladingsmechanisme mag geenszins een zwaardere impact hebben 
op de fysieke ergonomie dan de bestaande situatie, en te voldoen aan relevante wetgeving. 

- Snelheid van beladen: de wagen zou minstens de huidige snelheid van manueel beladen van zakken 
moeten evenaren, maar mogelijk zijn er winsten te boeken in het automatiseren van het 
persmechanisme. 

- Duurzaamheid van de opbouw: de energiehuishouding van de opbouw wordt geoptimaliseerd in de 
oplossing, en mag geen meerverbruik betekenen ten opzichte van de bestaande wagens. 

- Afmetingen van de wagen: de maximale dimensies van de wagen zijn beperkt om zijn brede 
toepasbaarheid in alle normaal voorkomende verkeerssituaties te garanderen. Ook de draaicirkel 
moet gelijkaardig of korter zijn dan de bestaande standaard wagens. 

- Kostprijs: te beschouwen als ‘total cost of ownership’, waarbij de totale kost van investering, 
onderhoud, slijtage en energieverbruik niet hoger mag uitvallen als de huidige wagens. 

Deze factoren worden in rekening gebracht bij de beoordeling van ingediende voorstellen (offertes) voor elke van 
de 2 fasen (zie ook §3.5 en Bijlage 2). Het verhoogde laadgewicht bij minimale zakscheuring zijn de belangrijkste 
factoren om te evalueren of de voorgestelde oplossing tegemoet komt aan de vraag van de Opdrachtgever. 

De algemene doelstelling, geformuleerd in het begin van deze sectie, is ambitieus. Daarom worden 
hieronder minimale vereisten geformuleerd die reeds een significante vooruitgang zouden betekenen in 
vergelijking met de resultaten uit de testfase van Optimo. Deze prestatie-eisen gelden als minimum 
acceptatievereisten om de vervolgfase te kunnen opstarten. Het beter presteren dan de minimale prestatie-
eisen leidt tot een betere score op de toewijzingscriteria. 
 

Factor Huidige situatie Minimale prestatie-eisen 

Minimale zakscheuring Op het twee jaar lopende 
proefproject in Lommel is er een 
gemiddelde van 4% van ‘zwaar 
gescheurde’ zakken (i.e. quasi 
volledig verlies van inhoud, geen 
samenhang en dus niet 
uitsorteerbaar). Voor bepaalde 
fracties (met name PMD) ligt dat 
hoger. 
Als we ook de ‘licht’ gescheurde 

Het gemiddelde 
scheurpercentage van de zware 
categorie (dus niet 
uitsorteerbaar) over alle fracties 
heen moet omlaag naar 2%, 
waarbij de fractie met het 
hoogste scheurpercentage niet 
hoger dan 4% mag liggen. Maar 
dit resultaat hangt uiteraard 
samen met het optimaliseren van 
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zakken (scheur zichtbaar) in 
rekening brengen, komen we aan 
een totaal van 8% over alle zakken 
heen. 

de zak zelf (een parallel 
onderzoeksproject). 
Onder gelijke omstandigheden 
(i.e. de zakken en fracties zoals 
gebruikt in de proef in Lommel, 
LLDPE met 60 micron wanddikte) 
behouden we de minimale 
prestatie-eis op gemiddeld 4% 
scheuren (zware categorie). 
 

Verhogen laadgewicht In de Optimo proef behalen we een 
vrij consistent scheurresultaat met 
een gemiddelde lading van 5,7 ton 
in een 25m³ op 312 ritten, oftewel 
228 kg/m³. 

Het nagestreefde laadgemiddelde 
ligt op minimaal 280 kg/m³ oftewel 
7 ton op een 25m³ opbouw. 
Idealiter ligt de ‘scheurdrempel’ 
boven de 300 kg/m³, om zulk 
laadgemiddelde te kunnen 
behalen. 

Veiligheid van de beladers Elke wagen voldoet aan de 
geldende regelgeving. Bovendien 
bleek uit acceptatietesten dat 
zijbeladers (aan de wegzijde) en 
vooral voorbeladings-
mechanismes toch een 
gepercipieerd risico met zich 
meebrachten. 

Elke wagen voldoet aan de 
geldende regelgeving. 
Gelijkwaardige veiligheidsperceptie 
door beladers zelf, te bepalen met 
acceptatietests en scorecards, en 
een objectieve analyse door een 
ergonoom die aangesteld wordt 
door de opdrachtgever. 

Ergonomie van de belading Elke wagen voldoet aan de 
geldende regelgeving. 

Elke wagen voldoet aan de 
geldende regelgeving. 
De laadboord (vast of bewegend) 
mag niet hoger zijn dan 1m.  

Snelheid van beladen Er zijn geen exacte cijfers bekend, 
maar een schatting afgeleid van 
rondetijden en laadgewichten zit 
op 3 ton per uur voor een ploeg 
met een chauffeur en twee 
beladers. 

De beladingssnelheid mag niet 
lager liggen dan de huidige 
beladingssnelheid. 

Duurzaamheid van de opbouw De opbouw is energetisch 
geoptimaliseerd (volgens functie 
en koppeling aan chassis). 

De opbouw is energetisch 
geoptimaliseerd (volgens functie 
en koppeling aan chassis). 

Afmetingen van de wagen In de huidige bestekken staan de 
volgende maximale dimensies: 
Lengte: 10m, breedte: 2,55m, 
hoogte: 3,5m. 
De draaistraal is maximaal 9m. 

Afwijking op de gangbare 
dimensies moeten goed 
beargumenteerd worden. 

Kostprijs De gangbare kost van een opbouw 
ligt rond de 70.000 EUR exclusief 
btw. 

De geschatte verkoopprijs van de 
voorgestelde oplossing wijkt niet af 
van de gangbare prijs, tenzij 
duidelijke beargumenteerd mbt. de 
total cost of ownership, of de 
relatieve voordelen van de 
efficiëntie van ophaling een 
verhoging in aanschafprijs kan 
verantwoorden. 
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2.2.2 Toepassingsgebied en randvoorwaarden 
 
Het toepassingsgebied van deze opdracht omvat in eerste instantie de toekomstige inzameling van afval in 
Limburg en Diest, een werkingsgebied van ongeveer 890.000 inwoners en een 2472 km². De 45 gemeenten 
kennen op dit moment verschillende inzamelsystemen, zoals geschetst in Figuur 3. Het is de doelstelling van 
de Opdrachtgever om een uniform en toekomstgericht systeem te ontwikkelen, namelijk de multi-fractie 
inzameling Optimo. 

 
De bevoegdheid tot het omschakelen naar dit uniform systeem behoort toe aan de raad van bestuur van 
Limburg.net. Er is heden nog geen beslissing genomen, en de Oplossing zal in belangrijke mate bijdragen of 
de overschakeling naar Optimo zal plaatsvinden. 
 
 
 

 

Figuur 3: inzamelsystemen per gemeente 
 

De multifractie-inzameling onder de noemer Optimo, is reeds uitgebreid onderzocht en getest in 
proefgemeenten. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd. Deze datasets kunnen via nader af te 
spreken voorwaarden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever door de Opdrachtgever eventueel worden 
ter beschikking gesteld. Ze kunnen louter en alleen door de Opdrachtnemer gebruikt worden in het kader 
en voor de uitvoering van deze opdracht en niet voor andere doeleinden. 
 
Optimo is een systeem van afvallogistiek met een bepaalde minimale invulling, waar niet van afgeweken 
kan worden: 

- Een zestal fracties: PMD, zachte plastics, textiel, groen, keukenafval en restafval. Deze keuze is 
onderhevig aan regelgeving (P+MD, afwijking van GFT, etc) vanuit hogere overheden, maar ook aan 
innovatie in recyclageoplossingen (bvb luiers, bio-plastics, etc). 
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- Deze fracties worden in zakken aangeboden en worden manueel beladen, dit omwille van 
efficiëntie (snelheid van beladen), en de controle op inhoud (zicht en gewicht). 

- De belading gebeurt in de te ontwikkelen huisvuilwagen die een zeker volume kan beladen (25 m³ 
of meer). De mogelijkheid tot het adapteren van de oplossing naar een kleinere variant voor 
stedelijke gebieden is een pluspunt, maar geen prestatie-eis. 

- Ze worden afgevoerd naar één of twee sorteercentra (keuze nog te maken) in Limburg, waar ze 
optisch gesorteerd worden. 
 

De Opdrachtnemer verbindt zich om specifiek voor de voorliggende opzet een innovatieve oplossing te 
zoeken. 
 
Elders ter wereld bestaan er gelijkaardige multifractie-systemen, met name in Scandinavië. Deze werken 
vrijwel altijd met een containerbelading van zakken. In dit systeem is de selectieve inzameling niet optimaal 
en is verbetering mogelijk door de Optimo-werkwijze. Ook is er redelijk wat interesse van gebieden binnen 
en buiten Europa waar nieuwe systemen van gescheiden afvalinzameling in de steigers staan. De te 
ontwikkelen kennis zal naar verwachting ook toepasbaar zijn voor deze gelijkaardige systemen, 
waardoor de vraag naar de te ontwikkelen methode niet beperkt hoeft te blijven tot het minimale 
toepassingsgebied van deze opdracht.  
 
Verder is de Opdrachtnemer vrij om in de Oplossing een zekere polyvalentie naar beladingssysteem, 
dimensie of technologie na te streven, zolang dat deze geen negatieve invloed hebben op de prestaties 
vooropgesteld door de Opdrachtgever. Bovendien kunnen eventuele ontwikkelkosten op maat van derde 
partijen niet gefinancierd worden via de Opdrachtgever. 

 

2.3 Gefaseerde aanpak 

Precommerciële opdrachten voor O&O-diensten, waarbij de risico’s en de voordelen onder 
marktvoorwaarden worden gedeeld tussen de leveranciers en de opdrachtgevers, richten zich op de 
ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor publieke behoeften die (technologisch) zo veeleisend zijn 
dat ze vooruit lopen op wat de markt kan aanbieden en dat bestaande oplossingen tekortkomingen 
vertonen die nieuwe O&O vereisen. 

 
Het proces van de aankoop van diensten voor Onderzoek & Ontwikkeling verloopt, zoals door de Europese 
Commissie beschreven1, gefaseerd, waarbij idealiter een aantal indieners in concurrentie nieuwe oplossingen 
ontwikkelen voor de behoeften van de overheidssector op middellange en lange termijn. 

 
Deze gefaseerde aanpak beperkt de impliciete risico’s en verkleint de kans dat er nieuwe technologieën 
worden ontwikkeld of getest die niet, of niet voldoende tegemoetkomen aan de verwachtingen van de 
Opdrachtgever. 

 
In fase 1 (oplossing uitdenken) moet een oplossing uitgewerkt, gemodelleerd, getest en uitgetekend worden, 
met als resultaat een “proof of principle”. Algemeen gesteld is het doel van deze fase dat elke Opdrachtnemer 
een voorstel van oplossing door-ontwikkelt dat technisch, economisch en organisatorisch haalbaar is, en 
afgewogen werd tegen de voor- en nadelen van alternatieve oplossingen (die ook voldoende uitgewerkt 
worden). Het is de intentie van de Opdrachtgever om 3 voorstellen (indicatief) van verschillende 

                                                           
1 Communication (COM(2007)799) from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions : Pre-commercial Procurement : Driving Innovation to ensure sustainable high quality public 
services in Europe. 
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opdrachtnemers te selecteren in deze fase, onder voorbehoud van voldoende kwaliteitsvolle aanbiedingen. 
 

In fase 2 (prototype ontwikkelen en valideren) wordt dan nagegaan in hoeverre de belangrijkste 
eigenschappen van het ontwerp van fase 1 voldoen aan de functionele en prestatie-eisen die de 
Opdrachtgever aan de gewenste oplossing heeft gesteld. Er wordt een prototype gebouwd op basis van 
het uitgewerkte voorstel in fase 1 en daarna wordt dit prototype onderworpen aan validatie-testen in de 
dagelijkse praktijk van de Opdrachtgever. Enkel die opdrachtnemers die fase 1 succesvol hebben 
opgeleverd, zullen worden uitgenodigd om een voorstel voor fase 2 in te dienen welke door de 
Evaluatiecommissie opnieuw zullen worden geëvalueerd, gescoord en gerankt en waarbij de 
Opdrachtgever 2 voorstellen (indicatief) wenst te weerhouden.  

 
Om de precommerciële fase af te sluiten, zal de evaluatiecommissie bepalen of en hoeveel opdrachtnemers de 
opdracht succesvol afgerond hebben. Deze opdrachtnemer(s) dienen binnen een maximumtermijn van 3 jaren 
na het einde van de precommerciële fase een marktintroductie van de door hen ontwikkelde oplossing na te 
streven. 

 
De Opdrachtnemer verbindt er zich toe om de inzichten en kennis die verworven zijn tijdens de 
precommerciële fase te vermarkten (d. w. z. zelf of via derden de oplossing aanbieden tegen eerlijke en 
redelijke marktvoorwaarden). 

 

2.3.1 Totaal budget en verdeling 
 

Het totale maximale budget dat de Opdrachtgever en PIO voor deze precommerciële opdracht voorzien (d.i. 
voor alle gegunde voorstellen van alle opdrachtnemers tesamen voor de twee fases), bedraagt maximaal 
500.000 EUR (BTW inclusief), waarvan een indicatief bedrag van in totaal 200.000 EUR (BTW inclusief) 
voorbehouden wordt voor fase 1. Het budget voor Fase 2 bedraagt dan 300.000 EUR (BTW inclusief). De 
vermelde bedragen zijn indicatief en de Opdrachtgever en het PIO- Departement EWI behouden zich het recht 
voor ze alsnog te wijzigen, waarbij het totale budget voor deze precommerciële opdracht maximum 500.000 
EUR (BTW inclusief) bedraagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het voorziene budget van de Opdrachtgever en PIO voor fase 2 is exclusief de aankoop van een chassis om het 
prototype van de opbouw op te monteren. Omdat het hier niet gaat over O&O wordt de aankoop van het 
chassis buiten de Opdracht georganiseerd.   
De Opdrachtnemer doet na de opdracht afstand van dit prototype, dat eigendom wordt van de Opdrachtgever. 
Daarom zal de Opdrachtgever een chassis aankopen voorafgaand aan het uitvoeren van de validatietests met 
het prototype in fase 2.  

 
Het is voor Indieners mogelijk om ook een eigen inbreng bovenop het budget van de Opdrachtgever en PIO te 
investeren indien men het commercieel potentieel van deze ontwikkeling hoog inschat.  
 

 
 

 Fase 
1 

Fase 2 

Totaal budget te 
verdelen over partijen 
(indicatief) 

200.000 EUR 
(BTW incl) 

300.000 EUR 
(BTW incl) 

Aantal weerhouden 
partijen (indicatief) 

3 partijen, waarbij 
indicatief € 66.666 (btw 

incl) per partij wordt 
voorzien 

2 partijen, waarbij 
Indicatief € 150.000 (btw incl) 

per partij wordt voorzien 
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2.3.2 Evaluatie van de resultaten 
 

Op het einde van elke fase levert elke dienstverlener de in paragraaf 2.4 vermelde deliverables aan en wordt er 
een vergadering belegd tussen de evaluatiecommissie en Opdrachtnemer waarop o.a. volgende topics worden 
besproken: 

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

zich verhouden ten opzichte van de vooropgestelde doelstellingen (zie tabel in paragraaf 2.2.1) voor 
die specifieke fase alsook de algemene doelstelling van deze opdracht. 

2. Indien de vooropgestelde vereisten voor de betreffende fase niet of slechts gedeeltelijk werden 
behaald, toelichting bij de achterliggende oorzaken. 

De Evaluatiecommissie beoordeelt het resultaat van elke fase en heeft daarbij de volgende mogelijkheden: 
1. Onvoldoende: de opdracht is niet volledig uitgevoerd of de aangeleverde deliverables zijn 

onvolledig, het resultaat komt niet in aanmerking voor betaling. 
2. Voldoende: de opdracht is volledig uitgevoerd en de deliverables zijn volledig aangeleverd 
3. Succesvol: de opdracht is volledig uitgevoerd en de deliverables zijn volledig aangeleverd en de O&O 

resultaten voldoen aan de vooropgestelde minimumvereisten 

 
Enkel die opdrachtnemers die fase 1 succesvol hebben opgeleverd, zullen door de Evaluatiecommissie 
worden uitgenodigd om een uitgewerkt voorstel in te dienen voor fase 2. De betreffende opdrachtnemers 
zijn verplicht om op zulke uitnodiging van de Evaluatiecommissie in te gaan en bijgevolg een voorstel in te 
dienen voor de volgende fase. Deze voorstellen zullen dan opnieuw door de Evaluatiecommissie worden 
geëvalueerd, gescoord, gerankt en de best gerangschikte(n) zullen dan door de Opdrachtgever worden 
geselecteerd voor de volgende fase. Zoals hierboven reeds aangegeven, is het de intentie van de 
Opdrachtgever en PIO om 3 voorstellen te selecteren in fase 1 en 2 voorstellen in fase 2. De 
Opdrachtgever en PIO kiezen er voor om geen minimaal aantal te weerhouden voorstellen op te geven 
per fase omdat dit volledig afhankelijk is van de kwaliteit ingediende Voorstellen, het al dan niet 
behalen van de minimumscore (§3.5) en hun algemene scoring en ranking. 
 
Tijdens Fase 1 wordt een tussentijdse evaluatie voorzien waarop de Opdrachtnemer de reeds beschikbare 
resultaten kan toelichten. In het werkplan zou best een voorstel voor het aantal nodige interactiemomenten 
met de Opdrachtnemer voorzien moeten worden. 
Wellicht ook goed om voor fase 2 ook een tussentijdse evaluatie te voorzien: om te evalueren of het prototype 
dat ontwikkeld van voldoende kwaliteit is om te testen in de real-life omgeving.  

 
2.3.3 Uitvoeringstermijnen 

 
De voorziene indicatieve uitvoeringstermijnen, na ondertekening van de Overeenkomst O&O Opdracht, zijn: 

 
 8 maanden voor fase 1 
 10 maanden voor fase 2 

 
Een gedetailleerd en onderbouwd werkplan m.b.t. de betreffende fase maakt deel uit van het Voorstel voor 
die fase. De verlenging van de uitvoeringstermijn kan enkel bekomen worden na goedkeuring door de 
Opdrachtgever en voorzover er gegronde en aanwijsbare redenen voorhanden zijn. Een eventuele 
verlenging van de uitvoeringstermijn zal voor alle opdrachtnemers van toepassing zijn. 
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2.4 Vereiste deliverables voor de verschillende fases 

In deze rubriek wordt beschreven wat de vereiste taken en “deliverables” zijn per fase. 
 
Van de Opdrachtnemer wordt een terugkoppeling naar de Opdrachtgever verwacht met betrekking tot de 
gehanteerde werkwijze en methodologie. Deze informatie beoogt in hoofdzaak het verkrijgen van een inzicht 
en algemene kennis door de Opdrachtgever en is niet van deze omvang dat de intellectuele eigendomsrechten 
van een Opdrachtnemer zonder meer blootgesteld worden. 

 
2.4.1 Fase 1: Uitwerken van de oplossing (proof of principle) 

 
In de eerste fase wordt de Opdrachtnemer gevraagd een opbouw van een huisvuilwagen te ontwerpen 
teneinde het voorwerp van de opdracht te realiseren. 

 
De Opdrachtnemer wordt gevraagd een proof of principle plan te maken welke aanpak hij wenst te gebruiken 
om de juiste deeloplossingen qua beladings- en perssystemen te achterhalen. In dit plan worden stap-voor-
stap de gebruikte methodieken beschreven, zoals het opstellen van simulatiemodellen, het uitvoeren van 
experimenten met deeloplossingen, trial-and-error vanaf bestaande modellen,…). Dit concrete proof of 
principle plan dient integraal in de initiële offerte uitgewerkt te worden, zodat de Opdrachtgever het plan kan 
evalueren en desgewenst kan herzien. 
 
Extra aandacht moet hierbij besteed worden aan het voorzien van het mogelijk beroep dat de Opdrachtnemer 
op de hulpmiddelen van de Opdrachtgever wil doen. In detail beschrijft de Opdrachtnemer welke 
hulpmiddelen (zoals verdere brainstorming, validatie van een deeloplossing door middel van proeven, etc.) hij 
nodig heeft. De evaluatiecommissie zal deze vragen evalueren en zonodig bepaalde tijdslots voorzien per 
weerhouden voorstel. De Opdrachtnemer geeft ook aan welke data en andere informatie hij van de 
Opdrachtgever nodig heeft om deze fase te kunnen voltrekken. Zoals hierboven reeds aangegeven, kan de 
Opdrachtnemer de data van de Opdrachtgever enkel gebruiken voor de uitvoering van deze opdracht en mits 
aanvaarding van de door de Opdrachtgever gestelde voorwaarden. 
 
Op basis van de resultaten van deze modellen/experimenten/testen/…, kan er effectief gestart worden met het 
uittekenen, detail-engineering en ontwerp van een prototype, dat een aantal deeloplossingen samenbrengt.  

 
Deliverables in deze fase zijn: 

 Een beoordeling van de geteste of gesimuleerde (deel)oplossingen en overwogen alternatieven 
(proof of principle) inclusief demonstraties in veldtesten, uitleg over de werking van 
simulatiemodellen, demonstraties in het werkhuis van de Opdrachtnemer,… Hierdoor bekomen 
we inzicht in de werking, toepasbaarheid, haalbaarheid en de uiteindelijk verwachte prestatie-eisen 
alsook de te ondernemen stappen teneinde deze te bereiken. 

 Een geïntegreerd (eerste) ontwerp van de oplossing en deeloplossingen, inclusief technische 
tekeningen,... en een duidelijke beeldvorming over de criticaliteiten van dat ontwerp met betrekking 
tot de prestatie-eisen. 

 In het bijzonder wordt er een duidelijke kostenanalyse voor het bouwen van een prototype op basis 
van dit ontwerp gevraagd. Hierbij wordt ook reeds een go-to-market plan onderzocht, inclusief 
indicatieve stukprijs. 

 
De resultaten van de proof of principle testen dienen geëvalueerd te worden met betrekking tot de 
vooropgestelde prestatie-eisen die weergegeven zijn in de tabel in paragraaf 2.2.1. Om uitgenodigd te worden 
een voorstel in te dienen voor fase 2 dient de Opdrachtnemer  de haalbaarheid van de prestatie-eisen in 
voldoende mate aan te tonen. 
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Enkel die opdrachtnemers die een succesvolle oplevering doen van fase 1, zullen worden uitgenodigd om een 
voorstel in te dienen voor fase 2 (op basis van feedback over een bepaald alternatief van de Opdrachtgever). In 
dat voorstel worden 3 offertes van chassis opgenomen. Op basis van deze offertes zal de Opdrachtgever een 
keuze tot aankoop zal maken. 

 

2.4.2 Fase 2: Ontwikkelen en valideren van prototype 
 

In de tweede fase wordt aan de Opdrachtnemer gevraagd om het ontwerp van de oplossing effectief uit 
te werken tot een bruikbare opbouw die gemonteerd is op het door de Opdrachtgever gekozen chassis 
van een vrachtwagen.  
 
Het bouwen van dit prototype volgt nauwkeurig het goedgekeurde ontwerp van fase 1 en elke 
deeloplossing wordt naar beste vermogen vormgegeven en geïnstalleerd in een afgewerkt geheel. 
 
Dit prototype dient zoveel aan alle regelgeving te voldoen, opdat hij onderworpen kan worden aan 
veldtesten in het Optimo proefgebied (Lommel, België) door de chauffeurs en beladers van 
Limburg.net/Bionerga Logistics. Deze testen lopen over een langere periode (indicatief: twee maanden) 
waarin zeker 50 volle vrachten beladen en gelost worden, opdat de Opdrachtgever betrouwbare 
gemiddeldes kan bepalen van verschillende parameters uit paragraaf 2.2.1, met name laadgewicht, 
scheurpercentage en snelheid van beladen. Ook zet de Opdrachtgever een methodiek op om te peilen bij 
de beladers en chauffeurs naar veiligheid en ergonomie. Deze tests kunnen eerder afgebroken worden 
door de Opdrachtgever. 
 
Indien een Opdrachtnemer van oordeel is dat er verschillende iteraties nodig zijn om de oplossing op punt 
te krijgen, kan hiervoor tijd en ruimte voorzien worden als de noodzaak om bepaalde zaken 
proefondervindelijk te testen evident is.  
 
In elk geval moet de operatie van de dagdagelijkse afvalinzameling zoveel mogelijk vlot en ongestoord 
kunnen doorlopen. Het monteren, afstellen of verwisselen van onderdelen, sensoren, en dergelijke meer, 
kan enkel onder de voorwaarden die de Opdrachtgever daarvoor opstelt. Ook het trainen van operatoren 
valt onder deze voorwaarden. 

 
Deliverables in deze fase zijn: 

 Een prototype, gemonteerd op een chassis (dat eigendom wordt van de Opdrachtgever) 
 Een demonstratie van het prototype (proof of concept) waardoor inzicht wordt bekomen in de 

werking, toepasbaarheid en de te verwachten prestatie-eisen. 
 Een handleiding/training bedoeld voor de operatoren 
 Een follow-up plan voor de validatietesten, inclusief inschatting van off-time en iteraties 
 Een rapport met bespreking van de resultaten van de validatietesten (in samenwerking met de 

Opdrachtgever) 
Een geactualiseerd go-to-market plan met marktanalyse, de beoogde waardeketen met het oog op (internationale) 
vermarkting en een geactualiseerde kosten/baten daarvan.  
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3 Verloop van de procedure 
3.1 Keuze van de te volgen procedure: een precommerciële aankoop van 

diensten van onderzoek en ontwikkeling 

Eind 2017 heeft de Opdrachtgever een aanvraag ingediend bij het het Departement EWI van de Vlaamse 
overheid in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten dat eind 2016 door de Vlaamse 
Regering werd gelanceerd. Na goedkeuring in 2018 heeft de Opdrachtgever samen PIO haar behoefte-analyse 
en de ‘stand van de techniek’ laten actualiseren. Enkel indien voldoende O&O nodig is om tot een oplossing 
te komen die voldoet aan de noden van de Opdrachtgever wordt gekozen voor een precommerciële 
opdracht voor diensten van O&O. 

 
Onder deze rubriek wordt een overzicht gegeven van de verschillende stappen die het  de Opdrachtgever en 
PIO hebben doorlopen om te komen tot de beslissing om een precommerciële opdracht te lanceren conform 
art. 32 van de Wet op de Overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 

 
3.1.1 Het voortraject 

3.1.1.1 Geïdentificeerde uitdaging – het projectvoorstel 
 

Het projectvoorstel van Limburg.net werd ingediend bij het PIO-programma onder de titel “ontwikkeling van 
een Optimowagen”. Het projectvoorstel gaf een korte omschrijving van de uitdaging en van het strategisch 
belang ervan. Het beschreef tevens de huidige technische mogelijkheden en beperkingen die daarmee ervaren 
werden. 

3.1.1.2 Marktconsultatie 
 

Het innovatiepotentieel van het voorstel werd door PIO als kansrijk beoordeeld, en er werd een externe 
consultant aangesteld met expertise om een diepgaander marktconsultatieproces te begeleiden. 

 
Ter voorbereiding van interactie met marktpartijen in juni 2018 werden met desk research en patentonderzoek 
verschillende potentiële bouwstenen gedocumenteerd. Tijdens een collaboratieve conceptualisatie-workshop 
werden kennisinstellingen, commerciële marktpartijen en de logistieke ophaalorganisatoren bijeen gebracht 
om samen te begrijpen waar de opportuniteiten voor verbetering liggen.  
 
De uitnodiging tot het marktconsultatieproces werd gepubliceerd (o.m. op de website van PIO), en daarna 
werden nog individuele gesprekken georganiseerd met elke geïnteresseerde partij om een beter zicht te krijgen 
op de de stand van de techniek, en de ontwikkelmogelijkheden binnen elk bedrijf. Er werd ook specifiek 
gevraagd naar input voor een timing en richtbudget voor een eventuele aankoop van onderzoek.  
 
De externe consultant publiceerde daarna het marktconsultatierapport in augustus 2018 op de website van 
PIO: http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-projecten/ontwikkeling-van-een-optimo-
huisvuilwagen  
 
Op basis van de resultaten van het marktconsultatieproces bleek dat de onderzoeksnood en een 
prototypeontwikkeling de te volgen weg is, zoals ook reeds vermoed in de projectvoorstelfase. Daarom heeft 
de Opdrachtgever beslist om samen met PIO een precommerciële opdracht voor diensten van onderzoek en 
ontwikkeling te lanceren. 
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3.2 Verloop van de procedure 
 
 

3.2.1 Vragen m.b.t. de Oproep 
 

Eventuele vragen met betrekking tot deze Oproep kunnen enkel per email worden gesteld op volgend 
contactpunt wim.govaerts@limburg.net  

 

In het onderwerp van de e-mail dient uitdrukkelijk volgende vermelding te worden opgenomen “Vragen 
Innovatieve Opdracht Optimowagen”.Per vraag dient er aangegeven te worden over welk onderdeel van 
deze Oproep er verduidelijking wordt gevraagd. 

 

3.2.2 Informatievergadering m.b.t de Oproep 
 

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op donderdag 4 oktober 2018 om 10u00 welke 
doorgaat in Greenville, Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren. 

 
Inschrijven voor deze informatievergadering is gewenst en dient te gebeuren door het versturen van een e-
mail naar wim.govaerts@limburg.net met vermelding “Inschrijving Innovatieve overheidsopdracht 
Optimowagen”. 

 
Tijdens deze informatievergadering zal er een mondelinge toelichting worden gegeven over het voorwerp van 
deze Oproep alsook over het procedurele verloop en de timing. 

 
Nadien zal er een schriftelijke weerslag worden opgemaakt van de behandelde vragen (geanonimiseerd) en de 
gerelateerde antwoorden, zal een schriftelijk verslag gepubliceerd worden op de eerder vermelde website van 
Pio. 

 
3.2.3 Indiening voorstellen 

 
De offertes moeten elektronisch worden ingediend via de e-tendering website 
https://eten.publicprocurement.be. Meer informatie kan verkregen worden via 
http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00. 

 

De met elektronische middelen ingediende offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar pdf- 
formaat. De maximale grootte per document is 80 MB. Een te groot document kan worden opgesplitst in 
meerdere deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter zijn dan 350 MB. 

 
U kunt als buitenlandse inschrijver de offerte en alle bijhorende documenten ondertekenen met een 
gekwalificeerd certificaat dat u kunt aankopen via een private actor en dat door de applicatie herkend 
wordt als een geldig certificaat dat geschikt is voor het plaatsen van een wettelijke digitale handtekening 
ofwel met een elektronisch middel, aangekocht bij een private actor en waarvan zij zelf garanderen dat 
dit voldoet aan alle wettelijke voorwaarden: 

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

kunnen aangekocht worden bij private actoren. Voor meer informatie over deze private actoren: 
e.procurement@vlaanderen.be of +32 (0)2 553 76 57. Er dient wel te worden opgemerkt dat het enige tijd 
in beslag kan nemen vooraleer u de drager met uw gekwalificeerd certificaat ontvangt. Koop dus tijdig uw 
certificaat aan. 
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- Wanneer de buitenlandse inschrijver een eigen elektronisch middel gebruikt om de handtekening te 

plaatsen, garandeert hij zelf dat deze handtekening voldoet aan de voorwaarden van artikel 52, §1, 1° 
K.B. Plaatsing. Deze elektronische handtekening moet aldus conform zijn met de regels van het Europees, 
en het daarmee overeenstemmend nationaal, recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening 
met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd  via een veilig 
middel voor het aanmaken van een handtekening. 

 
Gelieve ook alle nuttige informatie over het gebruikte elektronische middel aan de offerte toe te voegen 
opdat de aanbestedende overheid kan nagaan of het gebruikte elektronische middel geldig is en conform is 
met de bepalingen in de regelgeving. 

 
Er mag geen gebruik worden gemaakt van een dubbele elektronische zending noch van een 
veiligheidskopie. 
 
De in deze opdrachtdocumenten gevraagde maquettes modelstukken of monsters die niet of 
uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden overgemaakt, mogen door de 
inschrijvers op niet- digitale wijze aan de aanbestedende overheid worden bezorgd. Deze stukken 
dienen vóór de opening van de offertes bij de aanbestedende overheid toe te komen met een 
duidelijke verwijzing naar de betrokken overheidsopdracht en de offerte waarvoor ze worden 
ingediend. 

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

 
De uiterste indieningsdatum (i.e. datum van ontvangst en dus niet datum van verzending) van de voorstellen 
voor fase 1 is 5 november 2018 om 10:15u. 

 
3.2.4 Opbouw van het voorstel 

3.2.4.1 Algemeen 
 

De Voorstellen worden opgemaakt op de daartoe bestemde document (zie bijlage 4). 

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

Het voorstel wordt opgesteld in het Nederlands of het Engels. 
 

Door het indienen van zijn voorstel ziet de Indiener automatisch af van zijn algemene of bijzondere 
verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze in zijn voorstel worden vermeld. 

 
De termijn gedurende dewelke de Indiener gebonden is door zijn inschrijving en voorstel bedraagt 
minstens 180 kalenderdagen te rekenen vanaf de uiterlijke indieningsdatum van de voorstellen. 

 

3.2.4.2 Voorstel fase 1 
 

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

 
Het voorstel bevat in elk geval de volgende documenten: 

1. Begeleidende brief; 
2. Volledig ingevuld en geldig ondertekend offerte (inclusief verklaring op erewoord m.b.t. de 
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toestand van de Indiener en waarin de Indiener verklaart zich niet in één van de 
uitsluitinggronden te bevinden); 

3. M.b.t. de economische en financiële toestand van de Indiener, kan de Opdrachtgever, indien gewenst 
de nodige informatie opvragen of eigenhandig verzamelen. 

4. Volledig ingevulde prijsopgave. 
5. Bijlagen (CV’s, …) 

 
Het voorstel voor fase 1 bevat naast een gedetailleerde uitwerking van een voorstel voor fase 1 ook al de 
(high-level) doelstellingen en (voorlopig) plan van aanpak (niet gedetailleerd) voor fase 2. 
 

3.2.4.3 Voorstellen fase 2 
 

De voorstellen voor fase 2 zullen worden opgemaakt op de daartoe door de Opdrachtgever voorziene 
documenten welke met de uitnodiging tot indiening voor deze fases zal worden meegestuurd. Hierin worden 3 
offertes voor de aankoop van een chassis in opgenomen. 

 
3.2.5 Evaluatiecommissie 

 
Aangezien het om een O&O opdracht gaat, werd er voor gekozen om een Evaluatiecommissie van minimaal 
vier personen samen te stellen bestaande uit: 

 
 Opdrachtgever: 2 vertegenwoordigers waaronder één de functie van voorzitter waarneemt 
 Departement EWI: 1 vertegenwoordiger; 
 Externe onafhankelijke expert: 1 vertegenwoordiger van een relevante 

kennisinstelling of niet-betrokken expert uit de privaatsector 
 Alle leden van de Evaluatiecommissie zijn gebonden door vertrouwelijkheid en 

objectiviteit. 
 
 
De evaluatiecommissie kan overgaan tot raadpleging van één of meerdere deelnemers en onderhandelen over 
de voorwaarden van de opdracht met één of meer van hen. 

 
3.3 Uitsluitingsgronden 

Dezelfde uitsluitingsgevallen als bij een klassieke gunningsprocedure zijn van toepassing. 
 

De Indiener mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet 
Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de 
uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden. 

 
Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver 
bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan 
te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de Opdrachtgever dat bewijs toereikend acht, wordt 
de betrokken Indiener niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure. 

 
Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte 
indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de Indiener een beroep doet met het oog op het 
voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie. 

 
De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het 
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de Indiener of daarin vertegenwoordigings-, 
beslissings- of controlebevoegdheid hebben. 
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Bewijsmiddelen: 
 

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de Indiener dat er geen uitsluitingsgrond op hem van 
toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van 
documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name 
om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische weg. 

 
Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke stukken toe te 
voegen aan de offerte. 

 
De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen: 

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

 de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale 
zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt 
door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn 
verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 

 
 de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale 

schulden, en een certificaat inzake niet-faling. 
Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet 
afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring 
onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van 
de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde 
beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is. 

 
OF 

 

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er 
geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver 
op dit UEA. 

 
Non-discriminatie: 

 
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de Opdrachtgever, in elke fase van  de 
gunningsprocedure, de mogelijkheid om de Indiener uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht gegane 
strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. 

 
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een 
misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht 
gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de 
procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: 

 
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en 

gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van 
discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van 
bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding   van 
discriminatie tussen vrouwen en mannen; 

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

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

 
3.4 Kwalitatieve selectiecriteria m.b.t. indieners (enkel voor fase 1) 
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Bij de evaluatie van de Indiener(s) wordt rekening gehouden met onderstaande criteria: 
 

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

bedrijfsniveau als op niveau van het team dat de opdracht zou 
uitvoeren. 

75 

Criterium 2 Projectmanagementvaardigheden van de Indiener 25 
 Totaal 100 

 
Elk criterium wordt afzonderlijk van punten voorzien. 

 

Enkel van die Indiener(s) die minimum een totaalscore van 60/100 behalen op bovenvermelde kwalitatieve 
selectiecriteria, zal het “voorstel fase 1” getoetst worden aan de toewijzingscriteria. 

 
Een gedetailleerde omschrijving i.v.m. de kwalitatieve selectiecriteria en de scoringswijze is terug te vinden   
in Bijlage 1 – Kwalitatieve Selectiecriteria m.b.t. de Indiener. 

 
 

3.5 Toewijzingscriteria m.b.t. voorstellen (fase 1 en 2) 

Bij de evaluatie van de voorstellen (fase 1 en 2) wordt rekening gehouden met volgende criteria, waarbij 
evenwel dient opgemerkt te worden (i) dat deze criteria voor fase 2 nog verder kunnen worden 
uitgewerkt en/of verfijnd en (ii) dat de weging en opgegeven minimumscore voor fase 2 in dit stadium 
louter indicatief zijn: 

 
Nummering Omschrijving Waarde 

Fase 1 
Waarde Fase 2 
(indicatief) 

Criterium 1 Technische innovativiteit en 
haalbaarheid van de 
voorgestelde Oplossing 

30 
 

 

15 
 

 

Criterium 2 Kwaliteit van planning om de 
Oplossing te realiseren 

5 
 

 

5 
 

 

Criterium 3 Mate waarin de Oplossing 
voldoet aan de vraag van de 
Opdrachtgever 

30 
 

 

40 
 

 

Criterium 4 Go-to-market strategie en 
business plan 

5 
 

 

10 
 

 

Criterium 5 Prijs 
 

30 30 

 Totaal 100 100 

 
Zoals blijkt uit criterium 4 “Go-to-market strategie en business plan”, dient de indiener, naast technische 
expertise en projectmanagementvaardigheden, over de nodige expertise en capaciteit te beschikken om de 
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oplossing en nieuwe kennis te vermarkten en te commercialiseren, alsook in te kunnen schatten hoe deze 
Oplossing zich verhoudt tot de gangbare prijzen voor een opbouw op de markt. Bijgevolg kunnen indieners die 
louter uit een kennisinstelling of een consortium van uitsluitend kennisinstellingen bestaan geen voorstel 
indienen, tenzij zij een route-to-market kunnen aantonen. 

 
Een gedetailleerde omschrijving i.v.m. de toewijzingscriteria en de scoringswijze is terug te vinden in Bijlage 2 – 
Toewijzingscriteria m.b.t. het Voorstel (waarbij evenwel dient opgemerkt te worden dat deze criteria voor fase 
2 nog verder kunnen worden uitgewerkt en verfijnd en dat de weging van de criteria voor fase 2 en de 
opgegeven minimumscore in dit stadium louter indicatief is). 

 
 

3.6 Toewijzing en overeenkomst O&O diensten - Opdracht 

De Opdrachtgever en PIO behouden zich het recht voor om aan de Indieners verduidelijkingen te vragen 
m.b.t. de ingediende Voorstellen. 

 
Met de geselecteerde Indieners wordt een overeenkomst O&O Opdracht ondertekend. De overeenkomst O&O 
Diensten Opdracht bevat de voorwaarden en modaliteiten voor de volledige duurtijd van de precommerciële 
fase en bestrijkt zowel fase 1 en fase 2. 

 
In de overeenkomst O&O Diensten Opdracht zullen verdere modaliteiten en voorwaarden worden vastgelegd 
m.b.t. de uitvoering van de Opdracht, zoals o.m.: 

1) Een gedetailleerde omschrijving van de te verwachten resultaten, de respectievelijke opleveringsdata 
en de wijze van acceptatie; 

2) Nadere modaliteiten m.b.t. de prijs en de betaling ervan (koppeling van de betalingsschijven aan 
opleveringen, het opleveren van voortgangsverslagen, … ); 

3) Afspraken omtrent het precieze verloop en de opvolging van de uitvoering van de Opdracht; 
4) Afspraken omtrent communicatie en/of publicatie omtrent de Opdracht en haar resultaten; 
5) Beëindigingmodaliteiten; 
6) Bepalingen omtrent schadeloosstelling en aansprakelijkheid. 
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4 Administratieve bepalingen 
4.1 Toepasselijke wetgeving en jurisdictie 

Deze oproep, de Opdracht en alle overeenkomsten en/of verbintenissen die daaruit voortvloeien of 
daarmee verband houden worden beheerst door het Belgisch recht. 

 
Alle geschillen met betrekking tot deze oproep, de Opdracht en alle overeenkomsten en/of verbintenissen die 
daaruit voortvloeien of daarmee verband houden behoren tot de uitsluitende territoriale bevoegdheid  van de 
Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

 
4.2 Prijs en betaling 

4.2.1 Prijsopgave 
 

De O&O diensten welke worden aangekocht middels voorliggende Opdracht worden tegen marktprijs 
aangeschaft daarbij rekening houdende met de verdeling van de intellectuele en gebruiksrechten zoals 
algemeen omschreven in Rubriek “4.3. Intellectuele eigendomsrechten” en meer specifiek in Bijlage 3 – 
Intellectuele Eigendomsrechten. 

 
De door de Indiener in zijn Voorstel opgegeven prijs: 

(i) is vast; 
(ii) is “alles inbegrepen” 2; en 
(iii) wordt opgegeven exclusief BTW en tussen haakjes inclusief BTW. 

 
Zoals aangegeven in paragraaf 2.3.1 en 2.4.1 is: 

- de aankoop van het chassis niet inbegrepen in de prijs, en mag deze apart worden doorgerekend aan de 
Opdrachtgever (na opgave van 3 offertes in het voorstel voor fase 2, zie ook rubriek 2.4.1); 

- Kan er door de Indiener een eigen inbreng geïnvesteerd worden bovenop de prijs die hij aanrekent aan de 
Opdrachtgever en PIO. Dit dient gespecifieerd te worden in de offerte. 

 

 

 
2 Dit betekent concreet dat de prijs alle elementen dient te bevatten om volledige uitvoering te geven aan de 
Opdracht bv verplaatsingen, vergadermomenten, …. doch exclusief de aankoop van het chassis voor het 
prototype in fase 2. Dit is geen onderdeel van de O&O opdracht. 
3 Uitgezonderd in het geval dat de Opdrachtgever haar call-back optie uitoefent. Zie rubriek 4.3 en meer 
specifiek Bijlage 3. 
4 Zie Rubriek “4.3. Intellectuele eigendomsrechten” en meer specifiek in Bijlage 3 – Intellectuele 

De door de Indiener opgegeven prijs dient rekening te houden met het feit dat hij eigenaar blijft3  van de in het 
kader van deze Opdracht nieuw ontwikkelde intellectuele eigendom4 maar dat de Opdrachtgever bepaalde 
gebruiksrechten verwerft (zie Rubriek “4.3. Intellectuele eigendomsrechten” en meer specifiek in Bijlage 3 – 
Intellectuele Eigendomsrechten). De door de Indiener opgegeven prijs dient daarom lager te zijn dan de prijs 
welke zou worden aangerekend indien het om een exclusieve ontwikkeling zou gaan waarbij de 
Opdrachtgever (exclusieve) eigenaar wordt van de nieuw ontwikkelde intellectuele eigendom. In de 
prijsopgave dient de Indiener het prijsverschil toe te lichten tussen enerzijds een exclusieve ontwikkeling (met 
overdracht van intellectuele eigendom aan de Opdrachtgever) en anderzijds het verlenen van een 
gebruiksrecht (met behoud van intellectuele eigendom). De prijskorting dient in verhouding te staan met de te 
verwachten marktwaarde van de commerciële opportuniteiten welke zich aan de opdrachtnemer aandienen 
nu hij de intellectuele eigendomsrechten behoudt. 
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Eigendomsrechten. 
 

De voorliggende Opdracht betreft een aankoop van O&O diensten. De op te geven prijs kan uitsluitend 
bestaan uit posten nodig en noodzakelijk om deze O&O diensten te leveren, te weten: 

(i) de personeelsprijs met detailopgave van: 
a. Aantal, na(a)m(en) en functie van de personen die ingezet worden op de uitvoering van de 

Opdracht; 
b. het aantal mensdagen per opgegeven persoon; en 
c. de gevraagde prijs per ingezette persoon. 
d. het gedeelte dat in onderaanneming wordt uitgevoerd (met detailopgave van naam 

onderaannemer, omschrijving taken onderaanneming, aantal mensdagen, prijs, …) 
(ii) overhead (voorzover van toepassing) 
(iii) verplaatsing- en reiskosten (voorzover van toepassing) 
(iv) de prijs voor de aankoop of gebruik van materiaal en/of apparatuur nodig en noodzakelijk 

om de O&O diensten uit te voeren5 met detailopgave van: 
a. het benodigd materiaal en/of apparatuur (opsomming per item); 
b. de gehanteerde prijs/afschrijvingskost voor het gebruik van het betreffende materiaal 

en/of apparatuur in de uitvoering van de Opdracht 6 

 
De Indiener dient de opgave van de verschillende posten waaruit de prijs bestaat per werkpakket te 
specificeren en volgt hierbij zijn eigen voorgestelde projectplanning. Hij dient ook gedetailleerd te specifiëren 
welke posten door de Indiener zelf gefinancierd worden (en dus buiten de prijsopgave voor deze opdracht 
vallen). 

 
Indieners dienen bij de prijsopgave aan te duiden of en voor welke componenten van de prijsopgave zij een 
beroep doen (of wensen te doen) op andere bronnen van publieke financiering of subsidiëring. Componenten 
van de prijsopgave waartegenover andere publieke financiering dan wel subsidiëring staan, kunnen in geen 
geval (nogmaals) aangerekend worden aan de Opdrachtgever. 

 
4.2.2 Betaling 

De prijs zal worden betaald in tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer nader te bepalen schijven. De 
uitbetaling van een schijf zal worden gelinkt aan enerzijds (i) het door de Opdrachtnemer succesvol behalen 
van de betreffende mijlpa(a)l(en) en anderzijds (ii) de goedkeuring door de Aanbestedende Overheid van het 
relevante voortgangsverslag. 

 
Voorafgaand aan elk betalingsmoment zal er, tenzij anders afgesproken, een projectvergadering worden 
georganiseerd tussen betrokken partijen waarbij de stand van zaken zal worden besproken, hieronder 
begrepen (i) de tot dan behaalde mijlpalen en resultaten, (ii) de gekende problemen en (iii) het plan van 
verdere aanpak. 

 
De Opdrachtnemer zal, op eerste verzoek van de Opdrachtgever, alle inlichtingen, info en documenten 
verstrekken teneinde de Opdrachtgever de mogelijkheid te bieden na te gaan op welke wijze de door de 
Opdrachtgever betaalde prijs door de Opdrachtnemer wordt besteed. 

 
5 Bijvoorbeeld aankoop van materiaal en/of specifieke apparatuur om het prototype te kunnen ontwikkelen, 
desgevallend aankoop van testapparatuur, …. exclusief het chassis. 
6 M.b.t. afschrijvingskosten worden die afschrijvingskosten in rekening gebracht gedurende de uitvoering van 
de opdracht en in evenredigheid met de inzet van het betreffende materiaal/apparatuur binnen het kader van 
de uitvoering van de opdracht. Het afschrijfregime komt overeen met de eigen boekhoudkundige verwerking. 
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4.3 Intellectuele eigendomsrechten 

Het begrippenkader van deze rubriek is toegelicht in bijlage 3. 
 

 Als een vereiste om het voorwerp en de doelstellingen van deze Opdracht te kunnen realiseren, dient de 
Opdrachtnemer diensten van Onderzoek en Ontwikkeling te verrichten teneinde substantiële Nieuwe 
Kennis te ontwikkelen. 

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

hun respectievelijke Achtergrondkennis. Er vindt geen eigendomsoverdracht van Intellectuele 
Eigendomsrechten in Achtergrondkennis plaats. 

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

Kennis. Er vindt geen eigendomsoverdracht van Intellectuele Eigendomsrechten in Nieuwe Kennis plaats, 
uitgezonderd in geval de Opdrachtgever haar “call-back” optie uitoefent. 

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

alsook op die Achtergrondkennis van de Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig om haar gebruiksrecht 
op die Nieuwe Kennis ten volle te kunnen uitoefenen of in de mate op enige andere wijze relevant in 
het kader van de Opdracht. 

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

en dat de Opdrachtnemer zijn eventuele op basis van (onder meer) de Nieuwe Kennis ontstane 
monopoliepositie niet mag uitbuiten dan wel misbruiken. Door deel te nemen aan deze Opdracht verbindt 
de Opdrachtnemer er zich dan ook toe om de Opdrachtnemer Nieuwe Kennis te vermarkten aan eerlijke 
en redelijke marktvoorwaarden en dit binnen een tijdspanne van 3 jaar na afloop van deze Opdracht. 
Indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft terzake, kan de Opdrachtgever haar “call-back” optie 
uitoefenen aan de hieronder vermelde voorwaarden. Tevens kan de Opdrachtnemer verplicht worden zijn 
Nieuwe Kennis en Achtergrondkennis (in de mate vervat in de Nieuwe Kennis) te licentiëren aan derden 
aan eerlijke marktvoorwaarden. 

 
Een gedetailleerde beschrijving van de verdeling van de Intellectuele Eigendomsrechten is terug te vinden    in 
Bijlage 3 – Intellectuele Eigendomsrechten. In het geval van discrepantie tussen voormelde basisprincipes en 
de in Bijlage 3 vermelde beschrijving, zal Bijlage 3 voorrang genieten. 

 
4.4 Minimum vereisten 

De Opdrachtgever vereist dat de Voorstellen voldoen aan een aantal minimum vereisten zoals hieronder 
opgesomd. Voorstellen welke niet voldoen aan deze minimum vereisten kunnen niet worden weerhouden. 
Door het indienen van een Voorstel, garandeert en bevestigt de Indiener dat hun Voorstel voldoet aan deze 
minimum vereisten. 

 
4.1.1 O&O Diensten 

 
Deze opdracht betreft een opdracht voor de aankoop van diensten van Onderzoek en Ontwikkeling. Het 
voorwerp van deze opdracht is dan ook beperkt tot diensten van Onderzoek en Ontwikkeling, en omvat 
dus niet de aankoop van producten of andere leveringen, noch commerciële ontwikkelingsactiviteiten. 
Voor meer gedetailleerde informatie over wat wel en niet begrepen is onder diensten van Onderzoek en 
Ontwikkeling wordt verwezen naar punt 15 van de kaderregeling betreffende staatsteun voor onderzoek, 
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ontwikkeling en innovatie (EU Publicatieblad van 27 juni 2014, C 198/1). Bijgevolg dienen alle rubrieken van de 
prijs direct toewijsbaar te zijn aan de levering van diensten van Onderzoek en Ontwikkeling. 

 
Het is een absolute voorwaarde dat de door de Indiener voorgestelde Oplossing en diensten binnen de scope 
vallen van voormelde definitie van Onderzoek en Ontwikkeling. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever en/of 
PIO, zal de Indiener respectievelijk Opdrachtnemer alle informatie en documentatie aanleveren m.b.t. de 
preciese allocatie van de gelden welke door de Opdrachtgever worden betaald. 

 
4.1.2 Plaats van uitvoering 

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

 
Alle overleg- en vergadermomenten vinden in principe plaats in de kantoren van de Opdrachtgever, tenzij de 
Opdrachtgever daar anders over beslist. 

 
4.1.3 Hoedanigheid van de indiener 

 
De Indiener dient, naast technische expertise en projectmanagementvaardigheden, over de nodige expertise 
en capaciteit te beschikken om de Oplossing en Nieuwe Kennis te vermarkten en te commercialiseren. 
Bijgevolg kunnen Indieners die louter uit een kennisinstelling of een consortium van kenninstellingen bestaan 
geen voorstel indienen. 

 
4.5 Samenwerkingsverbanden 

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

 
In elk geval wordt het Voorstel ingediend en ondertekend door een hoofdindiener die rechtsgeldig is 
gemandateerd om alle partners van het consortium dan wel alle leden van de tijdelijke vereniging te 
vertegenwoordigen. Het bewijs van volmacht wordt dan bij het voorstel gevoegd. 

 
Elk partner van het consortium of elk lid van de tijdelijke vereniging moet voldoen aan de uitsluitingscriteria 
zoals uiteengezet in Rubriek “3.3 uitsluitingsgronden”. 

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

 
Elk lid van de tijdelijke vereniging wordt hoofdelijk en ondeelbaar verantwoordelijk gehouden voor alle 
verplichtingen die resulteren uit deze Opdracht. 

 
4.6 Onderaanneming(en) 

 
Indien de Opdrachtnemer een beroep wenst te doen op één of meerdere onderaannemer(s) voor de uitvoering 
van de Opdracht, dan zal de Opdrachtnemer hiervan uitdrukkelijk en gedetailleerd melding maken in zijn 
Voorstel met opgave van: 
a. de identiteit van de onderaannemer(s); 
b. de relevante ervaring en expertise van de onderaannemer(s); 
c. het onderdeel (of de onderdelen) van de Opdracht waarvoor de onderaannemer(s) zou(den) worden 

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

onderaannemer. 
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Het staat de Opdrachtgever vrij om op elk ogenblik bijkomende informatie op te vragen i.v.m. de in het 
Voorstel aangeduide onderaannemers. 

 
Uitbesteding aan onderaannemer(s) zal de Opdrachtnemer niet ontslaan van zijn verplichtingen ten opzichte 
van de Opdrachtgever en/of PIO. De Opdrachtnemer blijft integraal aansprakelijk ten opzichte van de 
Opdrachtgever en PIO voor de nakoming van al zijn verplichtingen in het kader van de uitvoering van de 
Opdracht. 

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

 
De Opdrachtnemer staat er voor in dat de onderaannemer alle bepalingen en verplichtingen van deze 
Opdracht en alle overeenkomsten en/of verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden 
zal naleven. 

 
4.7 Stopzetting, schorsing en overdracht van de procedure 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor: 
a. de procedure te allen tijde te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder opzegging; 
b. desgevallend de procedure herop te starten; en/of 
c. de procedure over te dragen aan een andere dienst 

 
Het afbreken, het desgevallend heropstarten en/of de eventuele overdracht van de procedure doet in hoofde 
van de deelnemers en/of indieners geen enkel recht op enige vergoeding, schadeloosstelling en/of andere 
schadeloosstelling ontstaan. 

 
4.8 Taalgebruik 

De indiener gebruikt ofwel het Nederlands ofwel het Engels in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de 
Opdrachtgever. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de Opdrachtgever   een, 
desgevallend beëdigde, vertaling eisen. 

 
In onderling overleg met de Opdrachtgever kan aan technische experts de mogelijkheid worden geboden   om 
toelichting in een andere taal te geven. 

 
Het personeel dat door de Opdrachtnemer zal worden ingezet voor de uitvoering van de Opdracht is ofwel 
Nederlandstalig ofwel Engelstalig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen (vb. voor technische aspecten). 

 
4.9 Aanvullingen, wijzigingen en verfijningen van de Oproep en Opdracht 

De Opdrachtgever, in overleg met PIO behoudt zich het recht om onderhavige Oproep aan te vullen, te wijzigen 
of te verfijnen indien op grond van objectieve elementen zou blijken dat zulks noodzakelijk of opportuun zal 
zijn in functie van de optimalisatie of vlotte uitvoering van de Opdracht. 

 
De Opdrachtgever zal er hierbij steeds over waken dat dergelijke aanvullingen, wijzigingen of verfijningen  op 
geen enkele wijze de gelijke behandeling van de Indieners in het gedrang zouden kunnen brengen. 
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De aanvullingen, wijzigingen en/of verfijningen kunnen nooit aanleiding geven tot een recht op 
(schade)vergoeding of enige andere aanspraak in hoofde van de Indieners. 

 
4.10 Audit 

Gedurende de looptijd van de Opdracht en gedurende vijf jaar daarna heeft zowel de Opdrachtgever het recht 
om zowel de bedrijfsvoering (in de meest brede betekenis en hieronder begrepen – maar niet beperkt tot - de 
technische, commerciële, financiële en juridische bedrijfsvoering) als de administratie van Opdrachtnemer 
evenals de door Opdrachtnemer gebruikte processen, procedures, regelingen en standaarden te (doen) 
controleren, om de naleving door de Opdrachtnemer van de Opdracht en alle daaruit voortvloeiende of 
daarmee verband houdende verplichtingen en/of verbintenissen te verifiëren. 

 
De Opdrachtnemer dient een getrouwe en correcte administratie en documentatie te voeren. De 
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever toegang tot zijn panden, medewerkers, administratie en documentatie, 
verlenen en mogelijk maken. Opdrachtnemer dient alle administratieve bescheiden en documentatie 
gedurende een periode van ten minste één jaar na beëindiging van de Opdracht te bewaren. 

 
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de Opdracht zal de Opdrachtnemer op eerste verzoek van de 
Opdrachtgever kosteloos alle financiële, economische, commerciële en boekhoudkundige informatie en 
documenten bezorgen die vereist of nodig zijn om zich te vergewissen van de financiële en economische 
toestand van de Opdrachtnemer. 

 
4.11 Bekendmaking resultaten 

 
De Opdrachtnemer moet zich ervan bewust zijn dat de Opdrachtgever en PIO het recht hebben om 
samenvattingen van de resultaten van de Opdracht te publiceren, inclusief informatie over behaalde O&O 
resultaten en geleerde lessen. Gedetailleerde gegevens van de technologische ontwikkeling, zoals in redelijk 
overleg bepaald tussen de Opdrachtgever, PIO en de Opdrachtnemer, worden niet bekendgemaakt. 

 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd door het Directiecomité van Limburg.net op xx 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. Jacobs        W. Cremers 
Directeur interne organisatie      Voorzitter
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