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I. ALGEMENE BEPALINGEN 

I.1. LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING 

Er zijn geen artikelen van het KB Uitvoering waarvan dit bestek afwijkt. 
 
 

I.2. AANBESTEDENDE OVERHEID 

1. Deze opdracht wordt uitgeschreven door het intern verzelfstandigd Agentschap met 
rechtspersoonlijkheid Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 
(hierna genoemd “VIPA”), vertegenwoordigd door het hoofd  van het Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. 
 
Het project wordt uitgevoerd binnen het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van 
het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).   
 

2. Volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van de plaatsingsprocedure: 
 
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Agentschap Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) 
Koning Albert II laan 35 bus 34  
1030 Schaarbeek 
 
 

3. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan 
de het hoofd van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Koning Albert II laan 35 
bus 34, 1030 Schaarbeek. 
Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke 
uitspraak of een ander exploot. 
 

 

 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
  2  

I.3. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT 

De opdracht omvat het ontwerpen en uitvoeren van een brandproefprogramma gericht op innovatieve 
rookbeheersing in zorgvoorzieningen. 
Het VIPA wil een brandproefprogramma laten ontwerpen en uitvoeren met de bedoeling de technische 
kennis over rookbeheersing in zorgvoorzieningen verder te verdiepen. Het programma moet een minimale 
set proeven op reële schaal voorzien. Vooraf te selecteren combinaties van bestaande en nieuwe 
technologieën die impact hebben op rookbeheersing in de specifieke bouwkundige context van een 
zorgvoorziening moeten getest worden. Het geheel wordt uitgewerkt in een projectvoorstel. 
 
CPV-classificatie: 71600000-4 (diensten voor technische testen, analyse en adviezen). 
  
Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21°, van de Wet inzake 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 
 

I.4. PLAATSINGSWIJZE 

De gunning van deze opdracht gebeurt via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking, op basis van artikel 42, § 1, 1°, a), 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 

a) Regelgeving overheidsopdrachten : 
 

- 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. 

 
     b) Milieu-, sociaal en arbeidsrecht 
 
Onder sociaal- en arbeidsrecht bedoeld in artikel 7 Wet Overheidsopdrachten wordt onder meer verstaan: 
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- 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. 

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

I.6. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 

1. De opdracht heeft een looptijd van 8 maanden, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting. 
 
Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht in onderling overleg 1 maal verlengd 
worden. met een periode van 2 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet 
Overheidsopdrachten 
Deze verlenging wordt door de aanbestedende overheid medegedeeld via aangetekende zending, 
uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht. 

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

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

 
3. 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. 
 

4. 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  
 

5. Alle persoonsgegevens die in de offerte worden opgenomen als antwoord op de eisen van het bestek, 
zullen door het VIPA worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene 

http://overheid.vlaanderen.be/regelgeving-overheidsopdrachten
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Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens zullen uitsluitend met het oog op de plaatsing 
en de uitvoering van de opdracht worden verwerkt. 
De toegang tot en de inzage in de documenten worden beperkt tot de medewerkers van het VIPA en 
de instanties die bevoegd zijn voor de administratieve – en begrotingscontrole, voor wie de toegang 
en inzage vanuit hun functie nodig zijn in het kader van de plaatsing en de uitvoering van de opdracht. 
De persoonsgegevens zullen worden verwerkt (opgeslagen, …) op de IT-systemen van het departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die zich binnen de Europese Unie bevinden.  
De inschrijver heeft de toestemming van de betrokkene om deze persoonsgegevens aan de offerte toe 
te voegen.  
De persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 164 §4 van de Overheidsopdrachtenwet 
en zoals alle elementen van een plaatsingsdossier gedurende 10 jaar bewaard. 
Meer info over het privacybeleid van departement, vindt u op de volgende webpagina : 
https://www.departementwvg.be/bescherming-van-persoonsgegevens-privacyverklaring 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.departementwvg.be/bescherming-van-persoonsgegevens-privacyverklaring
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II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 
A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT 

 
A.1. UITSLUITING 

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 en 68 van de Wet 
Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden en de 
uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden. 
 
Indien een bovenvermelde 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 aanbestedende overheid dat bewijs 
toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure. 
 
Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte 
indienen. 
 
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 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 en het attest van fiscale schulden. 
 
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 volgens het bijzonder model 596.1 – 32: 
overheidsopdrachten dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor 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; 
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• de buitenlandse inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maanden oud is of 
geldig is conform de wetgeving van het land van herkomst op de limietdatum voor ontvangst van 
de offertes, 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: 
 
De aanbestedende overheid heeft, in elke fase van de plaatsingsprocedure, de mogelijkheid om de 
inschrijver uit te sluiten indien ze 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 sociaal en arbeidsrecht wordt onder meer 
verstaan de wetgeving opgenomen onder I.5, b). 

A.2. MODALITEITEN 

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

 
Deze opdracht is niet opgedeeld in percelen 
 
 

A.2.2. VARIANTEN (ART. 56 WET) 

Er zijn geen verplichte of toegestane varianten. 
 
Het indienen van vrije varianten is toegelaten. De inschrijver kan echter slechts een vrije variante 
indienen wanneer hij ook een basisofferte indient voor de basisoplossing opgenomen in dit bestek. 
 
De varianten worden ingediend in een afzonderlijk deel van de offerte. De inschrijver geeft steeds 
duidelijk aan wat zijn basisofferte is en wat zijn varianten zijn. 
 

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

Er zijn geen vereiste of toegestane opties. 
 
Het indienen van vrije opties is toegelaten. 
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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. 
 
 

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

A.3.1. LIMIETDATUM EN LIMIETUUR VOOR ONTVANGST VAN DE OFFERTES 

EN OPENING 

Limietdatum en -uur: zie voorblad. 
 
Deze limietdatum en het limietuur zijn bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers. Elke 
offerte die op of na dit tijdstip toekomt, wordt als laattijdig beschouwd. Laattijdige offertes worden niet 
aanvaard. 
 

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

De offertes worden overgelegd via e-mail op volgend e-mailadres: vipa@vlaanderen.be. 
 

A.3.3. ONDERTEKENING VAN OFFERTES (ART. 42, § 3 KB PLAATSING) 

Het (elektronisch) ondertekenen van de offerte is niet verplicht. 
 

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

 
De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte 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); 

mailto:vipa@vlaanderen.be
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- de documenten in het kader van de beoordeling op basis van de gunningscriteria (A.5), met name: 
o het document “kwaliteit en inzet van de projectmedewerkers”; 
o het document “projectvoorstel”. 

 
 

 

 

A.3.5. VOORDRACHT VAN ONDERAANNEMERS (ART. 74 KB PLAATSING EN 

ART. 12 KB UITVOERING) 

De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is in onderaanneming te 
geven en de identiteit van de onderaannemers die hij voorstelt. 
 

A.3.6. VERBINTENISTERMIJN (ART. 58 KB PLAATSING) 

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

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) 

De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en voegt ze bij de prijs van de 
offerte. 

 

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

Volgende kosten, lasten, prestaties, e.d. zijn inbegrepen in de globale prijs: 
- de administratie en het secretariaat; 
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- 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 voor het gebruik noodzakelijke vorming; 
- het gebruik van de vereiste test-infrastructuur; 
- het uitvoeren van de brandproeven; 
- de rapportering van de proefresultaten; 
- 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; 
- alle andere kosten verbonden aan de dienstverlening 

 

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. 

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 die als volgt wordt ingevuld:  
- de prijs 
- de kwaliteit en inzet van de  projectmedewerkers 
- de kwaliteit van het projectvoorstel 
 
De gunningscriteria zijn, samen met het hen toegekende gewicht: 

• De totale prijs (25 punten) 
• De kwaliteit van de ingezette projectmedewerkers & beschikbare uitrusting en infrastructuur (35 

punten) 
• De kwaliteit van het plan van aanpak (40 punten) 
 
 
De totale prijs inclusief BTW– 25 punten 
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Er wordt minimaal aangegeven hoeveel mandagen er gebudgetteerd zijn met een opsplitsing per  
ingezette expert of projectmedewerker. De offerte geeft het detail van het brandproefprogramma met 
minstens per voorziene proef een budget. 
 
 
De beoordeling van het gunningcriterium prijs gebeurt via de proportionaliteitsregel:  
De goedkoopste inschrijver krijgt het maximaal aantal punten. 
 
Puntenaantal te beoordelen inschrijver = bedrag goedkoopste inschrijver inclusief BTW x maximaal 
aantal punten /bedrag te beoordelen inschrijver inclusief BTW 
 
 
De kwaliteit en inzet van de projectmedewerkers & beschikbare uitrusting en infrastructuur – 35 
punten 
De kwaliteit van de uitvoering van onderhavige opdracht is inherent verbonden aan de kwaliteiten 
van de effectief ingezette projectmedewerker(s) en van de beschikbare testinfrastructuur.  
 
De deskundigheid en technische bekwaamheid van de projectmedewerkers die de inschrijver zal 
inzetten wordt beoordeeld op basis van volgende elementen: 
• De offerte dient de namen van de ingezette projectmedewerkers en de projectleider te vermelden. 
Indien beroep wordt gedaan op onderaannemers worden ook de referenties en cv’s van het personeel 
dat voor de opdracht wordt ingezet vermeldt. 
• De offerte geeft de relevantie aan van de opleiding, kwalificaties en/of ervaring waarover de 
projectmedewerkers beschikken inzake: 

o kennis van de Belgische, internationale en Europese wetgeving en standaarden (normen) 
inzake brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie; 
o de nodige kennis van (bouw)materialen die een invloed hebben op het ontstaan van een 
brand en/of brandvoortplanting in gebouwen; 
o referenties van door de projectmedewerkers uitgevoerde studies, brandproeven en 
publicaties. 
o hun kennis en vertrouwdheid bij het evalueren, valideren en interpreteren van 
computermodellen voor de simulatie van brandscenario’s. 
 

De kwaliteit van de beschikbare testinfrastructuur zal beoordeeld worden op basis van de beschrijving 
de technische uitrusting en infrastructuur die de inschrijver ter beschikking heeft voor het uitvoeren 
van de testen. 
 
Zal eveneens in rekening worden gebracht: 
• Referenties van recente en vergelijkbare opdracht die duidelijk de relevante en grondige ervaring 
illustreren van de medewerkers die de opdracht zullen uitvoeren.  
• De maatregelen die de inschrijver treft om de kwaliteit van de proeven te waarborgen.  
 
 
Het projectvoorstel– 40 punten 
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De inschrijver dient in zijn offerte een projectvoorstel met plan van aanpak op te nemen. 
 
Het projectvoorstel omvat volgende elementen:  
1) Een plan van aanpak  
De inschrijver dient weer te geven hoe de opdracht zal verlopen en dient hierbij duidelijke mijlpalen 
inclusief streefdata op te nemen.  
2) Een inhoudelijk beschrijving van de geplande verkenning en selectie van de vernieuwende technische 
toepassingen inzake rookbeheersing 
3) Visienota op de ontwikkeling en de uitvoering van het brandproefprogramma. De inschrijver 
beschrijft zijn inzicht in de aard van de opdracht, de mogelijke oplossingen en de hiervoor te volgen 
aanpak, op basis van zijn kennis en ervaring en rekening houdend met de specificaties in dit bestek en 
de bestaande documentatie. Ook visie op het vernieuwend karakter van de te testen toepassingen 
wordt aangegeven. 
4) Het projectvoorstel omvat een ontwerp van het brandproefprogramma met duiding van: 
- het aantal uit te voeren proeven (minstens 3), met duiding van de te testen specifieke technieken 
- omschrijving van de te maken basiskeuzes inzake brandscenario’s en het te realiseren 
veiligheidsniveau 
- omschrijving van de te registeren parameters  
- beschrijving van de geplande proefopstelling in reële schaal (1 op 1). Het voorstel van de set-up voor 
de planopbouw en de oppervlakte van de verschillende functionele ruimtes wordt gemotiveerd op 
basis van relevantie voor de beoogde kennisopbouw. De beschrijving geeft in detail de gebruikte 
bouwmaterialen en bouwelementen weer. 
- volgorde en planning van uitvoer van de verschillende proeven 
5) Samenstelling van de projectgroep waarmee de inschrijver het brandproefprogramma uitwerkt 
zodat een brede vertegenwoordiging van producenten actief op het gebied van rookbeheersing bij 
brand wordt verzekerd. 
6) Een voorstel van samenwerking met de stuurgroep van het project en een voorstel voor de 
validatiemethode van de proeven. 
7) Een voorstel van samenwerking met de aanbestedende overheid. 
8)  Een voorstel dat de gepaste overdracht van de proefresultaten aan de opdrachtnemer van de 
aansluitende onderzoeksopdracht garandeert.  
  
In de beoordeling van het projectvoorstel zal daarenboven rekening gehouden worden met: 
• De mate waarin een realistisch en pragmatisch plan van aanpak wordt voorgesteld. 
• De mate waarin efficiënt wordt ingespeeld op reeds beschikbare proefresultaten. 
• De mate waarin het voorstel een evenwichtige samenwerking voorziet binnen de projectgroep  

 

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. 
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De aanbestedende overheid heeft tevens de mogelijkheid om de onderhandelingen te laten verlopen in 
opeenvolgende fasen, zodat het aantal inschrijvers waarmee de aanbestedende overheid onderhandelt 
wordt beperkt door toepassing van de gunningscriteria. 
 
In het kader van deze onderhandelingen kunnen één of meerdere inschrijvers worden uitgenodigd om één 
of opeenvolgende aangepaste offertes in te dienen. 
 
Indien een offerte een substantiële onregelmatigheid bevat, kan de aanbestedende overheid deze 
substantiële onregelmatigheid laten regulariseren.  
 
Een laattijdig ingediende offerte of een offerte die geen eerste inhoudelijke beoordeling mogelijk maakt, 
kan niet geregulariseerd worden. 
De aanbestedende overheid kan tijdens de loop van de onderhandelingen aangeven hoe de aangepaste 
offertes moeten worden ingediend. 
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B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 
 
B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN 

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

De startdatum van de opdracht zal in de sluitingsbrief worden bekendgemaakt. Deze startdatum zal 
vermoedelijk liggen tussen de twee en vier weken na de sluitingsbrief. 
 
De uitvoeringstermijn van deze opdracht bedraagt maximaal 8 opeenvolgende kalendermaanden. 
 
Uiterlijk 5 weken vóór het einde van de overeengekomen termijn voor uitvoering van het project dient de 
opdrachtnemer een ontwerpeindrapport in bij de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid 
geeft uiterlijk 2 weken vóór het einde van de overeengekomen termijn voor uitvoering van het project de 
laatste bemerkingen bij het ontwerpeindrapport door aan de opdrachtnemer. 
 
Het finale eindrapport zal uiterlijk de dag dat de termijn voor uitvoering van het project afloopt worden 
ingestuurd door de opdrachtnemer. 
 

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

De dienstverlening gebeurt in de eigen accommodatie van de opdrachtnemer en in de lokalen van de 
Vlaamse Overheid (hoogstwaarschijnlijk in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel). 
 

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

Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit: 
 
a) de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; 
 
b) de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; 
 
c) het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; 
 
d) het opstellen van de processen-verbaal; 
 
e) de opleveringen; 
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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. 

  
De leidend ambtenaar voor deze opdracht is Ann Beusen, ingenieur van het Vlaams Infrastructuurfonds 
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.  

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

Een borgtocht wordt voor de onderhavige opdracht geëist wanneer het opdrachtbedrag 50.000 euro 
exclusief BTW of hoger bedraagt:. 

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 opdrachtnemer in gebreke en 
past de sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. 
 
De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB 
Uitvoering, met name: 

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

voldoet aan de desbetreffende wetgeving. 
 

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

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

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

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

 

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

UITVOERING) 

Er zijn geen vaste of minimale hoeveelheden voorzien. 

http://depositokas.be/
http://depositokas.be/
http://depositokas.be/


 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
  15  

B.2. BETALINGEN 

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

UITVOERING) 

De diensten worden in globo betaald na de oplevering. 
 
 

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

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

 

B.2.3. WIJZE VAN FACTUREREN 

De factuur moet ingediend worden via elektronische facturatie. Elektronische facturatie (e-invoicing) is 
sinds 1 januari 2017 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, die 
verstuurd werd via het Europese afsprakenkader Peppol, of via het Mercuriusplatform. Facturen die 
ingediend werden in een ander formaat of op een andere manier, worden niet aanvaard. 
 
Voor meer informatie, zie https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers 
 

 
De elektronische factuur dient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het BTW-wetboek, 
volgende gegevens te bevatten die essentieel zijn voor de verwerking ervan: 
 

o KBO-nummer van de aanbestedende overheid: BE 0254.481.973 
o Bij gebruik van het Mercuriusportaal wordt de klant geselecteerd uit een keuzelijst 
o Inkooporder: dit nummer wordt medegedeeld bij sluiting van de opdracht.  
o De bovenvermelde gegevens dienen ingevuld te worden overeenkomstig de business afspraken 

van de Vlaamse overheid. Zie meer informatie op (onderaan): 

https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
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https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/e-procurement/peppol-en-
mercurius 
 

B.2.4. OVERIGE BEPALINGEN 

 

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.3.2. HEFFINGEN DIE WEERSLAG HEBBEN OP HET OPDRACHTBEDRAG 

(ART. 38/8 KB UITVOERING) 

Wijzigingen van de heffingen in België die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag kunnen aanleiding 
geven tot een herziening van dat bedrag mits voldaan is aan volgende voorwaarde: 

• De wijziging van de heffing moet effectief in werking zijn getreden na de 10e dag voor de 
limietdatum voor ontvangst van de offertes. Heffingen die reeds eerder waren in werking 
getreden kunnen geen aanleiding geven tot herziening; 

 
De herziening geldt zowel bij een verhoging van de heffingen als bij een verlaging van de heffingen. 
 
In geval van een verhoging van de heffingen dient de opdrachtnemer aan te tonen dat hij werkelijk de 
door hem gevorderde bijkomende lasten heeft gedragen en dat deze verband houden met de uitvoering 
van de opdracht. 
 
In geval van een verlaging is er geen herziening indien de opdrachtnemer bewijst dat hij de heffingen 
tegen de oude aanslagvoet heeft betaald. 
 

B.3.3. ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN IN HOOFDE VAN DE 

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

a) Wanneer de opdrachtnemer 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 

https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/e-procurement/peppol-en-mercurius
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/e-procurement/peppol-en-mercurius
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ontweken en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande de 
opdrachtnemer al het nodige daartoe heeft gedaan, kan de opdrachtnemer 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 opdrachtnemer 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 opdrachtnemer; 
- hetzij wanneer er sprake is van een zeer belangrijk voordeel in hoofde van de opdrachtnemer, 

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

c) Het door de opdrachtnemer geleden nadeel of genoten voordeel wordt geacht de drempel van het 
zeer belangrijk nadeel/voordeel te bereiken als het nadeel of voordeel ten minste 15% bedraagt van 
het initiële opdrachtbedrag. 

 

B.3.4. FEITEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID EN VAN DE 

OPDRACHTNEMER (ART. 38/11 KB UITVOERING) 

Wanneer de aanbestedende overheid of de opdrachtnemer een vertraging of nadeel lijdt ten gevolge van 
nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook ten laste van de andere partij (opdrachtnemer 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.3.5. VERVANGING OPDRACHTNEMER BIJ FAILLISSEMENT (ART. 38/3 KB 

UITVOERING) 

In geval van faillissement van de opdrachtnemer kan de opdracht overgedragen worden naar een door de 
curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de onderaannemers. 
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B.4. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID 

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

UITVOERING) 

a) De opdrachtnemer behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de methodes en de knowhow 
die verworven of ontwikkeld worden bij de uitvoering van de onderhavige opdracht en krijgt de 
toelating deze resultaten te citeren en/of te gebruiken in publicaties.. 
 

b) De aanbestedende overheid mag vrij beschikken over de resultaten die voortvloeien uit de 
onderhavige opdracht, in het bijzonder voor vervolgonderzoek en voor aanwending van de 
resultaten bij beleidsvoorbereidende activiteiten. De aanbestedende overheid kan de resultaten 
van de opdracht publiceren.   

  

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.4.4. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Er worden in de opdracht geen persoonsgegevens verwerkt 

B.5. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN 

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

Elke rechtsvordering van de opdrachtnemer wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, 
behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. 
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B.6. KEURINGEN EN OPLEVERING 

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 
opdrachtnemer 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 opdrachtnemer 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 opdrachtnemer. 
 

B.7. UITVOERINGSVOORWAARDEN 

B.7.1. NON-DISCRIMINATIE 

De opdrachtnemer 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 opdrachtnemer 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 opdrachtnemer 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 opdrachtnemer zich tijdens de uitvoering van de opdracht 
schuldig maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de 
opdrachtnemer 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 
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zullen toezien op het naleven van dit engagement. Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de 
opdrachtnemer, 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 opdrachtnemer 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 opdrachtnemer 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 opdrachtnemer ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de 
opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden. 
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III. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 

III.1 CONTEXT VAN DE OPDRACHT 
 
De opdracht voor het ontwerpen en uitvoeren van het brandproefprogramma kadert binnen de specifieke 
problematiek voor de realisatie van een gewenst veiligheidsniveau in zorgvoorzieningen. 
 

III.1.1 SPECIFIEKE PROBLEMATIEK ZORGVOORZIENINGEN 
 
Kennisontwikkeling over rookbeheersing is vooral voor zorggebouwen belangrijk omdat in deze 
gebouwen specifieke comfortparameters  gehanteerd worden die samen met het toegenomen belang van 
energiezuinige toepassingen bepalend zijn voor de performantie-eisen van technische installaties. Omdat 
in zorggebouwen de veiligheid van kwetsbare personen moet gerealiseerd worden zijn ook de eisen voor 
brandveiligheid strenger. In de bouwkost ligt het aandeel van de technische installaties daardoor 
aanzienlijk hoger dan in gewone residentiële gebouwen. Bovendien wordt door de combinatie van de 
beide eisenpakketten de complexiteit van het geheel zo groot dat bestaande klant-en-klare oplossingen 
niet langer volstaan. 
Met de oproep voor het ontwerpen en uitvoeren van het brandproefprogramma wil VIPA de sector 
stimuleren om nieuwe, aangepaste oplossingen uit te werken en te laten testen in één op één schaal 
brandproeven. 
 
 

III.1.2 BEOORDELINGSKADER VOOR ALTERNATIEVE 
BRANDVEILIGHEIDSMAATREGELEN IN ZORGVOORZIENINGEN 
 
Brandveiligheid is een bijzonder aandachtspunt voor de voorzieningen in de welzijns- en 
gezondheidszorg: de gebruikers zijn vaak personen die onvoldoende zelfredzaam zijn in geval van nood. 
Er bestaan al heel wat alternatieve technologieën op het vlak van brandveiligheid in gebouwen. Deze 
alternatieve technologieën kunnen niet efficiënt genoeg ingezet worden in bestaande en nieuwe 
zorggebouwen omdat hun doelmatigheid bij gecombineerde toepassing onvoldoende gekend is. 
Daarnaast ontbreekt ook een regelgevend kader. 
De meeste alternatieve technologieën kunnen momenteel enkel worden toegepast via een 
afwijkingsprocedure, wat resulteert in een vertraging van het bouwproces en onvoldoende 
rechtszekerheid. 
De oproep voor het proefprogramma kadert binnen het lopend VIPA-project ‘beoordelingskader voor 
alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in zorgvoorzieningen’ van het programma innovatieve 
overheidsopdracht (PIO) van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).  
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De bedoeling van dit project is om via onderzoek te komen tot een uitgewerkt beoordelingskader voor 
alternatieve brandveiligheidsmaatregelen. 
Dit beoordelingskader zal de basis vormen voor integratie van de alternatieve 
brandveiligheidsmaatregelen in de toekomstige regelgeving. Daarnaast moet dit toelaten om beschikbare 
alternatieven meer doelmatig in te zetten. De meer algemene toepassingsmogelijkheden ervan kunnen 
een positieve stimulans betekenen voor verdere technologische ontwikkelingen. 
Om de uitdaging scherper te stellen werd in 2018 een voortraject met behoefteanalyse opgestart. Er werd 
in kaart gebracht welke brandveiligheidsmaatregelen of technologieën prioritair zijn en dit binnen een 
framework volgens type van bewoner en type van gebouw. Daarnaast werd ook de haalbaarheid 
(financieel/technisch/praktisch) van de maatregelen ingeschat.  
  
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/sites/default/files/behoefteanalyse_vipa_brandveilighe
id_in_de_zorgsector.pdf 
 
Uit deze analyse kwamen twee behoeftes expliciet naar voor: enerzijds is er in de sector een duidelijke 
behoefte aan ondersteuning bij training voor operationele processen bij brand, anderzijds bleek dat 
verdere kennisontwikkeling over rookbeheersing in zorgvoorzieningen wenselijk is. 
 

III.1.3 VIPASTUDIE BRANDVEILIGHEID 
 
VIPA publiceerde in 2016 de studie ‘brandveiligheid in ouderenvoorzieningen: onderzoek naar de 
doelmatigheid van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconcepten’. In een eerste 
algemeen luik werd de wetgeving inzake brandveiligheid in binnen- en buitenland, de beschikbare 
alternatieven voor brandveiligheid en de specifieke parameters van een brandscenario, in kaart gebracht. 
In een tweede luik  werd het effect van de alternatieve brandveiligheidsmaatregelen, in het bijzonder 
automatische blusinstallaties en  rook- en warmte afvoer, onderzocht op een nagebouwde situatie in 
labo-omstandigheden. Hierbij werd een op voorhand gedefinieerd brandscenario in de praktijk getest. In 
het derde en laatste deel van het onderzoek werd een CFD-model (CFD: Computational Fluid Dynamics) 
beoordeeld op basis van de resultaten bekomen tijdens de praktijktesten. Er werden eveneens bijkomende 
CFD-simulaties uitgevoerd om de invloed van vooraf bepaalde parameters (bv. ander type brandhaard, 
andere configuratie, …) op de bekomen testresultaten na te gaan.  
Finaal werd voor het specifieke scenario met brandontwikkeling in de gemeenschappelijke leefruimte een 
beoordelingskader voor alternatieve brandveiligheidsmaatregelen uitgewerkt. In de conclusies en 
aanbevelingen bij de studie wordt gesteld dat verder onderzoek nodig is om een ruimere toepassing van 
een beoordelingskader in scenario’s mogelijk te maken. 
 
 

III.1.4 VERVOLGTRAJECT NA DEZE OPDRACHT. 
 
VIPA wil de resultaten van de onderhavige opdracht ter beschikking stellen van een aansluitende 
onderzoeksopdracht waarbij op basis van de analyse van de resultaten zal onderzocht worden hoe de 
toepassing van de geteste technieken of samenstelling van technieken kan vertaald worden in een 
beoordelingskader voor de brandveiligheid in zorggebouwen. Finaal is het de bedoeling om dergelijk 
beoordelingskader mee te nemen in nieuwe regelgeving brandveiligheid voor zorggebouwen.  

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/sites/default/files/behoefteanalyse_vipa_brandveiligheid_in_de_zorgsector.pdf
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/sites/default/files/behoefteanalyse_vipa_brandveiligheid_in_de_zorgsector.pdf
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III.2 SCOPE EN TECHNISCHE VEREISTEN VAN DE OPDRACHT 
 
De opdracht voorziet het ontwerpen en uitvoeren van een brandproefprogramma met de bedoeling de 
technische kennis over rookbeheersing in zorgvoorzieningen verder te verdiepen. Het programma moet 
een minimale set proeven op reële schaal voorzien. Vooraf te selecteren combinaties van bestaande en 
nieuwe technologieën die impact hebben op rookbeheersing in de specifieke bouwkundige context van 
een zorgvoorziening moeten getest worden.  
. 
Concreet omvat de opdracht de volgende onderdelen: 
 

III.2.1  VERKENNING EN SELECTIE VAN VERNIEUWENDE TECHNISCHE 
TOEPASSINGEN INZAKE ROOKBEHEERSING. 
 
De opdrachtnemer werkt samen met een brede vertegenwoordiging van aanbieders van nieuwe 
technieken op het gebied van rookbeheersing bij brand. Zij vormen samen de projectgroep. De 
projectgroep is dus ruimer dan het team van de projectmedewerkers vermeld bij A 5.1 bij het 
gunningscriterium voor de kwaliteit van de ingezette projectmedewerkers en de beschikbare uitrusting 
en infrastructuur. 
 
Een wijziging van de samenstelling van het team van de projectmedewerkers of van de opdracht van een 
projectmedewerker, kan enkel mits voorafgaand, schriftelijk akkoord van de aanbestedende overheid. 

Binnen de projectgroep wordt het ontwerpen en uitwerken van het proefprogramma voorafgegaan door 
een verkennende ronde van de beschikbare of nieuw te ontwikkelen technieken of de combinatie van 
beide om rookbeheersing in zorgvoorzieningen mogelijk te maken. 
 
De technieken zelf worden beoordeeld op toepasbaarheid in residentiële voorzieningen en op financiële  
haalbaarheid. Er zal nagegaan worden of de voorgestelde technieken binnen redelijke kostenmarges 
toepasbaar zijn in zorgvoorzieningen. Het voorstel met de toe te passen producten en installaties moet 
daarom: 
- worden gesitueerd binnen het bestaand Europees of Belgisch kader van technische normen 
- vermijden dat voor de betreffende techniek of producten slechts één aanbieder beschikbaar kan zijn 
 
Er wordt rekening gehouden met de specifieke context van een zorggebouw: 
 
- de aangepaste comfortparameters en de impact daarvan op de vereiste technische installaties in het 
gebouw (aangepaste comforttemperatuur, eisen luchtkwaliteit, …) 
 
- de functionele indeling van residentiële eenheden in een zorgvoorziening. Er wordt uitgegaan van een 
open configuratie waarbij binnen een leefeenheid gemeenschappelijke ruimten als leefruimten, zitruimten, 
tv-ruimten deel uitmaken van de circulatie- en vluchtwegen. Deze gemeenschappelijke ruimten omvatten 
TV-toestellen, zetels, drankautomaten, koelkasten, tot en met elementaire keukenuitrusting zoals 
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kookplaten en koffiezetmachines. Het is de typologie zoals die vandaag in woonzorgcentra of andere 
residentiële zorgvoorzieningen vaak voorkomt. De klassieke  gebouwtypologie met een reeks individuele 
kamers en gemeenschappelijke ruimten volledig brandwerend gescheiden van een gang die functioneert 
als circulatieweg en als vluchtweg in geval van brand (lay-out type verpleegeenheid van een ziekenhuis) is 
niet het uitgangspunt.   
  
- de lay-out gaat uit van een representatieve oppervlakte- en volumeverhoudingen voor de 
gemeenschappelijke ruimte en de bijhorende evacuatiezone.  
 
- aanwezigheid van niet-zelfredzame personen slapend of wakend 
 
- mogelijks beperkte inzetbaarheid van personeel voor evacuatie bij brand 
 
- hoger risico bij blootstelling aan rook. (zie ook VIPAstudie: brandveiligheid in ouderenvoorzieningen: 
onderzoek naar de doelmatigheid van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe 
zorgconcepten’.) 
 
Als resultaat van de verkennende ronde wordt een duidelijk gemotiveerde selectie gemaakt van 
technieken die in het brandproefprogramma worden opgenomen.  
 
 

III.2.2   ONTWIKKELING EN UITVOERING VAN HET 
BRANDPROEFPROGRAMMA 
 
De opdracht omvat het ontwikkelen van een brandproefprogramma. In het proefprogramma wordt voor 
elke proef aan de hand van een scenario beschreven hoe de proef wordt opgevat, welke technieken in de 
proef worden getest en welk effect op de rookbeheersing men wil testen.  
 
Bij het ontwikkelen van het proefprogramma kan de opdrachtnemer voor bepaalde deelaspecten gebruik 
maken van recent uitgevoerde proeven op reële schaal in residentiële gebouwen indien deze relevante 
resultaten bevatten die compatibel kunnen zijn met het proefprogramma van de huidige opdracht. 
 
De referenties en de rapporten van de proeven waarop men zich voor de deelaspecten wenst te beroepen 
worden in het projectvoorstel opgenomen. 
 
De invulling van het proefprogramma is gericht op het vernieuwende kennisontwikkeling.  
Volgende vragen worden beantwoord: 
• Hoe zal het voorgestelde proefprogramma bijdragen tot verdere kennisopbouw over nieuwe 

technieken voor rookbeheersing in zorgvoorzieningen? 
• Hoe integreert het proefprogramma elementen die het mogelijk maken om de resultaten van de 

nieuwe toepassingen te vergelijken met state of the art toepassingen? Waaruit bestaat het 
vernieuwend karakter van deze toepassingen? 

• Voorziet het proefprogramma in het uitvoeren van proeven waarover tot vandaag geen bruikbare 
bestaande testgegevens beschikbaar zijn? 
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Het proefprogramma omvat de volgende elementen: 
- de geplande proefopstelling in reële schaal (1 op 1). De set-up voor de planopbouw en de oppervlakte van 
de verschillende functionele ruimtes wordt gemotiveerd op basis van relevantie voor de beoogde 
kennisopbouw.  
- het aantal uit te voeren proeven (minstens 3), met vermelding van de geteste specifieke technieken 
- duiding van de gemaakte basiskeuzes inzake brandscenario 
- duiding bij de bepaling van het vooropgestelde veiligheidsniveau 
- overzicht van de te registreren parameters  
- volgorde en planning van uitvoer van de verschillende proeven 
 
Het proefprogramma omvat ook een validatiemethode voor de proeven.  Er worden criteria aangenomen 
om te beoordelen of de proeven al dan niet correct uitgevoerd zijn en men voorziet de begeleiding van 
een stuurgroep die zal instaan voor het evalueren van de proef op basis van deze criteria. 
Indien de proef als niet correct uitgevoerd wordt beschouwd, wordt deze voor rekening van de 
opdrachtnemer opnieuw uitgevoerd.  
 
 

III.2.3  STUURGROEPBEGELEIDING VAN HET BRANDPROEFPROGRAMMA 
 
Er wordt minstens voor de uitvoering van de set-up  en na uitvoering van de voorgestelde proeven een 
afstemming met een stuurgroep voorzien. Voor de samenstelling van de stuurgroep wordt naast de  
projectgroep van de opdrachtnemer gedacht aan vertegenwoordigers van onder meer:  
 

• de afdeling VIPA van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waarvan één 
vertegenwoordiger optreedt als voorzitter van de stuurgroep; 
• de technische commissie brandveiligheid van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin; 
• extern experts inzake brandveiligheidstechnologie aan te duiden door het VIPA; 
• de opdrachtnemer voor de aansluitende onderzoeksopdracht. 

 
De stuurgroep heeft als taak het brandproefprogramma (de finale set-up, de brandscenario’s en de 
parameters van de brandproeven, het vooropgestelde veiligheidsniveau) te valideren, het proces van het 
onderzoek te volgen en om de proeven op basis van de vooraf bepaalde criteria te evalueren. De leden 
van de stuurgroep kunnen vragen om bij de uitvoering van de proeven aanwezig te zijn.  
 
De stuurgroep staat ook in voor de evaluatie van het ontwerpeindrapport. 
 
Het secretariaat van de stuurgroep gebeurt door de opdrachtnemer, onder leiding en toezicht van de 
voorzitter van de stuurgroep. 
Dit omvat onder meer: de agenda van de vergaderingen opstellen en versturen, de deelnemers aan de 
stuurgroepvergadering(en) uitnodigen, het verslag van de stuurgroepvergadering(en) opstellen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de opmerkingen van de afdeling VIPA, en het bezorgen van het verslag aan 
de afdeling VIPA en de leden van de stuurgroep. 
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Telkens wanneer de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid dit nodig achten voor de goede gang 
van de studie kunnen zij met elkaar contact opnemen. 
 
 

III.2.4  OVERDRACHT VAN DE PROEFRESULTATEN 
 
Er wordt rekening gehouden met de bedoelde verdere verwerking van de testresultaten in een 
aansluitende onderzoeksopdracht (zie III 1.4).  
De proefopstelling, plaatsing van meetpunten en wijze van registratie  van de resultaten van de proeven 
worden afgestemd met de opdrachtnemer van de aansluitende onderzoeksopdracht zodra deze gekend is. 
 
 

III.2.5  HET EINDRAPPORT 
 
Het eindrapport omvat minstens: 

o het verslag van de verkenning en selectie van vernieuwende technische toepassingen inzake 
rookbeheersing en de motivatie van de selectie;  

o het volledige brandproefprogramma (de motivatie voor de finale set-up, de brandscenario’s en de 
parameters van de brandproeven, het vooropgestelde veiligheidsniveau), de resultaten van de 
proeven  en de duiding van deze resultaten; 

o de resultaten van de bespreking met de stuurgroep.  
 
Het ontwerpeindrapport en het finale eindrapport (zie B1.1) zijn opgesteld in het Nederlands en worden 
elektronisch bezorgd aan de aanbestedend overheid. 
 
  

 


