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Alle vragen om toelichting of bijkomende informatie omtrent dit bestek dienen schriftelijk gesteld te 
worden. Mondelinge vragen zullen niet beantwoord worden. Alle vragen moeten ingediend zijn ten 
laatste tien (10) kalenderdagen voor de uiterste indieningsdatum van de offertes. 
 
Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbesteder moet worden betekend aan de Kanselarij 
van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig 
of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van 
schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij 
een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. 
Alle andere correspondentie met betrekking tot deze opdracht wordt geadresseerd aan de voormelde 
administratieve entiteit.  
 
Door het indienen van een inschrijving aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud 
van de opdrachtdocumenten en aanvaarden ze door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 
Indien een inschrijver in verband met de inhoud van de opdrachtdocumenten 
rechtmatigheidsbezwaren heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende brief uiterlijk tien 
(10) kalenderdagen voor de uiterste indieningsdatum van de offertes bekend te maken aan de 
aanbesteder met omschrijving van de redenen. 
 
De teksten van dit bestek vervolledigen, wijzigen of vervangen de teksten van:  

1. de overeenkomstige bepalingen van de toepasselijke regelgeving,  
2. het Standaardbestek 270 versie 4.0. 

 
Uitvoeringstermijn:  
12 kalendermaanden, behoudens uitdrukkelijke opzeg drie maal stilzwijgend verlengbaar met een 
termijn van 12 kalendermaanden tot een totale duurtijd van maximaal 48 kalendermaanden. 
 
Verbintenistermijn van de inschrijvingen:  
120 kalenderdagen 
 
Bepalingen van het KB Uitvoering 2013, zoals gewijzigd door het KB van 22.06.2017 waarvan 
afgeweken wordt:  

- Artikel 38/4  De minimis-regel 
- Artikel 84   Aansprakelijkheid van de aannemer 

Standaardtekst SB270 versie 4.0 editie 002 
2 

 
 



   
 
 

INHOUDSTAFEL 
I. ADMINISTRATIEVE EN CONTRACTUELE VOORSCHRIFTEN ............................ 6 
1. ALGEMEEN........................................................................................................ 6 
1.1 Algemeenheden ........................................................................................................................... 6 

1.1.1 Voorwerp van de opdracht .................................................................................................... 6 
1.1.2 Situering van de opdracht ..................................................................................................... 7 
1.1.3 Omvang van de opdracht ...................................................................................................... 7 

1.2 Duur van de opdracht .................................................................................................................. 9 
1.3 Signalisatie van werken ............................................................................................................... 9 

1.3.1 Aanvragen van vergunningen voor het plaatsen van signalisatie ............................. 9 
1.3.2 Politieassistentie ...................................................................................................... 10 
1.3.3 Plaatsen van de signalisatie .................................................................................... 10 
1.3.4 Werfsignalisatie 6e categorie op autosnelwegen en openbare wegen waar de 

maximum toegelaten snelheid hoger is dan 90 km/u .............................................. 10 
1.4 Kwaliteitsborging ....................................................................................................................... 10 

1.4.1 Projectorganisatie .................................................................................................... 10 
1.4.2 Af te leveren documenten ........................................................................................ 11 
1.4.3 Jaar-, week- en dagplanning ................................................................................... 11 
1.4.4 Opvolgingsvergadering ............................................................................................ 12 
1.4.5 Kwaliteitshandboek .................................................................................................. 12 

1.5 Meldpunt en oproepprocedure ................................................................................................. 12 
1.6 Veiligheidsvoorschriften voor personeel dat werkt aan of in de omgeving van elektrische 

installaties ................................................................................................................................... 13 
1.7 Bijzondere uitvoeringsmodaliteiten ......................................................................................... 14 

1.7.1 Minder-hinder maatregelen ..................................................................................... 14 
1.7.2 Werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere 

producten door middel van leidingen ...................................................................... 14 
1.8 Bepalingen inzake averijen  ...................................................................................................... 14 
1.9 Meldingsplicht ............................................................................................................................ 15 

1.9.1 Meldingsplicht aan de aanbesteder ......................................................................... 15 
1.9.2 Meldingsplicht aan het VC en het VTC ................................................................... 15 

1.10 Veiligheidscoördinatoren .......................................................................................................... 16 
1.11 Verwerking persoonsgegevens ................................................................................................ 16 
2. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN 

17.06.2016 INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN (WET 2016) (BS 
14.07.2016) ....................................................................................................... 18 
Art. 35 Keuze van de procedure ......................................................................................... 18 
Art. 43. Raamovereenkomsten ............................................................................................ 18 
Art. 53  Technische specificaties .......................................................................................... 18 
Art. 56  Varianten en opties .................................................................................................. 19 
Art. 67, 68 & 69. Uitsluitingsgronden ........................................................................................ 19 
Art. 67. Verplichte uitsluitingsgronden.................................................................................. 19 
Art. 69. Facultatieve uitsluitingsgronden .............................................................................. 20 
Art. 81. Gunningscriteria ...................................................................................................... 20 

3. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 18.04.2017 PLAATSING 
OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN (KB 
PLAATSING) (BS 09.05.2017) ......................................................................... 22 
Art. 25  Prijsweergave .......................................................................................................... 22 
De tekst onder dit artikel in het Standaardbestek 270, versie 4.0 wordt integraal vervangen door 

de onderstaande bepaling. ...................................................................................... 22 

Standaardtekst SB270 versie 4.0 editie 002 
3 

 
 



   
De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat enkel het totale offertebedrag voluit 

geschreven dient te worden, en dat de eenheidsprijzen met maximaal 2 cijfers na 
de komma dienen opgegeven te worden. ............................................................... 22 

Art. 26 §1  Prijsvaststelling ........................................................................................................ 22 
Art. 30 §1  Intellectuele eigendomsrechten ............................................................................... 22 
Art. 32 §1  Elementen die in de prijzen begrepen zijn .............................................................. 22 
Art. 67  Financiële en economische draagkracht ................................................................. 22 
Art. 68  Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid ............................................. 23 
Art. 77. Vorm van de offerte ................................................................................................. 23 
Art. 78. Inhoud van de offerte ............................................................................................... 23 
Art. 79. Samenvattende opmeting en inventaris .................................................................. 26 
Art. 84 Elektronische indiening offertes............................................................................... 26 

4. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 14.01.2013 TOT BEPALING VAN DE 
ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN, 
ZOALS GEWIJZIGD DOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 22.06.2017 
(KB UITVOERING) (BS 27.06.2017) ................................................................ 27 
Art. 9, §4. Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene 

uitvoeringsregels ..................................................................................................... 27 
Art. 11. Leidend ambtenaar .................................................................................................. 27 
Art. 19  Gebruik van de resultaten ....................................................................................... 27 
Art. 25, §2  Draagwijdte en bedrag van de borgtocht ................................................................ 28 
Art. 27  Borgstelling en bewijs van borgstelling ................................................................... 28 
Art. 38 De herzieningsclausule ........................................................................................... 28 
Art. 38/4  De minimis-regel ...................................................................................................... 29 
Art. 38/7  Prijsherziening ......................................................................................................... 29 
Art. 38/11  Feiten van de aanbesteder en van de opdrachtnemer ........................................... 30 
Art. 39  Draagwijdte van de controle en het toezicht ........................................................... 31 
Art. 45, §1 Bijzondere straffen ................................................................................................... 31 
Art. 50, §3  Teruggave vertragingsboetes en straffen ................................................................ 32 
Art. 64  Opleveringen en waarborgen .................................................................................. 32 
Art. 66  Betalingen ................................................................................................................ 33 
Art. 69 Intrest voor achterstallige betalingen en vergoeding voor invorderingskosten ....... 35 

4.1 Specifieke bepalingen voor aannemingen van diensten ....................................................... 35 
Art. 147. Uitvoeringstermijnen ................................................................................................ 35 
Art. 149. Modaliteiten inzake prestaties ................................................................................. 40 
Art. 154. Vertragingsboete ..................................................................................................... 40 

II. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN ....................................................................... 41 
A. BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT ............................................................... 41 
1 ALGEMEEN...................................................................................................... 41 
1.1 Omvang van het aantal installaties .......................................................................................... 41 
1.2 Omvang van het aantal installaties .......................................................................................... 41 
1.3 Wetgeving ................................................................................................................................... 42 
1.4 Reikwijdte van het nieuwe KB .................................................................................................. 43 
1.5 IJKINGEN .................................................................................................................................... 43 

1.5.1 Type meettoestellen ................................................................................................ 43 
1.5.2 Onderhoud van de toestellen .................................................................................. 44 
1.5.3 Zegel ........................................................................................................................ 44 
1.5.4 Procedure ................................................................................................................ 44 
1.5.5 Periodiciteit .............................................................................................................. 46 
1.5.6 Inventaris ................................................................................................................. 46 

1.6 CONFORMITEIT KEURINGEN ................................................................................................... 48 
1.6.1 Type installaties ....................................................................................................... 48 
1.6.2 Procedure ................................................................................................................ 49 
1.6.3 Plannen .................................................................................................................... 50 
1.6.4 Meetmethode voor hoeveelheden – conformiteitskeuringen .................................. 56 

Standaardtekst SB270 versie 4.0 editie 002 
4 

 
 



   
1.7 PERIODIEKE KEURING RLC/SNC & CONTROLE VASTE INSTALLATIE TC ........................ 57 

1.7.1 Type installaties ....................................................................................................... 57 
1.7.2 Periodiciteit .............................................................................................................. 58 
1.7.2.1 Meetmethode voor hoeveelheden – conformiteitskeuringen .................................. 59 
1.7.3 Meetmethode voor inductieve lussen ...................................................................... 60 

1.8 Installatietypes ........................................................................................................................... 60 
1.8.1 Roodlicht en snelheidscamera’s .............................................................................. 60 
1.8.2 TRAJECTCONTROLE ............................................................................................ 61 

1.9 DATABANK ................................................................................................................................. 63 
1.9.1 Beschikbare gegevens ............................................................................................ 64 
1.9.2 Concept ................................................................................................................... 64 
1.9.3 Uitvoeringstermijn .................................................................................................... 65 
1.9.3.1 Statusaanpassingen ................................................................................................ 65 
1.9.3.2 Meetrapporten ......................................................................................................... 65 
1.9.3.3 Meettoestellen ......................................................................................................... 67 
1.9.3.4 Lijst rapporten .......................................................................................................... 68 
1.9.3.5 Dienstbevelen / Meldingen ...................................................................................... 68 

B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET 
STANDAARDBESTEK 270 .............................................................................. 71 

3 POLICY ROND E-MAILVERKEER OP HET TELEMATICA NETWERK ......... 71 
1.10 3.1 Achtergrond .......................................................................................................................... 71 
1.11 3.2 Toelichting ............................................................................................................................ 71 
HOOFDSTUK 48D TELEMATICASECURITY ........................................................ 72 
4. BESCHRIJVING VAN DE INTEGRATIE VAN HET PROJECT MET HET 

TELEMATICA NETWERK ................................................................................ 72 
5. NAAMCONVENTIE TELEMATICA APPARATUUR ............................................. 72 
6. BEVEILIGINGSVEREISTEN VOOR BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS72 
6.1 Inleiding....................................................................................................................................... 72 
6.2 Beveiligingsvereisten ................................................................................................................ 72 
C. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN LOS VAN HET STANDAARDBESTEK 270 74 
2. Meetmethode voor hoeveelheden ............................................................................................ 74 
Bijlage 1: basisinformatie/basisgegevens uit de oude databank – bijlage RLC/SNC ................... 80 
Bijlage 2: basisinformatie/basisgegevens uit de oude databank – Camera’s RLC/SNC’s ........... 85 
Bijlage 3: basisinformatie/basisgegevens uit de oude databank – ANPR – TC ............................ 86 
1. OFFERTEFORMULIER ........................................................................................ 89 
 

Standaardtekst SB270 versie 4.0 editie 002 
5 

 
 



   

I. ADMINISTRATIEVE EN CONTRACTUELE 
VOORSCHRIFTEN 

1. ALGEMEEN 

1.1 Algemeenheden 

 1.1.1 Voorwerp van de opdracht  
De opdrachtencentrale heeft als voorwerp het uitvoeren van ijkingen, conformiteitskeuringen en 
periodieke keuringen van handhavingsinstallaties zowel op snelwegen als op het onderliggend 
wegennet. 
 
Concreet bestaat deze opdracht uit onderstaande delen: 
 

Toesteltype IJkingen 

Periodieke keuringen 

/ controle van de 

vaste installatie 

Conformiteitskeuringen 

Installatie 

opgenomen in 

databank 

RLC / SNC 

Gatso 36MSG-2D-MC-B x 
x 

Op vraag bestellende 

overheid 

x 

Gatso GTC-GS11 x x 

Gatso 24C/AUS/2P x 

x 
Op vraag bestellende 

overheid 

x 

Gatso - RS-GS11-2P-FIP-

RACK 230V 
x x 

Robot Trafistar - SR520 x x 
Op vraag bestellende 

overheid 
x 

Mesta 2200 Euclide PA-PF x x1 
Op vraag bestellende 

overheid 2 
x 

Macq G3 roodlicht Road x x 
Op vraag bestellende 

overheid 
x 

Macq G3 roodlicht Rail x x 
Op vraag bestellende 

overheid 
x 

Gatso T-series x x 
Op vraag bestellende 

overheid 
x 

Gatso T1-series retrofit x x 
Op vraag bestellende 

overheid 
x 

Trajectcontrole 

Trajectcontrole installatie 

(niet-autosnelweg) 
x x 

Op vraag bestellende 

overheid 
x 

Trajectcontrole installatie 

(autosnelweg) 
x x 

Op vraag bestellende 

overheid 
x 

Tatille Vega Smart EVO x x 
Op vraag bestellende 

overheid 
x 

 

1 Op dit moment enkel en alleen van toepassing voor bestellingen buiten het Agentschap Wegen en Verkeer. 
2 Op dit moment enkel en alleen van toepassing voor bestellingen buiten het Agentschap Wegen en Verkeer. 
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Bovenstaande deeltaken kunnen uitgevoerd worden op installaties op gewestwegen, gemeentewegen 
alsook op autosnelwegen. 
 
De aanbestedende overheid beoogt met dit contract een verderzetting te kunnen uitoefenen van het 
handhavingsprogramma op de gewestwegen en de snelwegen in haar beheer. Daarnaast wenst de 
aanbestedende overheid ook de mogelijkheid te bieden aan andere overheden ijkingen, 
conformiteitskeuringen en periodieke keuringen uit te laten voeren door middel van dit contract.  
 
Tot slot omvat deze opdracht ook het ontwikkelen (indien deze nog niet mocht bestaan) en beheren 
van een databank met alle relevante informatie betreffende toestellen en installaties onder dit bestek. 
 
Volgens de CPV-classificatie hebben de prestaties betrekking op: 

• 71700000-5: Meet- en controlediensten 
• 71900000-7: Laboratoriumdiensten 

 1.1.2 Situering van de opdracht   
Onderhavige opdracht heeft betrekking op handhavingsinstallaties die allen in beheer zijn van 
overheidsdiensten. De verschillende overheidsdiensten zullen door middel van deze 
opdrachtencentrale in de mogelijkheid gesteld worden om de betrokken installaties te laten 
onderwerpen aan de noodzakelijke ijkingen en conformiteitskeuringen. 
 

 1.1.3 Omvang van de opdracht  
Deze aanbesteding heeft de vorm van een opdrachtencentrale waarbij de administratieve entiteit die 
met de opvolging van deze opdracht is belast, de aanbesteder is zoals bedoeld onder 2-4° van de wet 
van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. De aanbesteder treedt hierbij op als 
opdrachtencentrale ten aanzien van:  

- alle entiteiten van het Agentschap Wegen en Verkeer; 
- andere overheden, te weten een gewest, een provincie, een stad, een gemeente of de politie 

(federaal en lokaal),  
verder “deelnemende entiteiten” genoemd.  
 
Onder “opdrachtgevende entiteit” wordt verstaan de deelnemende entiteit die de betreffende opdracht 
heeft gegeven. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de afgevaardigde van de opdrachtgevende 
entiteit die de betreffende opdracht heeft gegeven.  
 
Deze opdracht is een raamovereenkomst. De deelnemende entiteiten leveren bestellingen af in 
functie van hun behoeften. De werkelijk bestelde hoeveelheden kunnen verschillen van de 
hoeveelheden in de inventaris. De hoeveelheden in de inventaris zijn slechts indicatief en de 
inschrijvingsprijs dient derhalve louter ter vergelijking van de offertes. De opdrachtnemer kan uit de 
inventaris geen enkel recht putten, noch wat het totaal bedrag van de bestellingen betreft, noch wat de 
te bestellen hoeveelheden per post aangaat. 
 
Evenmin heeft de opdrachtnemer het recht op enige schadevergoeding, termijnsverlenging of andere 
vorm van herstel indien de opgegeven hoeveelheden uit de inventaris niet worden bereikt en dit 
ongeacht de rechtsbasis van zijn verzoek. Desalniettemin geeft het inschrijvingsbedrag een schatting 
van het geraamd jaarlijks bedrag van het geheel der bestellingen van alle deelnemende entiteiten. Om 
te kunnen toetreden tot de opdrachtencentrale verbinden de deelnemende entiteiten zich ertoe een 
toetredingsovereenkomst te tekenen waarbij zij bevestigen het contractueel kader van de 
raamovereenkomst te zullen aanvaarden zodoende dat zij kunnen genieten van de bepalingen en 
voorwaarden die vermeld staan in de opdrachtdocumenten van de huidige opdracht en in de offerte 
van de opdrachtnemer zoals ze goedgekeurd werd door de aanbestedende overheid (o.m. de 
modaliteiten qua prijs, leveringsvoorwaarden, …).  
De aanbestedende overheid verbindt zich ertoe om de deelnemende entiteiten van de 
opdrachtencentrale, gedurende de opdracht, te laten genieten van de bepalingen en voorwaarden die 
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vermeld staan in de opdrachtdocumenten en in de offerte van de aannemer zoals ze goedgekeurd 
werd door de aanbestedende overheid (prijs, leveringsvoorwaarden, …). 
 
Toetreding tot de opdrachtencentrale kan gebeuren tijdens de volledige contractuele looptijd van de 
opdracht (inclusief verlengingen). De opdrachtnemer verbindt zich er dan ook toe om alle contractuele 
verplichtingen in het kader van deze opdracht voor de deelnemende entiteiten die toetreden in de loop 
van de uitvoering te waarborgen, ongeacht de bijkomende aantallen. 
 
De aanbestedende overheid is belast met de organisatie van de aanbestedingsprocedure en treedt in 
dit kader zowel op als opdrachtencentrale, en als deelnemende entiteit. In de rol van 
opdrachtencentrale verzorgt zij de opdrachtdocumenten, de gunning, de sluiting van de overeenkomst 
en vormt ze tevens het aanspreekpunt voor de deelnemende entiteiten en de opdrachtnemer als 
coördinerende partij bij de uitvoering van de opdracht.  
 
De coördinerende rol van de aanbestedende overheid als opdrachtencentrale t.a.v. de deelnemende 
entiteiten blijft beperkt tot verantwoordelijkheid voor het toezicht op de uitvoering van de 
raamovereenkomst in zijn geheel. De deelnemende entiteiten daarentegen zijn verantwoordelijk voor 
de door hen geplaatste bestellingen, het toezicht op de uitvoering van de bestellingen, de ontvangst 
en de betalingen in het kader van de uitvoering van de bestellingen. Elke deelnemende entiteit is 
verplicht minstens één gemachtigde aan te duiden in dit kader.  
 
De aanbestedende overheid zal elke toetreding door een deelnemende entiteit melden aan de 
opdrachtnemer met alle noodzakelijk documentatie (toetredingsovereenkomst, contactgegevens, …). 
Vanaf ontvangst van dit schrijven vangen de contractuele verplichtingen van de opdrachtnemer ten 
aanzien van de entiteit aan.  
 
Voorafgaand aan de bestelling (via de databank) kan de bestellende overheid overleggen met de 
opdrachtnemer over de te bestellen prestaties en de in te zetten middelen. De opdrachtnemer 
adviseert de bestellende overheid bij de keuze en timing naar uitvoering daarvan. Dat voorafgaand 
overleg kan niet worden gefactureerd. 
 
De bestelling omvat minstens de volgende gegevens: 
- locatiegegevens installatie en eerdere afgeleverde attesten  
- omschrijven uit te voeren diensten 
- de uitvoeringstermijnen; 
- de naam (en de contactgegevens) van de bestellende overheid; 
- evt. de in te zetten mensen en middelen (op basis van de eenheidsprijzen); 
- evt. de verdere betalingsmodaliteiten. 
- ondertekende toetreding tot de opdracht door de aanbestedende overheid 
 
De opdrachtnemer moet aandacht hebben en de nodige suggesties leveren voor synergie-effecten om 
de te bestellen prestaties vanuit een zo efficiënt mogelijke visie te benaderen en onnodige hinder en 
uitgaven te vermijden. 
 
De aanbestedende overheid kan niet verantwoordelijk gesteld worden rechtens de andere 
deelnemende entiteiten. Indien de verplichtingen die verbonden zijn aan deze opdracht niet nageleefd 
worden, kunnen de deelnemende entiteiten de sancties die beschreven staan in het bestek opleggen. 
Enkel de instellingen die een beroep doen op de opdrachtencentrale zijn vrijgesteld van de 
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren (artikel 47§2 van de Wet van 17 juni 2016 
inzake overheidsopdrachten). De opdrachtnemer heeft geen toestemming om prestaties uit te voeren 
zoals bedoeld in de opdracht aan een entiteit waarvan de aanbestedende overheid de toetreding en 
identiteitsgegevens niet heeft meegedeeld.  
 
De deelnemende entiteit, niet de aanbestedende overheid, plaatst aldus de bestelling bij de 
opdrachtnemer via de aangestelde gemachtigde. Administratieve en financiële afhandeling gebeurt 
tussen de deelnemende entiteit die de bestelling geplaatst heeft en de opdrachtnemer onderling, 
zonder tussenkomst of verantwoordelijkheid van de aanbestedende overheid.  
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Iedere bestelling gebeurt voor rekening van de deelnemende entiteit die de bestelling plaatst. Een 
door een deelnemende entiteit geplaatste bestelling verbindt voor wat betreft de betaling en 
oplevering enkel de deelnemende entiteit. De aanbestedende overheid kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor eventuele moeilijkheden gerelateerd aan onder meer de betaling, oplevering, uitvoering 
… van een bestelling, tenzij de aanbestedende overheid zelf de besteller is.  
 
Alle briefwisseling met betrekking tot bestellingen dient dan ook gestuurd te worden aan de 
deelnemende entiteit. Bij ieder probleem of geschil in verband met de betalingen, richt de 
opdrachtnemer zich uitsluitend en rechtstreeks tot de bestellende deelnemende entiteit. 
 
Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de opdrachtnemer géén 
exclusiviteitsrecht. Er kunnen gedurende de geldigheidsduur van het contract prestaties, identiek of 
analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, uitgevoerd worden door andere opdrachtnemers. 
De opdrachtnemer kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding. 
 
De te stellen borg heeft betrekking op de globale opdracht. De globale borgstelling bedraagt 5% van 
het oorspronkelijke opdrachtbedrag. Er wordt geen afzonderlijke borg per bestelling gesteld.  
 
Wanneer de bestellende overheid overgaat tot voorlopige oplevering van zijn bestelling, dan wordt 
1/2de van de borgtocht vrijgegeven. Bij het overgaan tot de definitieve oplevering wordt het tweede en 
dus laatste deel van de borgtocht vrijgegeven. 
 

1.2 Duur van de opdracht 
De termijn voor het geven van bestellingen is vastgesteld op 12 kalendermaanden, tot drie maal 
stilzwijgend verlengbaar met 12 kalendermaanden tot een totale maximale duur van de opdracht van 
48 kalendermaanden vanaf de sluiting van het contract. 
 
De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht op te zeggen. De opzeg wordt aan de 
opdrachtnemer betekend tenminste vijftien kalenderdagen voor het verstrijken van een periode van 12 
maanden te rekenen vanaf de sluiting van de opdracht. 
 

1.3 Signalisatie van werken   

1.3.1 Aanvragen van vergunningen voor het plaatsen van signalisatie 
De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat de vergunningen nodig voor het plaatsen van 
de signalisatie dienen aangevraagd te worden aan de beheerders van de wegen. 
De opdrachtnemer dient tijdig (d.w.z. binnen de 30 kalenderdagen na de sluiting van de opdracht) een 
type-vergunningsaanvraagdossier in. Het type-aanvraagdossier bevat o.m. per aard van de weg een 
type-plan van de signalisatie. 
Binnen de 10 werkdagen na verzending van een dienstbevel dient hij per installatie zijn volledig 
vergunningsaanvraagdossier (gestaafd met de nodige bewijsstukken) in. Inzake autosnelwegen dient 
de aanvraag om vergunning te worden gericht aan de bevoegde afdeling van het Agentschap Wegen 
en Verkeer. Nadere instructies (emailadres, …) en/of wijzigingen inzake de termijn of de te verwittigen 
instanties worden tijdens de startvergadering of eerstvolgende overlegvergadering meegedeeld. 
Hiervoor wordt geen bijkomende vergoeding voorzien. Voor alle andere wegen dient de aanvraag te 
worden gericht aan het lokaal bestuur van de plaats waar de werken gelegen zijn.  
Een afschrift van de vergunningsaanvraagdossiers dient door de opdrachtnemer met dezelfde post ter 
kennisgeving gestuurd te worden aan de afdeling die het dienstbevel heeft afgeleverd wat de 
autosnelwegen betreft, en aan de afdeling die het dienstbevel heeft afgeleverd en de bevoegde 
afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer, wat alle andere wegen betreft.  Na het indienen van 
een volledig vergunningsaanvraagdossier kan de uitvoeringstermijn worden verlengd met het aantal 
kalenderdagen, omgezet in werkdagen die verlopen tussen de datum van aanvraag en het afleveren 
van de vergunning door de bevoegde overheid.  

Standaardtekst SB270 versie 4.0 editie 002 
9 

 
 



   
 
De opdrachtnemer stuurt een kopie van de verleende vergunning ter kennisgeving aan de afdeling die 
het dienstbevel heeft afgeleverd wat de autosnelwegen betreft, en aan de afdeling die het dienstbevel 
heeft afgeleverd en de bevoegde afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer, wat alle andere 
wegen betreft. 

1.3.2 Politieassistentie 
In de gevallen waarbij opdrachtnemer taken dient uit te voeren op het wegennet en deze niet in 
synergie kunnen worden uitgevoerd met b.v. het slijpen van lussen of het plaatsen van een installatie 
staat de opdrachtnemer vrij om indien gewenst en in onderlinge afspraak met de politie, assistentie te 
vragen bij de uitvoering van b.v. conformiteitskeuring. 
 
Dergelijke procedure kan plaatsvinden omdat het b.v. veiliger is om zo de keuring uit te voeren dan 
met de gebruikelijke signalisatie. Indien de politie niet over de mogelijkheid beschikt assistentie te 
verlenen tijdens deze keuring dient de opdrachtnemer de noodzakelijke signalisatie te voorzien. 
 
De coördinatie met de politie of met andere aannemers om in samenspraak met hen taken uit te 
voeren, is een last van de aanneming en wordt niet afzonderlijk vergoed.  

1.3.3 Plaatsen van de signalisatie  
De opdrachtnemer staat in voor het plaatsen, ter beschikking stellen en wegnemen van de nodige 
signalisatie. Voor het plaatsen, ter beschikking stellen en wegnemen van de signalisatie voor alle in dit 
bestek opgesomde werken worden afzonderlijke posten voorzien. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van de catalogusposten uit het Standaardbestek 250.  

1.3.4 Werfsignalisatie 6e categorie op autosnelwegen en openbare wegen 
waar de maximum toegelaten snelheid hoger is dan 90 km/u  

Voor de voorschriften inzake de toe te passen signalisatie voor werken van de 6e categorie wordt 
verwezen naar de bepalingen van het standaardbestek 250 versie 3.1 en de dienstorders 
MOW/AWV/2013/213 en MOW/AWV/2015/84. 
 

1.4 Kwaliteitsborging 

1.4.1 Projectorganisatie  
De inschrijver moet een beschrijving maken van de projectorganisatie. Is de opdrachtnemer een 
tijdelijke vereniging dan dient een totaalbeeld van de projectorganisatie gegeven te worden. De 
projectleider, de kwaliteitsverantwoordelijke en de projectuitvoerders moeten zowel naar kwalificatie 
als naar aantal worden aangeduid op één of meerdere organigrammen. De verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de verschillende projectleden moeten in detail omschreven worden. 
 
De aanbesteder eist dat de kwaliteitsverantwoordelijke, aangesteld door de opdrachtnemer, 
voldoende bevoegdheid heeft om: 

• de werken stil te leggen; 
• andere werkwijzen voor te stellen; 
• voorstellen ter verbetering voor te leggen en te laten uitvoeren; 
• audits over de toepassing van het kwaliteitsborgingssysteem te laten uitvoeren. 

3 Uitvoeren van kortstondige interventies op de pechstrook van autosnelwegen of een niet-autosnelweg met een 
snelheidsregime hoger dan 90 km/u (gratis te downloaden op http://wegenenverkeer.be/dienstorders)  
4 “Werfsignalisatie – Werfsignalisatieschema’s 1ste, 5de en 6de categorie op autosnelwegen en wegen > 90 
km/u” van 05.05.2015 (gratis te downloaden op http://wegenenverkeer.be/dienstorders)  
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De kwaliteitsverantwoordelijke moet rechtstreeks aan de gemandateerde van de opdrachtnemer of 
van de tijdelijke vereniging kunnen rapporteren over de vordering van de werken. 

1.4.2 Af te leveren documenten  
De opdrachtnemer moet uiterlijk bij gunning volgende documenten voorleggen aan de aanbesteder: 

• jaar-, week-en dagplanning met een overzicht in chronologische volgorde van de periodieke 
keuringen (zie punt 1.4.3); 

• ijkcertificaten (zie punt 1.5.4); 
• conformiteitsdossiers ( zie punt 1.6.2); 
• verlenging van goedkeur van een installatie bij de uitvoering van een periodieke keuring (zie 

punt 1.7.2); 
• verslag van afkeur van een installatie, waarin alle gebreken of tekortkomingen vermeld zijn 
• handleiding van de databank (zie punt 1.9.3.9); 
• verslagen van ijkingen, periodieke keuringen, controle vaste installatie en 

conformiteitskeuringen dienen afgeleverd te worden binnen de 10 werkdagen na uitvoering 
van de controle door de inschrijver. 

 
De opdrachtnemer moet (maandelijks) volgende zaken, via mail, rapporteren aan de betrokken 
projectingenieurs: 

• tijdigheid uitvoering dienstbevelen; 
• lijst van openstaande averijen / lijst openstaande offertes averijen. 

1.4.3 Jaar-, week- en dagplanning 
De opdrachtnemer geeft de volgende gegevens online in als afspraken in een online agenda. 

- ruwe jaarplanning; 
- weekplanning; 
- dagplanning; 
- uitgevoerde werken; 
- weerverlet; 
- jaarlijks verlof. 

 
De afspraken voor de ruwe jaarplanning geven per installatie of per regio, aan in welke periode de 
periodieke keuringen zal plaatsvinden. 
 
Het ingeven van de afspraken voor week- en dagplanning gebeurt, ten laatste de dag van aanvang, 
naar keuze van de leidend ambtenaar, 

- ofwel vóór 8h00 rechtstreeks in de online agenda van de overheid (bv. Google Agenda) 
- In het geval de afspraken niet rechtstreeks in de online agenda van de overheid worden 

ingegeven, maar via een door de opdrachtnemer gedeelde agenda, moeten de gegevens 1 
uur vroeger beschikbaar zijn om tijdige synchronisatie toe te laten: dus vóór 7h00 i.p.v. vóór 
8h00. 

 
De afspraken voor week- en dagplanning geven per dag de installaties waarvoor werken gepland zijn 
of in het verleden uitgevoerd zijn. De overheid zal de afspraken laten opsplitsen in aparte afspraken 
per provincie. 
De titels van de afspraken zullen als het volgt worden opgebouwd: Afkorting toezichter – 
installatienummer – provincie - Locatie b.v. JOV - 006A2 - Antwerpen – N180 Noorderlaan met 
Groenendaallaan. 
 
Binnen de 2 werkdagen worden geplande werken, die uitgevoerd zijn, als uitgevoerd gemarkeerd en 
worden geplande werken die niet zijn uitgevoerd, enerzijds aangepast dat duidelijk is dat en bepaald 
werk niet uitgevoerd kon worden en anderzijds vervolgens opnieuw ingepland op een nieuwe datum. 
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Afspraken voor geplande werken worden anders ingekleurd dan afspraken voor uitgevoerde werken. 
Daarnaast worden ook afspraken voor geplande en uitgevoerde conformiteitskeuringen anders 
ingekleurd dan afspraken voor het plannen en uitvoeren van periodieke keuringen. 

1.4.4 Opvolgingsvergadering 
Om op een regelmatige basis (typisch 1 maal per kwartaal), af te stemmen met de leidend ambtenaar, 
en in functie van noodzaak, vinden opvolgingsvergaderingen plaats. Van deze vergaderingen wordt 
telkens een verslag gemaakt.  
Dit verslag wordt kort na de vergadering, mits eventueel onderling afgestemde aanpassingen door 
beide partijen goedgekeurd. De inhoud van dit verslag is bindend. Het actief deelnemen aan deze 
vergaderingen alsook het maken van het verslag is een last van de aanneming (taak van de 
dienstverlener) en wordt niet afzonderlijk vergoed. 

1.4.5 Kwaliteitshandboek  
Hiertoe voegt de inschrijver het bestaande kwaliteitshandboek toe. Daarnaast kan ten allen tijde, op 
vraag van de aanbestedende Overheid, inzicht gevraagd worden in de procedures en instructies 
waarvan gebruik gemaakt wordt om de kwaliteit gedurende de uitvoering van de taken te garanderen. 
 
Het betreft onder meer:  

- Procedure ijkingen 
Voor elk type toestel waarop dit bestek betrekking heeft, beschrijft de inschrijver in deze 
bijlage de te volgen ijkingsprocedure (volledige afhandeling) inclusief de door de bevoegde 
Metrologische dienst goedgekeurde meetmethodes die worden toegepast en al de gebruikte 
documenten. 

- Procedure conformiteitskeuringen / controle vaste installatie 
Voor elk type installatie waarop dit bestek betrekking heeft beschrijft de inschrijver in deze 
bijlage de te volgen procedures voor de verschillende conformiteitskeuringen / controles vaste 
installatie (volledige afhandeling) inclusief de door de bevoegde Metrologische dienst 
goedgekeurde meetmethodes die worden toegepast en al de gebruikte documenten, foto’s en 
sjablonen in de conformiteit dossiers. 

- Procedure periodieke keuringen 
Voor elk type installatie waarop dit bestek betrekking heeft, beschrijft de inschrijver in deze 
bijlage de te volgen procedures voor de periodieke keuringen inclusief de door de bevoegde 
Metrologische dienst goedgekeurde meetmethodes die worden toegepast en al de gebruikte 
documenten, foto’s en sjablonen in het conformiteit dossier. 

 
Deze bijkomende informatie dient op vraag van de aanbestedende overheid kosteloos ter beschikking 
worden gesteld. 
 

1.5 Meldpunt en oproepprocedure  
Voor het melden van noodzakelijke tussenkomsten (averijen) zal de opdrachtnemer een meldpunt ter 
beschikking stellen. Dit meldpunt zal bestaan uit: 

• een e-mailadres waarop, problemen kunnen gemeld worden. 
 
Het e-mailadres en het aansluitnummer van de telefoon moeten binnen de 30 kalenderdagen volgend op 
de sluiting aan de leidend ambtenaar schriftelijk medegedeeld worden. Elke eventuele verandering van dit 
adres en aansluitnummer dient eveneens schriftelijk medegedeeld te worden en dit ten minste 7 
kalenderdagen vooraleer het oude nummer vervalt. Dit meldpunt is een last van de aanneming en wordt 
niet afzonderlijk vergoed. 
 
Het melden van een averij zal in principe gebeuren door de afgevaardigden van de leidende ambtenaar of 
het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum (verder: “VTC”) van de afdeling Verkeerscentrum (verder: “VC”) 
van het Agentschap Wegen en Verkeer. 
Na een oproep dienen de volgende terugmeldingen te gebeuren door de opdrachtnemer: 
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• Indien een keurder ter plaatse gaat, wordt een telefonische of digitale (via de beschikbare 

toepassing; website of services) terugmelding gedaan aan het VTC na het uitvoeren van de 
keuring. Het tijdstip van aankomst en de toestand van de installatie met een verduidelijking van het 
probleem worden gemeld. Mogelijke toestanden zijn: 

o Conformiteitskeuring / controle vaste installatie, ijking afgewerkt 
o Conformiteitskeuring / controle vaste installatie, ijking niet af kunnen werken; 
o tussenkomst andere opdrachtnemer noodzakelijk. 

  
In aanvulling aan de elektronische terugmelding blijft telefonische terugmelding verplicht in het geval dat het 
probleem nog verdere navolging nodig heeft (vb. interventie nodig van andere aannemer)  
De telefoon- en mobiele internetkosten worden niet afzonderlijk vergoed. 

1.6 Veiligheidsvoorschriften voor personeel dat werkt aan of in de 
omgeving van elektrische installaties  

Alle personeelsleden van hoofd- en onderaannemers die ingezet worden voor uitvoering van werken 
aan EM-installatie van het Agentschap Wegen en Verkeer, moeten minstens in het bezit zijn van een 
BA4-attest (volgens AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Dit houdt in dat ze 
een opleiding volgden over de risico’s verbonden aan werken aan elektrische installaties. Ze staan 
permanent onder toezicht van een vakbekwaam persoon met een BA5-attest. 
Alle personeelsleden van hoofd- en onderaannemers die als elektricien daadwerkelijk moeten werken 
aan kunstwerken, moeten in het bezit zijn van een BA5-attest. Deze personen kunnen zelf de gevaren 
verbonden aan werken aan elektrische installaties inschatten en de nodige maatregelen bepalen. 
Naast het BA5-attest bezitten de elektriciens een getuigschrift dat zij met succes een specifieke 
opleiding voor schakelen in HS-cabines en/of LS-cabines volgden bij een erkend keuringsorganisme. 
Verder beschikken ze over een technisch diploma A2 of gegradueerde in de elektronica, elektriciteit of 
elektromechanica.   
De bekwaamheid van deze personeelsleden wordt bepaald door hun werkgever, die hen eveneens 
het BA4- of BA5-attest verstrekt. 
In het BA4- en BA5-attest staat duidelijk beschreven voor welke specifieke taken en soorten installatie 
het attest geldt.  
Mogelijke opdrachten zijn : het plaatsen, herstellen of wijzigen van  

• de aansluiting op LS- of HS-installaties  
• verkeerslichten, wegverlichting, andere signalisatie 
• veranderlijke signalisatie 

De elektricien heeft de bekwaamheid om elektrische schema's te lezen en te interpreteren, zelfstandig 
herstellingen en aanpassingswerken aan elektrische installaties uit te voeren en allerhande 
schakelingen op HS- en LS-uitrusting te doen. 
Conform AREI art. 266: Werken aan elektrische installaties, staat de elektrische installatie onder de 
verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke, en worden de werkzaamheden uitgevoerd 
onder leiding van een werkverantwoordelijke. Zij treffen in gemeenschappelijk akkoord schikkingen 
voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden. De werkverantwoordelijke en de 
installatieverantwoordelijke kunnen één en dezelfde persoon zijn. 
Het is aan de opdrachtnemer om te controleren of alle personeel dat aan of vlakbij een elektrische 
installatie werkt, voldoende bekwaam is en de nodige opleiding en instructies heeft gekregen. De  
opdrachtnemer moet tijdens de werken, ter plaatse, steeds een lijst kunnen voorleggen met de 
aanwezige personeelsleden en hun attesten.  
Bij werkzaamheden aan of in de omgeving van elektrische installaties, zijn eveneens de bepalingen 
van de Welzijnswet van 4 augustus 1996, Hoofdstuk IV, Afdeling 1: Werkzaamheden van werkgevers 
of zelfstandigen van buitenaf, van toepassing. Hierin worden zowel de verplichtingen van de 
aanbesteder, als van de contractuele aannemers vastgelegd m.b.t. de coördinatie van de 
werkzaamheden, opdat deze in veilige omstandigheden zouden kunnen worden uitgevoerd.  
De aanbesteder is er toe gehouden aannemers te weren die de bepalingen van de Welzijnswet van 4 
augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten, met het oog op de bescherming van de werknemers, niet 
naleven.  
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De aanbesteder maakt de risico’s kenbaar via het veiligheids- en gezondheidsplan bijgevoegd bij het 
bestek. 

1.7 Bijzondere uitvoeringsmodaliteiten  

1.7.1 Minder-hinder maatregelen  

1.8.1.1 Tijdsvensters 
Om de verkeershinder te beperken kunnen de vergunningen afgeleverd door de wegbeheerder 
“tijdsvensters” opleggen: de werken dienen uitgevoerd tussen een in de vergunning bepaald beginuur 
en einduur. Deze begin- en einduren dienen strikt te worden nageleefd.  
Om de verkeershinder te beperken worden de “tijdsvensters” voor werken met inname van één 
rijstrook beschreven in de dienstorder MOW/AWV/2010/55 opgelegd.  
 
Deze tijdsvensters worden verder aangevuld met de hiernavolgende tijdsvensters:  
 
Per kwartier dat de opdrachtnemer te vroeg de weg inneemt voor de uitvoering van de werken 
of het einduur overschrijdt, wordt een straf opgelegd overeenkomstig artikel 45 van het KB van 
14.01.2013. 
Er wordt bovendien opgemerkt dat er op verschillende locaties in het Vlaamse Gewest spitsstroken 
werden aangelegd. In de looptijd van het contract komen er mogelijks nog bij. Het is steeds verboden 
een spitsstrook in te nemen op het moment dat deze opengesteld is, ongeacht de tijdsvensters. 
 

1.7.2 Werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en 
andere producten door middel van leidingen  

De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het KB van 21 september 1988 betreffende de 
voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van Werken in de 
nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen 
en het KB van 20 juni 2007 tot wijziging van voornoemd KB van 21 september 1988. De 
opdrachtnemer treedt in het kader van dit KB zowel op in hoedanigheid van ontwerper als van 
aannemer. Deze taak is te beschouwen als een last van de aanneming en wordt niet afzonderlijk 
vergoed. 
 

1.8 Bepalingen inzake averijen  
Voor de conformiteitskeuring / ijking van een averij, voor installaties in beheer van het Agentschap 
Wegen en Verkeer wordt geen dienstbevel aan de opdrachtnemer overgemaakt. De oproepfiche 
vanuit AbbaMelda geldt als dienstbevel en doet de uitvoeringstermijn starten.  
Wanneer de opdrachtnemer foto’s neemt van de averij en/of de herstelling, dan laadt hij deze zelf 
rechtstreeks op in AbbaMelda. De praktische modaliteiten hieromtrent worden tijdens de uitvoering 
van de opdracht toegelicht worden.  
De gedetailleerde offerte/kladstaat volgens de posten van de samenvattende opmetingsstaat voor de 
herstelling van averijen worden ingediend binnen 5 werkdagen te rekenen vanaf de melding vanuit 
AbbaMelda. Deze offerte moet ingediend worden in elektronische vorm, d.w.z. in pdf-formaat, 
vergezeld van de versie in Word of Excel waarin eventuele opmerkingen of toelichtingen zijn 
opgenomen 
De betaling van een averij geschiedt per averij. De factuur wordt elektronisch ingediend in pdf en 
Word of Excel en dit binnen de 30 kalenderdagen na de definitieve herstelling van de averij. Indien de 
factuur binnen de 14 kalenderdagen wordt overgemaakt na de oproep aan de aannemer voor de 
herstelling van de averij, kan de projectingenieur of zijn afgevaardigde beslissen om de stap van het 

5 “Beperking van de verkeershinder en bijhorende onveiligheid bij werken op autosnelwegen” van 27.10.2010 
(gratis te downloaden op http://www.wegenenverkeer.be/documenten/dienstorders-en-omzendbrieven.html ) 
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overmaken van de offerte eventueel over te slaan. In dat geval dient de elektronisch overgemaakte 
pdf (één enkel document) volgende items te bevatten:  

• de factuur; 
• een detaillering van de kosten volgens de posten van het bestek; 
• een detailberekening van de toegepaste herziening; 
• de hierboven bij de offerte gevraagde foto’s; 
• foto’s van tijdens (minimum 2) en na herstelling (minimum 2 die toelaten om een totaalbeeld 

van de herstelling te krijgen. 

Het opmaken van hoger vermelde elektronische documenten is een last van onderhavige opdracht 

   

1.9 Meldingsplicht   

1.9.1 Meldingsplicht aan de aanbesteder 
De opdrachtnemer is verplicht minstens drie weken voor de aanvang van de werken zijn planning ter 
goedkeuring aan de leidend ambtenaar voor te leggen. Deze verplichting geldt ook voor de 
opdrachten van categorie 6.  
De planning vermeldt:  

• de aard van de werken; 
• de plaats waar de werken zullen worden uitgevoerd (weg, kilometerpunten, rijrichting); 
• de hinder die zal worden veroorzaakt (inname van het aantal rijstroken, al dan niet op de 

pechstrook, voorziene signalisatie); 
• het aanvangstijdstip van de werken (inclusief het opstellen van de werfsignalisatie); 
• het verwachte tijdstip van het beëindigen van de werken;  
• het telefoonnummer waarop de werfleiding kan worden bereikt.  

Elke wijziging aan de planning wordt door de opdrachtnemer onmiddellijk en voorafgaand aan de 
uitvoering van de gewijzigde planning aan de leidend ambtenaar meegedeeld. 
 
Contactgegevens aanbesteder 
VWT (in Brussel)   
Telefoon 02/553 78 01 
e-mail:   verkeer.wegsystemen.telematica@mow.vlaanderen.be 
 
VWT (in Gent) 
Telefoon 09/276.28.00 
 
VWT (in Antwerpen)  
Telefoon 03/224 66 11 

1.9.2 Meldingsplicht aan het VC en het VTC  
De opdrachtnemer is verplicht het VC in te lichten over de geplande werken op autosnelwegen, alsook 
op de N16, N31, N44 en N49, uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de werken.  
Per email wordt meegedeeld:  

• de aard van de werken; 
• de hinder die zal worden veroorzaakt (inname van het aantal rijstroken, al dan niet op de 

pechstrook, voorziene signalisatie); 
• het aanvangstijdstip van de werken (inclusief het opstellen van de werfsignalisatie); 
• het verwachte tijdstip van het beëindigen van de werken;  
• het telefoonnummer waarop de werfleiding kan worden bereikt.  
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• de uitvoering van de werken dient per email bevestigd te worden, uiterlijk voor 8.00 uur ’s 

morgens, de dag zelf van de aanvang van de werken en dit zowel bij het VC, als bij de directie 
van de aanbesteder.  

Bijkomend wordt het VC 10 minuten voor aanvang en onmiddellijk na beëindiging van de 
werkzaamheden telefonisch verwittigd (7d/7d, 24u/24u).  
Voor metingen, werken en testen uit te voeren op installaties die op afstand bewaakt worden, is de 
opdrachtnemer verplicht het VTC van het Agentschap Wegen en Verkeer 10 minuten voor aanvang 
van de werken en na het beëindigen van de werken telefonisch in te lichten. 
 
Contactgegevens van het VC:  
Telefoon: 03/443 63 69 
Email:   dispatcher.verkeerscentrum@vlaanderen.be    
 
Contactgegevens van het VTC 
Telefoon:  03/443 63 31 
e-mail:   VTC.meldingen@vlaanderen.be 
 
Bij aanvang van de opdracht zal in overleg met de opdrachtnemer en alle betrokken partijen bepaald 
worden aan welke van bovenvermelde communicatiekanalen prioriteit gegeven moet worden. 

1.10 Veiligheidscoördinatoren  
De aandacht van de opdrachtnemers wordt gevestigd op het KB van 25.01.2001 betreffende de 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS van 07.02.2001). 
De coördinator-ontwerp [X33.1] en coördinator-verwezenlijking voor onderhavige aanneming zijn 
aangeduid door de aanbesteder.  Deze opdracht werd toegewezen aan [X33.2] de firma Probam NV, 
Korte Keppestraat 7 bus 51, 9320 Erembodegem. Het veiligheids- en gezondheidsplan, opgemaakt 
door de coördinator-ontwerp is bij het bestek gevoegd. 
De opdrachtnemer wordt erop gewezen dat hij verplicht is te voldoen aan de voorwaarden van dit 
veiligheids- en gezondheidsplan. Hiertoe voegt de inschrijver bij zijn offerte een document dat verwijst 
naar het VGP en waarin hij beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te 
houden met dat VGP (zie bijlage aan het bestek). 
De kosten voor de bijkomende uitrusting en/of werken die geëist worden in het veiligheids- en 
gezondheidsplan van de coördinator ontwerp zijn een last van de aanneming. De kostprijsberekening 
en andere gegevens die gevraagd worden in het veiligheids- en gezondheidsplan moeten bij de 
inschrijving gevoegd worden. Hiertoe voegt de inschrijver bij zijn offerte een afzonderlijke 
prijsberekening in verband met de, door het VGP bepaalde, preventiemaatregelen en –middelen, 
inbegrepen de buitengewone persoonlijke beschermingsmaatregelen en-middelen (zie bijlage aan het 
bestek). 

1.11 Verwerking persoonsgegevens  
Het VC groepeert alle taken die te maken hebben met het operationele verkeers- en tunnelbeheer op 
de Vlaamse hoofdwegen. Als permanentiedienst voor meldingen van storingen en averijen 
ondersteunt het VC ook het technisch management van de wegbeheerder. 
Het VC houdt toezicht op het goed functioneren van de elektromechanische installaties van het 
Vlaams Gewest bij snelwegen, gewestwegen en waterwegen zoals bijvoorbeeld verkeerslichten, 
wegverlichting, dynamische signalisatie, sluizen en pompen. Het VC registreert defecten en averijen, 
geeft opdracht tot herstelling en begeleidt nadien de technische diensten bij hun 
herstellingswerkzaamheden. 
Het VC verzekert een permanente dienstverlening door op te treden als meldkamer voor alle storingen 
en defecten aan de technische apparatuur die opgesteld staat op of langs gewest- en autosnelwegen 
en in een aantal gevallen ook langs waterwegen in Vlaanderen. Alle oproepen naar en vanuit het VC 
worden geregistreerd en opgenomen om de werking te optimaliseren en een vlotte afhandeling van 
alle oproepen te garanderen.  
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Dit gebeurt conform aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: “AVG”, Vo. 
2016/679) en de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018. 
Tot aan de inwerkingtreding van de AVG op 25/05/2018 was deze praktijk (toen ingedeeld bij het 
Vlaams Tunnelcentrum) aangegeven bij de toenmalige Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer (CBPL, de zgn. 'Privacycommissie') middels de aangifte VT005074143 
m.b.t. het verzekeren van de dienstverlening van de bewakings- en meldkamer van het Vlaams 
Tunnel- en Controlecentrum.  
Sinds de inwerkingtreding van de AVG is de opname van alle inkomende en uitgaande oproepen van 
het VC (inbegrepen het registreren van videobeelden voor controle en opvolging van wegenwerken) 
onderhevig aan een inschrijving in het Verwerkingenregister van het Agentschap Wegen en Verkeer. 
Deze vroegere aangifte en alle andere informatie betreffende het verwerken van persoonsgegevens 
kan worden teruggevonden u terug vinden op https://wegenenverkeer.be/algemene-
gebruiksvoorwaarden. 
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2. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN 
DE WET VAN 17.06.2016 INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN 
(WET 2016) (BS 14.07.2016) 

Art. 35 Keuze van de procedure  
De opdracht wordt geplaatst bij wijze van een openbare procedure . 

Art. 43. Raamovereenkomsten   
§1. Afnemende overheden. 
Deze opdracht is een raamovereenkomst. 
 
Deze opdracht is eveneens een opdrachtencentrale, waarvan volgende entiteiten kunnen afnemen:  

- alle entiteiten van het Agentschap Wegen en Verkeer  
- andere overheden, te weten een gewest,  een provincie, een stad, een gemeente, de politie 

(federaal en lokaal) of een derde. 
 
§2. Duur van de raamovereenkomst. 
12 kalendermaanden, behoudens uitdrukkelijke opzeg drie maal stilzwijgend verlengbaar met een 
termijn van 12 kalendermaanden tot een totale duurtijd van maximaal 48 kalendermaanden. 
 
Deze termijn vangt aan op de dag na verzending van de sluiting van de opdracht, tevens algemeen 
aanvangsbevel van de opdracht.  
 
De opdrachtnemer heeft gedurende de duur van de opdracht geen exclusiviteitsrechten. 
De aanbesteder heeft het recht om, tijdens de duur van de opdracht, een derde opdrachtnemer aan te 
stellen om prestaties vervat in deze opdracht uit te voeren. 
 
§3 Aantal ondernemers. 
Deze raamovereenkomst wordt afgesloten met één ondernemer. 
 

Art. 53  Technische specificaties  
1. Technische specificaties  
De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat, naast onderhavige bestektekst en naast de 
wettelijke en reglementaire voorschriften tevens de volgende documenten op deze opdracht van 
toepassing zijn:  

 
1. De technische hoofdstukken (hoofdstuk 40 tem 53) van het Standaardbestek 270 versie 4.0; 

 
2. De reglementen van de verdeler van elektrische energie;  

 
3. Omzendbrieven, dienstorders en dienstnota’s:  
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LI 94/86 Technische voorschriften betonstaal voor voorspanstaal. 15.09.19944 

MOW/2006/01 Berekenen van de uurkost van aannemersmaterieel volgens de 
kostenschaal CMK-2003. 

15.09.2006 

MOW/AWV/2010/5 Beperking van verkeershinder en bijhorende onveiligheid, bij 
werken op autosnelwegen.  

27.10.2010 

MOW/AWV/2013/21 Uitvoeren van kortstondige interventies op de pechstrook van 
een autosnelweg of een niet-autosnelweg met een 
snelheidsregime hoger dan 90 km/h. 

04.12.20136 

MOW/AWV/2015/8 Werfsignalisatie - Werfsignalisatieschema's 1ste, 5de en 6de 
categorie op autosnelwegen en wegen > 90 km/u. 

05.05.2015 

MOW/AWV/2019/4 Toepassing Standaardbestek 250 versie 4.1. 17.05.20196 

 
4. Andere documenten: 

• De technische voorschriften van Probeton en van OCBS7;  
• De goedkeuringsleidraden Butgb. Sector burgerlijke bouwkunde4;  

 
Hiërarchie van de documenten 
Ingeval van tegenstrijdigheden tussen het bestek, de standaardbestekken en de andere hierboven 
vermelde documenten, heeft het bestek steeds voorrang.  
 
2. Plannen  
Voor deze opdracht zijn de volgende plannen van toepassing:  

- Voor het geval de opdrachtnemer belast zal worden met de opmaak van de 
conformiteitskeuringsplannen zullen de oude digitale plannen, in het geval deze ter 
beschikking zijn, samen met het dienstbevel aan de opdrachtnemer ter beschikking worden 
gesteld. 

Art. 56  Varianten en opties 
1° Vrije varianten 
Vrije varianten zijn niet toegelaten.  

Art. 67, 68 & 69. Uitsluitingsgronden 
De inschrijver verklaart op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) of hij zich al dan 
niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in artikel 67 t.e.m. 69 van de Wet 2016. Zie 
artikel 73 van de Wet 2016 voor meer informatie over het UEA. 

Art. 67. Verplichte uitsluitingsgronden   
De verplichte uitsluitingsgronden opgenomen onder art. 67 Wet 2016 zullen worden gecontroleerd in 
hoofde van alle personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van 
de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben. 
 
In afwijking op het Standaardbestek 270, versie 4.0 dient de inschrijver hiertoe voor opdrachten 
waarvan de geraamde waarde lager ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking geen 
uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie 
of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene 
niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in artikel 67 van de Wet 2016 en artikel 61 van 
het KB Plaatsing 2017 meer toe te voegen aan de offerte. 

6 Op te vragen bij de aanbesteder.  
7 Te downloaden op http://qc.aoso.vlaanderen.be/nl/normes 
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De door de inschrijver ingediende offerte geldt als verklaring op eer. De aanbesteder verzoekt de 
inschrijver aan wie zij overweegt de opdracht te gunnen, voor de gunning van de opdracht, dit 
uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document over te maken. 

Art. 69. Facultatieve uitsluitingsgronden  
De facultatieve uitsluitingsgronden opgenomen onder artikel 69 van de Wet 2016 zullen worden 
gecontroleerd in hoofde van alle personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 
controlebevoegdheid hebben. 
 
Hiertoe dienen van deze personen volgende bewijsstukken aan de offerte te worden toegevoegd: 
- een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke 

instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst. 

Art. 81. Gunningscriteria     
De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld rekening houdend met de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding. 
 
Voor de aanwijzing van de economisch meest voordelige regelmatige offerte wordt rekening 
gehouden met navermelde gunningscriteria: 
 
Criterium 1: het inschrijvingsbedrag/het rangschikkingsbedrag: (55 punten) 
 
De inschrijver dient bij het opmaken van zijn eenheidsprijzen rekening te houden met de voorwaarden 
gesteld in het Veiligheids- en Gezondheidsplan van de veiligheidscoördinator. 
 

Het inschrijvingsbedrag wordt berekend door de eenheidsprijzen aangeduid door de inschrijver voor 
de verschillende posten van de  samenvattende opmeting te vermenigvuldigen met de 
overeenstemmende hoeveelheden bepaald door de aanbesteder en de BTW toe te voegen. 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃ℎ − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃ℎ
� 

 
In deze formule is: 

• S de score van de te bepalen inschrijver; 
• P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = [X58.2]; 
• Pl de prijs van de laagste regelmatige inschrijver; 
• Ph de prijs van de hoogste regelmatige inschrijver; 
• Px de prijs van de te bepalen inschrijver. 

 
Criterium 2: De kwaliteit van de dienstverlening (15 punten) 
Dit criterium omvat de beschikbaarheid, flexibiliteit, ervaring en het opleidingsniveau van het 
personeel dat met de uitvoering van de voorliggende opdracht zal belast worden. Deze informatie 
wordt verstrekt in bijlage 5 en moet toelaten volgende zaken te evalueren: 

− kennis en ervaring van het ter beschikking gestelde personeel en het overzicht van de taken 
in eigen beheer zullen uitgevoerd worden  (3 punten); 

− flexibiliteit waarmee meerdere opdrachten gelijktijdig worden aangepakt (3 punten); 
− de manier waarop verlofperiode overbrugd wordt en ziek personeel vervangen wordt (3 

punten); 
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− de manier / termijn waarop / waarbinnen opmerkingen uit vorige audits van Belac behandeld 

werden (6 punten). 
 

 
Bij de beoordeling van dit criterium wordt rekening gehouden met het personeel dat daadwerkelijk ter 
beschikking van het project zal gesteld worden. 
 
Criterium 3: De efficiëntie van de databank naar alle verschillende gebruikers (maximum 15 
punten) 
Dit criterium omvat een beknopte maar de toch volledige weergave van de databank, zoals deze werd 
beschreven in dit bestek. Deze beoordeling gebeurt op basis van de informatie ter beschikking gesteld 
in dit opzicht in bijlage 8. Deze verstrekte informatie moet toelaten om volgende zaken te evalueren: 

− De duidelijkheid -overzichtelijkheid waarin de gegevens zullen kunnen worden opgezocht (4 
punten) 

− De doorlooptijd (aantal klikken) om bepaalde gegevens op te vragen (4 punten) 
− Bijkomende functionaliteiten die het beheer of de werking verbeteren, vergemakkelijken (3 

punten) 
− Het waarborgen/ organiseren dat de data in de databank maximaal up tot date is (4 punten). 

 
Criterium 4: meetmethode voor inductieve lussen (12 punten) 
Dit criterium omvat de gebruikte en door de bevoegde Metrologische dienst goedgekeurde methodiek 
voor de periodieke keuring van de inductieve lussen in de rijbaan. Deze beoordeling gebeurt op basis 
van de informatie ter beschikking gesteld in dit opzicht in bijlage 7. Deze verstrekte informatie moet 
toelaten om volgende zaken te evalueren: 

− Beschrijving van de impact voor de installatie, het wegdek, de weggebruiker en de tijdsduur 
van de uit te voeren meetmethode (10 punten).  

− Beschrijving van de werkwijze hoe de dienstverlener te werk zal gaan om de hinder zo 
minimaal mogelijk te houden, in het kader van de Minder-Hinder bij de uitvoering van 
periodieke keuringen / meetmethode voor inductieve lussen (2 punten). 

Bovendien dient de dienstverlener bij zijn inschrijving een verklaring toe te voegen, over een in de 
accreditatie opgenomen meetmethode te beschikken uiterlijk bij de gunning van de opdracht.  
 
Criterium 5: Minder Hinder (3 punten) 
Dit criterium omvat de beschrijving van de werkwijze hoe de dienstverlener te werk zal gaan om de 
hinder zo minimaal mogelijk te houden, in het kader van de Minder-Hinder bij de uitvoering van de 
periodieke keuringen en conformiteitskeuringen / controle vaste installatie, bijlage 6 (3 punten) 
 
De inschrijver maakt een voldoende gedetailleerd PVA op, doch beperkt tot maximaal 5 pagina’s A4 
(excl. technische documentatie), eventueel aangevuld met relevant grafische materiaal. 
Het PVA maakt integraal deel uit van de goedgekeurde offerte en dient bij de uitvoering steeds gevolg 
te worden. het bestuur behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor om tussen te komen in de 
voorgestelde werkwijze uit het PVA en eventueel wijzigingen aan te brengen tijdens de uitvoering van 
de dienstverlening. 
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3. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK 

BESLUIT VAN 18.04.2017 PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE 
SECTOREN (KB PLAATSING) (BS 09.05.2017) 

Art. 25  Prijsweergave 

De tekst onder dit artikel in het Standaardbestek 270, versie 4.0 wordt integraal vervangen door de 
onderstaande bepaling.  

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat enkel het totale offertebedrag voluit 
geschreven dient te worden, en dat de eenheidsprijzen met maximaal 2 cijfers na de komma dienen 
opgegeven te worden. 

Art. 26 §1  Prijsvaststelling  
Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst. 

Art. 30 §1  Intellectuele eigendomsrechten  
Op deze opdracht zijn de volgende intellectuele eigendomsrechten of gebruikslicenties van 
toepassing:  

• Databank: 
De gegevens die opgeslagen zijn in de databank blijven of worden op het einde van het 
contract automatisch en zonder verhaal eigendom van de aanbestedende overheid. De 
aanbestedende overheid verkrijgt op het einde van het contract automatisch en zonder 
verhaal tevens de volle intellectuele en operationele eigendom over de structuur van de 
databank. Er wordt voor deze eigendomsoverdracht geen afzonderlijke vergoeding betaald. 
Deze kost dient te zijn inbegrepen in de prijs. 

Art. 32 §1  Elementen die in de prijzen begrepen zijn  
Onverminderd hetgeen bepaald is in het standaardbestek 270 versie 4.0 dienen de hierna volgende 
elementen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht te zijn inbegrepen:  

• de aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van de 
intellectuele eigendomsrechten waarvan de opdrachtnemer niet de eigendomsrechten heeft 
(artikel 30§1 van het KB  Plaatsing 2017);  

• de coördinatie en overleg met alle betrokken partijen (politiezones, gemeenten, bedrijven, …) 
vóór en tijdens de werken; 

• de kilometerheffing “Viapass” voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton; 

 
De posten van de  samenvattende opmeting omvatten, behalve uitdrukkelijk tegenstrijdige vermelding 
in het bestek, alle aanvullende werkzaamheden die nodig zijn om dit werk te realiseren, zelfs indien 
hiervoor in de  samenvattende opmeting geen posten voorzien zijn.  
De plannen, het bestek en de  samenvattende opmeting vullen elkaar aan. 
Het feit dat zekere elementen of werken als deel uitmakend van de opdracht aangeduid zijn in zekere 
van deze documenten, maar niet in alle, is geen tegenspraak en vermindert in niets de verplichtingen 
van de opdrachtnemer in zijn opdracht te voorzien in de voorwaarden vermeld in voorgaande alinea. 

Art. 67  Financiële en economische draagkracht  
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemer van werken, tonen de 
inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan met het volgende document / de 
volgende documenten:  
1) het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s of, in voorkomend geval, een 

bankverklaring (conform het model zoals bijgevoegd in bijlage 11 bij het KB Plaatsing 2017). 
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Art. 68  Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de 
inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door: 
 
1) De noodzakelijke stukken aan te leveren die aantonen dat de inschrijver over de verreiste 

accreditatie beschikt om alle noodzakelijke handelingen conform de modelgoedkeuringen uit te 
mogen voeren (Bijlage 2) 

2) Een lijst van gelijkaardige dienstverleningen waarbij -  gedurende één van de afgelopen laatste 
drie jaar – minimaal 1/3 van de ijkingen, conformiteitskeuringen / controle vaste installatie en van 
de periodieke keuringen werden uitgevoerd. Concreet dient de inschrijver aan te kunnen tonen 
dat hij in het verleden op jaarbasis 300 (periodieke keuringen en ijkingen bij elkaar gerekend) 
gelijkaardige opdrachten uitvoerde op één of meerdere van de toestellen en installaties deel 
uitmakende van dit bestek. 

3) een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in 
onderaanneming wil geven. 

Art. 77. Vorm van de offerte  
Indien een UEA bij de offerte dient te worden gevoegd, en er wordt gebruik gemaakt van de  
UEA-tool (https://uea.publicprocurement.be), worden de inschrijvers verzocht het bij de  
aankondiging gevoegde UEA in Xml-formaat te vervolledigen via de UEA-tool en het  
ingevulde UEA vervolgens in Pdf-formaat op te laden samen met de andere  
offertedocumenten. Let wel, het UEA dient niet afzonderlijk te worden getekend, maar zal  
samen met de andere offertedocumenten worden getekend via de elektronische handtekening die 
op het indieningsrapport wordt aangebracht. 

Art. 78. Inhoud van de offerte  
1. Samenstelling van de inschrijving  

Een regelmatige inschrijving omvat een inschrijvingsbiljet, een  inventaris en de bijlagen zoals 
opgesomd onder de paragraaf “Onderrichtingen inzake de bijlagen”.   
De inschrijving wordt voorzien van een algemene inhoudstafel waarop de nummers van alle bijlagen 
worden vermeld. Elke bijlage wordt in de e-Tenderingapplicatie opgeladen als afzonderlijk document 
met uitdrukkelijke vermelding van het volgnummer van de bijlage in de titel (de titel mag enkel bestaan 
uit de vermelding “bijlage” en het volgnummer van de bijlage).  
Eventuele bijkomende bijlagen worden in een afzonderlijk deel opgeladen en doorlopend genummerd. 
In de inschrijving worden tevens duidelijk de contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-
mailadres) van de contactpersoon van de inschrijver vermeld. 
De inventariswordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit 
bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden 
aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.  

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. 
Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij 
tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van 
de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige.  
Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op: 
http://www.expertisebetonenstaal.be/sites/default/files/atoms/files/bijlage%20instructies%20ingeven%
20offerteprijzen_2014_09_10_0.pdf.  
 

2. Onderrichtingen inzake de bijlagen  
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Bijlage 1. Bewijs van bevoegdheid  
De bijlage betreft het rechtsgeldig bewijs dat de perso(o)n(en) die het inschrijvingsbiljet 
ondertekende(n) op de datum van de indiening van de inschrijvingen gemachtigd is (zijn) om namens 
de INSCHRIJVER een bindende offerte in te dienen. 
Het betreft één van de volgende documenten:  

a) Uittreksel uit of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de vertegenwoordigingsbevoegdheid en 
een kopie van of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in 
het Belgisch Staatsblad, houdende de benoeming van de bestuurders;  

b) Volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om de bevoegdheid door te geven aan een 
ander persoon;  

c) Voorleggen van benoemingsbesluiten van zaakvoerder;  
d) Andere documenten ter staving van de bevoegdheid.  

De aandacht wordt er op gevestigd dat, volgens de rechtspraak, het ondertekenen van offertes nooit 
een daad van dagelijks bestuur kan zijn.  
 
Bijlage 2. Gegevens inzake de vereiste accreditatie, de financiële draagkracht en technische 

bekwaamheid van de dienstverlener 
De bijlage omvat de stukken die aantonen dat de inschrijver over de vereiste accreditatie beschikt. 
Daarnaast omvat de bijlage omvat de bewijsstukken die gevraagd worden 

• in artikel 67 van dit bestek als aanvulling aan het KB 18.04.2017, die de financiële draagkracht 
van de dienstverlener aantonen; 

• in artikel 68 van het KB 18.04.2017 of zoals nader bepaald in dit bestek, die de technische 
bekwaamheid van de aannemer aantonen. 
 

Bijlage 3. Gegevens inzake het toegangsrecht  
De bijlage omvat de documenten zoals gevraagd in artikel 68-69 van de Wet 2016. 
 
Bijlage 4. Documenten inzake het veiligheids- en gezondheidsplan  
De inschrijvers voegen bij hun inschrijving de volgende documenten:  

• een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan 
bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele 
beschermingsmaatregelen; 

• een document dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin zij beschrijven 
op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- 
en gezondheidsplan.  

 
Bijlage 5. De verbintenis inzake de beschikbaarheid van het personeel  
Deze bijlage betreft een ondertekende verklaring van de inschrijver waarmee hij er zich toe verbindt 
om, in geval de opdracht aan hem wordt toegewezen, het nodige en/of het voorgestelde personeel 
voor de goede en vlotte uitvoering van bestellingen inzake alle deelopdrachten daadwerkelijk en tijdig 
ter beschikking te stellen. 
 
Deze verbintenis heeft, afhankelijk van de deelopdracht, betrekking op personeel dat werkzaam is 
hetzij in zijn eigen firma, hetzij bij zijn onderaannemers, hetzij bij zijn leveranciers en/of bij de 
constructeurs van de uitrusting, en houdt rekening met de vereiste bekwaamheidsgraden van de 
titularissen en de reservisten voor de onderscheiden personeelskwalificaties. 
 
Deze bijlagen moeten het de aanbestedende overheid mogelijk maken de inschrijvingen te beoordelen 
op basis van de toepasselijke gunningscriteria. 
 
Bijlage 6. Bijlage Minder Hinder aanpak 
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De bijlage betreft de beschrijving van de werkwijze hoe de dienstverlener te werk zal gaan om de 
hinder zo minimaal mogelijk te houden, in het kader van de Minder-Hinder bij de uitvoering van de 
conformiteitskeuringen.  
 
Meer bepaald dient ook onder deze bijlage beschreven te worden hoe de inschrijver zal garanderen 
dat de hinder bij de plaatsing van de mobiele trajectcontrole zo minimaal mogelijk zal zijn. 
 
De inschrijver maakt een voldoende gedetailleerd plan van aanpak op, doch beperkt tot maximaal 10 
pagina’s A4 (excl. technische documentatie), eventueel aangevuld met relevant grafische materiaal.  
Het plan van aanpak maakt integraal deel uit van de goedgekeurde offerte en dient bij de uitvoering 
steeds gevolg te worden. het bestuur behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor om tussen te 
komen in de voorgestelde werkwijze uit het plan van aanpak en eventueel wijzigingen aan te brengen 
tijdens de uitvoering van de dienstverlening. 
 
Deze bijlagen moeten het de aanbestedende overheid mogelijk maken de inschrijvingen te 
beoordelen op basis van de toepasselijke gunningscriteria. 
 
 
Bijlage 7. Goedgekeurde meetmethode voor inductieve lussen 
In deze bijlage betreft de in de accreditatie opgenomen meetmethode voor inductieve lussen, voor de 
uitvoering van de periodieke keuringen. 
 
De bijlage betreft de technische en procedurele documentatie van de voorgestelde meetmethode voor 
het opmeten van inductieve lussen in het kader van de periodieke keuringen. 
 
Naast de technische oplossing, beschrijft de inschrijver tevens deze werkwijze zal worden uitgevoerd 
in de praktijk. Enkele niet limitatieve aandachtspunten hierbij: slijtage en vervorming van de toplaag 
van het wegdek met onterechte afkeur van de lussen tot gevolgen, meetonzekerheid, Minder Hinder, 
impact op het verkeer, signalisatie. 
 
De inschrijver wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de voorgestelde meetmethode dient te worden 
aanvaard door de bevoegde Metrologische Dienst alvorens deze in de praktijk kan worden toegepast 
voor periodieke keuringen. 
 
De technische documentatie dient duidelijk en volledig maar ook bondig te zijn. 
 
Deze bijlagen moeten het de aanbestedende overheid mogelijk maken de inschrijvingen te 
beoordelen op basis van de toepasselijke gunningscriteria. 
 
Bijlage 8. Toelichting databank 
De inschrijver voegt bij zijn offerte een praktische beschrijving van de databank, het beheer van de 
gegevens, de beveiliging van de input en de mogelijkheden voor de verschillende gebruikers. In een 
lijst zullen de verschillende mogelijke rapportages worden vermeld. Naast opbouw en functionaliteiten 
zijn ook aanpassingen, uitbreidingen en de flexibiliteit hiervan van groot belang.  
 
Om een uitgebreide omschrijving te vermijden kunnen door middel van het ter beschikking stellen van 
het systeem op een geheugendrager of een tijdelijke toegang tot een testomgeving de gehele of 
gedeeltelijke functionaliteit worden aangetoond. 
 
Indien het systeem op een geheugendrager wordt overgemaakt, dient deze geheugendrager  
rechtstreeks aan de aanbestedende overheid bezorgd te worden. Dit stuk dient vóór de uiterste 
indieningsdatum van de offerte bij de aanbestedende overheid toe te komen, met een duidelijke 
verwijzing naar de betrokken overheidsopdracht en de offerte waarvoor ze worden ingediend. Zie de 
bepaling onder art. 90, §1 KB Plaatsing voor de nadere toelichting omtrent de wijze van versturen. 
 
Deze bijlagen moeten het de aanbestedende overheid mogelijk maken de inschrijvingen te 
beoordelen op basis van de toepasselijke gunningscriteria.  

 
Bijlage 9. Verklaring datagegevens einde opdracht 
Standaardtekst SB270 versie 4.0 editie 002 

25 
 
 



   
Deze bijlage betreft een ondertekende verklaring van de inschrijver waarmee hij er zich toe verbindt, 
op het einde van de opdracht en na alle de datagegevens aan de aanbestedende Overheid te hebben 
overgemaakt, er geen gegevens meer achter zullen blijven bij de dienstverlener en hier geen misbruik 
gemaakt zal worden. 
 
 
Bijlage 10. Een nota met de toegepaste AKW-percentages 
Deze bijlage betreft een nota met een verantwoording van de toegepaste AKW-percentages 
(algemene kosten en winstpercentage). Het percentage voor de arbeiderslonen en de materiaal- en 
materieelkosten enerzijds en het percentage onderaannemingskosten anderzijds, mogen niet hoger 
zijn dan de respectievelijke 17% en 10% uit de omzendbrief MOW/2006/1 pag. 7. De opgegeven 
percentage zullen worden toegepast bij het opmaken van verrekeningen.  
 

Art. 79. Samenvattende opmeting en inventaris 
Voorbehouden som  
In de  samenvattende opmeting is een post “Voorbehouden som” opgenomen. Het bedrag van deze 
post wordt door de aanbesteder vastgesteld. De inschrijver mag dit bedrag niet wijzigen.  
 
Geraamde som   
In de  samenvattende opmeting is een post “Geraamde som” opgenomen. Het bedrag van deze post 
wordt door de aanbesteder vastgesteld. De inschrijver mag dit bedrag niet wijzigen.  
 
De geraamde som zal aangewend worden voor de bestellingen die geplaatst worden door andere 
overheden dan de Vlaamse Overheid.  
 

Art. 84 Elektronische indiening offertes 
Indien de inschrijver kennis neemt van problemen met de beschikbaarheid van eTendering, moet 
deze de problemen melden bij de Helpdesk eTendering. De Helpdesk eTendering kan bereikt worden:  

• via het telefoonnummer: +32 (0)2 740 80 00 
• via het emailadres: e.proc@publicprocurement.be 
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4. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN 
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14.01.2013 TOT BEPALING 
VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE 
OVERHEIDSOPDRACHTEN, ZOALS GEWIJZIGD DOOR HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 22.06.2017 (KB UITVOERING) 
(BS 27.06.2017) 

In hoofdstuk 40 zijn aanvullende bepalingen bij het KB Uitvoering 2013 opgenomen. Deze bepalingen 
dienen samen met de onderstaande bepalingen gelezen te worden.  

Art. 9, §4. Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de 
algemene uitvoeringsregels 

De lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van het KB Uitvoering 2013 zijn vermeld bij de 
“Algemene Informatie” vooraan in dit bestek. 
 

 Art. 11. Leidend ambtenaar 
De leidend ambtenaar is de vertegenwoordiger en de woordvoerder van de aanbestedende overheid 
in haar betrekking met de opdrachtnemer. In het kader van de coördinerende activiteiten van de 
opdrachtencentrale zal de leidend ambtenaar alle taken en verplichtingen toevertrouwd aan de 
opdrachtencentrale uitvoeren. Enkel de leidend ambtenaar van de aanbestedende overheid heeft de 
machtiging om bestekswijzigingen door te voeren. 
De leiding van en het toezicht op de uitvoering van de niet AWV-bestellingen worden toevertrouwd 
aan de ambtenaren van de deelnemende entiteiten. Deze gemachtigden (of opdrachtgevers) hebben 
in hun ambtsgebied het mandaat voor:  

• het plaatsen van bestellingen; 
• de technische en administratieve opvolging van de prestaties, inbegrepen de goedkeuring van 

de plannen, tot en met de oplevering;  
• het nazicht van de vorderingsstaten en facturen;  
• het opstellen van de processen-verbaal;  
• de voorlopige en definitieve oplevering van de geplaatste bestellingen;  
• het instaan voor het bestendig toezicht op de prestaties. 

De werfcontroleurs zijn eveneens bevoegd om processen-verbaal van vaststelling op te stellen en te 
ondertekenen. Deze processen-verbaal worden door de gemachtigde of leidend ambtenaar 
overgemaakt aan de opdrachtnemer.  
 
Voor andere opdrachtgevende entiteiten worden de gemachtigde bekend gemaakt aan de 
opdrachtnemer van zodra de opdrachtgevende entiteit toegetreden is tot de opdrachtencentrale. 

Art. 19  Gebruik van de resultaten  
1) Algemeen 
Als gevolg van verwerving van alle intellectuele eigendomsrechten, staat het de overheid vrij om al 
haar rechten ten aanzien van de voornoemde producten uit te oefenen, zoals o.a. de reproductie, de 
distributie, het doorvoeren van aanpassingen of de mededeling aan derden. 
De aanbesteder verkrijgt niet de rechten op algemene ideeën, concepten, know-how, methodes, 
technieken en vaardigheden die ontwikkeld worden bij de uitvoering van de opdracht. 
De opdrachtnemer deelt de aanbesteder ten laatste bij de oplevering mee welke knowhow nodig is 
voor het gebruik van de resultaten van de opdracht, ongeacht of die aanleiding gegeven heeft tot het 
aanvragen van een octrooi/patent of niet. 
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De opdrachtnemer en zijn rechtsopvolgers verbinden zich ertoe de algemene ideeën, concepten, 
know-how, methodes, technieken en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de 
resultaten van de opdracht gratis en kosteloos ter beschikking te stellen van de aanbesteder en alle 
andere diensten, departementen en entiteiten die ressorteren onder de Vlaamse overheid, zelfs al zijn 
deze een van de aanbesteder onderscheiden rechtspersoon. 
Algemene ideeën, concepten, know-how, methodes, technieken en vaardigheden die de 
opdrachtnemer en zijn aangestelden ontwikkelen, aanleren of opnemen tijdens de uitvoering van de 
opdracht, kunnen door de opdrachtnemer worden hergebruikt voor zover dit geen inbreuk vormt op de 
auteursrechten die beschermd worden door de wettelijke of de contractuele bepalingen in het kader 
van deze opdracht. 
De aanbesteder in te lichten en alle mogelijke maatregelen nemen om te vermijden dat de uitvoering 
van de opdracht op eender welk vlak hinder oploopt door de tussenkomst van de derde. 
De aanbesteder enerzijds en de opdrachtnemer anderzijds moeten, rekening houdend met de 
bepalingen inzake vertrouwelijkheid, elkaar wederzijds bijstand verlenen door elkaar bewijselementen 
mee te delen of nuttige informatie te overhandigen die ze in hun bezit hebben of verkrijgen aangaande 
eventuele vorderingen door derden, ongeacht de vorm of drager waarop deze bewijselementen of 
informatie zich bevinden. 
De opdrachtnemer zal de aanbesteder schadeloos stellen voor alle gevolgen, vrijwaren tegen en op 
het eerste verzoek van de aanbesteder vrijwillig tussenkomen in om het even welk geding, waarbij de 
aanbesteder betrokken is en dat gebaseerd is op een beweerde inbreuk op een intellectueel of ander 
eigendomsrecht welke ook die rechten zijn (eigendomsrecht, gebruiksrecht, exclusieve 
distributierechten, enz.). Bovendien verklaart de opdrachtnemer, door het loutere indienen van zijn 
offerte, dat in de contracten met zijn werknemers geen enkele clausule is opgenomen die de 
intellectuele eigendomsrechten aan die werknemers verleent. De opdrachtnemer dient dezelfde 
verklaring te eisen van zijn onderaannemers en overige entiteiten die in het kader van deze opdracht 
diensten verlenen in opdracht van de opdrachtnemer. 
De opdrachtnemer kan, na voorafgaande schriftelijke toestemming door de aanbesteder, de algemene 
gegevens over het bestaan van de opdracht en over de verkregen resultaten aanwenden voor 
commercieel of ander gebruik. 
De opdrachtnemer mag geen gegevens uit deze opdracht ter beschikking stellen van derden onder 
welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de aanbesteder. In geval van 
toestemming moet in de publicaties minstens worden vermeld dat de inhoud uitsluitend, dan wel voor 
een deel berust op gegevens verkregen in het kader van een opdracht voor rekening van de 
aanbesteder en alle andere diensten, departementen en entiteiten die ressorteren onder de Vlaamse 
overheid, zelfs al zijn deze een van de aanbesteder onderscheiden rechtspersoon. 
De opdrachtnemer dient eveneens alle maatregelen te treffen om het confidentieel karakter van de 
gegevens te doen bewaren door hemzelf en door één ieder die er toegang toe heeft. 
Hij verbindt er zich toe om alle informatie, verkregen naar aanleiding van of bij de uitvoering van deze 
opdracht, geheim te houden. Hij is tevens gehouden tot strikte geheimhouding van de resultaten en de 
werkzaamheden. 

Art. 25, §2  Draagwijdte en bedrag van de borgtocht  
De te stellen borg heeft betrekking op de globale opdracht. De globale borgstelling bedraagt 5% van 
het oorspronkelijke opdrachtbedrag. Er wordt geen afzonderlijke borg per bestelling gesteld.  

Art. 27  Borgstelling en bewijs van borgstelling  
Het bewijs van borgstelling moet worden verstuurd aan de aanbesteder.  

Art. 38 De herzieningsclausule  
Schorsingen op bevel, onderbrekingen, vertragingen of dergelijke ten gevolge het laattijdig 
verplaatsen van nutsleidingen, kunnen nooit aanleiding geven tot enigerlei vorm van 
schadeloosstelling.  
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Art. 38/4  De minimis-regel 
Het bedrag dat via de voorbehouden som wordt voorzien, vormt een voorafname op de bedragen 
bedoeld in artikel 38/4 van het KB Uitvoering 2013 en wordt aldus in mindering gebracht van de 
bedragen bedoeld in dit artikel.  

Art. 38/7  Prijsherziening 
Algemeen  
Het prijsherzieningsmechanisme voor elektrische en elektromechanische uitrustingen wordt 
gerealiseerd door toepassing van volgende parametrische formule: 
 

 
𝑝𝑝 = P �0,7

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠

+ 0,1
𝑔𝑔
𝐺𝐺

+ 0,2} 
 

 
De symbolen van de bovenvermelde formule hebben de volgende betekenis: 
 

Symbool Beschrijving 
p de herziene prijs, geldig voor de prestatieperiode 
P de oorspronkelijke prijs, geldig op het moment van uiterste indiening van de offerte 
a1 tot a5 de wegingscoëfficiënten 
Sem Basisloon van de keurder vastgelegd door het Paritair comité waarvan hij afhangt, 

vermeerderd met de door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie aangenomen totale sociale lasten en verzekeringen, van 
kracht 10 dagen voor de uiterste indieningsdatum van de inschrijvingen. (deze 
uurlonen dienen door het keuringsorganisme aan het bestuur te worden aangetoond). 
De dienstverlener vermeldt in zijn inschrijving het Paritair comité waartoe hij behoort. 

sem Hetzelfde uurloon, van kracht op aanvangsdatum van de prestatieperiode 
(vermeerderd met dezelfde totale lasten en verzekeringen) 

G De referentieprijs OW nr.549ter van gasolie-diesel met wegbestemming voor de 
maand van de datum van uiterste indieningdatum van de inschrijvingen. 

g De referentieprijs OW nr.549ter van de gasolie-diesel met wegbestemming van 
kracht op aanvangsdatum van de prestatieperiode. 

 
Bij de berekening wordt iedere breuk herleid tot een getal met 5 decimalen. De vijfde decimaal wordt 
vermeerderd met 1 als de zesde decimaal gelijk is aan of groter is dan 5. 

Ieder aldus berekend getal wordt vermenigvuldigd met de overeenkomstige wegingscoëfficiënt. De 
verkregen producten worden op dezelfde wijze als hierboven beschreven afgerond op de vijfde 
decimaal. 

Op posten met  als aard “VS” (Voorbehouden Som), “GS” (Geraamde Som) en op posten 9, 12  en 14 
(ijkzegel) is geen prijsherziening van toepassing.  is geen prijsherziening van toepassing. 
 
In afwijking van het Standaardbestek 270 versie 4.0 worden voor betalingen in het kader van averijen 
de herzieningsfactoren gebruikt van 2 maand voor de oproep van de averij.  

Toepassingsmodaliteiten 
In afwijking van het Standaardbestek 270 versie 4.0 worden de prestaties per prestatie herzien.  
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De referentiedatum voor de berekening van de prijsherzieningscoëfficiënten is de eerste dag van de 
uitvoeringstermijn zoals bepaald in het dienstbevel. De aanvangsdatum van de prestatie bepaalt 
m.a.w. de referentiedatum waarop de referentietermijnen zullen worden toegepast.  
In geval van een onderbreking waardoor het verschil tussen aanvangsdatum van het oorspronkelijke 
dienstbevel en de einddatum van het hervatte dienstbevel 35 werkdagen overschrijdt, gebeurt de 
herzieningsberekening per maand,  zoals bij dienstbevelen met een uitvoeringstermijn van meer dan 
35 werkdagen. 
In geval van een verlenging van de uitvoeringstermijn, waardoor de uitvoeringstermijn meer dan 35 
werkdagen bedraagt, gebeurt de herzieningsberekening per maand, zoals bij dienstbevelen met een 
uitvoeringstermijn van meer dan 35 werkdagen 
 
Voor dienstbevelen met een uitvoeringstermijn van meer dan 35 werkdagen kan de opdrachtnemer, 
indien gewenst, tussentijds vorderen. De tussentijdse vorderingen moeten minstens 1 maand beslaan. 
 
Voor prestaties die maandelijks betaald worden gebeurt de prijsherziening per maand. De 
referentiedatum waarop de referentietermijnen worden toegepast wordt bepaald door de maand 
waarin de prestaties geleverd worden en is de 1ste dag van die maand. De herzieningsperiode 
bedraagt bijgevolg één maand en loopt steeds van de 1ste tot de 31ste van de maand (behoudens de 
eerste herzieningsperiode/betalingsperiode). 
 
Prestaties die uitgevoerd werden na de contractuele einddatum van de opdracht of een afzonderlijk 
dienstbevel (bestelling), worden onderworpen aan de volgende  prijsherzieningsberekening, waarbij de 
voor de aanbesteder meest voordelige herzieningswaarde zal worden toegepast: 

• herzieningsberekening in de maand waarin ze geleverd werden (met als referentiedatum de 
1ste van deze maand) 

• gemiddelde herzieningsberekening na einddatum waarbij het gemiddelde van de 
prijsherzieningswaarden van de volle maanden* wordt genomen, met als referentiedatum de 
eerste van de maand.  
(* volle maand: maand waarvan de startdatum van die maand binnen de aanvangsdatum en 
contractuele einddatum valt en een maand waarin geen schorsingen voorkomen). 

De herzieningscoëfficiënt wordt berekend tot op twee decimalen na de komma. 

Art. 38/11  Feiten van de aanbesteder en van de opdrachtnemer 
In toepassing van artikel 38/11 van het KB Uitvoering 2013, laatste lid wordt volgende 
herzieningsclausule inzake de modaliteiten voor de herziening van de voorwaarden van de opdracht 
wanneer de aanbesteder of de ondernemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke 
feiten ook die ten laste van de andere partij kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel heeft 
geleden, voorzien. 
 
De herziening kan bestaan uit één of meerdere van volgende maatregelen: 

• de aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de verlenging of de inkorting van de 
uitvoeringstermijnen; 

• een schadevergoeding of een verbreking van de opdracht. 
 
De ondernemer kan evenwel enkel aanspraak maken op een verlenging van de uitvoeringstermijn 
indien de vertraging of het nadeel dat hij heeft geleden, toe te schrijven is aan een nalatigheid, een 
vertraging of een feit van een identificeerbare derde op wie de ondernemer de (overige) 
schadeverwekkende gevolgen van deze nalatigheid, vertraging of feit kan verhalen. De ondernemer 
kan dan ook geen aanspraak maken op een andere vorm van aanpassing van de contractuele 
bepalingen, een schadevergoeding of een verbreking van de opdracht als de schorsing van de 
opdracht, de vertraging of de andere schadelijke gevolgen met name toe te schrijven zijn aan het 
laattijdig verplaatsen van nutsleidingen, het niet verplaatsen van nutsleidingen en/of het wegnemen 
van nutsleidingen. 
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Art. 39  Draagwijdte van de controle en het toezicht  
De gemachtigden van de aanbesteder zijn de leidend ambtenaar en de werfcontroleur(s).  
De gemachtigden van de niet AWV-bestellingen zal worden toevertrouwd aan de betrokken 
ambtenaren van de desbetreffende bestellende entiteit.  
 
De opdrachtnemer organiseert een digitaal platform waarop de vooruitgang van de opdracht op 
regelmatige basis gerapporteerd wordt. De gegevens zijn transparant en overzichtelijk en minstens 
gebaseerd op de inventaris gevoegd bij het bestek. Het platform kan rapporten leveren over de 
vooruitgang van de opdracht. De layout en de inhoud van de rapporten worden opgemaakt in overleg 
met de leidend ambtenaar. Er zal minstens 1 rapport voorzien worden dat de uitgevoerde prestaties 
weergeeft volgens de inventaris voor een door de leidend ambtenaar bepaalde vrij in te stellen 
tijdsperiode en per bestelling. 
 
De gemachtigden hebben ten allen tijde toegang tot en inzage in dit platform. De opdrachtnemer 
verschaft hiertoe de nodige gebruikersaccounts.  De gegevens zijn raadpleegbaar met een tablet.  
 
De digitale gegevens worden minstens eenmaal per week up to date gebracht en het rapport met de 
uitgevoerde prestaties volgens de inventaris wordt  digitaal ondertekend door de opdrachtnemer. 
Nadat de gegevens digitaal ondertekend zijn door de opdrachtnemer, moeten de gegevens in het 
rapport ‘bevroren’ worden en dient het rapport een versienummer te krijgen. Dit betekent dat 
eventuele wijzigingen aan de gegevens, die aan de basis van dit rapport liggen, geen invloed meer 
mogen hebben op de inhoud van dit rapport. Indien een nieuw rapport noodzakelijk is, dient een 
nieuwe versie te worden aangemaakt. 
 
Het systeem moet de werfcontroleur en/of de leidend ambtenaar de mogelijkheid geven om op 
geregelde tijdstippen: 

• alle geregistreerde gegevens te bekijken en opmerkingen bij te voegen;  
• de gegevens uit het rapport met de uitgevoerde prestaties volgens de inventaris te 

aanvaarden door deze digitaal te ondertekenen voor akkoord;  
• hun opmerkingen en redenen voor niet aanvaarding toe te voegen, en deze eveneens digitaal 

te ondertekenen. 
 
Het aanvaarden van de tussentijdse gegevens houden geen goedkeuring van de in te dienen 
schuldvorderingen en prestatiestaat voorzien in artikel 66 van het KB Uitvoering 2013. 
 
De organisatie en opmaak van voormeld digitaal platform is een last van de aanneming en wordt niet 
afzonderlijk vergoed.  
 

Art. 45, §1 Bijzondere straffen  
De volgende bijzondere straffen worden voorzien:  

- voor het niet, onvolledig of laattijdig indienen van de lijsten met leveranciers en 
onderaannemers: 
250 euro per leverancier; 

- voor vertragingen bij tussenkomsten 
100 euro per begonnen uur vertraging; 

- voor elke foutieve of onvolledige terugmelding naar aanleiding van tussenkomsten:  
150 euro per foutieve of onvolledige terugmelding; 

- voor het laattijdig indienen van het kwaliteitshandboek: 
25 euro per begonnen kalenderdag vertraging, met een minimum van 125 euro; 

- voor het laattijdig indienen van documenten, berekeningsnota’s en studiedossiers:  
100 euro per begonnen kalenderdag vertraging; 
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- voor het laattijdig indienen van het as-builtdossier / ijkingsattest / conformiteitsdossier 

/ periodiek attest: 
75 euro per kalenderdag vertraging. De straf begint te lopen vanaf de dag voorzien voor het 
indienen van het as-builtdossier / ijkingsattest en conformiteitsdossier en loopt tot de dag 
waarop het dossier wordt ingediend bij de aanbestedende overheid. De straf start opnieuw 
vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van de formele kennisgeving van de gebreken 
in het dossier en loopt dan tot de dag waarop het aangepaste dossier bij de aanbestedende 
overheid wordt ingediend. Dit kan zich herhalen zo lang het dossier niet volledig goedgekeurd 
is; 

- voor het laattijdig indienen van de dagplanning, weekplanning, jaarplanning of de lijst 
en het verslag van de onderhouden installaties:  
100 euro per begonnen kalenderdag vertraging; 

- voor het overschrijden van de in de onderhoudsplanning goedgekeurde termijnen:  
100 euro per begonnen uur overschrijding; 

- voor tekortkomingen bij het naleven van de voorschriften inzake werfsignalisatie: 
250 euro per tekortkoming inzake het niet naleven van de signalisatievoorschriften; 

- voor de inzet van niet-conforme botsabsorbeerders: 
750 euro per begonnen kalenderdag en per niet-conforme botsabsorbeerder; 

- voor het negeren van bestuurlijke bevelen:  
1 per 20 op het inschrijvingsbedrag, met een minimum van 200 euro; 

- voor het niet respecteren of afwijken van de opgenomen bepalingen in het plan van 
aanpak: 
1 per 20 op het inschrijvingsbedrag met een minimum van 200 euro;  

- voor elke tekortkoming in de naleving van de algemene regels opgenomen in artikel 79 
van het KB 14.01.2013: 
125 euro per tekortkoming; 

- voor elke tekortkoming in de vereiste nauwkeurigheden en beschikbaarheden:  
500 euro per tekortkoming; 

- voor laattijdige uitvoering: 
150 euro per begonnen uur vertraging. 
Deze straf wordt gecumuleerd met de boete wegens laattijdige uitvoering zoal voorzien in het 
KB van 14.01.2013; 

- voor het niet of niet tijdig opruimen van afgekeurde materialen en/of afbraakmaterialen: 
150 euro per begonnen dag vertraging; 

- voor het werken buiten de termijnen aangegeven in de projectplanning: 
150 euro per dag vertraging; 

- voor het niet respecteren van de termijnen opgelegd voor dringende werken:  
250 euro per uur vertraging; 

- voor het niet respecteren van de tijdsvensters opgelegd als minder-hindermaatregel: 
250 euro per kwartier dat de opdrachtnemer de weg te vroeg inneemt of te laat vrijmaakt;  

- voor het laattijdig indienen van de offertes in het kader van averijen  
250 euro per begonnen dag vertraging.   

- voor het laattijdig indienen van de ramingen, vorderingsstaten, facturen, …:  
250 euro per begonnen maand vertraging.   

- Voor het laattijdig overmaken van de vereiste verzekeringsattesten:  
250 euro per begonnen dag vertraging. 

- voor elke tekortkoming in het niet behalen de vereiste functionaliteiten van de 
voorziene termijn voor de realisatie van de databank 
25 euro per tekortkoming per begonnen kalenderdag  

 

Art. 50, §3  Teruggave vertragingsboetes en straffen  
Een verzoek om kwijtschelding van opgelopen vertragingsboetes en straffen moet per aangetekend 
schrijven worden gericht aan de aanbesteder.  
De datum van aantekening bij de post geldt als datum van het verzoek.  

Art. 64  Opleveringen en waarborgen  
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Elk dienstbevel wordt afzonderlijk voorlopig opgeleverd door middel van de goedkeuring van de 
maandstaat of de afzonderlijke schuldvordering. 
 
Het loutere feit dat het ijkingsattest / conformiteitsattest / periodieke keuring niet werd ingediend in de 
databank, geeft aanleiding tot het weigeren van de voorlopige oplevering. Dit resulteert automatisch in 
het weigeren van de betalingsaanvraag. 

Art. 66  Betalingen  
1. Algemeen  
In tegenstelling tot het bepaalde in het standaardbestek, betreft dit een opdracht waarin gewerkt wordt 
met afzonderlijke bestellingen (dienstbevelen) met elk een eigen uitvoeringstermijn. Deze bestellingen 
kunnen elkaar overlappen.  Elk dienstbevel wordt voorlopig opgeleverd of goedgekeurd.  

De uitgevoerde prestaties worden betaald, hetzij:  

• per eenmalige en afzonderlijke prestatiestaat voor een averij of vastlegging indien 
aangegeven op dienstbevel 

• maandelijks voor maandelijkse kosten. 
• na de voorlopige oplevering van het volledige dienstbevel ervan of na goedkeuring van de 

prestaties van een dienstbevel; 
• na gedeeltelijke voorlopige oplevering van een aantal prestaties van het dienstbevel; 

 
Het aantal exemplaren voor vorderingsstaten bedraagt: 

• 3 voor betalingsaanvragen/schuldvorderingen 
• 3 voor facturen 

In geval van averijen dienen deze aantallen met 2 verhoogd te worden. 
 
2. Indienen betalingsaanvragen  
De betalingsaanvragen worden ingediend per afzonderlijk dienstbevel.  

Bij de schuldvorderingen wordt een gedetailleerde prestatiestaat gevoegd op basis van de 
samenvattende opmeting bij het bestek. De uitgevoerde en ter betaling voorgestelde hoeveelheden 
dienen minstens overeen te stemmen met de door de gemachtigden reeds goedgekeurde 
hoeveelheden in het digitaal platform voorzien in artikel 39 van het KB Uitvoering 2013 van dit bestek.  

De opdrachtnemer mag de samenvattende opmeting gevoegd bij de schuldvordering aanvullen met 
de hoeveelheden van de overeengekomen deelperioden die al wel in het digitaal platform werden 
ingevoerd maar nog niet werden goedgekeurd door de gemachtigden.  De opdrachtnemer zorgt er  
daarbij voor dat de goedgekeurde  en de niet-goedgekeurde prestaties duidelijk gescheiden zijn.   

De prestatiestaat wordt ook ter beschikking gesteld op voormeld platform in een excel-sjabloon dat ter 
beschikking gesteld wordt door de leidend ambtenaar.  

De dienstbevelen met een uitvoeringstermijn kleiner of gelijk aan 35 werkdagen worden eenmalig 
betaald, na voorlopige oplevering van het dienstbevel.  De opdrachtnemer dient een gedateerde en 
ondertekende schuldvordering in die steunt op een gedetailleerde staat van diensten (conform het 
model dat als bijlage 2 werd toegevoegd aan Hoofdstuk 40 van het op dit bijzonder bestek 
toepasselijke standaardbestek 270 versie 4.0). 

De betalingsaanvragen worden ingediend per afzonderlijk dienstbevel, na de voorlopige oplevering 
ervan. Er kunnen per dienstbevel tussentijdse betalingsaanvragen ingediend worden indien de reeds 
uitgevoerde leveringen en werken voor het betrokken dienstbevel ten minste 15.000 euro (excl. BTW) 
bedraagt. Op het volgende betalingsaanvraag dient een cumulatief overzicht van de reeds 
afgerekende hoeveelheden met hun respectievelijk bedrag van het betreffende dienstbevel te worden 
vermeld. 
 
De opdrachtnemer dient zijn vorderingsstaat in uiterlijk 3 maanden na de uitvoering van de prestaties 
waarvoor betaling gevorderd wordt. 
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De termijn voor het indienen van vorderingsstaten en facturen in het kader van herstellingen wordt 
bepaald onder “1.9 Bepalingen inzake averijen” van dit bestek.  
Bij overschrijding van deze termijn wordt de bijzonder straf voorzien onder artikel 45 van het KB 
Uitvoering 2013 toegepast.  
 
3. Verificatietermijn  
De opdracht voorziet een verificatietermijn van 30 dagen.  
 
4. Praktische modaliteiten 
De tekst onder punt 4. In het Standaardbestek wordt integraal vervangen door de onderstaande 
bepaling: 
 
Er worden enkel elektronische facturen (e-facturen) in XML (UBL 2.1) formaat aanvaard. Facturen 
ingediend op papier of via e-mail zullen niet meer worden aanvaard.  
 
a) E-invoicing via het Mercuriusplatform:  
 
De e-facturen moeten elektronisch ingediend worden via het platform Mercurius. Dit federale platform 
zorgt ervoor dat alle Belgische overheden bereikbaar zijn voor e-invoicing, en is gestoeld op een 
Europees afsprakenkader: Peppol. Voor informatie over e-invoicing bij de Vlaamse overheid: zie 
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers. Voor informatie over het 
Mercuriusplatform, het technische formaat van de e-factuur en Peppol: zie 
https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol.  
 
b) Starten met e-invoicing:  
 
Het verzenden van uw e-factuur naar de overheid kan op volgende manieren gebeuren:  

- u kunt gratis gebruik maken van het Mercuriusportaal voor een eenvoudige registratie en 
verzending van uw e-facturen: https://digital.belgium.be/e-invoicing; 

- u kunt kiezen voor een meer geïntegreerde elektronische facturatie binnen uw onderneming. 
Wat u dan nodig heeft, is een Peppol ’Access Point’ voor de verzending van uw e-facturen 
naar de overheid. Er zijn tal van oplossingen beschikbaar op de markt die volwaardige 
elektronische facturatie mogelijk maken. (Serviceproviders en softwarehuizen voor e-
invoicing, boekhoudpakketten, ERPJuli 2017 Standaardbestek 270 versie 4.0 1-25 Deel I - 
Administratieve en contractuele bepalingen pakketten, facturatiesoftware, …).  

 
Alvorens u start met elektronisch factureren naar een entiteit van de Vlaamse overheid meldt u zich 
als leverancier eenmalig op e.procurement@vlaanderen.be. Meer informatie is terug te vinden op 
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers.  
 
Wenst u begeleiding om over te schakelen naar e-facturatie? Als leverancier van de Vlaamse 
overheid wordt u gratis begeleiding aangeboden. Neem hiervoor contact op met het Vlaamse e-
invoicingteam via het e-mailadres e.procurement@vlaanderen.be. 
 
c) Inhoud van de elektronische factuur:  

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

o identificatienummer van de aanbesteder:  
 KBO 0316.380.841; 
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o ordernummer: dit nummer wordt bepaald na sluiting van het contract en zal vermeld 

worden in: 
 het aanvangsbevel en/of de factuuraanvraag (bestelbon- of ordernummer);  
 de sluitingsbrief en/of in de desbetreffende oproep; 

o factuuraanvraagreferentie: unieke referentie die vermeld wordt op de factuuraanvraag  
• indien u gebruikmaakt van een Peppol Access Points, dient de opmaak van de e-factuur in 

overeenstemming te zijn met de UBL 2.1 mapping: zie https://overheid.vlaanderen.be/e-
invoicing-voor-leveranciers. De UBL-mapping tabel op deze webpagina vermeldt in welke 
velden de factuurgegevens dienen opgenomen te worden. Informatie over het invullen van 
opdrachtspecifieke gegevens vindt u in het document ‘business afspraken met de Vlaamse 
overheid” op dezelfde webpagina;  

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

 
5. Adressering van de betalingsbescheiden  
Tenzij anders bepaald in het dienstbevel is de adressering voor de schuldvordering:  
 
Fysieke post: 
De Vlaamse overheid 
Agentschap Wegen en Verkeer  
Verkeer, Wegsystemen en Telematica 
VAC Anna Bijns – 9e verdieping 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 43 
2018 Antwerpen 
 
E-mail: 
facturatie.vwt@mow.vlaanderen.be  

Art. 69 Intrest voor achterstallige betalingen en vergoeding voor 
invorderingskosten 

Ingeval van moeilijkheden of vertraging ontstaan in de betaling van het aandeel van de medefinancier 
dienen de verwijlintresten door dit laatste bestuur betaald te worden.  Het Vlaams Gewest neemt geen 
enkele verantwoordelijkheid inzake de betalingen die door de medefinancier zullen geschieden en 
komt niet tussen in de geschillen die dienaangaande zouden ontstaan. 
 

4.1 Specifieke bepalingen voor aannemingen van diensten 

Art. 147. Uitvoeringstermijnen 
Voor de uitvoeringstermijn van deze opdracht dient men de opsplitsing te maken tussen de ijking van 
de verschillende types installaties, de conformiteitskeuringen, de periodieke keuringen van de 
verschillende installaties en het ontwikkelen van de databank. 
 

- Uitvoeringstermijn ijkingen voor snelheidscamera’s 
Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst de uitvoeringstermijn voor de ijkingen van de 
installaties binnen de 5 werkdagen uit te laten voeren. Deze termijn van 5 werkdagen vangt aan 
vanaf de dag dat de camera door de onderhoudsaannemer de installatie aanbiedt bij de 
dienstverlener. 
 
Indien er voor een installatie meerdere handelingen / keuringen (b.v.b. installatie on-site en server 
off-site) dient  te gebeuren, dan is de uitvoeringstermijn voor alle noodzakelijke (bijkomende) 
ijkingen, die nodig zijn voor de rechtsgeldige werking, 5 werkdagen.  
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Uiterlijk op werkdag 5 moet het ijkingsattest ter beschikking zijn voor de bestellende overheid. 

 
De output op uiterlijk het einde van de uitvoeringstermijn van een bestelling is het hoger 
beschreven ijkingscertificaat. 
 
 
- Uitvoeringstermijn ijkingen voor trajectcontrole 
Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst de uitvoeringstermijn voor de ijkingen van de 
installaties binnen de 20 werkdagen uit te laten voeren. Deze 20 werkdagen vangen aan vanaf de 
dag dat er on-site ter plaatse gegaan wordt.  
 
Indien er voor een installatie meerdere handelingen / keuringen (b.v.b. installatie on-site en server 
off-site) dient  te gebeuren, dan is de uitvoeringstermijn voor alle noodzakelijke (bijkomende) 
ijkingen, die nodig zijn voor de rechtsgeldige werking, 20 werkdagen.  
 
Uiterlijk op werkdag 20 moet het ijkingsattest ter beschikking zijn voor de bestellende overheid. 
 
Indien de bestellende overheid wenst de uitvoeringsperiode versneld uit te laten voeren, in geval 
van hoogdringendheid, dan is de bestellende overheid in de mogelijkheid om een versnelde 
uitvoering van de ijking te bestellen. In dit geval zal de uitvoeringsperiode gereduceerd worden 
naar 10 werkdagen (W.D.), conform de meerprijs van post 23. 

 
Om te vermijden dat dit een te grote impact zou kunnen hebben op de planning van de 
opdrachtnemer is het aantal hoogdringende herijkingen beperkt tot maximaal 2 in een periode van 
10 werkdagen. In het geval er meer dan 2 hoogdringende bestellingen zijn geldt het FIFO 
principe. 
 
De output op uiterlijk het einde van de uitvoeringstermijn van een bestelling is het hoger 
beschreven ijkingscertificaat. 
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− Uitvoeringstermijn conformiteitskeuringen / controle vaste installatie 

Anderzijds wenst het Agentschap Wegen en Verkeer eerste keuring bij indienststelling, 
conformiteitskeuringen en periodieke keuringen uit te laten voeren. 
 
De standaard uitvoeringstermijn van een dienstbevel voor een conformiteit keuring bedraagt 20 
werkdagen. Echter kan de opdrachtgever ook de in uiterste noodzaak beslissen dat de uitvoering 
binnen de 10 werkdagen te laten plaatsvinden (conform post 23).  
 
Indien er voor een installatie meerdere handelingen / keuringen (b.v.b. installatie on-site en server off-
site) dient  te gebeuren, dan is de uitvoeringstermijn voor alle noodzakelijke (bijkomende) ijkingen, die 
nodig zijn voor de rechtsgeldige werking, 5 werkdagen (W.D).  
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Het aantal dienstbevelen waarvan de uitvoeringstermijn geheel of gedeeltelijk samenvalt bedraagt 
maximaal 40 en dit ongeacht het type installatie waarop ze betrekking hebben. 
 
De output op uiterlijk het einde van de uitvoeringstermijn van een bestelling is het hoger beschreven 
conformiteit dossier. 
 
Dit conformiteitsattest dient uiterlijk 5 werkdagen na het uitvoeren van de conformiteitskeuring 
opgeladen te worden in databank in het geval het dossier enkel bestaat uit digitale foto’s. Deze 
uitvoeringstermijn van de werken handelt enkel over de uitvoering waarvoor de aannemer zelf instaat. 
De uitvoeringstermijn wordt evenredig verlengd met de levertijd van de plannen en/of analoge foto’s 
na de 3de werkdag voor het einde van de uitvoeringstermijn. De uitvoeringstermijn vangt aan op de 5de 

werkdag na het overmaken van de digitale versie van het dienstbevel of registratie in de databank, 
tenzij anders vermeld in het dienstbevel.  
 

- Tussenkomst bij averij 
Een herijk en/of conformiteitskeuring bij averij is een tussenkomst ten gevolge van een defect dat 
ondubbelzinnig te wijten is aan overmacht zoals schade berokkend door derden (ongeval, 
vandalisme). De uitvoeringstermijn van de uit te voeren herijk en/of conformiteitskeuring bedraagt 
dezelfde termijn als deze van een gewone herijk en/of conformiteitskeuring. 
 
De inschrijver zal op de hoogte worden gebracht van de averij door middel van een melding van het 
Vlaams Tunnel en Controlecentrum en zal afhankelijk van de aard van de averij al dan niet een 
dienstbevel ontvangen voor de uit te voeren werken. 
 
Wanneer de opdrachtnemer van mening is dat de averij kan worden voor een bedrag < 8500 euro 
excl. BTW, zal hij de installatie waarop de averij plaatsvond ijken en/of een conformiteitskeuring 
uitvoeren zonder hiervoor een afzonderlijk dienstbevel te moeten ontvangen. In de andere gevallen 
beperkt de tussenkomst van de dienstverlener zich tot het opstellen van een offerte voor herstel. 
 
Het opstellen van een offerte in 3 exemplaren waarin de onkosten vermeld zijn van al de uit te voeren 
herstellingswerken ingevolge de averij, wordt aan het bestuur overgemaakt binnen een termijn van 5 
werkdagen na het ontvangen van de oproep. 
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De betaling van een averij geschiedt per individuele betalingsaanvraag per averij. De factuur wordt in 
3 exemplaren ingediend. Het opmaken van dit deze documenten is een last van de aanneming en zal 
niet afzonderlijk vergoed worden.  
 
Het bestuur en de opdrachtnemer kunnen in overleg overstappen naar elektronische facturen. 
 

− Uitvoeringstermijn periodieke keuring 
Daarnaast bedraagt de uitvoeringstermijn voor het uitvoeren van periodieke keuringen op afroep 10 
werkdagen, startende vanaf de 3de dag na de kennisgeving aan de dienstverlener. 
 

 
 

− Uitvoeringstermijn databank 
De respectieve tabbladen van de verschillende installatie De uitvoeringstermijn waarbinnen de 
databank conform de beschreven doelstellingen dient te beschikken is verdeeld in 2 blokken (zie ook 
onderstaande figuur): 
 
Blok 1: bevat de basisfunctionaliteiten van de databank. Deze functionaliteiten worden verder in dit 
bestek toegelicht en zijn steeds aangeduid door middel van volgende aanduiding: 

o …. 
o …. 
o …. 

 
De doelstellingen bedoeld onder blok 1, dienen uiterlijk 2 maand na gunning beschikbaar te zijn. 

 
Blok 2: bevat de bijkomende functionaliteiten welke het gebruik van de databank door de 
aanbestedende overheid en de eindgebruiker efficiënter dienen te laten verlopen. 
 
Deze bijkomende functionaliteiten dienen uiterlijk 4 maanden na de gunning ter beschikbaar te zijn 
voor de eindgebruiker. 

 
Na het verstrijken van deze termijn, zal de aanbestedende overheid en de verschillende 
eindgebruikers nog gedurende het eerste 6 maanden opmerkingen/aanpassingen kunnen doorgeven, 
over de databank. 

periodieke 
keuringen 

RLC/ SNC 

niet totaal 
vernieuwde 
installatie 

standaard 
uitvoeringstermijn 

maximaal  interval van  
20 maanden 

totaal vernieuwde 
installatie 

PK uit te voeren in 
de  20ste maand na 

conformiteits-
keuring 

versnelde 
uitvoering 

uitvoeringstermijn van 
10 werkdagen 
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Art. 149. Modaliteiten inzake prestaties 
5. Gelijktijdig uit te voeren werken  
De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat de afdeling VWT  in voorkomend geval, 
wenst gebruik te maken van de werfopstelling van derden (bv. van de territoriale wegenafdelingen van 
het Agentschap Wegen en Verkeer om gelijktijdig: 

• Conformiteitskeuringen uit te voeren 
De opdrachtnemer moet zodra de planning en ligging van die werfopstellingen van de territoriale 
wegenafdelingen gekend is, alle maatregelen treffen om een vlotte coördinatie te verwezenlijken met 
de aannemer van die werfopstelling.  
 
9. Plaats van de dienstverlening  
De dienstverlening worden kan uitgevoerd worden op het volledige Belgische grondgebied. 

Art. 154. Vertragingsboete 
Onder oorspronkelijke opdrachtbedrag wordt verstaan: het totale bedrag, na de afrekening, van het 
betrokken dienstbevel.  

gedeelte 
databank 

RLC/SNC 

Statusaanpassingen Meetrapporten 

opladen van attesten en houdsverslagen 

aanmaken van een dienstbevel of 
melding 

versturen van mail naar VTC 

Meettoestellen 

idem meetrapporten 

Lijst rapporten Onderhoudsplanning Dienstbevelen / 
Meldingen 

Camera's 
RLC/SNC ANPR - TC TC A 

BLOK 1 

BLOK 2 

Standaardtekst SB270 versie 4.0 editie 002 
40 

 
 



   

II. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN  

A. Beschrijving van de opdracht  
1 ALGEMEEN 

1.1 Omvang van het aantal installaties 
 

Deze opdracht bestaat uit onderstaande delen: 
− De conformiteitskeuring (homologaties) worden uitgevoerd na het (her)bouwen van een 

nieuwe, aangepaste of herstelde installatie en voor een 1ste keuring bij indienststelling, 
conform de van kracht zijnde modelgoedkeuring 

• Afhankelijk van de installatie periodieke keuring / tweejaarlijkse keuring, met het oog op een 
verlenging van het afgeleverde conformiteitsattest, conform de van kracht zijnde 
modelgoedkeuring 

• De ijking van de meettoestellen 
• Ontwikkelen (indien deze nog niet mocht bestaan) en beheren van een databank met alle 

relevante informatie betreffende toestellen en installaties 
 
Bovenstaande deeltaken kunnen uitgevoerd worden op onderstaande installaties en dit zowel op 
autosnelwegen, als op gewestwegen: 

• Roodlicht en snelheidscamera’s 
o Gatso 36MSG-2D-MC-B 
o Gatso GTC-GS11 
o Gatso 24C/AUS/2P 
o Gatso - RS-GS11-2P-FIP-RACK 230V 
o Mesta 2200 Euclide PA-PF 
o Robot Trafistar - SR520 

• Trajectcontrolesystemen 
o Macq n.v.  
o Tatille  
o Jenoptik  

1.2 Omvang van het aantal installaties 
De overheid levert bestellingen af in functie van haar behoeften. De werkelijk bestelde hoeveelheden 
kunnen verschillen van de hoeveelheden in de onderstaande tabel of met deze uit de inventaris. De 
hoeveelheden in de onderstaande tabel zijn slechts indicatieve weergave de installaties in eigendom/ 
beheer van de aanbestedende overheid en dienen de inschrijver een beeld te scheppen over de 
mogelijke omvang van het contract. 
 

 Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Som Taken 
opdrachtnemer 

Gatso 36MSG-2D-MC-
B – camera’s 

46 33 87 53 28 2478 ijking 

Gatso GTC -GS11 – 
camera’s 

65 25 34 28 24 176 ijking 

Gatso T-series retrofit – 
camera’s 

0 0 0 0 0 0 Ijking 

8 Aantal toestellen zal worden afgebouwd naar een mininum aantal op het einde van het contract 
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Gatso T1-series –
camera’s 

0 0 0 0 0 0 Ijking 

Roodlichtcamera palen 224 196 229 204 156 1009 PK9 en CK10  

Snelheidscamera palen 46 6 12 26 17 107 PK en CK 

Gatso 24C/AUS/2P– 
camera’s 

14 5 12 15 5 9511 ijking 

Radarpalen 32 3 6 41 19 95 PK en CK 

Gatso - RS-GS11-2P-
FIP-RACK 230V – 
camera’s 

0 0 1 0 0 1 ijking 

Digitale Radarpalen 0 0 1 0 0 1 PK en CK 

Robot Trafistar - SR520 
– camera’s 

8 5 11 3 7 34 ijking 

Robotpalen 12 8 16 7 11 54 PK en CK 

Mesta 2200 Euclide 
PA-PF 

0 0 0 1 0 1 IJking 

Macq trajectcontrole 
onderliggende 
wegennet 

69 19 36 44 54 222 ijking, controle 
van de vaste 
installatie en 

CK 

Macq trajectcontrole 
snelwegen 

9 0 19 2 5 35 ijking, controle 
van de vaste 
installatie en 

CK 

Tatille Vega Smart EVO 0 0 0 0 0 0 ijking, controle 
van de vaste 
installatie en 

CK 

Jenoptik Vector2-Z 0 0 0 0 0 0 ijking, controle 
van de vaste 
installatie en 

CK 
 

1.3  Wetgeving 
Het KB van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de 
meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten is van toepassing in deze materie. Met het 
oog op onderhavig bestek wenst de opdrachtgever de specifieke aandacht te vestigen op de 
artikels 10 en 16. 

- Art. 10. De toestellen zijn onderworpen aan eerste ijk, herijk en technische controle waarvan de 
proeven overeenkomstig het modelgoedkeuringsdossier moeten worden uitgevoerd onder het hoog 
toezicht van de Dienst Metrologie, door een organisme geaccrediteerd in overeenkomst de eisen van 
de Europese normen EN 17025 en EN 17020, type A, binnen het Belgische accreditatiesysteem of 
volgens een gelijkwaardige accreditatie in een lidstaat van de Europese Gemeenschap of in een EVA-
land dat partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije of in Zwitserland. 

9 Periodieke keuring = PK 
10 Conformiteitskeuring op vraag van de leidend ambtenaar = CK 
11 Aantal zal worden herleid naar 0 op het einde van het contract 
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- Art. 16 2e Alinea De conformiteit van elke nieuwe vaste installatie ten opzichte van de 
modelgoedkeuring, de juiste werking ervan en de resultaten van de periodieke controletesten, moeten 
worden gecertificeerd door een organisme geaccrediteerd in overeenstemming met de eisen van de 
Europese norm EN 17020, type A, binnen het Belgische accreditatiesysteem of volgens een 
gelijkwaardige accreditatie in een lidstaat van de Europese Gemeenschap of in een EVA-land dat 
partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije of in Zwitserland. 
De inschrijver dient bij gevolg geaccrediteerd te zijn zoals opgelegd door het KB van 12 
oktober 2010. Zijn bij de offerte gevoegde accreditatiedocument dient uitdrukkelijk te verwijzen 
naar de Belgische wetgeving en de goedkeuring van de Belgische regelgeving. De scoop van 
de accreditatie dient minimaal de toestellen en installaties in dit contract te omvatten. Deze eis 
geldt als een selectiecriterium. 

1.4 Reikwijdte van het nieuwe KB 
Het koninklijk besluit van 12 oktober vervangt het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende 
de goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te 
houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar 
uitvoeringsbesluiten, en regelt de ondermeer de aspecten ijking, homologatie en keuring. In deze 
wetgeving wijzigen de volgende punten fundamenteel:  
- De prijs voor het uitvoeren van de proeven voor het bekomen van een goedkeuring volgens de 
ijkwetten worden uit het KB geschrapt. Deze regel geldt voor eerste ijk, herijk, technische controle 
onder zegel, homologatie en herhomologatie. 
- De ijkingen van toestellen en homologaties, periodieke keuringen van sites voor bemande en 
onbemande snelheidsmetingen mogen alleen uitgevoerd worden door geaccrediteerde organismes 
die beschikken over een accreditatie EN 17025 (keuring) en EN 17020 (beoordeling, verzegelen en 
documenten). 
- De nauwkeurigheid van de proeven voor het uitvoeren van de keuring van de snelheidsmeter wordt 
gekoppeld aan de maximum snelheid die vermeld staat op de modelgoedkeuring. In de praktijk 
betekent dit, dat op het ijk attest dezelfde maximum snelheid moet vermeld staan als op de 
modelgoedkeuring. 
- Er wordt een periodiciteit ingevoerd voor de controle van al de onderdelen van een snelheidsmeter, 
deze periodiciteit moet worden bepaald bij het toekennen van de vereiste modelgoedkeuring. Voor de 
bestaande toestellen en sites wordt de bestaande periodiciteit overgenomen zoals bepaald in de 
handleiding en/of installatie voorschriften van de fabrikant verbonden aan de betreffende 
modelgoedkeuring(en).. Het verhogen van de frequentie van de controles is toegestaan. 

1.5 IJKINGEN 

1.5.1 Type meettoestellen 
De Vlaamse Overheid beschikt over onderstaande types toestellen. Elk van deze types maken het 
voorwerp uit van het bestek, deze lijst is niet limitatief: 
 

Roodlicht- en snelheidscamera’s 
Type 

Gatso 36MSG-2D-MC-B 
Gatso 24C/AUS/2P 
Gatso GTC-GS11 
Gatso – RS-GS11-2P-FIP-RACK 230V 
Gatso T-series retrofit 
Gatso T1-series 
Robot Trafistar – SR520 
Mesta 2200 Euclide PA-PF 

Trajectcontrole 
iCar Speed en/of iCar-Speed-PLUS van Macq n.v. en Macq 
G3  

 
Alle toestellen worden aangeboden voor ijking tot 250km/h conform de laatste versie van de  
modelgoedkeuringen. 
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1.5.2 Onderhoud van de toestellen 

Alle toestellen onderhevig aan dit bestek krijgen minimaal één maal per 4 jaar een gepland preventief 
onderhoud. Dit onderhoud wordt uitgevoerd door hiertoe opgeleid en gekwalificeerd technisch 
personeel. De Vlaamse Overheid beschikt hiertoe over specifieke onderhoudscontracten. Gelet op de 
grondigheid van dit onderhoud, is een zegelbreuk hierbij vaak niet vermijdbaar.  
 
Het uitgevoerde onderhoud wordt vastgelegd in een rapport dat bij het toestel wordt gevoegd. Dit 
rapport wordt samen met de ijkaanvraag en het certificaat in de databank (zie punt 1.9) ingebracht. 
 

1.5.3 Zegel 
Het KB van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de 
meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten regelt tevens de verzegeling van het toestellen bij ijking. 
De bedoelde zegels moeten aangekocht worden bij de bevoegde Metrologische Dienst voor een niet 
onderhandelbaar bedrag en verplicht aangebracht worden na elke controle. De inventaris van dit 
bestek bevat een post voor deze zegels. 
 
De Vlaamse Overheid zal aangeven waar (voor welke functie RLC, SNC of SNC op snelweg), welk 
toestel gebruikt zal worden. Hiertoe zullen er tijdens de startvergadering de nodige afspraken worden 
gemaakt. 

1.5.4 Procedure 
Voor elk van de hierboven genoemde typen zal de door de bevoegde Metrologische dienst 
goedgekeurde ijkingsprocedure die gevolgd wordt, de verschillende meetmethodes die worden 
toegepast en al de gebruikte documenten bij de inschrijving worden gevoegd. Minimaal één maal per 
4 jaar wordt op ieder toestel een geplande controle en een voorgeschreven preventief onderhoud 
uitgevoerd door de onderhoudsaannemer. Hiervoor wordt afhankelijk van het type toestel hetzij 
opgehaald bij de politie door deze onderhoudsaannemer, hetzij door de inschrijver, in het geval van 
een ijking zonder onderhoud, conform de procedure weergegeven in onderstaande diagram.  
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In het geval er onderhoud uitgevoerd dient te worden zal de betrokken aannemer het toestel 
aanbieden voor ijking samen met het verslag van het uitgevoerde onderhoud, of zal de dienstverlener 
op verplaatsing de noodzakelijk testen uitvoeren. Er zal een planning voor de regelmatige verdeling 
van het aanbod voor ijking worden overeengekomen in overleg met de leidend ambtenaar en de 
onderhoudsaannemer. De onderhoudsaannemer is tevens belast met de opvolging en herstelling van 
averijen en defecten.  
 
Een toestel dat beschadigd is door een averij (bv vandalisme) zal na het herstellen (indien 
noodzakelijk) typisch ook voor ijking worden aangeboden.  
 
De ijking wordt uitgevoerd conform de modelgoedkeuring en de bepalingen van het KB van 12 oktober 
2010. Voorwaarden bij de keuze van de proeven voor ijking: 
De proeven van ijking op de meettoestellen kunnen worden uitgevoerd in laboratorium 
omstandigheden. In dat geval zal: 

o of de herleidbaarheid van de metingen in het labo in de praktijk worden getoetst door 
het uitvoeren van steekproeven onder condities die overeenkomen met de werkelijke 
omstandigheden waarin de meters opereren. 

o of zal de procedure en de uitvoering van de metingen in het labo gebaseerd moeten 
zijn op proeven die de werkelijke omstandigheden waarin de meters opereren 
representeren. 

De herleidbaarheid van het geheel der proeven dient vergrendeld te zijn in de accreditatie. Na ijking 
wordt het toestel, samen met een kopie van het ijkcertificaat en het metrologisch boekje, door de 
inschrijver terug geleverd aan de betrokken politiezone. 
 

Te herijken toestel 

gekend defect 

oproep 
onderhoudsaanemer 

camera's 

ophaling door 
onderhoudsaannemer 

camera's 

aanbieding ter 
herijking bij 

keuringsinstelling 

transport naar PZ door 
keuringsinstelling 

geen gekend defect 

Nieuw toestel 
onder waarborg 

planning NIET vrij 
te kiezen 

ijking pas uit te 
voeren uiterlijk voor 

het vervallen van 
het laatste 

ijkingsattest van het 
toestel 

transport naar PZ 
te voorzien door 

leverancier 
camera's 

ophaling toestel door 
opdrachtnemer keuringen bij 

PZ 

standaard 20 maandeljikse 
ijking  

toestel kan 
herijkt worden 

herijk toestel 

transport terug 
naar betrokken 

PZ 

toestel kan niet herijkt worden 

terugmelding naar 
aanbestedende overheid 

ophaling toestel door 
onderhoudsaanemer camera's 

herstelling camera door 
onderhoudsaannemer 

camera's 

Aanbieding van herstelde 
camera ter ijking bij 

keuringsinstelling 

transport naar PZ te voorzien 
door keuringsinstelling 
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De opmaak van de verschillende dossiers met bijhorende attesten en /of certificaten(incl. ijking) in de 
nodige exemplaren, en dit conform de bijhorende handboeken, maakt integraal deel uit van de 
installatiekost en wordt bijgevolg niet afzonderlijk vergoed. Dit dossier dient voor de voorlopige 
oplevering ter beschikking te zijn van de leidend ambtenaar. 

1.5.5 Periodiciteit 
De periodiciteit die wordt toegepast per type toestel is bepaald in de handleiding en/of installatie 
voorschriften van de fabrikant verbonden aan de betreffende bestaande modelgoedkeuring en dienen 
allen uiterlijk 24 maandelijks voor herijk te worden aangeboden of ter plaatse worden herijkt 
(trajectcontrolesystemen). Wanneer de nodige informatie ontbreekt in de betreffende handleiding en/of 
installatie voorschriften die verbonden is met de bestaande modelgoedkeuring wordt de periodiciteit 
vastgelegd op 20 maanden.  
 
De werkwijze in casu, werd hieronder toegelicht door middel van een flowchart: 

 
Concreet zal de inschrijver voor nieuwe toestellen minimaal het ijkingsattest dienen op te laden in de 
databank.  
 
Dit ‘nieuwe toestel’ zal pas voor de eerste maal, ten laste van de aanbestedende Overheid, 
aangeboden worden bij de inschrijver voor het verstrijken van het laatste afgeleverde ijkingscertificaat 
uit waarborgperiode. Vanaf dit moment maken de herijkingen het toestel integraal deel uit van dit 
bestek. 
 
Voor de overige bestaande toestellen zal herijk-planning van de toestellen bepaald worden door de 
onderhoudsaannemer van de toestellen, mits goedkeuring van de aanbestedende overheid. Deze 
herijk-planning zal bepaald worden op basis van de datum van 1ste ijk of een latere datum waarop 
tussentijdse herijk12 (b.v. n.a.v. een averij) plaatsvond op het toestel. 

1.5.6 Inventaris 
De betaling van een ijking in gevolge een averij is het voorwerp van een afzonderlijke offerte en 
factuur, opgemaakt op basis van de posten in de inventaris van dit bestek, en maakt bijgevolg geen 
deel uit van de maandstaat. 
 

12 De herijk zal bijgevolg onder normale omstandigheden pas uitgevoerd kunnen worden in de 20ste maand (tenzij anders 
vermeld in de modelgoedkeuring) na het laatste geldige afgeleverde ijkingsattest, en onafhankelijk van wie de voorafgaande 
geaccrediteerde dienstverlener ook was. 

Onderhoudsaannemer 
toestellen 

ijkingen 

Nieuw toestel onder 
waarborg 

planning NIET 
vrij te kiezen 

ijking pas uit te voeren uiterlijk 
voor het vervallen van het 

laatste ijkingsattest van het 
toestel 

standaard 20 maandeljikse 
ijking  
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1.5.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden – ijkingen 
De post “1 - IJking van een Gatso 36MSG-2D-MC-B toestel “ omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Gatso 36MSG-2D-MC-B toestel conform de 
geldende modelgoedkeuring. 
 
De post “2 - IJking van een Gatso GTC-GS11 toestel “ omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Gatso GTC-GS11 toestel conform de geldende 
modelgoedkeuring. 
 
De post “3 - IJking van een Gatso 24C/AUS/2P toestel “ omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Gatso 24C/AUS/2P toestel conform de geldende 
modelgoedkeuring. 
 
De post “4 - IJking van een Gatso - RS-GS11-2P-FIP-RACK 230V “ omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Gatso - RS-GS11-2P-FIP-RACK 230V toestel 
conform de geldende modelgoedkeuring. 
 
De post “5 – Ijking van een Gatso T-series retrofit –toestel” omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Gatso T-series retrofit toestel conform de geldende 
modelgoedkeuring. 
 
De post “6 – Ijking van een Gatso T1-series toestel” omvat alle metingen, proeven en handelingen 
noodzakelijk voor de herijk van een Gatso T-series toestel conform de geldende modelgoedkeuring. 

 
De post “7 - IJking van een Robot Trafistar - SR520 toestel “ omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Robot Trafistar - SR520 toestel conform de geldende 
modelgoedkeuring. 
 
De post “8 – Ijking van een Mesta 2200 Euclide PA-PF” omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Mesta 2200 Euclide PA-PF toestel conform de 
geldende modelgoedkeuring. 
 
De post “9 - IJkzegel van een RLC/SNC toestel” 
Deze post is van toepassing bij iedere herijking van een RLC/SNC cameratoestel. En kan afhankelijk 
van het type installatie snelheidscamera of roodlicht en snelheidscamera over meerdere 
metrologische zegels dienen te beschikken afhankelijk van de bevoegdheid van de Metrologische 
dienst 
 
De post “10 - IJking trajectcontrole – niet-autosnelweg ” omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk om de herijk van een trajectcontrolesysteem op een verkeersveilige manier 
tot een goed einde te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring. Deze post kan maximaal 1 
keer per uitgevoerde ijking van de site worden aangerekend.  
 
De post “11 - Meerprijs op de posten 10 in geval van ter beschikking stellen van hoogtewerker”: 
omvat alle bijkomende kosten voor het ter beschikking stellen van een hoogtewerker per halve dag. 
 
De post “12 - IJkzegel trajectcontrole – niet-autosnelweg”: 
Deze post is van toepassing bij iedere verbreking van de ijkzegels van een ANPR-camera voor 
trajectcontrole op niet autosnelwegen. 
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De post “13 - IJking trajectcontrole - snelweg” omvat alle metingen, proeven en handelingen 
noodzakelijk om de herijk van een trajectcontrolesysteem op een verkeersveilige manier tot een goed 
einde te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring. Deze post kan maximaal 1 keer per 
uitgevoerde ijking van de site worden aangerekend.  
 
De post “14 - IJkzegel trajectcontrole - snelweg ”: 
Deze post is van toepassing bij iedere verbreking van de ijkzegels een trajectcontrolesysteem -
snelweg. 
 
De post “15 - Meerprijs in geval van nachtwerk op de post 13”: 
Deze post zal de aannemer worden toegekend bij het uitvoeren van nachtwerken. In het geval er 
meerdere installaties, gedurende dezelfde nacht worden uitgevoerd, zal deze post per 4 uur 
uitgevoerde werken worden toegekend (max. 2 maal te factureren per nacht). 
 
De post “16 - Meerprijs op de posten 13 in geval van ter beschikking stellen van hoogtewerker”: 
omvat alle bijkomende kosten voor het ter beschikking stellen van een hoogtewerker op snelwegen 
per halve dag. 
 
De post “47 – Transportkost Oost-Vlaanderen ijkingen” – omvat alle handelingen om de afspraak 
tot afhaling van de camera bij de politiezone in te plannen en om het ophalen en het terug afleveren 
van een te herijken camera tot een goed einde te brengen (incl. transportkosten en incl. loonkosten). 
Deze post kan slechts 1 maal per politiezone worden vergoed onafhankelijk het aantal camera’s er op 
dienen gehaald te worden. 
 
De post “48 – Tansportkost West-Vlaanderen ijkingen” – omvat alle handelingen om de afspraak 
tot afhaling van de camera bij de politiezone in te plannen en om het ophalen en het terug afleveren 
van een te herijken camera tot een goed einde te brengen (incl. transportkosten en incl. loonkosten). 
Deze post kan slechts 1 maal per politiezone worden vergoed onafhankelijk het aantal camera’s er op 
dienen gehaald te worden. 
 
De post  “49 – Transportkost Antwerpen ijkingen” – omvat alle handelingen om de afspraak tot 
afhaling van de camera bij de politiezone in te plannen en om het ophalen en het terug afleveren van 
een te herijken camera tot een goed einde te brengen (incl. transportkosten en incl. loonkosten). Deze 
post kan slechts 1 maal per politiezone worden vergoed onafhankelijk het aantal camera’s er op 
dienen gehaald te worden. 
 
De post “50 – Transportkost Vlaams-Brabant” ijkingen – omvat alle handelingen om de afspraak tot 
afhaling van de camera bij de politiezone in te plannen en om het ophalen en het terug afleveren van 
een te herijken camera tot een goed einde te brengen (incl. transportkosten en incl. loonkosten). Deze 
post kan slechts 1 maal per politiezone worden vergoed onafhankelijk het aantal camera’s er op 
dienen gehaald te worden. 
 
 
De post  “51 – Transportkost Limburg”  ijkingen – omvat alle handelingen om de afspraak tot 
afhaling van de camera bij de politiezone in te plannen en om het ophalen en het terug afleveren van 
een te herijken camera tot een goed einde te brengen (incl. transportkosten en incl. loonkosten). Deze 
post kan slechts 1 maal per politiezone worden vergoed onafhankelijk het aantal camera’s er op 
dienen gehaald te worden. 
 

1.6 CONFORMITEIT KEURINGEN 

1.6.1 Type installaties 
De conformiteit keuring, conform de modelgoedkeuring van de toestellen/installaties van volgende 
types installaties maken deel uit van deze aanneming. 
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1  Roodlicht- en snelheidscamera’s 
 
 
 

 
 
 
 
 

− Gatso 36MSG-2D-MC-B 
− Gatso 24C/AUS/2P 
− Gatso GTC-GS11 
− Gatso - RS-GS11-2P-FIP-RACK 230V 
− Gatso T-series retrofit 
− Gatso T1-series 
− Robot Trafistar - SR520 
− Mesta 2200 Euclide PA-PF 

2  Trajectcontrole 
  Gewestwegen/ snelwegen: 

− iCar-Speed 
− iCar-Speed-PLUS 
− MACQ G1 – 3 
− Tatille Vega Smart EVO 
− Jenoptik Vector2-Z 

   

1.6.2 Procedure 
Een conformiteit keuring wordt door de opdrachtgever bij de keuringsinstelling besteld door middel 
van een dienstbevel. Dit kan enkel afzonderlijk per installatie. In een dergelijk dienstbevel zijn 
minimaal opgenomen: 
− Aard/merk/type installatie 
− Locatie en de rijrichting 
− Referentienummer(s) 
− Risico-gevaarsgraad (gewestweg versus snelweg) zoals ingeschat door de opdrachtgever (indicatie 
voor extra maatregelen) 
− Aannemer verantwoordelijke voor de installatie, inclusief contactpersoon 
− Kostenraming 
− Partij die instaat voor toelevering van plannen 
− Zo nodig documenten die ‘beveiligde lantaarns’ aantonen 
− Zo nodig het aantal palen en rijstroken per paal 
− Zo nodig het laatste conformiteitsattest in het geval dit nog niet ter beschikking zou zijn 
− Wijze van indienen schuldvordering (maandstaat vs. afzonderlijk) 
  
 
Het plaatsen van bestellingen bij wijze van een dienstbevel wordt geïmplementeerd in de databank. 
Om administratieve redenen laat de databank toe het dienstbevel (of groepering ervan) te exporteren 
naar pdf. 
 
Een dienstbevel kan tevens per post worden overgemaakt aan de keuringsinstelling. Het postadres 
wordt bij aanvang van het contract bepaald. Om het tijdspad in te korten, wordt een digitale versie van 
dit dienstbevel in dit geval tevens per email overgemaakt. Evenwel zal de voorkeur gegeven worden 
om de dienstbevelen te geven door middel van de databank. De 2de mogelijkheid om per post 
dienstbevelen over te maken zal slechts in uiterste noodzaak worden gebruikt. 
 
De keuringsinstelling neemt vervolgens de opdracht op in de planning en rapporteringen. Indien 
nieuwe plannen noodzakelijk zijn, zorgt de dienstverlener voor de coördinatie hiervan. Tevens kan het 
opmaken van deze plannen niet enkel gebeuren door de betrokken installatie-aannemer, maar ook de 
keuringsinstelling. Indien de keuringsinstelling ook belast zal worden met de opmaak van de plannen 
zal uitdrukkelijk in het dienstbevel worden vermeld. 
 
In functie van de uit te voeren keuring kan politieassistentie noodzakelijk zijn (bv. tijdelijk stilleggen 
van het verkeer om de noodzakelijke handelingen conform de modelgoedkeuring uit te voeren). Het 
maken van de nodige afspraken hiervoor is ten laste van de dienstverlener en wordt niet afzonderlijk 
vergoed. In overleg met de leidend ambtenaar wordt aan de dienstverlener voor de conformiteit 
keuring het betrokken type toestel ter beschikking gesteld. 
Standaardtekst SB270 versie 4.0 editie 002 

49 
 
 



   
 
Na metingen en controles ter plaatse maakt de dienstverlener het conformiteitsdossier op en wordt dit 
laatste overgemaakt aan volgende instanties: 

− 1 exemplaar aan de bevoegde Metrologische dienst, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie (papieren versie) 

− 1 exemplaar aan het desbetreffende Parket (papieren versie) 
− 1 exemplaar aan het desbetreffende Politiezone of Federale Politie (papieren versie) 
− 1 exemplaar in het klassement van de keuringsinstelling te bewaren (papieren versie) 
− 1 digitaal exemplaar aan de wegbeheerder/opdrachtgever d.m.v. de databank 

 
Indien tijdens het keuringsproces een tekortkoming wordt geconstateerd aan één of enkele van de 
specificaties voor de betrokken installatie, dan wordt de controle als het ware onderbroken tot een 
herstelling is uitgevoerd. Het verder zetten van de keuring zal gebeuren na een eenvoudig verzoek 
van de opdrachtgever. Ook deze functionaliteit (verzoek tot verder zetten) zit vervat in de databank. 
Aan de ‘afkeuring’ en de erop volgende goedkeuring - voor een defecte mof of een niet beveiligde 
lantaarn - zijn geen extra kosten verbonden voor de opdrachtgever. 
 
Naast het ter beschikking stellen (in de databank) van een gedetailleerd verslag bij afkeuring van een 
bepaalde installatie, zal ook per mail aan de aanbestedende overheid een verwittiging van afkeuring 
worden overgemaakt.  
 
Bij keuringen van reeds eerder gekeurde installatie, bij voorbeeld in gevolge een (gedeeltelijke) 
vernieuwing van het wegdek waardoor detectielussen dienden herslepen te worden of in gevolge een 
averij (aanrijding van een paal), worden alleen de palen waar de dienstverlening betrekking op 
hebben, aanzien als te homologeren. Maar wel met alle lussen die aan deze paal verbonden zijn.  

1.6.3 Plannen 
De aanbestedende overheid is in de mogelijkheid om de noodzakelijke conformiteitsplannen op te 
laten maken door de keuringsinstelling. In het geval de keuringinstelling belast zal worden met de 
opmaak van een specifiek conformiteitskeuringsplan, zal deze opdracht duidelijk aangegeven zijn in 
het dienstbevel tot uitvoering van de conformiteitskeuring. 
 
Uit deze aanvraag dient duidelijk aangegeven te zijn of het gaat over een nieuwe locatie of een 
hermeting van een bestaande locatie dan wel het opmeten van een studieplan. 
 
1.6.3.1 Naamgeving 
De aanbestedende overheid zal per plan duidelijk aangeven welke naamgeving er op de plannen 
vermeld dient te worden, volgens onderstaande afspraken: 
 

• RLC-installatie: 
Gemeente – wegnummer en straatnaam – eventueel wegnummer 2 en straatnaam 
v.b. Lochristi N70 Denen/Lozen Boer – N449 Beerveldsebaan / Slagmanstraat 

 
• SNC-installatie: 

Gemeente wegnummer en straatnaam 1 thv eventueel wegnummer en straatnaam 2 of kmpt. 
Richting stad/gemeente 
v.b. Kortrijk N50 Doorniksesteenweg t.h.v. kmpt. 60,2 richting Kortrijk 

 
Enkele bijkomende opmerkingen: 

• Bij de aanvraag voor een SNC-locatie geeft de aanbestende overheid het kmpt. door of een 
huisnummer. 

• De dichtstbijzijnde km-paal of hm-paal wordt gebruikt in de naamgeving. In de naamgeving 
wordt altijd ‘kmpt.’ vermeld, ook als het om een hm-paal gaat. Het kilometerpunt wordt steeds 
vermeld tot één cijfer na de komma. 
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• Het huisnummer mag niet worden vermeld op het titelblad en wordt dus louter ter informatie 

gegeven. 
• De richting dient een stad/gemeente te zijn en niet richting centrum of richting een straat. 

 
1.6.3.2 Afspraken over de wijze van opmeting 
1.6.3.2.1 Vastleggen van de opmeetzone  

De opmeetzone wordt bepaald door de locatie van de camera.  
 

Opmeetzone RLC: 
• Aan de zijde van de camera-inplanting meet men tot minimum 25 m achteruit vanaf het 

verkeerslicht. 
• Dwarse straten worden opgemeten tot minimum 5 m vanaf de uiterste rand van de verharding 

van de hoofdweg. Indien er ook camera’s worden geplaatst op de dwarse straten geldt hier 
ook de regel van minimum 25 m vanaf het verkeerslicht. 

• De opmeting wordt beperkt tot aan de voorgevels of een 5-tal meter vanaf de uiterste rand 
van de verharding van de weg waarlangs de camera’s worden geplaatst. Een vrij liggend 
fietspad wordt hierbij beschouwd als deel van de weg.  

 
Opmeetzone SNC:  

• Ten opzichte van de rijrichting van de (geplande) camera start de opmeetzone 10 m voor de 
(geplande) camera en stopt 50 m voorbij de (geplande) camera.  

• De details van de zijkanten van de opmeting worden beperkt tot aan de voorgevels of een 5 -
tal meter vanaf de uiterste rand van de verharding van de weg waarlangs de camera’s worden 
geplaatst. Een vrij liggend fietspad wordt hierbij beschouwd als deel van de weg.  

 
Opmerkingen: 

• Een parallelle weg dient niet volledig tot aan de uiterste rand gemeten te worden indien deze 
niet van belang is (cfr. A12 Aartselaar). Enkel die zone opmeten die valt binnen de 5-tal meter 
vanaf de uiterste rand van de verharding van de hoofdweg (dit is straat 1).  

• Elke locatie wordt afzonderlijk bekeken. De vermelde afstanden zijn richtwaarden. Men sluit 
een meetzone af in functie van de te meten elementen op het terrein (bv. volledige pijlen). 
 

1.6.3.2.2 Plaatsen van opstelpunten en andere meetpunten 
Er worden minimum 3 opstelpunten uitgezet. Deze punten worden gematerialiseerd met een 
klinknagel voorzien van een onderlegring met vermelding ‘AWV VWT’.  
Opstelpunten dragen een uniek nummer (9001, 9002, 9003, …). Dit nummer kan maar eenmaal per 
project/locatie worden gebruikt. Indien het noodzakelijk is om een nieuw opstelpunt te plaatsen dan 
wordt er doorgenummerd (9004, 9005, …).  
Alle opstelpunten worden opgemeten in Lambert ’72 met behulp van een GPS-toestel. De punten 
worden tweemaal ingemeten op verschillende tijdstippen. Van deze metingen wordt de gemiddelde 
waarde genomen voor het bepalen van de basiscoördinaten van het opstelpunt.  
Ter controle bij volgende opmetingen wordt elke stopstreep aan de kant van een camera-inplanting 
voorzien van twee meetnagels. Deze worden geplaatst in het midden aan de uiteinden of het 
verlengde van de stopstreep. 

 

1.6.3.3 Detailmeting van het terrein  

1.6.3.3.1 Opmeten van zichtbare objecten  
Volgende objecten worden opgemeten:  
Alle zichtbare elementen binnen het openbaar domein worden:  

Standaardtekst SB270 versie 4.0 editie 002 
51 

 
 



   
• Betonblokken en new jersey’s : beide zijden van de blokken worden opgemeten. De randen 

hiervan kunnen samenvallen met een andere prioritaire code (rand baan, rand fietspad, rand 
verharding enz.). Tussen beide lijnen komt de tekst “new jersey” of “betonblok” te staan. 

• Verkeerslichten op een portiek en overhangende verkeerslichten worden afzonderlijk 
ingemeten. Deze worden reflectorloos ingemeten ter hoogte van het groene licht. De hoogte 
van deze lichten ten opzichte van het maaiveld – de stopstreep geldt hierbij als referentie – 
wordt vermeld op het opmeetplan. 

• Indien meerdere verkeerslichten voorkomen op één paal wordt volgende prioriteit gehanteerd:  
1. Auto’s  
2. Fietsers  
3. Voetgangers 

• Ondertunneling van een fietspad, waterweg of tunnel: de op het terrein zichtbare randen van 
de koker worden opgemeten. 

• Andere detectielussen: aanmeldlus en uitmeldlus bus, aanmeldlus verkeerslichten.  
• regelkasten. 
• flitspaal, deksel EMT. 

 
Volgende objecten worden NIET opgemeten: 

• Niveaus dorpels;  
• Details op privédomein. De opmeting beperkt zich tot de zichtbare grenzen (afsluiting, haag, 

...), de oprit en de voorgevels. 
 

1.6.3.4 Opmeten van wegmarkeringen 
In functie van de veiligheid gebeurt het opmeten van de wegmarkeringen en de gevaarlijke zones 
onder politiebegeleiding of reflectorloos (met uitzondering van de stopstreep). Politiebegeleiding dient 
aangevraagd te worden door de opmeter.  

 
Volgende markeringen worden zeker opgemeten:  

• Longitudinale lijnen;  
• Stopstreep: de stopstreep wordt nooit reflectorloos opgemeten;  
• Zebrapaden;  
• Fietspaden en fietsoversteken; 
• Fietsopstelzones;  
• Arceringszones of markeerzones;  
• Parkeer- en pechstroken; - Randmarkeringen; - 
• Pijlen: minimaal de eerste rij pijlen voor de stopstreep. 

 
Daarnaast worden: 

• Markeringen op de fietspaden, met uitzondering van de fietspadmarkering zelf NIET 
opgemeten 

• De markeringen in het midden van het kruispunt worden in de mate van het mogelijke 
reflectorloos opgemeten.  
Indien de verkeerssituatie dit niet toelaat of het niet mogelijk is reflectorloos te meten wordt er 
minstens één overzichtsfoto genomen van het midden van het kruispunt en toegevoegd aan 
het opmeetplan. 

• Bij elke opmeting worden foto’s van het kruispunt genomen. Deze foto’s bieden een overzicht 
van de situatie op het terrein. 

 

1.6.3.5 Afspraken bij het hermeten van een opmeetplan 
Het oorspronkelijke opmeetplan wordt op het terrein volledig nagekeken. Waar nodig worden objecten 
hermeten of bijgemeten volgens de afspraken onder titel ‘Detailmeting van het terrein’. 
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De verkeerslichten voor auto’s, de stopstrepen ter hoogte van de camera-installaties en alle camera’s 
en alle gematerialiseerde opstelpunten die zich op de locatie bevinden worden ALTIJD opnieuw 
ingemeten. 
 
Indien er een nieuwe wegverharding werd aangebracht, worden de nieuwe wegmarkeringen opnieuw 
opgemeten: 

• Hetzij onder politiebegeleiding, hetzij reflectorloos, 
• nieuwe stopstrepen worden voorzien van 2 nieuwe nagels. 

 

1.6.3.6 Afspraken over de opmetingen tijdens een conformiteitskeuring 
Ter controle worden alle gematerialiseerde opstelpunten ingemeten met het totaalstation of GPS-
toestel om na te gaan of deze punten niet werden verplaatst. Indien blijkt dat een meetnagel werd 
verplaatst, kan en mag deze niet meer worden gebruikt voor de opmeting. 

 
• De camera’s, de detectielussen, de verkeerslichten voor auto’s, de stopstrepen en de 

controlenagels, ter hoogte van de camera-installaties, worden ALTIJD opnieuw ingemeten,  
• De camera’s worden op één van volgende wijzen opgemeten om te kunnen verifiëren dat het 

object correct werd ingemeten: 
o 3 punten op de omtrek van de paal; 
o 2 keer onafhankelijk van elkaar, vanaf twee verschillende opstelpunten. 

  

 
 
De camera’s worden ingemeten zoals aangeduid in de figuur hierboven. 

  
 

• De keurinsinstelling streeft er optimaal naar om  de topografische opmetingen (in eigen 
beheer of derde partij aangesteld door de aanbestedende overheid) gelijktijdig uit te voeren 
met de conformiteitskeuring. Dit om de veiligheid te verhogen en de verkeershinder te 
beperken. 

• Indien het tijdstip van de geplande conformiteitskeuring niet past in de planning zal de 
topografische opmetingen op een ander tijdstip uitgevoerd worden, zonder extra 
botsabsorbeerders of signalisatie te kunnen aanrekenen aan de aanbestedende overheid. 

• Een update van de situatie op het terrein wordt uitgevoerd door een volledig nazicht van het 
plan en eventueel bijmetingen. 

• De opmeetplannen worden ook steeds in dwg-formaat (A’cad) ter beschikking gesteld aan de 
aanbestedende overheid. 

• Het GRB moet nog overeenstemmen met de reële toestand op het terrein. 
• Bronvermelding voor gebruik GRB; 
• van het GRB-CAD worden overbodige zaken verwijderd: o.a. perceelnummers, 

perceelsgrenzen, as van de weg, overbodige straatnamen, … 
 

1.6.3.7 Nauwkeurigheid van de opmetingen 
De opmeting gebeurt met het oog op het afdrukken van plannen op schaal 1/100. Dit betekent dat 1 
mm op het plan overeenstemt met 10 cm op het terrein. 
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Bovendien garandeert de opmeting een nauwkeurigheid van 5 cm. 

• Bij aanvang van elke meetdag wordt een kijkerdoorslag uitgevoerd ter controle van het 
toestel. De meting wordt aanvaard als het verschil tussen kijkerstand 1 en kijkerstand 2 kleiner 
dan of gelijk is aan 0,005 gon. 

• Er worden op elk kruispunt minimum 3 gematerialiseerde opstelpunten voorzien. Van elk 
opstelpunt worden met behulp van een GPS-toestel de Lambert ’72-coördinaten bepaald. Dit 
gebeurt tweemaal onafhankelijk van elkaar en met minimum 4 uur tussentijd. Deze metingen 
worden aanvaard zolang het verschil tussen de GPS-metingen minder dan 3 cm bedraagt in 
de X-coördinaat en de Y-coördinaat. Bij aanvaarding van de metingen wordt het gemiddelde 
van de twee metingen aanvaard als coördinaat van het opstelpunt. 

• De opmeting wordt aanvaard als de gemeten afstand, met het totaalstation, tussen twee 
opstelpunten en de berekende afstand tussen deze twee punten, bekomen uit de Lambert ’72-
coördinaten van de GPS-meting, kleiner dan of gelijk aan 5 cm is. 
Bij een opmeting in functie van een conformiteitskeuring worden volgende metingen 
uitgevoerd ter controle: 

• Afspraken over de wijze van opmeten; 
• Ter hoogte van de camera’s worden volgende objecten ingemeten om na te gaan of 

er geen wijzigingen zijn gebeurd aan de bestaande toestand ten opzichte van de 
situatie op het opmeetplan: 

o de verkeerslichten; 
o de nagels in de stopstrepen. 

 
Indien bij deze controlemetingen fouten groter dan 5 cm worden aangetroffen, wordt de opmeting 
verworpen en opnieuw uitgevoerd. 
 
Er wordt steeds voor gezorgd dat een RLC-combinatie (camera + detectielussen + verkeerslichten) of 
SNC-combinatie (camera + detectielussen) steeds vanop hetzelfde opstelpunt worden ingemeten om 
de relatieve nauwkeurigheid te garanderen. Indien een combinatie noodzakelijkerwijze vanop twee 
opstelpunten moet worden ingemeten, wordt ervoor gezorgd dat er minimum twee 
gemeenschappelijke punten zijn zodat er een controle is op de relatieve nauwkeurigheid. 
 

1.6.3.8 Afspraken bij de verwerking van het opmeetplan 
1.6.3.8.1 Opmaak van het opmeetplan in Autocad 
Het resultaat is een 2D-plan van de bestaandetoestand in Autocad. 
Het plan wordt opgemaakt zodat het afdrukbaar is op schaal 1/100. 
Het plan bevat een noordpijl, een liggingsplan en een standaardlegende. 
Bij portieken en overhangende verkeerslichten wordt de (benaderde) hoogte vermeld van het 
verkeerslicht (gemeten ter hoogte van het groene licht) ten opzichte van het maaiveld (gemeten ter 
hoogte van de stopstreep). 
Er worden rijrichtingen aangeduid op het plan voor straat 1. De dwarsstraten dienen niet voorzien te 
worden van rijrichtingen. De rijrichting wordt geplaatst ter hoogte van de camera, zodat er een 
duidelijke link is tussen camera en rijrichting. 
 

1.6.3.8.1.1 Datum op het opmeetplan 
Het opmeetplan krijgt de datum van de eerste meetdag. Er wordt bij elke wijziging een nieuw plan 
opgemaakt met oplopend Arabisch nummer (1, 2, 3, … ). 
 

1.6.3.9 Afspraken bij de verwerking van het studieplan 

1.6.3.9.1 Opmaak van het studieplan in Autocad 
De keuringsinstelling tekent in het opmeetplan de ontworpen positie van de lussen en camera’s in. 
Ter controle mailt de keuringsinstelling de A4-plannetjes van de studie door naar VWT. Na 
goedkeuring door VWT via mail worden de studieplannen afgedrukt. Het resultaat is een 2D-plan van 
de studie in Autocad. 
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1.6.3.9.2 Datum op het studieplan 
Het studieplan krijgt de datum van de intekening van de studie.  
Er wordt bij elke wijziging een nieuw plan opgemaakt met oplopend Arabisch nummer(1, 2, 3, …). 
 

1.6.3.9.3 Afspraken bij de verwerking van het conformiteitskeuringsplan 

1.6.3.9.3.1 Opmaak van het conformiteitskeuringsplan in Autocad 
 
Het ‘lege’ tittelblad van het plan zal door de aanbestedende overheid worden afgeleverd aan de 
opdrachtnemer. 
Het resultaat is een 2D-plan van de bestaande toestand in Autocad. 
Het plan wordt opgemaakt zodat het afdrukbaar is op schaal 1/100. 
Het plan bevat een noordpijl, een liggingsplan en een standaardlegende.. 
 

1.6.3.9.3.2 Datum op het conformiteitskeuringsplan 
Het conformiteitskeuringsplan krijgt de datum van de opmeting van de camera’s en de detectielussen. 
Er wordt bij elke wijziging een nieuw plan opgemaakt met oplopend Arabisch nummer (1, 2, 3, …). 
 

1.6.3.9.4 Opleveren van de plannen 

1.6.3.9.5 Nauwkeurigheid van de opmetingen 
 

• Opmeetplan 
VWT geeft bij de aanvraag een streefdatum op tegen wanneer het plan wordt verwacht. 
Indien er door VWT geen streefdatum wordt opgegeven, hanteert de keuringsinstelling volgende 
streefdatum: datum aanvraag + 30 werkdagen. Indien er meerdere planaanvragen zijn binnen 
dezelfde week wordt de streefdatum per bijkomende aanvraag met 5 werkdagen vermeerderd. De 
planning wordt door keuringsinstelling op regelmatige basis besproken met de opdrachtgever. 
 

 
• Studieplan 
Een studieplan wordt opgeleverd ten laatste 10 werkdagen na de opmeting. 
 
• Conformiteitskeuringsplan 
Een conformiteitskeuringsplan wordt in principe opgeleverd 10 werkdagen na de opmeting. Deze 
termijn kan in onderling overleg worden verlengd indien er meer dan 2 kruispunten zijn per week 
of indien er een actualisatie (bijmeting) van het plan is vereist. 

 
• Oplevering van het opmeetplan 
Het opmeetplan wordt digitaal (Autocad dwg-formaat en een pdf-bestand) verstuurd naar de 
contactpersonen van VWT. 

 
• Oplevering van het studieplan 
Het studieplan wordt digitaal (Autocad dwg-formaat en een pdf-bestand) verstuurd naar de 
contactpersonen van VWT. 

 
• Oplevering van het conformiteitskeuringsplan 
Elk conformiteitskeuringsplan wordt in de nodige exemplaren afgedrukt. 

 
Het conformiteitkeuringsplan wordt digitaal (Autocad dwg-formaat en een pdf-bestand) verstuurd 
naar de contactpersonen van VWT en opgeladen in de databank als bijlage onderdeel van het 
conformiteitsdossier. 
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Een digitaal plan in dwg-formaat wordt overgemaakt aan de aanbestedende overheid. 
 

1.6.4 Meetmethode voor hoeveelheden – conformiteitskeuringen 
De post “17 - Conformiteit keuring radarinstallatie (basis = 1 paal met 1 rijstrook)” omvat alle 
metingen, proeven en handelingen noodzakelijk om de conformiteitskeuring op een verkeersveilige 
manier tot een goed einde te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring en conform de 
geldende dienstorders. 
 
De post “18 - Meerprijs op post 17 per extra rijstrook” omvat alle bijkomende metingen, proeven en 
handelingen ten gevolge van de bijkomende rijstrook noodzakelijk om de conformiteitskeuring op een 
verkeersveilige manier tot een goed einde te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring en 
conform de geldende dienstorders. 
 
De post “19 - Conformiteitskeuring lusinstallatie (basis = 1 paal met 1 rijstrook)” omvat alle 
metingen, proeven en handelingen noodzakelijk om de conformiteitskeuring op een verkeersveilige 
manier tot een goed einde te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring en conform de 
geldende dienstorders. 
 
De post “20 - Meerprijs op post 19 per extra paal inclusief 1 luspaar” omvat alle bijkomende 
metingen, proeven en handelingen ten gevolge van de extra flitspaal, noodzakelijk om de 
conformiteitskeuring op een verkeersveilige manier tot een goed einde te brengen en dit conform de 
geldende modelgoedkeuring en conform de geldende dienstorders. 
 
De post “21 - Meerprijs op posten 19 en/of 20 per extra rijstrook” omvat alle bijkomende metingen, 
proeven en handelingen die ten gevolge van de bijkomende rijstrook uitgevoerd dienen te worden.  
 
De post “22 - Meerprijs op post 19 in geval van installatie op snelweg en nachtwerk” omvat alle 
bijkomende handelingen noodzakelijk om de conformiteitskeuring op een verkeersveilige manier tot 
een goed einde te brengen op een autosnelweg, conform de geldende modelgoedkeuring, conform de 
geldende dienstorders en conform de tijdsvensters waarbinnen de werken uitgevoerd mogen worden. 
 
De post “ 23 - Meerprijs op post 10, 13, 17, 19, 27 of 29 in geval uitvoeringsperiode binnen de 10 
werkdagen”: 
Omvat alle bijkomende handelingen ten gevolge van de inkorting van de normale uitvoeringstermijn 
van 20 werkdagen naar 10 werkdagen. 
 
De post “ 24 – Opmaak conformiteitskeuringsplan met ter beschikking stelling van ‘oud/vorige ‘-
dwg-plan’ 
Omvat alle handelingen die uitgevoerd dienen te worden om een conformiteitskeuringsplan af te 
kunnen leveren aan de aanbestedende overheid (incl. opmeting en verplaatsingskost) in het geval er 
door de aanbestedende overheid een DWG-plan aangeleverd kan worden. Hierdoor kan er gestart 
worden van een bepaalde basis waardoor de opmeting en opmaak van de plannen minder tijd in 
beslag zullen nemen . 
 
De post “ 25 – Meerprijs op de post 24 in geval van opmaak conformiteitskeuringsplan zonder 
ter beschikking stelling van ‘oud‘- dwg-plan’ 
Omvat alle handelingen die uitgevoerd dienen te worden om een conformiteitskeuringsplan af te 
kunnen leveren aan de aanbestedende overheid (incl. opmeting en verplaatsingskost).  
 
De post “ 26 - Meerprijs op de post 24 of 25 in geval van nachtwerk” 
Omvat alle meerprijzen ten gevolge de uitvoering van de posten 24 of 25 gedurende nacht. 
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De post “27 - Conformiteitskeuring trajectcontrole – niet-autosnelweg (basis = 1 
trajectcontrolesysteem = 1 beginpuntcamera + 1 eindpuntcamera)” omvat alle metingen (incl. 
trajectlengte meting), proeven en handelingen per rijrichting (begin- en eindpunt inbegrepen), 
onafhankelijk van het aantal rijstroken, noodzakelijk om de conformiteitskeuring op een 
verkeersveilige manier tot een goed einde te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring. Deze 
post kan maximaal 1 keer per uitgevoerde conformiteitskeuring per rijrichting worden aangerekend. 
 
De post “28 Meerprijs op post 27 in geval van extra camera beginpuntcamera en 
eindpuntcamera per paal” omvat alle metingen (incl. trajectlengte meting), proeven en handelingen 
per rijrichting (begin- en eindpunt inbegrepen), onafhankelijk van het aantal rijstroken, noodzakelijk om 
de conformiteitskeuring op een verkeersveilige manier tot een goed einde te brengen, conform de 
geldende modelgoedkeuring. 
 
De post “29 - Conformiteitskeuring trajectcontrole – snelweg (basis = 1 trajectcontrolesysteem 
= 1 beginpuntcamera + 1 eindpuntcamera)” omvat alle metingen (incl. trajectlengte meting), 
proeven en handelingen per rijrichting (begin- en eindpunt inbegrepen), onafhankelijk van het aantal 
rijstroken, noodzakelijk om de conformiteitskeuring op een verkeersveilige manier tot een goed einde 
te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring, conform de geldende dienstorders en conform 
de tijdsvensters waarbinnen de werken uitgevoerd mogen worden. Deze post kan maximaal 1 keer 
per uitgevoerde conformiteitskeuring per rijrichting worden aangerekend. 
 
De post “30 Meerprijs op post 29 in geval van extra camera beginpuntcamera en 
eindpuntcamera per paal” omvat alle metingen (incl. trajectlengte meting), proeven en handelingen 
per rijrichting (begin- en eindpunt inbegrepen), onafhankelijk van het aantal rijstroken, noodzakelijk om 
de conformiteitskeuring op een verkeersveilige manier tot een goed einde te brengen, conform de 
geldende modelgoedkeuring. 
 
De post “31 - Meerprijs op post 29 in geval van snelweg en nachtwerk” 
omvat alle bijkomende handelingen noodzakelijk om conformiteitskeuring op een verkeersveilige 
manier tot een goed einde te brengen op een autosnelweg, conform de geldende modelgoedkeuring, 
conform de geldende dienstorders en conform de tijdsvensters waarbinnen de werken uitgevoerd 
mogen worden (max. 2 maal te factureren per nacht). 

1.7 PERIODIEKE KEURING RLC/SNC & CONTROLE VASTE INSTALLATIE TC 
Het KB van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de 
meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten voert een periodiciteit in voor de controle van al de 
onderdelen van een snelheidsmeter. 
 

1.7.1 Type installaties 
De periodieke keuring van volgende types installaties maken deel uit van deze aanneming. 

− een installatie op basis van inductieve meetlussen gebouwd conform de modelgoedkeuring 
van de toestellen type Gatso 36MSG-2D-MC-B,  Gatso GTC-GS11 en Gatso T-series retrofit 

− een installatie op basis van de Gatso T1-series-camera’s conform de modelgoedkeuring; 
− een installaties op basis van inductieve meetlussen gebouwd conform de modelgoedkeuring 

van het toestel type Robot SR520; 
− een installaties op basis van Doppler Radar gebouwd conform de modelgoedkeuring van het 

toestel type Gatso 24C/AUS/2P en Gatso RS-GS11-2P-FIP-RACK 230V. 
 
Daarnaast zal er, conform de modelgoedkeuring en de daaropvolgende revisies, op de 
trajectcontrolesystemen een ’controle van de vaste installatie’ plaatsvinden. Deze controle vaste 
installatie zal uitgevoerd worden op: 

• TC op niet-autosnelwegen: iCar Speed en/of iCar-Speed-PLUS van Macq n.v. en/of Macq G3  
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• TC op snelwegen: Macq G3 (niet-autosnelweg) 

 
Bovenstaande opsomming schept een beeld van de verschillende type-installatie welke de 
aanbestedende overheid momenteel wenst te onderwerpen aan een periodieke keuring. Deze lijst kan 
in de loop van de contract conform de posten worden aangepast. 

1.7.2 Periodiciteit 
De periodiciteit die wordt toegepast per type installatie is bepaald in de handleiding en/of installatie 
voorschriften van de fabrikant verbonden aan de betreffende bestaande modelgoedkeuring. Wanneer 
de nodige informatie ontbreekt in de betreffende handleiding en/of installatie voorschriften die 
verbonden is met de bestaande modelgoedkeuring wordt de periodiciteit vastgelegd op 20 maanden.  
 
Er zal rekening worden gehouden met de resultaten van de keuringen uit de voorafgaande bestekken 
om al dan niet over te gaan tot het uitvoeren van periodieke keuringen. Deze gegevens zullen terug te 
vinden zijn in de aangeleverde basisgegevens van de Vlaamse Overheid.  
 
Hierbij is het mogelijk dat tijdelijk de uitvoeringsfrequentie wordt aangepast in functie van de analyse 
van de resultaten van de keuringen in deze periode. De aanpassingen van de periodiciteit in deze 
periode worden in onderlinge afspraak tussen de leidend ambtenaar en de dienstverlener vastgelegd. 
 
De werkwijze in casu, werd hieronder toegelicht door middel van een flowchart: 

 

 
 

Onderhoudsaannemer 
buiteninstallaties 

periodieke keuring  

totaal vernieuwde 
installatie over 

tijdspanne van 20 
maanden 

planning NIET vrij 
te kiezen 

PK uit te voeren in de 
20ste maand na 

uitvoering  
conformiteitskeuring 

standaard 20 
maandeljikse 

periodieke keuring  

OK NOK 

oproep 
onderhouds--

aannemer 

terug uitvoeren 
periodieke keuring 

ten laatste in de 
24ste maand 

Dienstbevel 

Conformiteitskeuring 

geen bijkomende 
periodieke keuring mee 
noodzakelijk voor totaal 
vernieuwde installaties 
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De dienstverlener maakt een planning op van de periodieke keuringen13 en stelt deze ter beschikking 
via de databank (conform bovenstaande figuur). Een conformiteitskeuring van een installatie, averijen, 
vernieuwing van het wegdek, het wegnemen van installaties,… leiden uiteraard tot een aanpassing 
van de planning. Concreet zal conform bovenstaande figuur een installatie na uitvoering van een 
conformiteitskeuring14 pas na 20 maanden aan een periodieke controle onderworpen worden en zal in 
deze gevallen de planning niet vrij in te plannen zijn door de opdrachtnemer, in vergelijking met de 
overige sites.  
 
De Vlaamse Overheid en de opdrachtnemer (b.v. naar aanleiding van de bevingen gedurende een 
periodiek onderhoud) staan in voor importeren van deze gegevens in de databank. De uit te voeren 
periodieke metingen, proeven en handelingen stemmen overeen met deze voorzien in de laatste 
goedgekeurde conformiteitskeuring van het type installatie. Indien de parameters van de keuring 
onderhevig zijn aan wijzigingen, dan dient de aanpassing ervan per type installatie te worden 
afgestemd met de bevoegde Metrologische Dienst voordat ze kunnen worden toegepast. 
 
Het gunstig resultaat van de keuring leidt tot de verlenging van het bestaande conformiteit attest voor 
de duur van de vastgelegde periodiciteit. Een ongunstige keuring leidt tot een onmiddellijke 
uitschakeling en verzegeling van de betrokken opstelling (paal of traject). Een herstelling en/of 
aanpassing van de installatie is noodzakelijk. Wanneer deze herstelling zich beperkt tot aanpassingen 
in de kast, de paal (bekabeling) of aan de verbindingsmoffen van de lussen, dan voert de 
dienstverlener op eenvoudig verzoek van de leidend ambtenaar (via databank) een herkeuring uit. 
Deze herkeuring wordt niet bijkomend vergoed. Bij al de andere aanpassingen en herstellingen dient 
een nieuwe conformiteitskeuring besteld te worden en een nieuw conformiteitsattest geleverd te 
worden voordat de opstelling opnieuw in gebruik kan worden genomen. De resultaten en gevolgen 
(d.m.v. gedetailleerd verslag van afkeuring) van de periodieke keuringen worden geregistreerd in de 
databank. 
 
Bovendien is het van belang om de hinder en de impact verkeersveiligheid zo miniem mogelijk te 
houden. In dit kader zal de periodieke keuring van installaties op autosnelwegen gelijktijdig 
plaatsvinden met het onderhoud van camera’s en/of buiteninstallaties. 
 

1.7.2.1 Meetmethode voor hoeveelheden – conformiteitskeuringen 
De post “32 - Periodieke keuringen van een radar-installatie, onafhankelijk van het aantal 
rijstroken met maximum van 3 rijstroken”: 
De uit te voeren periodieke keuring op basis van een radar-installatie omvat alle metingen, proeven en 
handelingen zoals voorzien in de laatste goedgekeurde conformiteit keuring. Indien de parameters van 
de keuring onderhevig zijn aan wijzigingen, dan dient de aanpassing ervan per type installatie te 
worden afgestemd met de bevoegde Metrologische Dienst voordat ze kunnen worden toegepast. 
 
De post “33 - Periodieke keuring van een lus-installatie per paal, onafhankelijk van het aantal 
lusparen met max van 4 rijstroken”  
De uit te voeren periodieke keuring op basis van een lus-installatie omvat alle metingen, proeven en 
handelingen zoals voorzien in de laatste goedgekeurde conformiteit keuring. Indien de parameters van 
de keuring onderhevig zijn aan wijzigingen, dan dient de aanpassing ervan per type installatie te 
worden afgestemd met de Bevoegde Metrologische Dienst voordat ze kunnen worden toegepast. 
 
De post “34 - Controle van de vaste installatie – trajectcontrole op niet-autosnelwegen” 
De uit te voeren controle van de vaste installatie voor trajectcontrole op gewestwegen omvat alle 
noodzakelijke metingen, proeven en handelingen zoals bepaald in de geldende modelgoedkeuring. 
 
De post “35 - Controle van de vaste installatie – trajectcontrole op snelwegen” 

13 De periodieke keuring (RLC/SNC) of controle van de vaste installatie voor trajectcontrole systemen is van toepassing op de 
trajectcontrolesystemen zowel op gewestwegen als op snelwegen.  
14 Onafhankelijk door welke geaccrediteerde dienstverlener de conformiteitskeuring ook werd uitgevoerd. 
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De uit te voeren controle van de vaste installatie voor trajectcontrole op gewestwegen omvat alle 
noodzakelijke metingen, proeven en handelingen zoals bepaald in de geldende modelgoedkeuring. 
 
De post “36 - Meerprijs op post 33 en 35 in geval van installatie op snelweg en nachtwerk 
(exclusief signalisatie)” omvat alle bijkomende handelingen noodzakelijk om de periodieke keuring 
of controle van de vaste installatie op een verkeersveilige manier tot een goed einde te brengen op 
een autosnelweg, conform de geldende modelgoedkeuring, conform de geldende dienstorders en 
conform de tijdsvensters waarbinnen de werken uitgevoerd mogen worden (max. 2 maal te factureren 
per nacht).. 

1.7.3 Meetmethode voor inductieve lussen 
De door de inschrijver voorgestelde meetmethode voor het bepalen van de ligging en de afstand 
tussen de lussen moet rekening houden met een gewijzigde toplaag door slijtage van het wegdek. De 
nauwkeurigheid van de werking van de snelheidsmeter kan alleen worden bepaald als de werkelijke 
fysieke ligging van de lus in het wegdek wordt gemeten en niet de afstand tussen de zaagsneden in 
de toplaag van het wegdek. Dit kan leiden tot onterechte afkeuring van de lussen met extra kosten en 
verlaging van de beschikbaarheidsgraad tot gevolg. In dit opzicht wordt door middel van het gewicht in 
de gunningscriteria de inschrijver ertoe gemotiveerd een meetmethode uit te werken en voor te stellen 
die aan deze problematiek uiterlijk bij inschrijving een oplossing biedt. De voorgestelde meetmethode 
dient per definitie aanvaard te worden door de bevoegde Metrologische Dienst. 
 

1.8 Installatietypes 

1.8.1 Roodlicht en snelheidscamera’s 

1.8.1.1 Onbemande verkeerscamera’s – IJkingen, homologaties en keuringen.  

De verdeling van de verschillende geïnstalleerde toestellen en installaties door de Vlaamse Overheid, 
per provincie kan men hieronder terugvinden: 

 

 Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Som 

Gatso 36MSG-2D-MC-
B – camera’s 

46 33 87 53 28 24715 

Gatso GTC -GS11 – 
camera’s 

65 25 34 28 24 176 

Gatso T-series retrofit – 
camera’s 

0 0 0 0 0 0 

Gatso T1-series –
camera’s 

0 0 0 0 0 0 

Roodlichtcamera palen 224 196 229 204 156 1009 

Snelheidscamera palen 46 6 12 26 17 107 

Gatso 24C/AUS/2P– 
camera’s 

14 5 12 15 5 9516 

Radarpalen 32 3 6 41 19 95 

Gatso - RS-GS11-2P-
FIP-RACK 230V – 

0 0 1 0 0 1 

15 Aantal toestellen zal worden afgebouwd naar een minimum aantal op het einde van het contract 
16 Aantal zal worden herleid naar 0 op het einde van het contract 
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camera’s 

Digitale Radarpalen 0 0 1 0 0 1 

Robot Trafistar - SR520 
– camera’s 

8 5 11 3 7 34 

Robotpalen 12 8 16 7 11 54 

 
Dit aantal installaties wordt gegeven ten titel van inlichting. Ze is niet limitatief, noch bindend voor de 
uitvoering. De aanbestedende overheid behoudt het recht om de lijst op elk moment te wijzigen, hetzij 
door weglating van installaties, hetzij door toevoeging van analoge installaties. 

1.8.2 TRAJECTCONTROLE 

1.8.2.1 Trajectcontrole op snelwegen 
Op dit moment beschikt het Agentschap Wegen en Verkeer over trajectcontrolesystemen, waarbij de 
installaties worden gebouwd conform het modelgoedkeuringscertificaat17. Het Agentschap Wegen en 
Verkeer beschikt momenteel over trajectcontrole systemen op snelwegen, op volgende installaties: 
 

 Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Som 

MACQ-trajectcontrole 9 0 19 2 5 35 

 
De hierboven vermelde lijst van locaties wordt gegeven ten titel van inlichting. Ze is niet limitatief, noch 
bindend voor de uitvoering. De aanbestedende overheid behoudt het recht om de lijst op elk moment 
te wijzigen, hetzij door weglating van installaties, hetzij door toevoeging van installaties.  
 

1.8.2.2 Trajectcontrole op gewestwegen - ANPR 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer, waarbij de installaties worden gebouwd conform het 
modelgoedkeurings-certificaat 1501501-B-12 Revisie 1 (de hierop volgende revisies en varianten 
maken eveneens deel uit van deze opdracht)..  
 

De verdeling van de verschillende trajectcontrolesystemen op gewestwegen in eigendom van de 
Vlaamse Overheid, per provincie kan men hieronder terugvinden: 

 Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Som 

MACQ-trajectcontrole 69 19 36 44 54 222 

 
Anderzijds bedraagt de huidige verdeling van het aantal installaties in eigendom van de politie op het 
onderliggend wegennet: 
 

 Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen 

Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Som 

MACQ-trajectcontrole 31 5 6 6 12 60 

 
 

17 Ook de hierop volgende revisies en varianten maken eveneens deel uit van deze opdracht. 
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Het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de 
installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten is van toepassing op 
deze materie. 
 
Dit aantal installaties wordt gegeven ten titel van inlichting. Ze is niet limitatief, noch bindend voor de 
uitvoering. De aanbestedende overheid behoudt het recht om de lijst op elk moment te wijzigen, hetzij 
door weglating van installaties, hetzij door toevoeging van installaties.  
 
Dit onderdeel van de opdracht bestaat uit onderstaande delen: 

− Het uitvoeren van conformiteitskeuringen, conform de van kracht zijnde modelgoedkeuring, 
− Het uitvoeren van een tweejaarlijkse keuring, conform de van kracht zijnde modelgoedkeuring. 
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1.9 DATABANK 
Een deel van de opdracht bestaat uit ontwerpen en ontwikkelen van een databank. Daarnaast staat 
de dienstverlener ook in voor het beheren en up-to-date houden van een databank. 
 
De applicatie zal gehost worden in een professioneel datacenter, voorzien van de nodige fysieke 
beveiliging en redundatie. Met dagelijkse backup en het nodige onderhoud van de servers. 
 
Het doel van deze databank beoogd de opvolging van de diverse installaties, zowel voor de 
aanbestedende overheid als de verschillende politiezones, als een werkinstrument aan te reiken 
waarin de mogelijkheid bestaat de werkingstoestand van diverse installaties op een efficiënte en 
uniforme manier op te volgen. Daarnaast dient de databank de aanbestedende overheid ook in de 
mogelijkheid te stellen, om op een eenvoudige en efficiënte manier de werfopvolging van de 
installaties te verzorgen. 
 
Binnen deze databank moet iedere onderhoudsaannemer de rechten hebben om, de 
onderhoudsverslagen op te kunnen opladen in de databank én de nodige informatie aan te vullen 
welke door de aanbestedende overheid noodzakelijk geacht zal worden om tot een goede opvolging 
van de installaties te komen. 
 
Deze databank bevat alle relevante gegevens van de toestellen en installaties. Een aantal 
functionaliteiten zijn in de bovenstaande hoofdstukken reeds aan bod gekomen. Deze databank zal 
opgebouwd worden op basis van de 4 pijlers van huidig bestek: 

− IJkingen van toestellen (lustoestellen, radartoestellen)  
− Conformiteitskeuringen en periodieke keuringen van RLC en SNC  
− Conformiteitskeuringen, periodiek keuringen en ijking van trajectcontrole systemen op 

gewestwegen 
− Conformiteitskeuringen en ijking van trajectcontrole systemen op snelwegen 

 
Van deze 4 pijlers, dient het mogelijk te zijn om onderstaande gegevens over te maken: 

− registratie van alle relevante gegevens van de toestellen (serienummers, eigenaar, gebruiker, 
ijking met certificaten en metrologische boekjes, … 

− de onderhoudsstatus van toestellen, inhoud van interventies 
− registratie van alle relevante gegevens van de installaties (locatie, gebruiker, aantal palen, 

aantal rijstroken, identificatiegegevens, status, conformiteitsattesten, keuringen, … 
− de databank is via internet toegankelijk, geregeld door accounts met paswoorden en 

rechten(politiezone heeft zicht op palen in betrokken zone) 
− de databank laat toe rapporten te definiëren en genereren 

 
De toegang tot de databank is geregeld met een login-ID en paswoord-beveiliging. Aan deze account 
is tevens gekoppeld welke data zichtbaar is. De rechten wie wat te zien krijgt kunnen enkel door de 
aanbestedende overheid aan worden gepast. Hiertoe zal de aanbestedende overheid administrator 
rechten krijgen om de noodzakelijke handelingen (rechten beheer wie, wat te zien krijgt…) uit te 
kunnen voeren. 
 
Het ter beschikking stellen en aanmaken van de login’s aan de verschillende gebruikers, de eventuele 
aanpassingen op het vlak van zichtbare installaties voor een bepaalde gebruiker,… maken deel uit 
van de post ‘Beheer databank’ en kunnen niet afzonderlijk worden vergoed. 
  
Naast de toegang tot de databank voor de opdracht gevende overheid er ook een afzonderlijke 
toegang voorzien dient te worden voor iedere politiezone in Vlaanderen. 
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De aanbestedende overheid heeft het recht de databank functionaliteit vervroegd op te zeggen en 
onder te brengen in een ander bestek. De opzeg wordt aan de opdrachtnemer betekend tenminste 
vijftien kalenderdagen voor het verstrijken van een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de 
sluiting van de opdracht. 
 

1.9.1 Beschikbare gegevens 
Momenteel beschikt het Agentschap Wegen en Verkeer over een databank die raadpleegbaar is via 
internet. De databank zoals beschreven in dit bestek (tevens raadpleegbaar via internet), dient de 
basisinformatie. Uit de bestaande databank is het mogelijk om de basisinformatie te exporteren 
zodanig dat de overgang tussen beide databanken vlekkeloos kan verlopen.  
 
Deze basisinformatie/basisgegevens (zie bijlage 1) van de installaties zal overgemaakt worden onder 
de vorm van één of meerdere databestanden bestaande uit enerzijds pdf bestandstypes en anderzijds 
Excel-lijsten. Deze datagegevens dienen onafhankelijk van de grootte van de bestanden, van het 
aantal bestanden,… te worden gelinkt aan de desbetreffende installatie of toestel. Alle kosten in casu 
verbonden aan deze input en bewaring gegevens zitten vervat in de post: ‘Ontwikkelen databank’ en 
kan slechts eenmaal over de volledige looptijd van het contract worden aangerekend.  
 
Echter dient hierbij wel opgemerkt worden dat het opladen van de basisgegevens en de in de 
toekomst  nog op te laden gegevens, niet mag tot leiden tot inefficiëntie (op het vlak van tijdsduur,…) 
van de databank. De inschrijver dient hier gedurende de looptijd van het contract de nodige aandacht 
aan te besteden. 

1.9.2 Concept 
In de databank beschikt iedere installatie over een afzonderlijk tabblad (A) waarbij zowel de 
eindgebruiker, de aanbestedende overheid als de onderaannemers op een eenduidige en snelle 
manier de noodzakelijke informatie terug kunnen vinden. 
 

 
 
De respectieve tabbladen van de verschillende installatie zullen op een onderliggend niveau nog 
verder beschikken over diverse deel tabbladen zoals duidelijk weergegeven is op bovenstaande 
afbeelding. 
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Om het overzicht te kunnen bewaren uit de verschillende functionaliteiten van de databank zal in ieder 
installatiedeel ( RLC/SNC, ANPR –TC,…) gelijkaardig worden opgebouwd. Concreet zal, zoals 
afgebeeld op bovenstaande figuur, enkel één installatiedeel (RLC/SNC) qua opbouw tot op het 
laagste niveau worden besproken.  
 

1.9.3 Uitvoeringstermijn  
De uitvoeringstermijn waarbinnen de databank conform de beschreven doelstellingen dient te 
beschikken is verdeeld in 2 blokken of deeltermijnen: 

− Het ‘Blok 1’ bevat de basisfunctionaliteiten van de databank. Deze doelstellingen van ‘Blok 1’ 
bevatten enerzijds de integratie van de basisgegevens (incl. conformiteitsdossiers 
onderhoudsrapporten,….) uit de vorige databank. Anderzijds bevat ‘Blok 1’ de functionaliteiten 
welke nog verder in dit bestek toegelicht worden en steeds worden aangeduid door middel 
van onderstaande aanduiding: 

o …. 
o …. 
o …. 

De doelstellingen bedoeld onder blok 1, dienen uiterlijk 2 maand gunning beschikbaar te zijn. 
 

− Daarnaast bevat ‘Blok 2’ de bijkomende functionaliteiten welke het gebruik van de databank 
door de aanbestedende overheid en de eindgebruiker efficiënter dienen te laten verlopen. 

 
De doelstellingen beschreven onder ‘blok 2’ dienen uiterlijk 6 maand na de gunning beschikbaar 
te zijn. 

1.9.3.1 Statusaanpassingen 
De gebruiker dient door de middel van de databank in staat te zijn op een eenvoudige manier een 
overzicht te verkrijgen van de recentste statusaanpassingen van zijn/haar installaties. In dit opzicht zal 
de databank zodanig ontworpen worden dat de gebruiker per type installatie onder de rubriek 
‘statusaanpassingen” een logboek kan terugvinden. In dit logboek worden alle recentste 
werkingsstatusaanpassingen en/of de verder te ondernemen acties door de aanbestedende overheid 
in chronologische lijstvorm weergegeven (recentste aanpassingen bovenaan afgebeeld).  
 
De databank zal door meerdere politiezones, onderhoudsaannemers,… gebruikt worden. Hierbij mag 
de desbetreffende gebruiker mag enkel en alleen de informatie ter beschikking worden gesteld 
waarvoor hij/zij een bepaalde functie dient in op te nemen. Deze controle is een taak van de 
inschrijver en maakt deel uit van de post ‘beheer databank’. 
 

1.9.3.2 Meetrapporten 
De functie “Meetrapporten” dient de gebruiker in de mogelijkheid te stellen op een eenvoudige manier 
installatiedetails op te laten vragen/op te zoeken, en dit d.m.v. zoekvenster. Door middel van dit 
zoekvenster is het mogelijk om een welbepaalde installatie op te gaan zoeken aan de hand van: 

o Installatienummer van de installatie of het toestel 
o Sitenummer van de installatie 
o Conformiteitsdossiernummer/ ijkcertificaatnummer van de installatie/ het toestel 
o Gebruiker van de installatie 
o Plaats, gemeente en provincie van de installatie 
o Straatnaam van de installatie 
o Type installatie en/of toesteltype (Gatso, Robot,GTC-GS11,…) 

 
Eens de gezochte installatie door de gebruiker werd teruggevonden, kan men in de detailpagina van 
de meetrapporten alle noodzakelijke en relevante info terugvinden betreffende deze welbepaalde 
installatie: Zo zal minimaal onderstaande informatie terug te vinden zijn (niet limitatieve lijst): 
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− Algemene gegevens  

o Conformiteitsdossiernummer van de installatie 
o Sitenummer Vlaamse Overheid van de installatie 
o Beheerder van de installatie 
o Eigenaar van de installatie 
o Datum aanmaak van het conformiteitsdossier 
o Datum laatste controle 
o Certificaat nr van de installatie 
o Invoerder van installatie 
o Gebruiker van de installatie 
o Conclusie werkingstoestand van de installatie. 
o Opmerkingsveld waarbij de relevante en nog niet verholpen gegevens betreffende 

deze welbepaalde installatie weergegeven worden 
o Datum uitvoering conformiteitskeuring ter plaatste 
o Datum conformiteitsdossier 
o Datum uitvoeren van de periodieke keuring 
o Onderhoudsaannemer van de installatie 

− Locatiegegevens 
o Provincie 
o Plaats (gemeente) 
o Straatnummer 1 
o Straat 1 
o Kilometerpunt 
o Straatnummer 2 
o Straat 
o Kmpt 
o Installatie op snelweg 
o Signalisatie noodzakelijk bij interventie 
o Roodlichtcamera of snelheidscamera 
o Zone 30 
o Fase  
o Installatienummer Vlaamse Overheid 
o Type (b.v Gatso, Robot, afhankelijk van het installatietype …) 
o Protocol 
o Nummer ATO 
o Ident 8 
o Communicatie module 

− Detailgegevens op paal niveau van de installatie 
o Installatie in dienst/ niet in dienst 
o Datum in dienst ( opm.: = aan te vullen onderhoudsaannemer en/of opdrachtnemer) 
o Datum uit dienst ( opm.: = aan te vullen onderhoudsaannemer en/of opdrachtnemer) 
o Richting van de camera 
o Aantal rijstroken van de paal 
o Keuzeveld reden buiten dienst (niet limitatieve lijst: NVT - paal in werking, Lussen, 

Slechte wegdek, Nieuw wegdek, Geen palen aanwezig, Kabelfout/mof, Led(42V), 
(Her)uitrichten paal, Herschilderen belijning, Averij, Andere- zie opmerkingen) ( opm.: = 
aan te vullen onderhoudsaannemer en/of opdrachtnemer) 

o Paaltype (kantelpaal / Up-Downpaal) 
o 45mm of 75mm 
o Datum onderhoud onderhoudsaannemer buiteninstallatie ( opm.: = aan te vullen 

onderhoudsaannemer) 
o Actie EMT noodzakelijk ( opm.: = aan te vullen onderhoudsaannemer en/of 

opdrachtnemer) 
o Controle onderhoud EMT (opm.: aan te vullen door VWT) 

 
Daarnaast dient de databank ook de mogelijkheid te bieden om bijlages/werkdocumenten op te laden 
in databank. Om het mogelijk te maken de verschillende opgeladen bijlages efficiënt te kunnen 
sorteren, dient er per opgeladen bijlage een document type aangeduid te worden. Hierbij bestaat de 
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keuze minimaal uit (Averij, Divers, Dossier, VWT-inspectierapport, Foto’s, Correctief onderhoud, 
Preventief onderhoud, Rapport periodieke keuring, conformiteitskeuringen en opmeetplannen).  
 
Het opladen van de bijlages/werkdocumenten in de databank kan men realiseren door middel van het 
aanmaken van een ‘Melding’ door de desbetreffende onderhoudsaannemer. Hierbij dient de Vlaamse 
Overheid ook over de mogelijkheid te beschikken uit de verschillende installaties te kunnen filteren 
welke verslagen – voor een bepaald kalenderjaar – niet werden opgeladen door de 
onderhoudsaannemer. 
 
Aan de hand van deze gegevens dient de Vlaamse overheid in staat zijn de actuele werkingstoestand 
van de buiteninstallaties op een efficiënte en eenvoudige manier te kunnen opvolgen. De databank 
dient dan ook zodanig te worden opgebouwd dat alle noodzakelijke gegevens, betreffende deze 
welbepaalde installatie kunnen worden opgevraagd onder vorm van een rapport (zie ook verder in 
Lijst rapporten). Dit rapport dient de eindgebruiker (Politie / Vlaamse Overheid) in staat te stellen een 
overzicht te geven welke installaties er in dienst zijn / uit dienst zijn. 
 
Ook dient de mogelijkheid te bestaan voor de Vlaamse Overheid om rechtsreeks vanuit ditzelfde 
tabblad een oproep aan te maken naar het VTC en dit onder vorm van een mail. 
 
Het spreekt voor zich dat deze documenten ook enkel door de betrokken onderhoudsaannemer 
kunnen worden opgeladen of geraadpleegd worden door de desbetreffende belanghebbende  
gebruikers. 

1.9.3.3 Meettoestellen 
De verschillende onderhoudsaannemers dienen in staat te zijn om de onderhoudsrapporten, 
averijfiches en interventiefiches, maar ook de ijkingen,… van de meettoestellen op te kunnen laten. Dit 
kan men realiseren door middel van het aanmaken van een ‘Melding’ door de desbetreffende 
onderhoudsaannemers. 
 
Door middel van het aanmaken van de ‘Melding’ op de desbetreffende installatie kunnen alle 
opmerkingen en bijlages toegevoegd worden in de databank. Net zoals bij de rest van de databank is 
het van belang om de doorlooptijd (aantal muisaanslagen) zo veel mogelijk proberen te beperken. 
Deze manier van werken zal immers leiden tot een verhoging van de gebruiksvriendelijkheid van de 
databank. 
 
Daarnaast dient de mogelijkheid te bestaan voor de Vlaamse Overheid om rechtsreeks vanuit 
ditzelfde tabblad een oproep aan te maken naar het VTC en dit onder vorm van een mail (Blok 2) 
 
Het spreekt voor zich dat deze documenten ook enkel door de betrokken onderhoudsaannemer 
kunnen worden opgeladen of geraadpleegd worden door de desbetreffende belanghebbende  
gebruikers. 
 
Het tabblad van ‘Meettoestellen’ verzameld alle relevante gegevens om de gebruiker in staat te stellen 
of een bepaalde toestel conform de meest recente ijkingsattesten in de databank nog mag worden 
gebruikt. Zo zal minimaal onderstaande informatie terug te vinden zijn (niet limitatieve lijst): 

− Algemene gegevens: 
o Merk  
o Type 
o Serienummer 
o Fabrikant 
o Invoerder 
o Onderhoudsaannemer van de installatie 

− Detail gegevens van het toestel: 
o Bouwjaar 
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o Uitrustingsnummer 
o MPU-nummer 
o Cameratype 
o Antennenummer 
o Vizier 
o Gui-nummer 
o Radar 
o Fingerprint 
o Basisfrequentie bij de eerste ijking 
o Certificaatnummer 

1.9.3.4 Lijst rapporten 
Door middel van de ‘Lijst rapporten’ moet de aanbestedende Overheid over de mogelijkheid te 
beschikken om lijsten te kunnen genereren waarin alle basisgegevens uit de databank vervat zitten. 
Deze lijst dient ter beschikking gesteld te worden aan de aanbestedende overheid onder de vorm van 
een niet-beveiligd Excel-bestand. 
 
Daarnaast dient de databank automatisch en wekelijks aan de aanbestedende overheid een rapport te 
genereren waarin alle voor de aanbestedende Overheid belangrijk geachte gegevens worden 
weergegeven. Dit rapport zal in overleg met de aanbestedende Overheid worden opgesteld. 
 
Het is hierbij minimaal mogelijk om: 

− Per gebruiker een rapport te kunnen generen van zijn/haar installaties (installatienummers) en 
hieruit af te kunnen leiden op basis van het paal nummer van installatie welke installatie in 
dienst/ uit dienst zijn. 

− Per gebruiker een rapport te kunnen genereren van zijn/haar camera’s ( en serienummers van 
de camera’s) en hieruit af te kunnen leiden welke camera’s aanwezig zijn en wat de 
geldigheidsdatum van de ter beschikking gestelde camera’s zijn. 

− Voor de Vlaamse overheid een overzicht te kunnen genereren van alle camera’s (met 
vermelding van de serienummers van de camera’s) waarbij per gebruiker aangegeven is over 
welke type camera’s deze politiezone beschikt (analoog/digitaal, merk, type,…) 

− Voor de Vlaamse Overheid een overzicht te kunnen generen van alle installaties binnen een 
bepaalde provincie, binnen een bepaalde gebruikerszone of van een bepaalde type welke in 
dienst of uit dienst zijn. 

− Voor de Vlaamse Overheid wekelijks een overzichtsmail doorgestuurd te krijgen, waarin de 
sites vermeld staat welke sites er in dienst kwamen of uit dienst gingen onder de vorm van 
een Excel-bestand. 

 
Tot slot wenst de aanbestedende overheid  ook over de bevoegdheid en over de toegang te 
beschikken om rechtstreeks data op dataniveau (b.v. onder vorm van SQL) uit de databank te halen 
(Blok 2). 
 
Voor de aanmaak de generatie van dit rapport zullen geen meerkosten worden aangerekend. De 
kosten zitten vervat in de post: ‘Ontwikkelen databank’. 

 

1.9.3.5 Dienstbevelen / Meldingen 
Zoals beschreven werd onder punt ‘2.5.2 Procedure’ dient de databank zodanig ontworpen te worden 
dat de aanbestedende Overheid over de mogelijkheid beschikt om naast een dienstbevel per 
aangetekende zending, ook via de databank een elektronisch dienstbevel aan te maken. 
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Deze zogenaamde meldingen18 zullen ook door de verschillende onderhoudsaannemers worden 
gebruikt om aanpassingen in de databank in te geven. Door middel van het aanmaken van de 
‘Melding’ op de desbetreffende installatie kan alle relevante opmerkingen en bijlages toegevoegd 
worden in de databank. Net zoals bij de rest van de databank is het van belang om de doorlooptijd 
(aantal muisaanslagen) zou veel mogelijk proberen te beperken. Deze manier van werken zal immers 
leiden tot een verhoging van de gebruiksvriendelijkheid van de databank. 

1.9.3.6 Onderhoudsrapporten onderaannemer 
Naast de reeds beschreven functionaliteiten van de databank, is het ook noodzakelijk dat de diverse 
onderhoudsaannemers in de mogelijkheid zijn om de diverse terugmeldingen op te laden in de 
databank. 
 
Deze onderhoudsrapporten worden door de onderhoudsaannemer volgens een afgesproken 
naamgeving19 en binnen termijn van 10 werkdagen opgeladen in de databank. 
 
Het resultaat van deze terugmeldingen kunnen resulteren in een werkingstoestandsverandering van 
de installatie. Bijgevolg dient het mogelijk te zijn dat deze werkingstoestandsverandering aan te 
brengen en /of actie punten voor de aanbestedende overheid aan te brengen in de databank. 
 
Bovendien kunnen  dergelijke werkingstoestandsveranderingen er toe leiden dat de periodieke 
keuring opnieuw dient uitgevoerd te worden n.a.v. het wegwerken van defecten. Ook van deze 
toestandsveranderingen en actie punten dient de Vlaamse Overheid wekelijks een mail te ontvangen 
met daarin alle verholpen opmerkingen.  

1.9.3.7 Bijkomende uitbreidingen databank 
Alle bovenstaande functionaliteiten maken integraal deel de post ‘ontwikkelen databank’ en dient 
conform de beschreven deeltermijn ter beschikking worden gesteld uiterlijk 6 maand na gunning van 
de opdracht.  
 
Voor alle andere bijkomende uitbreidingen en aanpassingen aan de databank, zullen voor zover dit 
geen aanpassingen betreffen aan de basisfunctionaliteiten, afgerekend worden na goedkeuring van 
de daartoe ontvangen offerte, door middel van de daartoe voorziene post in de inventaris. 

1.9.3.8 Eigendom gegevens 
De gegevens die betrekking hebben op deze inschrijving en opgeslagen zijn in de databank vermeld 
onder art 17, §1 zal op het einde van het contract automatisch en zonder verhaal eigendom worden 
van de opdrachtgever. Er zal een verklaring worden gevraagd (bijlage 9) dat na de overdracht er geen 
gegevens meer achterblijven bij de dienstverlener en dat hij er geen gebruik van zal maken. Bij de 
samenwerking met derden en/of onderaannemers dient deze clausule overgenomen te worden. 
 

1.9.3.9 Handleiding databank 
De inschrijver zal tevens instaan voor het opmaken van een handleiding, waarin het gebruik van de 
databank beschreven is. 
 
In deze handleiding zijn alle relevante gegevens vermeld, welke noodzakelijk geacht worden om 
zonder bijkomende opleiding gebruik te kunnen maken van de databank. Deze handleiding is een last 
van de dienstverlening en zal niet afzonderlijk worden vergoed. 
 

18 De aanbestedende Overheid zal zowel de bevoegdheid hebben tot het aanmaken van een ‘Dienstbevel’ als 
voor het aanmaken van een ‘Melding’ 
19 Deze naamgeving zal door de verschillende onderhoudsaannemers als het volgt worden ingegeven b.v voor 
een preventief onderhoud op de installatie 006A2 uitgevoerd op 01022015: P 006A2 Antwerpen 01022015. 
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Deze handleiding zo spoedig (max. 10 werkdagen) mogelijk na het ter beschikking stellen van de 
databank worden ter beschikking gesteld aan de aanbestedende overheid.  

1.9.3.10 Gunning 
De inschrijver voegt bij zijn offerte een volledige beschrijving van de databank, het beheer van de 
gegevens, de beveiliging van de input en de mogelijkheden voor de verschillende gebruikers. In een 
lijst zullen de verschillende mogelijke rapportages worden vermeld. 
 
Om een uitgebreide omschrijving te vermijden kunnen door middel van het ter beschikking stellen van 
het systeem op een geheugendrager of een tijdelijke toegang tot een testomgeving de gehele of 
gedeeltelijke functionaliteit worden aangetoond. 
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B. Technische voorschriften in toepassing van het 
Standaardbestek 270  

 
3 POLICY ROND E-MAILVERKEER OP HET TELEMATICA 
NETWERK  

1.10 3.1 Achtergrond 
Dit document behandelt de regels die vooropgesteld worden voor uitgaand e-mail verkeer van 
toepassingen die gebruik maken van het Telematica netwerk. 

1.11 3.2 Toelichting 
Alle e-mail verkeer van de Vlaamse Overheid, ook op het Telematica netwerk, is onderhevig aan een 
e-mail disclaimer. De regels rond aanvaardbaar gebruik van e-mail werden vastgelegd in de 
omzendbrief ICT/2004/02 van 25 juni 2004. Deze is van toepassing voor iedereen die gebruik maakt 
van het Telematica netwerk zoals personeel van aannemers en onderaannemers. 
De betrokken tekst kan terug gevonden worden op: 
http://www2.vlaanderen.be/personeel/statuten/rondzendbrieven/rondzendbrieven/2004/printversie/OM
Z_ICT_2004_2.pdf 
Onderdeel van deze policy, toegepast op het Telematica netwerk, stelt dat e-mail verkeer van 
Telematica toepassingen verloopt via de SMTP server die ter beschikking gesteld wordt door de 
aanbestedende overheid. (adres: smtp.belfla.be). Een toepassing en/of gebruiker op/van het 
Telematica netwerk kan geenszins beschikken over een eigen server voor uitgaand e-mail verkeer. Dit 
om security issues te vermijden en een controle op de trafiek te kunnen waarborgen (cf. spam). 
De bestaande SMTP server kan op eenvoudig verzoek en mits aanmaak van een account vrij gebruikt 
worden. Het aanvraagformulier kan bekomen worden bij de leidend ambtenaren van de sectie netwerk 
en telematica.  
Daarnaast zijn er een aantal specifieke regels van kracht op het Telematica netwerk: 

− Het telematica e-mail systeem staat enkel ten dienste voor e-mail berichten die verstuurd 
dienen te worden gerelateerd aan telematica toepassingen. 

− Elke gebruiker is verantwoordelijk voor mails die vanaf zijn account worden verstuurd, ook al 
worden de mails automatisch gegenereerd door een toepassing. 

− De grootte van mails wordt beperkt tot 5MB 
− De volgende disclaimer dient te worden toegevoegd aan elke verzonden mail: 
− "Dit bericht is onderhevig aan volgend e-maildisclaimer: http://www.wegenenverkeer.be/emaildisclaimer  
− Het centrale meldpunt voor vragen en klachten ivm het gebruik van het telematica e-mail 

systeem is de telematica stuurgroep. Deze is via mail bereikbaar:  
− Koen Wardenier: koenj.wardenier@mow.vlaanderen.be of  
− Jan Bosmans: jan.bosmans@mow.vlaanderen.be 
− Technische problemen kunnen best gemeld worden bij de telematica service desk. 
− Controle op het gebruik van e-mail gebeurt door de stuurgroep (of zijn afgevaardigde) volgens 

dezelfde principes als beschreven in de omzendbrief ICT/2004/02. 
− Maatregelen in geval van ongeoorloofd gebruik kunnen genomen worden volgens de regels 

beschreven in de omzendbrief ICT/2004/02. Daarnaast kan de telematica stuurgroep de e-
mail account stopzetten. 

De aanvraag van een e-mail account bekrachtigt formeel de voorgenoemde policy. 
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HOOFDSTUK 48D TELEMATICASECURITY 

4. BESCHRIJVING VAN DE INTEGRATIE VAN HET PROJECT MET 
HET TELEMATICA NETWERK 
 
Het formulier “Conceptbeschrijving van de integratie van het project met het Telematica netwerk” is te 
vinden in “III. BIJLAGEN” van dit bijzonder bestek en zal het Agentschap Wegen en Verkeer 
informatie verschaffen over de toepassing op netwerk technisch gebied en schetst de 
toepassingstopologie in het netwerk.  
 

5. NAAMCONVENTIE TELEMATICA APPARATUUR 
 
De naamconventie van eindpunten gebeurt in overleg met de leidend ambtenaar van het bestek. De 
naamgeving van servers dient uitgevoerd te worden volgens de door de aanbestedende overheid 
opgelegde naamconventie, die kan gevonden worden via volgende link 
http://wegenenverkeer.be/naamconventie_servers_Telematica. 
 

6. BEVEILIGINGSVEREISTEN VOOR BEVEILIGEN VAN 
PERSOONSGEGEVENS 

6.1  Inleiding 
Indien de opdracht persoonsgegevens verwerkt of opslaat zal de opdrachtnemer de 
beveiligingsvereisten die in dit hoofdstuk staan beschreven uitvoeren, tenzij uitzonderingen worden 
goedgekeurd door de leidend ambtenaar van het bestek en de ICT security manager van Agentschap 
Wegen en Verkeer.  

6.2  Beveiligingsvereisten 
 
De opdrachtnemer zal enkel de persoonsgegevens verwerken en opslaan die noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de opdracht. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om 

• De verzamelde gegevens aan te wenden voor enig ander doeleinde dan de uitvoering van 
deze opdracht; 

• De verzamelde gegevens aan derden door te geven; 
• Van de verzamelde gegevens een kopie te maken, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren 

van de opdracht; 
• De verzamelde gegevens langer te bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

opdracht. 
 

De opdrachtnemer garandeert de vertrouwelijkheid van de verzamelde, verwerkte en overgemaakte 
gegevens. Hij verbindt er zich toe de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen 
om de persoonsgegevens te beveiligen. 
 
De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door de voorlegging van  

• Ofwel een ICT- en informatiebeveiligingsbeleid zoals beschreven in  punt 2.1 van de 
richtsnoeren van de Privacycommissie20; 

20 Raadpleegbaar via: 
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/richtsnoeren_informatieb
eveiliging_0.pdf  
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• Ofwel een certificatie in ISO 27001:2013.  

 
De opdrachtnemer deelt aan de leidend ambtenaar schriftelijk de naam van zijn eventuele 
onderaannemers mee. Hij doet dat ten minste 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de opdracht.  
De opdrachtnemer dient daarbij het bewijs voor te leggen dat de verplichtingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens contractueel aan deze onderaannemer werden opgelegd. 
Daarenboven garandeert de opdrachtnemer dat alle werknemers van de ingeschakelde 
onderaannemer in kennis zijn gesteld van de verplichtingen inzake de bescherming van 
persoonsgegevens.  
 
De in dit bestek bepaalde maatregelen zijn gebaseerd op de richtsnoeren van de Privacycommissie21. 
De in dit bestek opgelegde maatregelen vormen een minimum waar elke inschrijving moet aan 
voldoen. De opdrachtnemer is vrij om bijkomende maatregelen aan te bieden. 
 
De opdrachtnemer verklaart hoe de beveiliging van de omgeving die aan de klant aangeboden wordt, 
gerealiseerd wordt. De opdrachtnemer beschrijft hierbij welke beheersmaatregelen in voege zijn op 
applicatief en hardware niveau. Daarbij moeten minimaal de volgende maatregelen voorzien worden:  
 

• De opdrachtnemer is verplicht hardening toe te passen op zijn systemen. 
• De opdrachtnemer biedt een back-up service aan in overeenstemming met de noden van de 

aanbestedende overheid. Back-up rapporten moeten ten alle tijden ter beschikking gesteld 
worden aan de aanbestedende overheid. 

• De (web)service die de opdrachtnemer aanbiedt om de verwerkte data beschikbaar te stellen 
moet minimaal gebruik maken van een two-factor authenticatie mechanisme, https protocol en 
TLS 1.3. Authenticatie met eID is een pluspunt.  

• De opdrachtnemer stelt een procedure op voor toegangsverlening tot de gegevens. De 
opdrachtgever kan tijdens de contractduur ten allen tijde de procedure tot toegangsverlening 
en de lijst met personen met bijhorend toegangsniveau opvragen. De opdrachtnemer dient 
een logging van de toegang tot de systemen en de gegevens op deze systemen bij te houden 
en ter beschikking te stellen van de aanbestedende overheid.  

• De omgeving die de opdrachtnemer aanbiedt aan de aanbestedende overheid dient volledig 
afgesloten te zijn t.o.v. andere klanten. 

• De opdrachtnemer beschrijft een patching-politiek voor servers en eindpunten: een systeem 
dat niet gepatched is, is kwetsbaar voor aanvallen van binnenuit of van buitenaf. 
1. De patching-politiek heeft als doel deze kwetsbaarheden te vermijden en dient minimaal 

rekening te houden met de volgende vereisten: 
I. Patchen dient zo snel mogelijk te gebeuren 
II. Het toepassen van de patch mag geen negatieve effecten hebben op de 

functionaliteit (test-procedure). Ook zal de patching eerst doorgevoerd 
worden op het test systeem alvorens de patch toe te passen in productie. De 
procedure dient hierin te voorzien. 

2. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor een vulnerability scan uit te 
voeren bij wijze van verificatie van de patching-politiek van de opdrachtnemer. 

 

Beveiligingsincidenten worden gerapporteerd naar de leidend ambtenaar van het bestek, de 
veiligheidsconsulent en de ICT security manager van de aanbestedende overheid. 
 

  

21 Raadpleegbaar via: 
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/richtsnoeren_informatieb
eveiliging_0.pdf 
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C. Technische voorschriften los van het 
Standaardbestek 270  

 

2. Meetmethode voor hoeveelheden 
 
De tekst onder deze paragraaf in SB270 wordt vervangen door volgende bepalingen: 
 
Iedere hieronder beschreven post voor de uitvoering van een ijking, conformiteitskeuring, periodieke 
keuring en controle vaste installatie zal resulteren in de aflevering van een attest. Het afleveren van de 
attesten maakt integraal deel uit van de betrokken post en zal niet afzonderlijk worden vergoed. 
 
De post “1 - IJking van een Gatso 36MSG-2D-MC-B toestel “ omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Gatso 36MSG-2D-MC-B toestel conform de 
geldende modelgoedkeuring. 
 
De post “2 - IJking van een Gatso GTC-GS11 toestel “ omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Gatso GTC-GS11 toestel conform de geldende 
modelgoedkeuring. 
 
De post “3 - IJking van een Gatso 24C/AUS/2P toestel “ omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Gatso 24C/AUS/2P toestel conform de geldende 
modelgoedkeuring. 
 
De post “4 - IJking van een Gatso - RS-GS11-2P-FIP-RACK 230V “ omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Gatso - RS-GS11-2P-FIP-RACK 230V toestel 
conform de geldende modelgoedkeuring. 
 
De post “5 – Ijking van een Gatso T-series retrofit –toestel” omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Gatso T-series retrofit toestel conform de geldende 
modelgoedkeuring. 
 
De post “6 – Ijking van een Gatso T1-series toestel” omvat alle metingen, proeven en handelingen 
noodzakelijk voor de herijk van een Gatso T-series toestel conform de geldende modelgoedkeuring. 

 
De post “7 - IJking van een Robot Trafistar - SR520 toestel “ omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Robot Trafistar - SR520 toestel conform de geldende 
modelgoedkeuring. 
 
De post “8 – Ijking van een Mesta 2200 Euclide PA-PF” omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk voor de herijk van een Mesta 2200 Euclide PA-PF toestel conform de 
geldende modelgoedkeuring. 
 
De post “9 - IJkzegel van een RLC/SNC toestel” 
Deze post is van toepassing bij iedere herijking van een RLC/SNC cameratoestel. En kan afhankelijk 
van het type installatie snelheidscamera of roodlicht en snelheidscamera over meerdere 
metrologische zegels dienen te beschikken afhankelijk van de bevoegdheid van de Metrologische 
dienst 
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De post “10 - IJking trajectcontrole – niet-autosnelweg ” omvat alle metingen, proeven en 
handelingen noodzakelijk om de herijk van een trajectcontrolesysteem op een verkeersveilige manier 
tot een goed einde te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring. Deze post kan maximaal 1 
keer per uitgevoerde ijking van de site worden aangerekend.  
 
De post “11 - Meerprijs op de posten 10 in geval van ter beschikking stellen van hoogtewerker”: 
omvat alle bijkomende kosten voor het ter beschikking stellen van een hoogtewerker per halve dag. 
 
De post “12 - IJkzegel trajectcontrole – niet-autosnelweg”: 
Deze post is van toepassing bij iedere verbreking van de ijkzegels van een ANPR-camera voor 
trajectcontrole. 
 
De post “13 - IJking trajectcontrole - snelweg” omvat alle metingen, proeven en handelingen 
noodzakelijk om de herijk van een trajectcontrolesysteem op een verkeersveilige manier tot een goed 
einde te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring. Deze post kan maximaal 1 keer per 
uitgevoerde ijking van de site worden aangerekend.  
 
De post “14 - IJkzegel trajectcontrole - snelweg ”: 
Deze post is van toepassing bij iedere verbreking van de ijkzegels een trajectcontrolesysteem -ANPR. 
 
De post “15 - Meerprijs in geval van nachtwerk op de post 13”: 
Deze post zal de aannemer worden toegekend bij het uitvoeren van nachtwerken. In het geval er 
meerdere installaties, gedurende dezelfde nacht worden uitgevoerd, zal deze post per 4 uur 
uitgevoerde werken worden toegekend (max. 2 maal te factureren per nacht). 
 
De post “16 - Meerprijs op de posten 13 in geval van ter beschikking stellen van hoogtewerker”: 
omvat alle bijkomende kosten voor het ter beschikking stellen van een hoogtewerker op snelwegen 
per halve dag. 
 
De post “17 - Conformiteit keuring radarinstallatie (basis = 1 paal met 1 rijstrook)” omvat alle 
metingen, proeven en handelingen noodzakelijk om de conformiteitskeuring op een verkeersveilige 
manier tot een goed einde te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring en conform de 
geldende dienstorders. 
 
De post “18 - Meerprijs op post 17 per extra rijstrook” omvat alle bijkomende metingen, proeven en 
handelingen ten gevolge van de bijkomende rijstrook noodzakelijk om de conformiteitskeuring op een 
verkeersveilige manier tot een goed einde te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring en 
conform de geldende dienstorders. 
 
De post “19 - Conformiteitskeuring lusinstallatie (basis = 1 paal met 1 rijstrook)” omvat alle 
metingen, proeven en handelingen noodzakelijk om de conformiteitskeuring op een verkeersveilige 
manier tot een goed einde te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring en conform de 
geldende dienstorders. 
 
De post “20 - Meerprijs op post 19 per extra paal inclusief 1 luspaar” omvat alle bijkomende 
metingen, proeven en handelingen ten gevolge van de extra flitspaal, noodzakelijk om de 
conformiteitskeuring op een verkeersveilige manier tot een goed einde te brengen en dit conform de 
geldende modelgoedkeuring en conform de geldende dienstorders. 
 
De post “21 - Meerprijs op posten 19 en/of 20 per extra rijstrook” omvat alle bijkomende metingen, 
proeven en handelingen die ten gevolge van de bijkomende rijstrook uitgevoerd dienen te worden.  
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De post “22 - Meerprijs op post 19 in geval van installatie op snelweg en nachtwerk” omvat alle 
bijkomende handelingen noodzakelijk om de conformiteitskeuring op een verkeersveilige manier tot 
een goed einde te brengen op een autosnelweg, conform de geldende modelgoedkeuring, conform de 
geldende dienstorders en conform de tijdsvensters waarbinnen de werken uitgevoerd mogen worden. 
 
De post “ 23 - Meerprijs op post 10, 13, 17, 19, 27 of 29 in geval uitvoeringsperiode binnen de 10 
werkdagen”: 
Omvat alle bijkomende handelingen ten gevolge van de inkorting van de normale uitvoeringstermijn 
van 20 werkdagen naar 10 werkdagen. 
 
De post “ 24 – Opmaak conformiteitskeuringsplan met ter beschikking stelling van ‘oud/vorige ‘-
dwg-plan’ 
Omvat alle handelingen die uitgevoerd dienen te worden om een conformiteitskeuringsplan af te 
kunnen leveren aan de aanbestedende overheid (incl. opmeting en verplaatsingskost) in het geval er 
door de aanbestedende overheid een DWG-plan aangeleverd kan worden. Hierdoor kan er gestart 
worden van een bepaalde basis waardoor de opmeting en opmaak van de plannen minder tijd in 
beslag zullen nemen . 
 
De post “ 25 – Meerprijs op de post 24 in geval van opmaak conformiteitskeuringsplan zonder 
ter beschikking stelling van ‘oud‘-dwg-plan’ 
Omvat alle handelingen die uitgevoerd dienen te worden om een conformiteitskeuringsplan af te 
kunnen leveren aan de aanbestedende overheid (incl. opmeting en verplaatsingskost).  
 
De post “ 26 - Meerprijs op de post 24 of 25 in geval van nachtwerk” 
Omvat alle meerprijzen ten gevolge de uitvoering van de posten 24 of 25 gedurende nacht. 
 
De post “27 - Conformiteitskeuring trajectcontrole – niet-autosnelweg (basis = 1 
trajectcontrolesysteem = 1 beginpuntcamera + 1 eindpuntcamera)” omvat alle metingen (incl. 
trajectlengte meting), proeven en handelingen per rijrichting (begin- en eindpunt inbegrepen), 
onafhankelijk van het aantal rijstroken, noodzakelijk om de conformiteitskeuring op een 
verkeersveilige manier tot een goed einde te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring. Deze 
post kan maximaal 1 keer per uitgevoerde conformiteitskeuring per rijrichting worden aangerekend. 
 
De post “ 28 Meerprijs op post 27 in geval van extra camera beginpuntcamera en 
eindpuntcamera per paal” omvat alle metingen (incl. trajectlengte meting), proeven en handelingen 
per rijrichting (begin- en eindpunt inbegrepen), onafhankelijk van het aantal rijstroken, noodzakelijk om 
de conformiteitskeuring op een verkeersveilige manier tot een goed einde te brengen, conform de 
geldende modelgoedkeuring 
 
De post “29 - Conformiteitskeuring trajectcontrole – snelweg (basis = 1 trajectcontrolesysteem 
= 1 beginpuntcamera + 1 eindpuntcamera)” omvat alle metingen (incl. trajectlengte meting), 
proeven en handelingen per rijrichting (begin- en eindpunt inbegrepen), onafhankelijk van het aantal 
rijstroken, noodzakelijk om de conformiteitskeuring op een verkeersveilige manier tot een goed einde 
te brengen, conform de geldende modelgoedkeuring, conform de geldende dienstorders en conform 
de tijdsvensters waarbinnen de werken uitgevoerd mogen worden. Deze post kan maximaal 1 keer 
per uitgevoerde conformiteitskeuring per rijrichting worden aangerekend. 
 
De post “ 30 Meerprijs op post 29 in geval van extra camera beginpuntcamera en 
eindpuntcamera per paal” omvat alle metingen (incl. trajectlengte meting), proeven en handelingen 
per rijrichting (begin- en eindpunt inbegrepen), onafhankelijk van het aantal rijstroken, noodzakelijk om 
de conformiteitskeuring op een verkeersveilige manier tot een goed einde te brengen, conform de 
geldende modelgoedkeuring 
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De post “31 - Meerprijs op post 29 in geval van snelweg en nachtwerk” 
omvat alle bijkomende handelingen noodzakelijk om conformiteitskeuring op een verkeersveilige 
manier tot een goed einde te brengen op een autosnelweg, conform de geldende modelgoedkeuring, 
conform de geldende dienstorders en conform de tijdsvensters waarbinnen de werken uitgevoerd 
mogen worden (max. 2 maal te factureren per nacht). 
 
De post “32 - Periodieke keuringen van een radar-installatie, onafhankelijk van het aantal 
rijstroken met maximum van 3 rijstroken”: 
De uit te voeren periodieke keuring op basis van een radar-installatie omvat alle metingen, proeven en 
handelingen zoals voorzien in de laatste goedgekeurde conformiteit keuring. Indien de parameters 
van de keuring onderhevig zijn aan wijzigingen, dan dient de aanpassing ervan per type installatie te 
worden afgestemd met de bevoegde Metrologische Dienst voordat ze kunnen worden toegepast. 
 
De post “33 - Periodieke keuring van een lus-installatie per paal, onafhankelijk van het aantal 
lusparen met max van 4 rijstroken”  
De uit te voeren periodieke keuring op basis van een lus-installatie omvat alle metingen, proeven en 
handelingen zoals voorzien in de laatste goedgekeurde conformiteit keuring. Indien de parameters 
van de keuring onderhevig zijn aan wijzigingen, dan dient de aanpassing ervan per type installatie te 
worden afgestemd met de Bevoegde Metrologische Dienst voordat ze kunnen worden toegepast. 
 
De post “34 - Controle van de vaste installatie – trajectcontrole op niet-autosnelwegen” 
De uit te voeren controle van de vaste installatie voor trajectcontrole op gewestwegen omvat alle 
noodzakelijke metingen, proeven en handelingen zoals bepaald in de geldende modelgoedkeuring. 
 
De post “35 - Controle van de vaste installatie – trajectcontrole op snelwegen” 
De uit te voeren controle van de vaste installatie voor trajectcontrole op gewestwegen omvat alle 
noodzakelijke metingen, proeven en handelingen zoals bepaald in de geldende modelgoedkeuring. 
 
De post “36 - Meerprijs op post 33 en 35 in geval van installatie op snelweg en nachtwerk 
(exclusief signalisatie)” omvat alle bijkomende handelingen noodzakelijk om de periodieke keuring 
of controle van de vaste installatie op een verkeersveilige manier tot een goed einde te brengen op 
een autosnelweg, conform de geldende modelgoedkeuring, conform de geldende dienstorders en 
conform de tijdsvensters waarbinnen de werken uitgevoerd mogen worden (max. 2 maal te factureren 
per nacht).. 
 
De post “37 - Signalisatie – per botsabsorbeerder per halve werkdag overdag (incl. bestuurder)” 
omvat het plaatsen, ter beschikking stellen en wegnemen van de signalisatie, inclusief bestuurder per 
uur te rekenen vanaf en tot stelplaats, 24/24 conform dienstorder MOW/AWV/2009/16 en 
MOW/AWV/2011/14.  
 
De post “38 - Signalisatie – per botsabsorbeerder per halve werkdag 's nachts (incl. 
bestuurder)” omvat het plaatsen, ter beschikking stellen en wegnemen van de signalisatie, inclusief 
bestuurder per uur te rekenen vanaf en tot stelplaats, 24/24 conform dienstorder MOW/AWV/2009/16 
en MOW/AWV/2011/14.  
 
De post “39 - Hoogtewerker – per halve werkdag (incl. bestuurder)” omvat het leveren en ter 
beschikking stellen van een hoogtewerker op de werklocatie incl. verplaatsingskost. (max. 2 maal te 
factureren per dag). 
 
De post “40 - Hoogtewerker – per volledige werkdag (incl. bestuurder)” omvat het leveren en ter 
beschikking stellen van een hoogtewerker op de werklocatie incl. verplaatsingskost 
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De post “41 - Hoogtewerker – per halve nacht (incl. bestuurder)” omvat het leveren en ter 
beschikking stellen van een hoogtewerker op de werklocatie incl. verplaatsingskost (max. 2 maal te 
factureren per nacht). 
 
De post “42 - Ontwikkelen databank” omvat: 
De volledige ontwikkeling van de door de aanbestedende overheid beschreven doelstellingen en 
functies. Deze post kan slechts eenmaal gedurende de volledige looptijd van het bestek worden 
aangerekend en dient uiterlijk 6 maand na gunning volledig operationeel te zijn. 
 
De post “43 - Beheer databank” omvat alle maandelijkse kosten voor het beheer, de verwerking en 
het up-to-date houden van de databank.  
 
De post “44 - Bijkomende functionele uitbreidingen aan de databank” omvat de bijkomende 
aanpassingen welke na de goedkeuring van de te ontwikkelen databank nog worden aangevraagd 
door de aanbestedende overheid. Deze uitbreidingen kunnen pas worden uitgevoerd na de 
goedkeuring van de aangeboden offerte, waarin vermeld staat hoeveel uur werk de desbetreffende 
aanpassingen zullen vergen. 
 
De post “45 - Assitentie conformiteitskeuring / ijking / serverijking TC door producent - dag” 
Omvat het uurtarief om indien noodzakelijk over dag assistentie ter beschikking te kunnen stellen 
gedurende de ijking / conformiteitskeuring of serverijking van trajectcontrole. 
 
De post “46 - Assitentie conformiteitskeuring / ijking / serverijking TC door producent - nacht” 
Omvat het uurtarief om indien noodzakelijk ’s nachts assistentie ter beschikking te kunnen stellen 
gedurende de ijking / conformiteitskeuring of serverijking van trajectcontrole 
 
De post “47 – transportkost Oost-Vlaanderen ijkingen” – omvat alle handelingen om de afspraak 
tot afhaling van de camera bij de politiezone in te plannen en om het ophalen en het terug afleveren 
van een te herijken camera tot een goed einde te brengen (incl. transportkosten en incl. loonkosten). 
Deze post kan slechts 1 maal per politiezone worden vergoed onafhankelijk het aantal camera’s er op 
dienen gehaald te worden. 
 
De post “48 – transportkost West-Vlaanderen ijkingen” – omvat alle handelingen om de afspraak 
tot afhaling van de camera bij de politiezone in te plannen en om het ophalen en het terug afleveren 
van een te herijken camera tot een goed einde te brengen (incl. transportkosten en incl. loonkosten). 
Deze post kan slechts 1 maal per politiezone worden vergoed onafhankelijk het aantal camera’s er op 
dienen gehaald te worden. 
 
De post  “49 – transportkost Antwerpen ijkingen” – omvat alle handelingen om de afspraak tot 
afhaling van de camera bij de politiezone in te plannen en om het ophalen en het terug afleveren van 
een te herijken camera tot een goed einde te brengen (incl. transportkosten en incl. loonkosten). Deze 
post kan slechts 1 maal per politiezone worden vergoed onafhankelijk het aantal camera’s er op 
dienen gehaald te worden. 
 
De post “50 – transportkost Vlaams-Brabant” ijkingen – omvat alle handelingen om de afspraak tot 
afhaling van de camera bij de politiezone in te plannen en om het ophalen en het terug afleveren van 
een te herijken camera tot een goed einde te brengen (incl. transportkosten en incl. loonkosten). Deze 
post kan slechts 1 maal per politiezone worden vergoed onafhankelijk het aantal camera’s er op 
dienen gehaald te worden. 
 
 
De post  “51 – transportkost Limburg”  ijkingen – omvat alle handelingen om de afspraak tot 
afhaling van de camera bij de politiezone in te plannen en om het ophalen en het terug afleveren van 
een te herijken camera tot een goed einde te brengen (incl. transportkosten en incl. loonkosten). Deze 
post kan slechts 1 maal per politiezone worden vergoed onafhankelijk het aantal camera’s er op 
dienen gehaald te worden. 
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III. Bijlagen 

Bijlage 1: basisinformatie/basisgegevens uit de oude databank – bijlage 
RLC/SNC 
 
Deze basisinformatie/basisgegevens van de installaties zal overgemaakt worden onder de vorm van 
één of meerdere databestanden bestaande uit enerzijds pdf bestandstypes en anderzijds Excel-lijsten. 
Om inzicht te verkrijgen werd in onderstaande tabel voor 1 installatie weergegeven welke gegevens er 
opgenomen zijn in de Excel-lijst met de basisgegevens. 
 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat voor de duidelijkheid/leesbaarheid de kolommen werden 
getransponeerd naar rijen. 
 
Deze datagegevens dienen onafhankelijk van de grootte van de bestanden, het aantal bestanden,… 
te worden gelinkt aan de desbetreffende installatie of toestel. Alle kosten in casu verbonden aan deze 
input en bewaring gegevens zitten vervat in de post: ‘Ontwikkelen databank’ en kan slechts eenmaal 
over de volledige looptijd van het contract worden aangerekend.  
 
Echter dient hierbij wel opgemerkt worden dat het opladen van de basisgegevens en de toekomst  
nog op te laden gegevens, niet mag tot leiden tot inefficiëntie (op het vlak van tijdsduur) van de 
databank. De inschrijver dient hier gedurende de looptijd van het contract de nodige aandacht aan te 
besteden. 
 
Het doel van de databank bestaat er enerzijds in om de eindgebruiker in de mogelijkheid te stellen op 
een eenvoudige en efficiënte wijze de werkingstoestanden van zijn of haar installaties op te vragen. 
 
Anderzijds dient de databank het Agentschap Wegen en Verkeer ook in de mogelijkheid te stellen, op 
een eenvoudige en efficiënte manier de werfopvolging van de installaties te verzorgen. 
 
Tot slot dient bij onderstaande tabel te worden opgemerkt dat de voor de duidelijkheid de rijen en de 
kolommen werden getransponeerd. 
 
Beschrijving Site GATSO Lussensite 
Toezichter XXXX XXXXXXXXXXX 
Opmerkingen herslijpen lussen paal 2 onder garantie 

keuring ten laste van Fabricom 
Serienummer VLB750.607 
Certificaatnummer CK2015BMI015 
Datum aanmaak 21/01/2015 
Datum laatste controle 

 Aantal palen 2 
Provincie Limburg 
Plaats Genk 
Straatnummer N750 
Straat Oosterring 
Kilometerpunt 1,9 
Straatnummer 2 N77 
Straat 2 Camerlo 
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Kilometerpunt 2 

 Ter hoogte van 

 Plaats Fr 

 Straat Fr 

 Straat 2 Fr 

 Ter hoogte van Fr 

 Signalisatie? 

 Waarde voor formule 0 
Snelweg? 

 Waarde voor formule 0 
Maximum snelheid 

 Installatienummer 337G3 
Nummer ATO T01D0036T 
ID8 

 Protocol Protocol OK 
Referentie EMT 

 Type camera Analoog en digitaal 
Type installatie Roodlichtsite 
Zone 30? Neen 
Fase 

 Led-module? 

 Waarde voor formule 0 
Waarde voor formule 

 Bewaakte lampen? 

 Waarde voor formule 0 
Waarde voor formule 

 Communicatiemodule? 

 Waarde voor formule 

 Waarde voor formule 0 
Datum attest 17/2/2015 
CK ter plaatse 3/2/2015 
Periodieke keuring 

 Beheerder Fabricom GDF Suez 
Invoerder Fabricom GDF Suez 
Eigenaar Vlaams Gewest - EMT 
Eigenaar Fr Vlaams Gewest - EMT 
Gebruiker PZ Midlim 
PZ-nummer 5888 
Facturatie? 1 
Foto? 1 
Plan? 1 
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Resultaten? 1 
Interventiepersoon 

 Paal 1 - Aantal Rijstroken 3 
Paal 1 - Richting camera Bilzen 
Paal 1 - Richting camera Fr 

 Paal 1 - Datum in dienst 17/02/2015 
Paal 1 - Datum uit dienst 

 Paal 1 - Waarde voor formule WAAR 
Paal 1 - In dienst? In dienst 
Paal 1 - Reden buiten dienst NVT - Paal in werking 
Paal 1 - Onderhoud 
Onderhoudsfirma 

 Paal 1 - Code 

 Paal 1 - Paaltype Kantelpaal 
Paal 1 - 45 MM? 45mm 
Paal 1 - Actie EMT 

 Waarde voor formule 0 
Paal 2 - Aantal Rijstroken 3 
Paal 2 - Richting camera Dilsen-Stokkem 
Paal 2 - Richting camera Fr 

 Paal 2 - Datum in dienst 17/02/2015 
Paal 2 - Datum uit dienst 

 Paal 2 - Waarde voor formule WAAR 
Paal 2 - In dienst? In dienst 
Paal 2 - Reden buiten dienst NVT - Paal in werking 
Paal 2 - Onderhoud 
Onderhoudsfirma 

 Paal 2 - Code 

 Paal 2 - Paaltype Kantelpaal 
Paal 2 - 45 MM? 45mm 
Waarde voor formule 0 
Paal 2 - Actie EMT 

 Paal 3 - Aantal Rijstroken 

 Paal 3 - Richting camera 

 Paal 3 - Richting camera Fr 

 Paal 3 - Datum in dienst 

 Paal 3 - Datum uit dienst 

 Paal 3 - Waarde voor formule 

 Paal 3 - In dienst? 

 Paal 3 - Reden buiten dienst 

 Paal 3 - Onderhoud 
Onderhoudsfirma 

 Paal 3 - Code 

 Paal 3 - Paaltype 
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Paal 3 - 45 MM? 

 Waarde voor formule 

 Paal 3 - Actie EMT 

 Paal 4 - Aantal Rijstroken 

 Paal 4 - Richting camera 

 Paal 4 - Richting camera Fr 

 Paal 4 - Datum in dienst 

 Paal 4 - Datum uit dienst 

 Paal 4 - Waarde voor formule 

 Paal 4 - In dienst? 

 Paal 4 - Reden buiten dienst 

 Paal 4 - Onderhoud 
Onderhoudsfirma 

 Paal 4 - Code 

 Paal 4 - Paaltype 

 Paal 4 - 45 MM? 

 Waarde voor formule 

 Paal 4 - Actie EMT 

 Paal 5 - Aantal Rijstroken 

 Paal 5 - Richting camera 

 Paal 5 - Richting camera Fr 

 Paal 5 - Datum in dienst 

 Paal 5 - Datum uit dienst 

 Paal 5 - Waarde voor formule 

 Paal 5 - In dienst? 

 Paal 5 - Reden buiten dienst 

 Paal 5 - Onderhoud 
Onderhoudsfirma 

 Paal 5 - Code 

 Paal 5 - Paaltype 

 Paal 5 - 45 MM? 

 Waarde voor formule 

 Paal 5 - Actie EMT 

 Paal 6 - Aantal Rijstroken 

 Paal 6 - Richting camera 

 Paal 6 - Richting camera Fr 

 Paal 6 - Datum in dienst 

 Paal 6 - Datum uit dienst 

 Paal 6 - Waarde voor formule 

 Paal 6 - In dienst? 

 Paal 6 - Reden buiten dienst 

 Paal 6 - Onderhoud 
Onderhoudsfirma 

 Paal 6 - Code 
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Paal 6 - Paaltype 

 Paal 6 - 45 MM? 

 Waarde voor formule 

 Paal 6 - Actie EMT 

 Paal 7 - Aantal Rijstroken 

 Paal 7 - Richting camera 

 Paal 7 - Richting camera Fr 

 Paal 7 - Datum in dienst 

 Paal 7 - Datum uit dienst 

 Paal 7 - Waarde voor formule 

 Paal 7 - In dienst? 

 Paal 7 - Reden buiten dienst 

 Paal 7 - Onderhoud 
Onderhoudsfirma 

 Paal 7 - Code 

 Paal 7 - Paaltype 

 Paal 7 - 45 MM? 

 Waarde voor formule 

 Paal 7 - Actie EMT 

 Paal 8 - Aantal Rijstroken 

 Paal 8 - Richting camera 

 Paal 8 - Richting camera Fr 

 Paal 8 - Datum in dienst 

 Paal 8 - Datum uit dienst 

 Paal 8 - Waarde voor formule 

 Paal 8 - In dienst? 

 Paal 8 - Reden buiten dienst 

 Paal 8 - Onderhoud 
Onderhoudsfirma 

 Paal 8 - Code 

 Paal 8 - Paaltype 

 Paal 8 - 45 MM? 

 Waarde voor formule 

 Paal 8 - Actie EMT 

  
 
  

Standaardtekst SB270 versie 4.0 editie 002 
84 

 
 



   
Bijlage 2: basisinformatie/basisgegevens uit de oude databank – Camera’s 
RLC/SNC’s 
 
Goedgekeurd? ONWAAR 

Toestel ROBOT - Traffistar SR520 

Serienummer 593-071/71081 

Certificaatnr. SC2015BMI0019 

Ijkdatum 3/03/2015 

Vervaldatum 2/03/2017 

Eigenaar Vlaams Gewest - EMT 

Ondernemingsnr. 0316.380.841 

Provincie Vlaams Brabant 

Vestigingsnr. 2.174.333.687 

Gebruiker PZ Demerdal - DSZ 

PZ-nr. 5396 

PC 3290 

Gemeente Diest 

Invoerder Trafficare BVBA 

Beheerder Trafficare BVBA 

Facturatie 0 

Meetbereik 30 km/h - 250 km/h 

Onderwerp Herijk 

Reden Aanvraag van de klant 

Zegelnr. BELAC499-INSP/ 

Modelgoedkeuringsnr. P1200201 - B - 08 

Bouwjaar 2010 

Snelweg ONWAAR 

Ip-adres telematica  
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Bijlage 3: basisinformatie/basisgegevens uit de oude databank – ANPR – TC 
 
Beschrijving Site iCar Speed van Macq n.v. (niet-autosnelweg) 

Toezichter  

Opmerkingen 

 Serienummer 

 Certificaatnummer 

 Datum aanmaak 21/01/2015 
Datum laatste controle 

 Aantal palen 2 
Provincie Vlaams-Brabant 
Plaats 

 Straatnummer 

 Straat 

 Kilometerpunt 

 Straatnummer 2 

 Straat 2 

 Kilometerpunt 2 

 Ter hoogte van 

 Plaats Fr  
Straat Fr  
Straat 2 Fr  
Ter hoogte van Fr  
Signalisatie? 

 Waarde voor formule 0 
Snelweg? 

 Waarde voor formule 0 
Maximum snelheid 

 Installatienummer  
Nummer ATO  
ID8 

 Protocol Protocol OK 
Referentie EMT 

 Type camera Analoog en digitaal 
Type installatie Trajectcontrole ANPR 
Zone 30?  
Fase 

 Led-module?  
Waarde voor formule 0 
Waarde voor formule 

 Bewaakte lampen? 

 Waarde voor formule 0 
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Waarde voor formule 

 Communicatiemodule? 

 Waarde voor formule 

 Waarde voor formule 0 
Datum attest 17/2/2015 
CK ter plaatse 3/2/2015 
Periodieke keuring 

 Beheerder Belgacom 
Invoerder Belgacom 
Eigenaar Vlaams Gewest - EMT 
Eigenaar Fr Vlaams Gewest - EMT 
Gebruiker PZ Druivestreek 
PZ-nummer 

 Facturatie? 1 
Foto? 1 
Plan? 1 
Resultaten? 1 
Interventiepersoon 

 Paal 1 - Aantal Rijstroken 3 
Paal 1 - Richting camera Kortijk 
Paal 1 – Richting camera Fr  
Paal 1 - Datum in dienst 17/02/2015 
Paal 1 - Datum uit dienst 

 Paal 1 - Waarde voor formule WAAR 
Paal 1 - In dienst? In dienst 
Paal 1 - Reden buiten dienst NVT - Paal in werking 
Paal 1 - Onderhoud 
Onderhoudsfirma 

 Paal 1 - Code 

 Paal 1 - Paaltype Portiek 
Paal 1 – 45mm  
Paal 1 - Actie EMT 

 Waarde voor formule 0 
Paal 2 - Aantal Rijstroken 3 
Paal 2 - Richting camera Kortrijk 
Paal 2 – Richting camera Fr 

 Paal 2 - Datum in dienst 17/02/2015 
Paal 2 - Datum uit dienst 

 Paal 2 - Waarde voor formule WAAR 
Paal 2 - In dienst? In dienst 
Paal 2 - Reden buiten dienst NVT - Paal in werking 
Paal 2 - Onderhoud 
Onderhoudsfirma 
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Paal 2 - Code 

 Paal 2 - Paaltype Portiek 
Paal 2 - Actie EMT  
Waarde voor formule 0 
Goedgekeurd? WAAR 
Toestel iCar Speed van Macq n.v. (niet-autosnelweg) 
Serienummer 

 Certificaatnr. 

 Ijkdatum 3/03/2015 
Vervaldatum 2/03/2017 
Eigenaar Vlaams Gewest - EMT 
Ondernemingsnr. 0316.380.841 
Provincie Vlaams-Brabant 
Vestigingsnr. 

 Gebruiker WPR Oost-Vlaanderen 
PZ-nr. 

 PC 

 Gemeente 

 Invoerder Belgacom 
Beheerder Belgacom 
Facturatie 0 
Meetbereik 30 km/h - 250 km/h 
Onderwerp Herijk 
Reden Aanvraag van de klant 
Zegelnr. 

 Modelgoedkeuringsnr. 

 Bouwjaar 

 Ip-adres telematica  
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1. OFFERTEFORMULIER 
 

 
 

Agentschap Wegen en Verkeer 
 

Afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica 
 
 
 
Dossiernummer:  
HSV.119 
 

Bestek MDM/19H01 
 
Omschrijving opdracht:  
De opdrachtencentrale heeft als voorwerp het uitvoeren van ijkingen, conformiteitskeuringen en 
periodieke keuringen van handhavingsinstallaties zowel op snelwegen als op het onderliggend 
wegennet. 

 
Offerteformulier 

 
A. Algemene verbintenis 
OFWEL (1) 
 
De ondergetekende (naam en voornaam): 
 
Hoedanigheid of beroep:  
 
Nationaliteit:  
 
Adres (straat, nummer, gemeente, land):  
 
OFWEL (1) 
 
De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): 
 

(1) doorhalen wat niet van toepassing is 
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vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) 
 
OFWEL (1) 
 
De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) die optreden als combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid (voor elke deelnemer dezelfde gegevens als hierboven): 
 
 
 
combinatie die tegenover de overheid wordt vertegenwoordigd door één van hen, met name: 
 
 
 
verbindt zich op zijn, resp. verbinden zich hoofdelijk op hun, roerende en onroerende goederen tot de 
uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van bovenvermeld bestek, van de in dat 
bestek beschreven opdracht, tegen de som van: 
 
(in cijfers, inclusief BTW, in euro): 
 
(in letters, inclusief BTW, in euro): 
 
 
B. Algemene inlichtingen (1) 
 
Ondernemingsnummer: 
 
BTW: 
 
RSZ-nummer : 
 
Erkenning als aannemer van werken : 
 
− nummer: 
 
− categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n): 
 
− in geval van voorlopige erkenning, datum van toekenning: 
 
Aantal tewerkgestelde werknemers (2): 
 

 minder dan 10 
 

 tussen 10 en 20 
 

 meer dan 20 

(1) in geval van vereniging zonder rechtspersoonlijkheid afzonderlijk voor elke deelnemer 
(2)  aankruisen wat van toepassing is 
Standaardtekst SB270 versie 4.0 editie 002 

90 
 
 

                                                      



   
 
 

Gegevens van de opdrachtnemer waarop hij lopende de plaatsingsfase steeds te bereiken is voor 
informatieverstrekking:  
 
 Telefoon: 

Email:  
  
Gegevens van de opdrachtnemer waarop hij lopende de uitvoering van de opdracht steeds te 
bereiken is voor informatieverstrekking:  
 
 Telefoon: 

Email:  
 
 

C. Erkenning van aannemers van werken 
Waarschuwing: valse verklaringen betreffende de erkenning van aannemers van werken kunnen 

leiden tot  toepassing van een in artikel 19 van de Wet van 20 maart 1991 
bepaalde sanctie. 

OFWEL (3) 
 
De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het 
bedrag van deze offerte. 
 
Rekening houdend met de stand van de aan gang zijnde aannemingen zal het maximumbedrag van 
gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgesteld voor de verkregen erkenningklasse, door de 
toewijzing van deze opdracht  niet worden overschreden. 
 
OFWEL (3) 
 
De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse bepaald door het bestek en het 
bedrag van deze offerte. 
 
Door de sluiting van deze opdracht zal het maximumbedrag van de gelijktijdig uit te voeren werken, 
dat is vastgelegd voor de verkregen erkenningklasse, worden overschreden. De voorgeschreven 
afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd. 
 
OFWEL (3) 
 
De bewijzen van erkenning in een andere Lidstaat van de Europese Unie en van de gelijkwaardigheid 
van die erkenning zijn bij deze offerte gevoegd. 
 
OFWEL (3) 
 
De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij deze offerte gevoegd. 
 
D. Onderaannemers 

(3) doorhalen wat niet van toepassing is 
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Er zullen onderaannemers worden aangewend:   JA / NEE (1) 
 
Gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven: 
 
Volgende onderaannemers zullen hiervoor worden aangewend: 
 
Zij beschikken over volgende erkenning als aannemer van werken (in verhouding tot het deel van de 
opdracht dat zij zullen uitvoeren): 
 
E. Personeel 
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een 
andere lidstaat van de Europese Unie: 
 
JA / NEE (1) 
 
Het betreft volgende EU-lidstaat: 
 
F. Oorsprong van de te leveren producten en de te verwerken materialen 
 
OFWEL (1) 
 
Voor de uitvoering van deze opdracht zullen enkel producten en materialen worden verwerkt die 
afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie. 
 
OFWEL (1) 
 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 78,5° van het KB Plaatsing van 18 april 2017, gaat hierbij 
een afzonderlijke gedateerde en ondertekende nota met vermelding van de herkomst van de te 
verwerken producten en materialen die afkomstig van buiten de Europese Unie: 
 
− ze vermeldt per land van oorsprong het bedrag, exclusief douanerechten, dat die producten en 

materialen in de offerte uitmaken; 
− ze vermeldt enkel de totale prijs van de grondstoffen, wanneer het gaat om producten en 

materialen die worden afgewerkt of verwerkt op het grondgebied van de Europese Unie. 
−  
 
G. Betalingen 
De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op 
 
rekeningnummer: 
 
van de financiële instelling: 
 
geopend op naam van: 
 
H. RSZ-attest (voor de inschrijver van vreemde nationaliteit) 

(1) doorhalen wat niet van toepassing is 
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De Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan 3000 euro in de zin 
van artikel 62., §1 van het KB Plaatsing 2017, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in 
dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. 
 
De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat 
onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, 
voegt bij deze offerte desgevallend een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en 
waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaalt voor de 
ontvangst van de offerte, is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake 
betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het 
land waar hij gevestigd is. 
 
I. Fiscale verplichtingen 
De Belgische inschrijver die inzake zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen een bijdrageschuld heeft 
van meer dan 3.000 euro in de zin van artikel 63 van het KB Plaatsing 2017, voegt bij deze offerte alle 
inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. 
 
De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde 
overheid en waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen 
overeenkomstig de wettelijk bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking 
op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.  
 
J. Bijlagen 
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 
 
− de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen;  
− de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen; 
− het bewijs dat de offerte werd ondertekend door een gemandateerde van de firma (geldt ook voor 

het indienen van een elektronische offerte).  
 
 
 
 
De ondergetekende verklaart dat: 

• De eventuele algemene verkoopsvoorwaarden vermeld in een document gevoegd bij 
deze offerte, niet van toepassing zijn. 

 
 
Gedaan te    op   
 
 
De inschrijver(s), 
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De inschrijver wordt erop gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch 
ondertekend moet worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening. 
 
Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt 
tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden 
(uittreksels van de statuten, volmacht,…). 
 
Een gescande handtekening is onvoldoende. 
 
K. Vak bestemd voor de goedkeuring door de overheid 
 
GOEDGEKEURD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standaardtekst SB270 versie 4.0 editie 002 
94 

 
 


	I. administratieve en contractuele voorschriften
	1. Algemeen
	1.1 Algemeenheden
	1.1.1 Voorwerp van de opdracht
	1.1.2 Situering van de opdracht
	1.1.3 Omvang van de opdracht

	1.2 Duur van de opdracht
	1.3 Signalisatie van werken
	1.3.1 Aanvragen van vergunningen voor het plaatsen van signalisatie
	1.3.2 Politieassistentie
	1.3.3 Plaatsen van de signalisatie
	1.3.4 Werfsignalisatie 6e categorie op autosnelwegen en openbare wegen waar de maximum toegelaten snelheid hoger is dan 90 km/u

	1.4 Kwaliteitsborging
	1.4.1 Projectorganisatie
	1.4.2 Af te leveren documenten
	1.4.3 Jaar-, week- en dagplanning
	1.4.4 Opvolgingsvergadering
	1.4.5 Kwaliteitshandboek

	1.5 Meldpunt en oproepprocedure
	1.6 Veiligheidsvoorschriften voor personeel dat werkt aan of in de omgeving van elektrische installaties
	1.7 Bijzondere uitvoeringsmodaliteiten
	1.7.1 Minder-hinder maatregelen
	1.8.1.1 Tijdsvensters

	1.7.2 Werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen

	1.8 Bepalingen inzake averijen
	1.9 Meldingsplicht
	1.9.1 Meldingsplicht aan de aanbesteder
	1.9.2 Meldingsplicht aan het VC en het VTC

	1.10 Veiligheidscoördinatoren
	1.11 Verwerking persoonsgegevens

	2.  ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN de wet van 17.06.2016 INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN (WET 2016) (BS 14.07.2016)
	Art. 35 Keuze van de procedure
	Art. 43. Raamovereenkomsten
	Art. 53  Technische specificaties
	Art. 56  Varianten en opties
	Art. 67, 68 & 69. Uitsluitingsgronden
	Art. 67. Verplichte uitsluitingsgronden
	Art. 69. Facultatieve uitsluitingsgronden
	Art. 81. Gunningscriteria

	3. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN het koninklijk besluit van 18.04.2017 PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN (KB PLAATSING) (BS 09.05.2017)
	Art. 25  Prijsweergave
	De tekst onder dit artikel in het Standaardbestek 270, versie 4.0 wordt integraal vervangen door de onderstaande bepaling.
	De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat enkel het totale offertebedrag voluit geschreven dient te worden, en dat de eenheidsprijzen met maximaal 2 cijfers na de komma dienen opgegeven te worden.
	Art. 26 §1  Prijsvaststelling
	Art. 30 §1  Intellectuele eigendomsrechten
	Art. 32 §1  Elementen die in de prijzen begrepen zijn
	Art. 67  Financiële en economische draagkracht
	Art. 68  Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
	Art. 77. Vorm van de offerte
	Art. 78. Inhoud van de offerte
	Art. 79. Samenvattende opmeting en inventaris
	Art. 84 Elektronische indiening offertes

	4. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 22.06.2017 (KB UITVOERING) (BS 27.06.2017)
	Art. 9, §4. Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene uitvoeringsregels
	Art. 11. Leidend ambtenaar
	Art. 19  Gebruik van de resultaten
	Art. 25, §2  Draagwijdte en bedrag van de borgtocht
	Art. 27  Borgstelling en bewijs van borgstelling
	Art. 38 De herzieningsclausule
	Art. 38/4  De minimis-regel
	Art. 38/7  Prijsherziening
	Art. 38/11  Feiten van de aanbesteder en van de opdrachtnemer
	Art. 39  Draagwijdte van de controle en het toezicht
	Art. 45, §1 Bijzondere straffen
	Art. 50, §3  Teruggave vertragingsboetes en straffen
	Art. 64  Opleveringen en waarborgen
	Art. 66  Betalingen
	Art. 69 Intrest voor achterstallige betalingen en vergoeding voor invorderingskosten
	4.1 Specifieke bepalingen voor aannemingen van diensten
	Art. 147. Uitvoeringstermijnen
	Art. 149. Modaliteiten inzake prestaties
	Art. 154. Vertragingsboete


	II. technische voorschriften
	A. Beschrijving van de opdracht
	1 Algemeen
	1.1 Omvang van het aantal installaties
	1.2 Omvang van het aantal installaties
	1.3  Wetgeving
	1.4 Reikwijdte van het nieuwe KB
	1.5 IJKINGEN
	1.5.1 Type meettoestellen
	1.5.2 Onderhoud van de toestellen
	1.5.3 Zegel
	1.5.4 Procedure
	1.5.5 Periodiciteit
	1.5.6 Inventaris
	1.5.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden – ijkingen


	1.6 CONFORMITEIT KEURINGEN
	1.6.1 Type installaties
	1.6.2 Procedure
	1.6.3 Plannen
	De opmeetzone wordt bepaald door de locatie van de camera.
	1.6.3.2.2 Plaatsen van opstelpunten en andere meetpunten
	1.6.3.3 Detailmeting van het terrein
	1.6.3.3.1 Opmeten van zichtbare objecten

	1.6.3.4 Opmeten van wegmarkeringen
	1.6.3.5 Afspraken bij het hermeten van een opmeetplan
	1.6.3.6 Afspraken over de opmetingen tijdens een conformiteitskeuring
	1.6.3.7 Nauwkeurigheid van de opmetingen
	1.6.3.8 Afspraken bij de verwerking van het opmeetplan
	1.6.3.8.1.1 Datum op het opmeetplan

	1.6.3.9 Afspraken bij de verwerking van het studieplan
	1.6.3.9.1 Opmaak van het studieplan in Autocad
	1.6.3.9.2 Datum op het studieplan

	1.6.3.9.3 Afspraken bij de verwerking van het conformiteitskeuringsplan
	1.6.3.9.3.1 Opmaak van het conformiteitskeuringsplan in Autocad
	1.6.3.9.3.2 Datum op het conformiteitskeuringsplan

	1.6.3.9.4 Opleveren van de plannen
	1.6.3.9.5 Nauwkeurigheid van de opmetingen

	1.6.4 Meetmethode voor hoeveelheden – conformiteitskeuringen

	1.7 PERIODIEKE KEURING RLC/SNC & CONTROLE VASTE INSTALLATIE TC
	1.7.1 Type installaties
	1.7.2 Periodiciteit
	1.7.2.1 Meetmethode voor hoeveelheden – conformiteitskeuringen
	1.7.3 Meetmethode voor inductieve lussen

	1.8 Installatietypes
	1.8.1 Roodlicht en snelheidscamera’s
	1.8.1.1 Onbemande verkeerscamera’s – IJkingen, homologaties en keuringen.

	1.8.2 TRAJECTCONTROLE
	1.8.2.1 Trajectcontrole op snelwegen
	1.8.2.2 Trajectcontrole op gewestwegen - ANPR


	1.9 DATABANK
	1.9.1 Beschikbare gegevens
	1.9.2 Concept
	1.9.3 Uitvoeringstermijn
	1.9.3.1 Statusaanpassingen
	1.9.3.2 Meetrapporten
	1.9.3.3 Meettoestellen
	1.9.3.4 Lijst rapporten
	1.9.3.5 Dienstbevelen / Meldingen
	1.9.3.6 Onderhoudsrapporten onderaannemer
	1.9.3.7 Bijkomende uitbreidingen databank
	1.9.3.8 Eigendom gegevens
	1.9.3.9 Handleiding databank
	1.9.3.10 Gunning



	B. Technische voorschriften in toepassing van het Standaardbestek 270
	3 Policy rond e-mailverkeer op het telematica netwerk
	1.10 3.1 Achtergrond
	1.11 3.2 Toelichting

	Hoofdstuk 48d Telematicasecurity
	4. Beschrijving van de integratie van het project met het Telematica netwerk
	5. Naamconventie telematica apparatuur
	6. Beveiligingsvereisten voor beveiligen van persoonsgegevens
	6.1  Inleiding
	6.2  Beveiligingsvereisten

	C. Technische voorschriften los van het Standaardbestek 270
	2. Meetmethode voor hoeveelheden

	1. OFFERTEFORMULIER

