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Opdrachtgever en autoriteit voor toezicht en leiding over de opdracht: 

het Vlaams Gewest 
 
Aanbesteder:  
De Vlaamse overheid 
Agentschap Wegen en Verkeer  
Afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica 
Graaf de Ferraris-gebouw  
Koning Albert II-laan 20 bus 4 
1000 Brussel 
 
Projectingenieur:  
ir. Pieter Verlé 
E-mail: contractenenbegroting.vwt@mow.vlaanderen.be 
T.a.v.: ir. Pieter Verlé 
 
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. 

 
Duur van de opdracht: 
12 kalendermaanden, behoudens uitdrukkelijke opzeg driemaal 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 
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Belangrijk bericht:  
Indien de opdrachtnemer wenst in te schrijven voor meerdere percelen, heeft hij de verplichting voor 
elk perceel een volledig dossier in te dienen. 
 
Verwerking persoonsgegevens: 
Indien in het kader van de uitvoering van onderhavige opdracht door de opdrachtnemer 
persoonsgegevens worden verwerkt, dan dient dit op aantoonbare wijze te gebeuren conform aan de 
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo. 2016/679) en aan de 
bepalingen van de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens van 30.07.2018.
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I. ADMINISTRATIEVE EN CONTRACTUELE 
VOORSCHRIFTEN 

1. ALGEMEEN 

1. Algemeenheden 

1.1 Voorwerp van de opdracht  
Wanneer in dit bestek gesproken wordt over een “buiteninstallatie”, dan wordt hiermee het geheel van 
de installatie voor roodlicht- en/of snelheidsdetectie (al dan niet met ANPR-functionaliteit) bedoeld, 
met uitzondering van de camera en de uitleesapparatuur. 
Wanneer in dit bestek gesproken wordt over een “camera”, dan wordt hiermee zowel de camera als 
zijn eventuele uitleesapparatuur bedoeld. 
De opdrachtencentrale heeft als voorwerp voor de verschillende percelen: 
 
Perceel 1: 
De prestaties die in hoofdzaak onder perceel 1 zullen worden afgenomen, betreffen: 

• Het uitvoeren van het correctief onderhoud van de radar- en lussnelheidsmetercamera’s, 
waarvan een indicatieve lijst in bijlage 1 is toegevoegd, inclusief het beheren van de 
reservecamera’s en -onderdelen. Belangrijk hierbij is op te merken dat de aanbesteder 
het gebruik van de analoge camera’s zal laten uitdoven tijdens de looptijd van dit contract. 
Eens dit gebruik uitgedoofd, blijft enkel het correctief onderhoud van de digitale camera’s 
behouden in deze opdracht. Op de lijst van camera’s zijn de volgende types analoge 
camera’s: GATSO - 24C-AUS-2P (o.b.v. radar) en GATSO - RLC: 36mSG - 2d - MC – B 
(o.b.v. lussen). De volgende types zijn digitale camera’s: GATSO - RS-GS11-2P-FIP-
RACK 230V (o.b.v. radar) en GATSO - GTC-GS11 (o.b.v. lussen); 

• Het uitvoeren van het preventief onderhoud van dezelfde camera’s als in het vorige punt 
op afroep. Het preventieve onderhoud van deze camera’s wordt niet standaard voorzien, 
maar de aanbesteder kan steeds het preventieve onderhoud van één of meerdere van 
deze camera’s via een oproep aanvragen. Wanneer een preventief onderhoud uitgevoerd 
wordt, is de opdrachtnemer ook verantwoordelijk voor de logistieke organisatie van de 
daaropvolgende herijking van de camera’s (zie II.A.5); 

• Het uitvoeren van correctief onderhoud van de in bijlage 2 toegevoegde indicatieve lijst 
van uitleesapparatuur, inbegrepen het beheren van de reservetoestellen en -onderdelen. 
Hierbij is dezelfde opmerking van toepassing dat de aanbesteder het gebruik van de 
analoge uitleesapparatuur zal laten uitdoven tijdens de looptijd van dit contract. Eens dit 
gebruik uitgedoofd, blijven enkel de digitale uitleestoestellen nog in gebruik. Op de lijst 
van uitleesapparatuur is het volgende type een analoog toestel: UITxxxx. Het volgende 
type is een digitaal toestel: GUIxxxx. GUI staat voor Graphical User Interface. De GUI 
biedt de gebruikers eenvoudig bedienbare software om camera-instellingen te maken; 

• Tussenkomsten en herstellingen uitvoeren op offertebasis, voor defecten en 
beschadigingen ten gevolge van vandalisme, overmacht of onoordeelkundig gebruik (bv. 
door politiezones) aan zowel de camera’s als de uitleesapparatuur. Deze tussenkomsten 
worden averijen genoemd; 

• Het beheer van alle camera’s aan de hand van de databank van de keuringsinstantie 
(uitleg volgt verderop) en aan de hand van ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie 
en/of hun opvolger(s). Dit beheer omvat onder andere ook het aanleveren van OTL-
conforme as-builtinformatie van nieuw geplaatste onderdelen/installaties en het 
aanpassen en/of aanvullen van de informatie van bestaande installaties en onderdelen in 
ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun eventuele opvolger(s) conform de 
OTL-datastandaard die tijdens deze opdracht steeds meer in gebruik gaat genomen 
worden. 
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Alle apparatuur waarop dit perceel betrekking heeft is van het merk Gatsometer. Deze apparatuur 
staat verspreid over Vlaanderen, zowel op gewestwegen als op snelwegen. 
 
Om de inschrijvers een idee te geven van het aantal oproepen voor correctief onderhoud waaraan zij 
zich mogen verwachten, wordt in bijlage 3 informatief het overzicht gegeven van alle oproepen uit het 
vorige bestek MDM/16A02 tot en met 07/04/2020. Dit overzicht bevat alle oproepen, zowel voor 
correctief onderhoud als voor averijen, en dit voor alle types camera’s. 
 
Belangrijk hierbij is nogmaals op te merken dat de aanbesteder het gebruik van de analoge camera’s 
zal laten uitdoven tijdens de looptijd van dit contract. Daarmee worden zowel de analoge 
radarcamera’s, de analoge luscamera’s (RLC) als de analoge uitleestoestellen bedoeld. Hoe dit 
uitdoven in de praktijk gerealiseerd zal worden, is op heden nog niet volledig uitgeklaard. De 
opdrachtnemer zal te gepasten tijde op de hoogte gebracht worden hoe dit in de praktijk zal gebeuren. 
Na het uitdoven van het gebruik van alle analoge toestellen, heeft dit contract dus enkel nog 
betrekking op de digitale toestellen: de digitale radar, de digitale luscamera’s (GTC) en de digitale 
uitleestoestellen (GUI’s). Het uitdoven van het gebruik van de analoge toestellen kan op geen enkele 
manier aanleiding geven tot één of andere financiële compensatie voor de opdrachtnemer. 
 
Via perceel 1 kunnen ook nieuwe digitale roodlicht- en snelheidscamera’s aangekocht worden van het 
merk Gatsometer, of gelijkwaardig. Dit betreft een nieuwe digitale camera die onmiddellijk (plug and 
play) gebruikt kan worden in de plaats van een huidige Gatso GTC-camera in de huidige Gatso-palen 
op basis van lussen en die minimaal dezelfde functionaliteiten als de huidige Gatso GTC-camera’s 
heeft. De post voor de aankoop van de camera is inclusief de eerste ijk van de camera, die dus 
volledig ten laste van de opdrachtnemer is. 
 
Volgens de CPV-classificatie hebben de prestaties betrekking op: 

• 50410000-2 Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur 
 
Perceel 2: 
Op heden heeft de aanbesteder zowel analoge (RLC) als digitale (GTC) roodlicht- en 
snelheidscamera’s op basis van inductieve lussen in het wegdek in gebruik. Het gebruik van de 
analoge camera’s wordt in de loop van dit contract definitief stopgezet. Ter vervanging van deze 
camera’s omvat perceel 2 het leveren, plaatsen en onderhouden van nieuwe, digitale roodlicht- en 
snelheidscamera’s met mogelijkheid tot ANPR-functionaliteit die zo veel mogelijk compatibel zijn met 
de bestaande Gatso-flitspalen op basis van lussen. Er kunnen in perceel 2 ook nieuwe flitspalen 
geplaatst worden. 
 
Deze camera’s moeten ten minste en cumulatief voldoen aan de volgende vereisten en beschikken 
over de volgende functionaliteiten: 

• registratie van roodlichtnegatie; 
• registratie van snelheidsovertredingen waarbij de snelheid vrij aanpasbaar is door de 

politiezone; 
• de registratie van roodlichtnegatie en van snelheidsovertredingen moet volledig offline kunnen 

gebeuren als standalonetoepassing, zonder enig dataverbruik, met gebruik van een digitale 
drager om de registraties op te slaan; 

• de camera moet een aansluiting hebben voor de digitale drager uit het vorig puntje alsook een 
utp-connectie; 

• minimale eisen aan het ANPR-captatiesysteem zoals beschreven in deel II.A.4; 
• de gemaakte foto’s moeten te allen tijde duidelijk zijn. Zo moeten de beelden toelaten om 

minstens de nummerplaat en het type van het voertuig en eventueel het merk en model onder 
alle omstandigheden (ook ’s nachts) te herkennen (*); 

• vandalismebestendige behuizing of andere voorziening die de camera tegen vandalisme 
beschermt; 
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• per installatie mag er maximaal 1 voedingskast of voetpadkast en 1 router voor die installatie 
voorzien worden. Als installatie wordt gezien: ofwel een alleenstaande flitspaal die enkel en 
alleen op snelheid bewaakt ofwel een geheel kruispunt inclusief alle flitspalen, ongeacht 
hoeveel dit er zijn; 

• het aanbieden van zowel de ANPR-registraties als de verkeershandhavingsregistraties aan 
hetzij CBS/AMS van de Federale politie hetzij de lokale BackOffice van de betrokken 
politiezone. In dit kader is het ook van groot belang dat de inschrijver na gunning de nodige 
acties zal ondernemen om de koppeling hetzij met het CBS/AMS of met de lokale BackOffice 
te kunnen realiseren. Alle maatregelen en acties die ondernomen dienen te worden om deze 
koppeling tot een goed einde te brengen zijn een last van de aanneming en worden niet 
afzonderlijk vergoed. 

 
(*) Zie beschrijving in bijlage 1 (“Technische voorschriften voor alle toestellen”) bij het KB van 
12/10/2010 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: 

“2.4 Kwaliteit van beelden, in voorkomend geval 
De opnemingstoestellen moeten adequate beelden waarborgen, wanneer zij worden 
afgeregeld en worden ingesteld overeenkomstig de instructies van de handboeken van 
gebruik en van installatie. 
De beelden, al of niet gedigitaliseerd, moeten toelaten om: 

 1° de kentekenplaat duidelijk af te lezen voor zover ze zich in de vereiste staat bevindt; 
2° type van het voertuig en eventueel het merk en het model te herkennen.” 

 
Indien de inschrijver, om te voldoen aan de opgesomde vereisten en functionaliteiten, bijkomende 
apparatuur nodig acht, dient hij dit zeer duidelijk in zijn offerte op te nemen én dient dit inbegrepen te 
zijn in de posten “Ombouw, voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal 
op basis van lussen die 1 of 2 rijstroken bewaakte” en “Ombouw, voor gebruik met de digitale camera 
uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal op basis van lussen die 3 of 4 rijstroken bewaakte” én in de 
posten “Leveren en plaatsen van een nieuwe flitspaal die 1 of 2 rijstroken moet bewaken voor gebruik 
met de digitale camera uit dit perceel” en “Leveren en plaatsen van een nieuwe flitspaal die 3 of 4 
rijstroken moet bewaken voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel”. Eventuele extra 
apparatuur mag niet hinderlijk zijn voor de weggebruiker zodat geen verkeersonveilige situatie 
ontstaat. Om dezelfde reden gaat de voorkeur eveneens uit naar een infraroodflits. 
 
Waar in dit bestek gesproken wordt over een “plug and play”-oplossing voor perceel 2, wordt dit 
telkens bedoeld als volgt: de inschrijver behoudt de huidige Gatso-opstelling volledig (paal, behuizing, 
lussen in het wegdek) en voorziet enkel een nieuwe camera die simpelweg in de huidige behuizing 
geplaatst kan worden en waarmee aldus onmiddellijk aan de slag gegaan kan worden. Indien niet alle 
componenten van de huidige Gatso-opstelling (paal, behuizing, lussen in het wegdek) behouden 
blijven in de werking van de paal, wordt niet van een “plug and play”-oplossing gesproken. 
 
Voor een beschrijving van de huidige Gatso-buiteninstallaties, zie II.B hoofdstuk 40 deel 7. 
 
Het staat de inschrijver vrij om de volledige huidige Gatso-opstelling te hergebruiken en aldus een 
“plug and play”-camera als oplossing te voorzien die onmiddellijk in de huidige behuizing op de 
huidige palen met de huidige lussen kan werken, dan wel om bepaalde delen van de huidige 
opstelling te hergebruiken en/of andere af te breken en/of zaken toe te voegen, dan wel om de 
volledige huidige opstelling af te breken en een volledig nieuw systeem te plaatsen. 
 
Aangezien de aanbesteder vrij snel wil overgaan tot het plaatsen en gebruiken van de nieuwe 
camera’s, is de benodigde tijd om de nieuwe camera’s te installeren een belangrijk gegeven. Dit 
weerspiegelt zich in de gunningscriteria. 
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Uiteraard dient de camera waarmee de inschrijver zijn offerte opmaakt, over een geldige Belgische 
modelgoedkeuring te beschikken en dit uiterlijk 45 kalenderdagen na de uiterste indieningsdatum van 
de offertes. Oplossingen zonder geldige Belgische modelgoedkeuring na deze termijn zullen 
substantieel onregelmatig verklaard worden. 
 
Het beheer van alle camera’s en van de buiteninstallaties aan de hand van een databank (zie I.1.3.3) 
en aan de hand van ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun eventuele opvolger(s) 
maakt eveneens deel uit van perceel 2. Enkel indien de inschrijver een volledige “plug and play”-
oplossing voorziet, valt het beheer van de buiteninstallaties aan de hand van een databank en aan de 
hand van ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun eventuele opvolger(s) niet onder dit 
contract. Dit beheer omvat o.a. ook het aanleveren van OTL-conforme as-builtinformatie van nieuw 
geplaatste onderdelen/installaties en het aanpassen en/of aanvullen van de informatie van bestaande 
installaties en onderdelen in ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun eventuele 
opvolger(s) conform de OTL-datastandaard die tijdens deze opdracht steeds meer in gebruik gaat 
genomen worden. 
 
Zowel de “plug and play”-oplossing als elke andere oplossing zal een nieuwe conformiteitskeuring van 
de buiteninstallatie en een eerste ijk van de nieuwe camera met zich meebrengen. 
De kost van de eerste ijk van elke nieuwe camera is ten laste van de opdrachtnemer en wordt niet 
afzonderlijk vergoed. De opdrachtnemer staat ook in voor de gehele logistieke organisatie van deze 
eerste ijk (contacten met de keuringsinstantie, camera naar de keuringsinstantie brengen,…). 
De conformiteitskeuring van de buiteninstallatie kan ofwel via het onderhavige bestek, ofwel via het 
bestek dat de aanbesteder lopen heeft met het Belgisch Meetinstituut, verder afgekort als BMI, 
gebeuren. Tijdens de looptijd van dit contract kan een nieuw contract worden afgesloten voor de 
ijkingen, desgevallend met een andere partij. Het afsluiten van een nieuw contract met eventueel een 
andere partij kan geen aanleiding geven tot het aanrekenen van enige meerprijs in het onderhavige 
contract. 
 
Het is de exclusieve keuze van de aanbesteder of hij de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie 
via het onderhavige bestek, dan wel via het bestek met het BMI laat gebeuren: 

• Indien de conformiteitskeuring gebeurt via het bestek met het BMI, is er geen enkele kost voor 
de conformiteitskeuring voor de opdrachtnemer van het onderhavige bestek. Eventuele extra 
keuringskosten ingevolge een foutieve of onvolledige uitvoering van de installatie door de 
opdrachtnemer, zijn wel ten laste van de opdrachtnemer van het onderhavige bestek. 

• Indien de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie via het onderhavige bestek verloopt, 
staat de opdrachtnemer ook in voor de gehele logistieke organisatie van deze keuring 
(contacten met de keuringsinstantie, assistentie bij de conformiteitskeuring, transport,…). In 
de post voor de conformiteitskeuring zitten dan ook alle kosten vervat die te maken kunnen 
hebben met deze conformiteitskeuring. Indien de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie 
via het onderhavige bestek verloopt, kan dan ook enkel en alleen de post voor de 
conformiteitskeuring gevorderd worden. 

 
Er wordt geen preventief onderhoud van de camera’s voorzien (ook niet na de waarborgperiode) maar 
dit kan in uitzonderlijke gevallen wel gevraagd worden via een oproep. 
Enkel indien de inschrijver een volledige “plug and play”-oplossing voorziet, valt het preventieve 
onderhoud van de buiteninstallaties niet onder dit contract. 
Indien een inschrijver geen “plug and play”-oplossing voorziet, dan dient hij ook te voorzien in het 
preventieve onderhoud van de buiteninstallatie.  
 
Naast de levering en de plaatsing van de nieuwe camera’s, omvat dit bestek ook het correctieve 
onderhoud van deze camera’s. Indien de inschrijver geen “plug and play”-oplossing voorziet, dan 
omvat dit bestek ook het correctieve onderhoud van de buiteninstallatie. Als de inschrijver wel een 
volledige “plug and play”-oplossing voorziet, valt het correctieve onderhoud van de buiteninstallatie 
niet onder dit contract. 
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Tussenkomsten en herstellingen op offertebasis, voor defecten en beschadigingen ten gevolge van 
vandalisme, overmacht of onoordeelkundig gebruik (bv. door politiezones) aan zowel de camera’s als 
aan de buiteninstallaties maken ook deel uit van perceel 2. Deze tussenkomsten worden averijen 
genoemd en verderop besproken. Enkel indien de inschrijver een volledige “plug and play”-oplossing 
voorziet, vallen averijen aan de buiteninstallatie niet onder dit contract. Averijen aan de camera’s zelf 
vallen steeds onder dit contract. 
 
Voor perceel 2 wil de aanbesteder zeer duidelijk maken dat, indien de inschrijver de palen en/of 
camera’s die de aanbesteder vraagt te vervangen/aan te passen, niet één op één kan 
vervangen qua aantal maar hiervoor meerdere palen en/of camera’s nodig heeft omdat de door 
de inschrijver aangeboden camera niet alle rijstroken kan bewaken die de te vervangen/aan te 
passen camera en/of paal bewaakt, alle eenheidsprijzen van alle posten rond deze te 
vervangen/aan te passen palen en/of camera’s betrekking hebben op het totaal aantal palen 
en/of camera’s dat in de plaats van de vervangen paal en/of camera gekomen is. 
 
Dit is eveneens van toepassing op nieuw te realiseren situaties. Indien de inschrijver voor een 
nieuw te realiseren paal die maximaal 4 rijstroken bewaakt, meer dan 1 paal en 1 camera nodig 
heeft, hebben alle eenheidsprijzen van alle posten rond deze te realiseren situatie betrekking 
op het totaal aantal palen en camera’s die geplaatst moeten worden. 
 
Dit wordt verder in II.C geduid aan de hand van enkele voorbeelden. 
 
Volgens de CPV-classificatie hebben de prestaties betrekking op: 

• 34971000-4 Camera-uitrusting voor snelheidsmeting 
• 38561100-6 Snelheidsmeters voor voertuigen 

 
Perceel 3: 
Op heden werken de roodlicht- en snelheidscamera’s van de aanbesteder ofwel op basis van 
radartechnologie (enkel snelheidscamera’s) ofwel op basis van inductieve lussen in het wegdek 
(zowel roodlicht- als snelheidscamera’s). De snelheidscamera’s op basis van radartechnologie 
werken, op één uitzondering na, enkel met analoge camera’s. Het gebruik van analoge camera’s 
wordt echter in de loop van dit bestek definitief stopgezet. Daarom blijft enkel de technologie op basis 
van inductieve lussen over, behoudens dus de ene digitale snelheidscamera op basis van 
radartechnologie. 
 
Omdat de aanbesteder ervaart dat het gebruik van inductieve lussen in het wegdek af en toe voor 
problemen zorgt, wenst de aanbesteder via perceel 3 een systeem te kunnen plaatsen dat niet langer 
werkt op basis van inductieve lussen in het wegdek. Deze lussen zijn immers onderhevig aan 
spoorvorming, andere lussen in de buurt, storingen door de wapening van het wegdek, wegenwerken 
of nutswerken kunnen ze beschadigen, een mof onder het wegdek kan kapot gaan, er kan water in 
een bezoekput sijpelen,… 
 
Perceel 3 omvat daarom het leveren, plaatsen en onderhouden van nieuwe, lusloze buiteninstallaties 
voor roodlicht- en snelheidscontrole en hun bijhorende camera’s met mogelijkheid tot ANPR-
functionaliteit. Anders dan de huidige buiteninstallaties, moeten de lusloze buiteninstallaties ook 
standaard over evenveel camera’s als palen beschikken, met andere woorden: in elke paal moet zich 
een camera bevinden. 
 
Deze buiteninstallaties en camera’s moeten ten minste en cumulatief voldoen aan de volgende 
vereisten en beschikken over de volgende functionaliteiten: 

• registratie van roodlichtnegatie; 
• registratie van snelheidsovertredingen waarbij de snelheid vrij aanpasbaar is door de 

politiezone; 
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• de registratie van roodlichtnegatie en van snelheidsovertredingen moet volledig offline kunnen 
gebeuren als standalonetoepassing, zonder enig dataverbruik, met gebruik van een digitale 
drager om de registraties op te slaan; 

• de camera moet een aansluiting hebben voor de digitale drager uit het vorig puntje alsook een 
utp-connectie; 

• minimale eisen aan het ANPR-captatiesysteem zoals beschreven in deel II.A.4; 
• de gemaakte foto’s moeten te allen tijde duidelijk zijn. Zo moeten de beelden toelaten om 

minstens de nummerplaat en het type van het voertuig en eventueel het merk en model onder 
alle omstandigheden (ook ’s nachts) te herkennen (*); 

• vandalismebestendige behuizing of andere voorziening die de camera tegen vandalisme 
beschermt; 

• per installatie mag er maximaal 1 voedingskast of voetpadkast en 1 router voor die installatie 
voorzien worden. Als installatie wordt gezien: ofwel een alleenstaande flitspaal die enkel en 
alleen op snelheid bewaakt ofwel een geheel kruispunt inclusief alle flitspalen, ongeacht 
hoeveel dit er zijn; 

• het aanbieden van zowel de ANPR-registraties als de verkeershandhavingsregistraties aan 
hetzij CBS/AMS van de Federale politie hetzij de lokale BackOffice van de betrokken 
politiezone. In dit kader is het ook van groot belang dat de inschrijver na gunning de nodige 
acties zal ondernemen om de koppeling hetzij met het CBS/AMS of met de lokale BackOffice 
te kunnen realiseren. Alle maatregelen en acties die ondernomen dienen te worden om deze 
koppeling tot een goed einde te brengen zijn een last van de aanneming en worden niet 
afzonderlijk vergoed; 

• uiteraard dat het systeem niet op basis van fysieke lussen in het wegdek werkt. 
 
(*) Zie beschrijving in bijlage 1 (“Technische voorschriften voor alle toestellen”) bij het KB van 
12/10/2010 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: 

“2.4 Kwaliteit van beelden, in voorkomend geval 
De opnemingstoestellen moeten adequate beelden waarborgen, wanneer zij worden 
afgeregeld en worden ingesteld overeenkomstig de instructies van de handboeken van 
gebruik en van installatie. 
De beelden, al of niet gedigitaliseerd, moeten toelaten om: 

 1° de kentekenplaat duidelijk af te lezen voor zover ze zich in de vereiste staat bevindt; 
2° type van het voertuig en eventueel het merk en het model te herkennen.” 

 
Indien de inschrijver, om te voldoen aan de opgesomde vereisten en functionaliteiten, bijkomende 
apparatuur nodig acht, dient hij dit zeer duidelijk in zijn offerte op te nemen én dient dit inbegrepen te 
zijn in de posten “Ombouw, voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal 
op basis van lussen die 1 of 2 rijstroken bewaakte” en “Ombouw, voor gebruik met de digitale camera 
uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal op basis van lussen die 3 of 4 rijstroken bewaakte” én in de 
posten “Leveren en plaatsen van een nieuwe flitspaal die 1 of 2 rijstroken moet bewaken voor gebruik 
met de digitale camera uit dit perceel” en “Leveren en plaatsen van een nieuwe flitspaal die 3 of 4 
rijstroken moet bewaken voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel”. Eventuele extra 
apparatuur mag niet hinderlijk zijn voor de weggebruiker zodat geen verkeersonveilige situatie 
ontstaat. Om dezelfde reden gaat de voorkeur eveneens uit naar een infraroodflits. 
 
De bedoeling van de aanbesteder is om het door de inschrijver in perceel 3 aangeboden systeem in te 
kunnen zetten bij nieuw te plaatsen roodlicht- en/of snelheidscamera’s en/of ter 
vervanging/aanpassing van bestaande roodlicht- en/of snelheidscamera’s op basis van lussen. 
 
Uiteraard dienen de buiteninstallatie en de camera waarmee de inschrijver zijn offerte opmaakt, over 
een geldige Belgische modelgoedkeuring te beschikken en dit uiterlijk 45 kalenderdagen na de 
uiterste indieningsdatum van de offertes. Oplossingen zonder geldige Belgische modelgoedkeuring na 
deze termijn zullen substantieel onregelmatig verklaard worden. 
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Het beheer van alle camera’s en buiteninstallaties aan de hand van een databank (zie I.1.3.3) en aan 
de hand van ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun eventuele opvolger(s) maakt 
eveneens deel uit van perceel 3. Dit beheer omvat o.a. ook het aanleveren van OTL-conforme as-
builtinformatie van nieuw geplaatste onderdelen/installaties en het aanpassen en/of aanvullen van de 
informatie van bestaande installaties en onderdelen in ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie 
en/of hun eventuele opvolger(s) conform de OTL-datastandaard die tijdens deze opdracht steeds 
meer in gebruik gaat genomen worden. 
 
De kost van de eerste ijk van elke nieuwe camera is ten laste van de opdrachtnemer en wordt niet 
afzonderlijk vergoed. De opdrachtnemer staat ook in voor de gehele logistieke organisatie van deze 
eerste ijk (contacten met de keuringsinstantie, camera naar de keuringsinstantie brengen,…). 
 
De conformiteitskeuring van de buiteninstallatie kan ofwel via het onderhavige bestek, ofwel via het 
bestek dat de aanbesteder lopen heeft met het Belgisch Meetinstituut, verder afgekort als BMI, 
gebeuren. Tijdens de looptijd van dit contract kan een nieuw contract worden afgesloten voor de 
ijkingen, desgevallend met een andere partij. Het afsluiten van een nieuw contract met eventueel een 
andere partij kan geen aanleiding geven tot het aanrekenen van enige meerprijs in het onderhavige 
contract. 
 
Het is de exclusieve keuze van de aanbesteder of hij de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie 
via het onderhavige bestek, dan wel via het bestek met het BMI laat gebeuren: 

• Indien de conformiteitskeuring gebeurt via het bestek met het BMI, is er geen enkele kost voor 
de conformiteitskeuring voor de opdrachtnemer van het onderhavige bestek. Eventuele extra 
keuringskosten ingevolge een foutieve of onvolledige uitvoering van de installatie door de 
opdrachtnemer, zijn wel ten laste van de opdrachtnemer van het onderhavige bestek. 

• Indien de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie via het onderhavige bestek verloopt, 
staat de opdrachtnemer ook in voor de gehele logistieke organisatie van deze keuring 
(contacten met de keuringsinstantie, assistentie bij de conformiteitskeuring, transport,…). In 
de post voor de conformiteitskeuring zitten dan ook alle kosten vervat die te maken kunnen 
hebben met deze conformiteitskeuring. Indien de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie 
via het onderhavige bestek verloopt, kan dan ook enkel en alleen de post voor de 
conformiteitskeuring gevorderd worden. 

 
Er wordt geen preventief onderhoud van de camera’s voorzien (ook niet na de waarborgperiode) maar 
dit kan in uitzonderlijke gevallen wel gevraagd worden via een oproep. De inschrijver dient wel te 
voorzien in het preventieve onderhoud van de buiteninstallatie. 
 
Naast de levering en de plaatsing van deze buiteninstallaties en hun camera’s, omvat dit bestek ook 
het correctieve onderhoud van zowel de buiteninstallaties als de camera’s.  
 
Tussenkomsten en herstellingen op offertebasis, voor defecten en beschadigingen ten gevolge van 
vandalisme, overmacht of onoordeelkundig gebruik (bv. door politiezones) aan zowel de camera’s als 
de buiteninstallatie maken ook deel uit van perceel 3. Deze tussenkomsten worden averijen genoemd 
en verderop besproken. 
 
Voor perceel 3 wil de aanbesteder zeer duidelijk maken dat, indien de inschrijver de palen die 
de aanbesteder vraagt te vervangen, niet één op één kan vervangen qua aantal maar hiervoor 
meerdere palen (en dus meerdere camera’s want elke paal moet een camera hebben) nodig 
heeft omdat de door de inschrijver aangeboden camera niet alle rijstroken kan bewaken die de 
te vervangen paal bewaakt, alle eenheidsprijzen van alle posten rond deze te vervangen paal 
betrekking hebben op het totaal aantal palen en camera’s dat in de plaats van de vervangen 
paal gekomen is. 
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Dit is eveneens van toepassing op nieuw te realiseren situaties. Indien de inschrijver voor een 
nieuw te realiseren paal die maximaal 4 rijstroken bewaakt, meer dan 1 paal en 1 camera nodig 
heeft, hebben alle eenheidsprijzen van alle posten rond deze te realiseren situatie betrekking 
op het totaal aantal palen en camera’s die geplaatst moeten worden. 
 
Dit wordt verder in II.C geduid aan de hand van enkele voorbeelden. 
 
Volgens de CPV-classificatie hebben de prestaties betrekking op: 

• 34971000-4 Camera-uitrusting voor snelheidsmeting 
• 38561100-6 Snelheidsmeters voor voertuigen 

1.2 Situering van de opdracht 
Onderhavige opdracht heeft betrekking op handhavingsinstallaties, in het beheer van gewestelijke, 
provinciale of lokale overheden binnen het Vlaams Gewest. De verschillende overheidsdiensten zullen 
door middel van deze opdrachtencentrale in de mogelijkheid gesteld worden om de betrokken 
camera’s en buiteninstallaties te laten leveren, plaatsen en onderhouden. 
Een beperkt aantal buiteninstallaties en camera’s bevindt zich op snelwegen, die worden beheerd 
door het Vlaams Gewest. 

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 2-5° van de wet 
van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. De aanbesteder treedt hierbij op als 
opdrachtencentrale ten aanzien van: 

• zichzelf; 
• alle overige 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. 
Deze entiteiten worden 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 aanbesteder (o.m. de modaliteiten qua 
prijs, leveringsvoorwaarden, …). 
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De aanbesteder verbindt zich ertoe om de deelnemende entiteiten van de opdrachtencentrale, 
gedurende de opdracht, te laten genieten van de bepalingen en voorwaarden die vermeld staan in de 
opdrachtdocumenten en in de offerte van de opdrachtnemer zoals ze goedgekeurd werd door de 
aanbesteder (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 aanbesteder is belast met de organisatie van de aanbestedingsprocedure en treedt in dit kader 
dus 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 aanbesteder 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. 
 
Indien de deelnemende entiteit roodlicht- en/of snelheidscamera’s wil plaatsen op snel- of 
gewestwegen in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer, dient de correcte aanvraagprocedure 
doorlopen te worden. Deze stond beschreven in dienstorder MOW/AWV/2014/8 maar een opvolger is 
momenteel in opmaak. 
 
De aanbesteder 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 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 van een deelnemende entiteit bij de opdrachtnemer van deze opdrachtencentrale omvat 
minstens de volgende gegevens: 

• locatiegegevens van de camera en/of buiteninstallatie; 
• omschrijving uit te voeren leveringen; 
• de uitvoeringstermijn; 
• de naam (en de contactgegevens) van de bestellende overheid; 
• eventueel de in te zetten mensen en middelen (op basis van de eenheidsprijzen); 
• eventueel de verdere betalingsmodaliteiten; 
• ondertekende toetreding tot de opdracht door de aanbesteder. 

 
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. 
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De aanbesteder 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 aanbesteder de toetreding en identiteitsgegevens niet heeft meegedeeld.  
 
De deelnemende entiteit, niet de aanbesteder, 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 aanbesteder. 
 
Voor bestellingen van deelnemende entiteiten waarbij installaties geplaatst worden op gewestwegen, 
is de opdrachtnemer verplicht de applicaties en platformen in en aan te vullen die hij verplicht dient in 
en aan te vullen bij bestellingen van de aanbesteder zelf (Akela, EM-Infra, WERF,…) en te voldoen 
aan alle opgelegde administratieve eisen waaraan hij moet voldoen bij bestellingen van de 
aanbesteder zelf. 
 
Indien installaties geplaatst worden op niet-gewestwegen, dient de aannemer nog steeds te voldoen 
aan het decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein 
in het Vlaamse Gewest (“GIPOD-decreet” dd. 04/04/2014). 
 
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. 

1.4 Organogram aanbesteder 
Dit contract zal bij de aanbesteder opgevolgd worden door twee projectingenieurs en vijf toezichters. 
 
De verdeling gebeurt geografisch: één projectingenieur en twee toezichters zijn verantwoordelijk voor 
de provincies Oost- en West-Vlaanderen, de andere projectingenieur en de andere toezichters zijn 
verantwoordelijk voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. 
 
De correcte invulling van projectingenieurs en toezichters zal meegedeeld worden tijdens de 
startvergadering. Deze invulling kan echter op elk moment tijdens de opdracht wijzigen. In dat geval 
zal de opdrachtnemer hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden. De opdrachtnemer heeft bij zo een 
wijziging geen enkel recht op een bijkomende vergoeding. 
 
Communicatie over camera’s en buiteninstallaties behorende tot een bepaalde politiezone dient 
steeds te gebeuren met de respectievelijke projectingenieur en toezichter. Eén van beide 
projectingenieurs zal ook het aanspreekpunt zijn voor het financiële aspect van deze opdracht. Ook dit 
zal meegedeeld worden tijdens de startvergadering. 
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1.5 Bijlagen gevoegd bij dit bestek 
De volgende bijlagen worden bij dit bestek meegegeven: 

• Bijlage 1: 
Indicatief overzicht van alle Gatso-camera’s eigendom van de aanbesteder de dato 
07/04/2020. 
Opmerking: de gebruikers zullen niet voor de volle 100% correct staan in dit overzicht. Dit 
omdat camera’s af en toe eens van gebruiker wisselen, op stock genomen worden,… De 
gebruiker is de politiezone of andere gebruiker waarbij de camera zich bevindt. 

• Bijlage 2: 
Indicatief overzicht van alle Gatso-uitleesapparatuur en GUI’s eigendom van de aanbesteder 
de dato 07/04/2020 

• Bijlage 3: 
Overzicht van alle oproepen uit het bestek MDM/16A02 (vorig bestek onderhoud huidige 
Gatso-camera’s) tot en met 07/04/2020 

• Bijlage 4: 
Stock voor perceel 1 van huidige reservecamera’s en uitleesapparatuur de dato 07/04/2020. 
Opmerking: de camera’s opgenomen in deze lijst komen uiteraard ook voor in bijlage 1. 

• Bijlage 5: 
Indicatief overzicht van alle roodlicht- en snelheidsbuiteninstallaties van het merk Gatso 
eigendom van de aanbesteder de dato 07/04/2020 

• Bijlage 6: 
Sjabloon intentieverklaring VGP 

• Bijlage 7: 
Principeschema bekabeling roodlichtcamera en voorbeeld van conformiteitskeuringsplan 

• Bijlage 8: 
Bijlagen horend bij 16B07 

• Bijlage 9: 
Overzicht van alle oproepen uit het bestek 16B07 (huidig bestek van de Gatso-
buiteninstallaties) tot en met 07/04/2020 

• Bijlage 10: 
Veiligheids- en GezondheidsPlan 

• Bijlage 11: 
Offerteformulier 

• Bijlage 12: 
Template toetredingsovereenkomst 

• Bijlage 13: 
BIM-uitvoeringsplan 

2. Signalisatie van werken   

2.1 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 buiteninstallatie 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 (e-mailadres, …) 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 
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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.  
 
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. 

2.2 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.  

2.3 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 4.1 en de dienstorders 
MOW/AWV/2013/211 en MOW/AWV/2015/82. 

2.4 Track and trace voor botsabsorbeerders  
Teneinde de uitvoering en het tijdsverloop van de interventies te kunnen volgen en correcte real-time 
verkeersinformatie te kunnen verspreiden, beschikt elk in te zetten voertuig (botsers en eventuele 
andere voertuigen) over een digitaal volgsysteem dat het mogelijk maakt de locatie en het tijdstip van 
de ingezette voertuigen te registreren.  
 
Het doel is om: 

• de inzet van de voertuigen op te volgen; 
• het Vlaams Verkeercentrum te informeren. Nu wordt deze informatie veelal telefonisch 

doorgegeven met onnauwkeurigheden en fouten tot gevolg; 
• het uitsturen van publieke, real-time verkeersinformatie; 
• het uitsturen van C-ITS berichten, m.b.t. actieve werven of interventies, of m.b.t. prioritaire of 

interventievoertuigen op weg naar een incident; 
• de real time gegevens als Open Data ter beschikking te stellen, zodat bijvoorbeeld 

verkeersinformatie-dienstverleners hun gebruikers kunnen verwittigen van een werf. 
 
Dit volgsysteem moet voldoen aan volgende voorwaarden:  

• het systeem is een softwaretoepassing toegankelijk voor de opdrachtgever (minimaal 30 
verschillende gebruikers = 30 verschillende wachtwoord-beveiligde toegangen) via het 
internet;   

• het systeem is volledig operationeel één maand na sluiting van de opdracht met de nodige 
profielen en toegangen;  

• volgende gegevens worden minimaal bijgehouden vanaf de plaats en uur van afspraak met 
een frequentie van 5 minuten tot eindlocatie en einde der werkzaamheden: 

o identificatie van de dienstverlener; 

                                                      
1 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://www.wegenenverkeer.be/dienstorders).  
2 “Werfsignalisatie – Werfsignalisatieschema’s 1ste, 5de en 6de categorie op autosnelwegen en wegen > 90 
km/u” van 05.05.2015 (gratis te downloaden op http://www.wegenenverkeer.be/dienstorders).  

http://www.wegenenverkeer.be/dienstorders
http://www.wegenenverkeer.be/dienstorders
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o unieke identificatie van het voertuig (nummerplaat); 
o tijdstempel (dag, uur, minuten); 
o voertuigtype (voorsignalisatie, afschermend voertuig, werfvoertuig); 
o GPS-locatie (lat/lon/alt) ; 
o heading; 
o HDOP; 
o snelheid; 
o dienstbevelidentificatie; 
o WERFid (indien beschikbaar); 
o status van de signalisatie; 

• het digitaal volgsysteem van de dienstverlener geeft deze gegevens van de actieve voertuigen 
eveneens real-time (frequentie: elke seconde) door aan het centrale systeem van de 
aanbesteder. Een beschrijving van het koppelvlak van het centrale systeem van de 
aanbesteder kan opgevraagd worden bij 
verkeer.wegsystemen.telematica@mow.vlaanderen.be t.a.v.sectie VMHS; 

• de gegevens kunnen onafhankelijk van bovenvermeld systeem van de aanbesteder real time 
opgezocht worden in de softwaretoepassing van de dienstverlener op nummerplaat, op 
tijdstip, duur van stilstand en GPS-locatie. Historische gegevens dienen beschikbaar te blijven 
gedurende de volledige looptijd van het contract. Voor gegevens ouder dan 6 maanden kan 
dit eventueel op aanvraag; 

• de gegevens zijn via een export beschikbaar in lijstvorm (xls) en in .kml formaat (google 
earth); 

• bij uitval van bereikbaarheid van de gegevens door de aanbesteder en/of deelnemende 
entiteit doet de opdrachtnemer er alles aan om het systeem zo snel mogelijk terug online te 
krijgen. De maximale termijn van uitval bedraagt 5 werkdagen per jaar; 

• de gegevens worden ook ter beschikking gesteld om op te vragen via een OpenData live 
systeem of vergelijkbare systemen. De live-datastream moet niet alleen de positie doorgeven 
maar ook het al dan niet operationeel zijn van de botser. Het is bovendien de ambitie van de 
aanbesteder om naast deze live gegevens ook de realtime ‘projectie’ mee te geven in deze 
datastroom. Doel is immers om hiermee niet alleen het Vlaams Verkeercentrum te informeren 
(nu wordt deze informatie veelal enkel telefonisch doorgegeven met onnauwkeurigheden en 
fouten tot gevolg) maar tevens deze datastroom als OpenData ter beschikking te stellen zodat 
bijvoorbeeld gps-operatoren hiermee hun weggebruikers op maat kunnen verwittigen van een 
mobiele werf;  

• wijzigingen in de gebruikersprofielen worden op eenvoudig verzoek doorgevoerd binnen de 5 
werkdagen; 

• de in de wagens ingebouwde units zijn voorzien van een logfunctie zodat de gegevens niet 
verloren raken als de gegevensverbinding uitvalt;  

• bij het indienen van een vorderingsstaat wordt telkens een detailberekening toegevoegd van 
de ingezette voertuigen. Dit overzicht wordt ook bewaard in bewerkbaar formaat (minimum 
inlaadbaar via een export in excel) op het digitaal platform. Uit de detailberekening is 
onmiddellijk duidelijk wanneer de botser op de werf aanwezig is en wanneer de botser zich 
verplaatst. De opdrachtgever kan ook via de beschikbare gegevens van de 
softwaretoepassing de detailberekening zelf narekenen. Het opzetten van een track and trace 
systeem wordt niet afzonderlijk vergoed. 

 

3. Kwaliteitsborging 

3.1 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: 

mailto:verkeer.wegsystemen.telematica@mow.vlaanderen.be
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• 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. 

De kwaliteitsverantwoordelijke moet rechtstreeks aan de gemandateerde van de opdrachtnemer of 
van de tijdelijke vereniging kunnen rapporteren over de vordering van de werken. 
 
De inschrijver moet in zijn projectorganisatie aangegeven wie in aflopende volgorde de 
contactpersonen van de inschrijver zijn zodat te allen tijde en specifiek bij verlof van één van de 
contactpersonen, altijd een andere contactpersoon bereikt kan worden. Indien de inschrijver een 
collectieve verlofperiode heeft, moet tevens aangegeven worden wie tijdens deze verlofperiode bereikt 
kan worden bij vragen of problemen. 
 
De inschrijver moet in zijn projectorganisatie vermelden welke personeelsleden zullen instaan voor de 
plaatsing, het onderhoud en het herstel van de camera’s en buiteninstallaties en dit voor alle percelen 
waarvoor hij inschrijft. Deze personeelsleden dienen allemaal uiterlijk 15 kalenderdagen na meedelen 
van de gunningsbeslissing in het bezit te zijn van een attest uitgereikt door de fabrikant van de 
betreffende apparatuur waaruit hun kwalificatie blijkt. Indien dit niet lukt, wordt hier een straf aan 
gekoppeld. 
Een minimum aantal van 2 personen van de inschrijver moeten over dergelijk attest beschikken en dit 
per fabrikant van apparatuur, zodat te allen tijde, ook bij ziekte, iemand van de inschrijver de camera’s 
of buiteninstallaties kan herstellen. 
Ook voor deze personeelsleden dient de inschrijver een aflopende volgorde van contactpersonen op 
te geven, zodat de aanbesteder te allen tijde en specifiek bij verlof een aanspreekpunt heeft bij 
technische problemen. Indien de inschrijver een collectieve verlofperiode heeft, moet tevens 
aangegeven worden wie tijdens deze verlofperiode bereikt kan worden bij vragen of problemen. 
Indien één van deze personeelsleden, om welke reden dan ook, tijdens de looptijd van het contract, 
niet langer tewerkgesteld is bij de opdrachtnemer, dan is de opdrachtnemer verplicht om deze 
persoon te vervangen door een ander personeelslid in het bezit van het nodige attest. Dit mag niet 
één van de andere personeelsleden zijn dat reeds over het attest beschikt indien hierdoor slechts 1 
personeelslid met het nodige attest overblijft. De uitdiensttreding wordt verplicht meegedeeld aan de 
aanbesteder en dit ten minste 1 maand voor het personeelslid niet langer tewerkgesteld wordt bij de 
opdrachtnemer. De opdrachtnemer doet er alles aan opdat het nieuwe personeelslid uiterlijk 15 
kalenderdagen na uitdiensttreding van zijn of haar voorganger, over de nodige attesten beschikt. 
Indien dit niet lukt, wordt hier een straf aan gekoppeld. 
Zie ook verderop bij artikel 68 van het KB Plaatsing 2017. 
 
In de projectorganisatie vermeldt de inschrijver ook op welk telefoonnummer en welk e-mailadres de 
aanbesteder algemene vragen over de opdracht kan stellen. Daarnaast moet de inschrijver ook een 
telefoonnummer en e-mailadres doorgeven waarop politiezones vragen kunnen stellen. Uit ervaring 
blijkt immers dat kleine problemen vaak heel snel telefonisch of via e-mail opgelost kunnen worden bij 
direct contact tussen de politiezones en de opdrachtnemer. Kan een politiezone niet onmiddellijk 
geholpen worden, dan mag de opdrachtnemer hen doorverwijzen naar de aanbesteder om een 
oproep aan te maken. 
Beide zaken worden ook tijdens de startvergadering besproken. 

3.2 Af te leveren documenten 
De onderstaande punten zijn voor alle percelen van toepassing, tenzij anders vermeld. De 
opdrachtnemer moet volgende documenten voorleggen aan de aanbesteder. Indien niet vermeld 
wordt wanneer de opdrachtnemer deze documenten moet kunnen voorleggen, is dit ten laatste 10 
werkdagen na de vraag van de aanbesteder. 

• Bewijzen van goede kwaliteit van aangekochte producten, grondstoffen, te verwerken 
materialen en materieel; 
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• as-builtdossier, inclusief de OTL-conforme as-built-BIM-data, eventueel bijkomend 
gevraagde as-builtplannen en de elektrische keuring van de installatie in de toestand waarin 
deze in dienst genomen zal worden, dat vóór de voorlopige oplevering overhandigd wordt. 
Na de in het dienstbevel opgelegde einddatum van het dienstbevel of na het afronden van 
de oproep, heeft de opdrachtnemer 10 werkdagen de tijd voor het indienen van het as-
builtdossier inclusief elektrische keuring. Deze 10 werkdagen vallen niet onder de 
uitvoeringstermijn van het dienstbevel. Zonder een correct as-builtdossier inclusief 
elektrische keuring kan een buiteninstallatie niet voorlopig opgeleverd worden. Zonder 
voorlopige oplevering kan niet overgegaan worden tot betaling van het betreffende 
dienstbevel of de betreffende oproep; 

• Voor elk reserve-onderdeel dat eventueel niet zou voorkomen in de inventaris en nodig is voor 
het preventief of correctief onderhoud van een camera of buiteninstallatie, moet de 
opdrachtnemer de originele factuur kunnen voorleggen bij zijn betalingsaanvraag. Zonder deze 
factuur kan dit reserve-onderdeel niet gevorderd en dus ook niet betaald worden; 

• Wanneer een camera of uitleestoestel naar een derde partij moet voor herstel omdat de 
opdrachtnemer de camera of het uitleestoestel niet zelf kan herstellen, moet de opdrachtnemer 
een gedetailleerde factuur van dit herstel kunnen voorleggen bij zijn betalingsaanvraag. Het 
volstaat niet dat op de factuur van de derde partij enkel een eindbedrag of een aantal werkuren 
zichtbaar is, er moet duidelijk vermeld worden welke werkzaamheden uitgevoerd werden. 
Indien de uitgevoerde werkzaamheden uitgevoerd konden worden met posten uit dit bestek, is 
de camera of het uitleestoestel onnodig naar de derde partij gegaan en zal/zullen enkel de 
corresponderende post(en) uit dit bestek betaald worden, zonder enige meerkost voor het 
herstel door de derde partij. Het transport heen en terug naar de derde partij is volledig ten 
laste van de opdrachtnemer en kan op geen enkele manier vergoed worden; 

• Enkel voor perceel 1: een weekplanning met een overzicht in chronologische volgorde van de 
transporten voor de oproepen uitgevoerd in de voorbije week (maandag tot en met vrijdag). 
Ten laatste op dinsdag maakt de opdrachtnemer een overzicht over aan de aanbesteder met 
welke oproepen in de voorbije week behandeld werden in het kader van correctief onderhoud 
met vermelding welke oproepen gecombineerd werden bij hetzelfde transport. De bedoeling 
van de aanbesteder is om te kunnen controleren of het transport voor de oproepen efficiënt en 
op een voor de aanbesteder economische manier ingepland werd. Het oproepnummer uit 
ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun opvolger(s) wordt ook steeds vermeld. 
Dit overzicht wordt gemaild naar de aanbesteder én moet gedeeld worden met de aanbesteder 
door middel van een Google Agenda. Tijdens de startvergadering wordt afgesproken welke 
titel en kleur de afspraken in de Google Agenda moeten hebben. 
Het opmaken van deze weekplanning is een last van de aanneming en wordt niet afzonderlijk 
vergoed; 

• Enkel voor perceel 1: een weekplanning met een overzicht in chronologische volgorde van de 
transporten voor de oproepen van de komende week (maandag tot en met vrijdag). Ten laatste 
op donderdag maakt de opdrachtnemer een overzicht over aan de aanbesteder met welke 
oproepen in de komende week behandeld zullen worden in het kader van correctief onderhoud 
met vermelding welke oproepen gecombineerd worden bij hetzelfde transport. De bedoeling 
van de aanbesteder is om te kunnen controleren of het transport voor de oproepen efficiënt en 
op een voor de aanbesteder economische manier ingepland wordt. Het oproepnummer uit 
ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun opvolger(s) wordt ook steeds vermeld. 
De aanbesteder hoeft dit overzicht niet te bevestigen alvorens de opdrachtnemer van start 
gaat, maar kan op basis van deze lijst wel opmerkingen of aanbevelingen formuleren of een 
gepland transport uitstellen.  
Dit overzicht wordt gemaild naar de aanbesteder én moet gedeeld worden met de aanbesteder 
door middel van een Google Agenda. Wijzigingen aan deze planning zijn toegelaten voor 
oproepen die in de lopende week binnenkomen en waarmee de opdrachtnemer onmiddellijk 
aan de slag gaat omdat zij bijvoorbeeld geografisch zeer dicht bij een andere oproep gelegen 
zijn. Het volstaat dan deze extra oproepen bij in de Google Agenda te plaatsen. Een extra e-
mail hoeft hiervoor niet verzonden te worden. 
Tijdens de startvergadering wordt afgesproken welke titel en kleur de afspraken in de Google 
Agenda moeten hebben. De afspraken van de toekomstige weekplanning moeten een andere 
kleur hebben dan de afspraken van de gerealiseerde weekplanning (zie vorig puntje). 
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Het opmaken van deze weekplanning is een last van de aanneming en wordt niet afzonderlijk 
vergoed; 

• verslag van indienststelling: bij gelegenheid van een vervanging van onderdelen, een 
herinrichting of aanpassing van een camera of buiteninstallatie, of van de indienststelling van 
een nieuwe camera of buiteninstallatie, maakt de opdrachtnemer een fiche op; dit kan ook een 
bezoekfiche in WOPPA zijn; 

• Onderhoudsverslagen. Per onderhouden camera of buiteninstallatie (preventief of correctief) 
wordt een verslag opgesteld waarin volgende zaken vermeld worden: 
o uitgevoerde werken en controles; 
o resultaten van de metingen; 
o alle gebreken of tekortkomingen die geen belemmering zijn voor de functionaliteit van het 

toestel; 
o nog eventueel uit te voeren werken; 
o een overzicht van alle posten welke gebruikt zijn. 

Dit onderhoudsverslag moet door de opdrachtnemer opgeladen worden in de databank van de 
keuringsinstantie. Zonder onderhoudsverslag kan niet overgegaan worden tot betaling van 
de betreffende oproep. 

• Indien een preventief onderhoud van een camera gevraagd wordt via een oproep, moet altijd 
een verslag van dit preventieve onderhoud opgemaakt worden, ook als dit preventief 
onderhoud tezamen met een correctief onderhoud op dezelfde camera gebeurt. In dat laatste 
geval zullen dus twee verslagen opgemaakt moeten worden: één voor het correctieve en één 
voor het preventieve onderhoud. Het is niet toegestaan in dat geval slechts 1 verslag op te 
maken voor beide onderhouden samen. Dit wordt zo toegepast zodat, indien een preventief 
onderhoud gevraagd wordt, steeds een verslag hiervan kan voorgelegd worden. 

• Enkel voor percelen 2 en 3: een overzicht van de lopende dienstbevelen. De opdrachtnemer 
houdt via een met de opdrachtnemer gedeelde Google Spreadsheet een overzicht bij van de 
lopende dienstbevelen. In de spreadsheet moeten minstens de volgende zaken vermeld 
staan: 

o nummer van het dienstbevel 
o locatie van het dienstbevel 
o origineel opgelegde begin- en einddatum van het dienstbevel 
o datum waarop het dienstbevel effectief volledig afgewerkt werd 
o datum waarop de voorlopige oplevering van het dienstbevel voor de aanbesteder 

toegekend werd 
o datum waarop het ijkingsattest voor de camera en/of de buiteninstallatie bekomen 

werd 
o eventuele opmerkingen aangaande het dienstbevel (problemen, moeilijkheden, 

schorsingen,…) 
o uitgevoerde posten volgens de inventaris van het bestek 

Minstens 1 keer in de week en bij iedere wijziging van info uit de spreadsheet, moet de 
spreadsheet up to date gebracht worden; 

• Indien één oproep gegeven wordt voor verschillende camera’s tegelijkertijd, dan mag de 
opdrachtnemer vragen aan de aanbesteder om deze oproep te splitsen in één oproep per 
toestel indien dit voor de opdrachtnemer administratief makkelijker werken is. De 
opdrachtnemer is echter altijd verplicht om bij elk van de camera’s uit de oproep een verslag 
van de oproep op te laden in de databank, onafhankelijk of de originele oproep opgesplitst 
werd of niet. 
Het transport bij deze oproepen moet redelijkerwijs aangerekend worden en dit volgens de 
richtlijnen uit deel II.A.6. Als een gecombineerde oproep twee camera’s van eenzelfde 
politiezone betreft, hoeft de opdrachtnemer slechts één verplaatsing te doen en mag hij dus 
ook slechts één keer deze verplaatsing aanrekenen. Als de opdrachtnemer niet anders kan 
dan verschillende verplaatsingen uit te voeren voor een gecombineerde oproep, dan mag hij 
deze redelijkerwijs aanrekenen. Dit kan ook het geval zijn voor een gecombineerde oproep 
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van camera’s uit dezelfde politiezone, waarbij het ene toestel bijvoorbeeld snel hersteld is, en 
het andere voor herstel naar een derde partij moet. In dit laatste geval is de opdrachtnemer 
echter verplicht om de aanbesteder eerst op de hoogte te brengen van deze situatie en is het 
aan de aanbesteder om te beslissen of het herstelde toestel reeds uitgeleverd mag worden 
dan wel of er gewacht wordt op het andere toestel alvorens de camera’s samen terug 
uitgeleverd worden; 

• De regels uit het vorige puntje rond het aanrekenen van de transportkosten gelden ook als de 
aanbesteder een oproep voor een correctief én een oproep voor een preventief onderhoud 
geeft voor verschillende camera’s bij één en dezelfde of naburige politiezone(s); 

• Verder dient de opdrachtnemer ook redelijkerwijs om te springen met het aanrekenen van 
verplaatsingen bij het zelf combineren van verschillende oproepen en onderhouden. Aan de 
hand van de Google Agenda kan de aanbesteder in perceel 1 mee volgen welke oproepen de 
opdrachtnemer op dezelfde dag combineert zodat het transport zo efficiënt mogelijk ingepland 
wordt. 

 
De naamgeving van de onderhoudsverslagen moet steeds minstens volgende zaken bevatten: 

• toestelnummer; 
• datum van het verslag; 
• “PO” bij een preventief onderhoud + het nummer van de bijhorende oproep; 
• het nummer van de oproep bij een correctief onderhoud. 

 
Het verslag van een preventief onderhoud van een camera of buiteninstallatie moet minimaal 
volgende zaken bevatten: 

• besteknummer; 
• installatienummer; 
• datum; 
• vaststellingen en opmerkingen van de technieker; 
• de uitgevoerde herstellingen; 
• status van de camera of buiteninstallatie; 
• toestel naar keuringsinstantie voor herijking of niet. 

 
Het verslag van een correctief onderhoud van een camera of buiteninstallatie moet minimaal volgende 
zaken bevatten: 

• nummer van de oproepfiche van het VTC; 
• besteknummer; 
• installatienummer; 
• datum; 
• omschrijving van het defect (info gegeven door het VTC); 
• vaststellingen en opmerkingen van de technieker; 
• de uitgevoerde herstellingen en het begin en eindtijdstip waarop de werken werden 

uitgevoerd; 
• status van de camera of buiteninstallatie; 
• nog openstaande werken. 

  

3.3 Databank voor de roodlicht- en snelheidsinstallaties en –camera’s 
In het kader van een andere opdracht is een databank ontworpen voor de roodlicht- en 
snelheidsbuiteninstallaties en –camera’s. De applicatie zal gehost worden in een professioneel 
datacenter, voorzien van de nodige fysieke beveiliging en redundantie, met dagelijkse back-up en het 
nodige onderhoud van de servers. Deze databank bevat alle relevante gegevens van de camera’s en 
buiteninstallaties. 
Enkele functionaliteiten van de databank zijn: 

• de onderhoudsstatus van camera’s, inhoud van interventies; 
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• registratie van alle relevante gegevens van de buiteninstallaties (locatie, gebruiker, aantal 
palen, aantal rijstroken, identificatiegegevens, status, conformiteitattesten, keuringen, … ); 

• de databank is via internet toegankelijk, geregeld door accounts met paswoorden en 
rechten (politiezone heeft zicht op palen en camera’s in betrokken zone); 

• de toegang tot de databank is geregeld met een login-ID en paswoord-beveiliging. Aan het 
account is tevens gekoppeld welke data zichtbaar en aanpasbaar zijn. 

Alle onderhoudsverslagen (correctief en preventief) en verslagen van indienststelling worden door de 
opdrachtnemer ingegeven in deze databank. Zo hebben de beherende politiedienst en de 
aanbesteder steeds een overzicht van de status van de camera’s en buiteninstallaties. Elke camera of 
buiteninstallatie zit apart in de databank en verslagen kunnen dus bij de juiste camera of 
buiteninstallatie opgeladen worden. De uitleestoestellen zitten voorlopig nog niet in de databank. Voor 
deze toestellen is een fictieve installatie per provincie aangemaakt waaronder de verslagen voor de 
interventies voor uitleestoestellen per provincie opgeladen kunnen worden. Indien de uitleestoestellen 
op termijn in de databank zullen geplaatst worden, zullen verslagen bij het juiste toestel opgeladen 
moeten worden. 
Alle onderhoudsverslagen (correctief en preventief) moeten binnen de 5 werkdagen na afronden van 
de oproep of het onderhoud opgeladen worden in de databank. 
 
De aanbesteder stelt vaak vast dat de politiezones te weinig op de hoogte zijn van het bestaan van 
deze databank, hoewel zij allemaal indertijd op de hoogte gebracht werden van het bestaan van deze 
databank en een login, wachtwoord en gebruikshandleiding kregen. Het is mede de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om de politiezones te wijzen op het bestaan van deze 
databank. Op deze manier kunnen al vele vragen vanuit de politiezones richting aanbesteder en 
opdrachtnemer vermeden worden. Bij de startvergadering zal de aanbesteder een lijst overhandigen 
van de logins en wachtwoorden voor de verschillende politiezones. Op die manier kan de 
opdrachtnemer de politiezones ook zelf helpen indien zij deze gegevens niet meer ter beschikking 
hebben. 
 
Aangezien de databank via internet toegankelijk is, staat het de opdrachtnemer vrij om bij een 
correctief of preventief onderhoud, alle gegevens ter plaatse via een PDA, smartphone, tablet of 
laptop in te vullen in de databank, dan wel alles eerst op papier in te vullen en op een later tijdstip in te 
vullen in de databank. Hierbij dienen steeds de opgelegde termijnen gerespecteerd te worden. 
Het invullen van en het opladen van documenten in de databank zijn een last van de aanneming en 
worden niet afzonderlijk vergoed. Het correct invullen van de databank en het opladen van verslagen 
wordt in de startvergadering overlopen. 
Indien de opdrachtnemer in de loop van de opdracht een fout vaststelt in de databank (een camera of 
buiteninstallatie staat bijvoorbeeld bij de verkeerde politiezone vermeld) of indien de opdrachtnemer 
een camera om welke reden dan ook verandert van locatie (bv. in stock name), dan zal hij dit via e-
mail melden aan de keuringsinstantie met de beide projectingenieurs in kopie. Het e-mailadres van de 
keuringsinstantie zal tijdens de startvergadering meegegeven worden. De keuringsinstantie is 
verantwoordelijk voor de aanpassing in de databank, de projectingenieur voor de aanpassing in de 
interne systemen van de aanbesteder. 
 
Gezien de verdere ontwikkelingen van WOPPA, kan het zijn dat in de loop van dit bestek de 
functionaliteiten van de databank deels of volledig overgenomen worden door WOPPA. Indien dit het 
geval is, werkt de opdrachtnemer hieraan mee. Het deels of volledig overschakelen naar WOPPA kan 
op geen enkele manier aanleiding geven tot een extra vergoeding voor de opdrachtnemer. 

3.4 Kwaliteitshandboek 
De opdrachtnemer voegt in bijlage 8 een ontwerp van kwaliteitshandboek bij zijn offerte en verbindt 
zich ertoe een definitieve versie over te maken aan de aanbesteder ten laatste 1 maand na de sluiting 
van de opdracht. 
In het kwaliteitshandboek beschrijft de opdrachtnemer per type camera of buiteninstallatie welke 
handelingen uitgevoerd worden bij een preventief en correctief onderhoud. In het bijzonder wordt 
hierin opgelijst onder welke omstandigheden en/of door welke handelingen één of meerdere 
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ijkingszegels van de keuringsinstantie verbroken moeten worden voor het onderhoud van camera’s en 
de camera na het onderhoud dus een nieuwe keuring dient te ondergaan. Hiervoor wordt ook 
verwezen naar deel II.A.5. 
De inschrijver geeft in het kwaliteitshandboek ook reeds een sjabloon voor het verslag van een 
preventief en een correctief onderhoud mee. 
Heel concreet dient de inschrijver in zijn offerte een stappenplan voor preventief en correctief 
onderhoud en een sjabloon voor verslag van een preventief en correctief onderhoud mee te geven 
voor: 

• alle types camera’s vervat in perceel 1; 
• de camera en, indien geen “plug and play”-oplossing voorzien wordt, de buiteninstallatie in 

perceel 2; 
• de camera en de buiteninstallatie in perceel 3. 

3.5 Opvolgvergaderingen 
Standaard om de drie maanden en sneller of trager indien de leidend ambtenaar dit nodig of 
opportuun acht, wordt een opvolgvergadering gepland. Deze vergaderingen dienen om de lopende 
zaken te bespreken en om eventuele probleemgevallen aan te kaarten. Ook worden steeds de 
openstaande dienstbevelen en oproepen overlopen. 
Deze vergaderingen zullen perceel per perceel gehouden worden. Indien een inschrijver meerdere 
percelen krijgt toegewezen, kunnen deze vergaderingen uiteraard gebundeld worden. 
De opdrachtnemer neemt notities tijdens de vergadering en deze worden ook tijdens de vergadering 
geprojecteerd zodat iedereen onmiddellijk opmerkingen kan formuleren. Nadien maakt de 
opdrachtnemer binnen de 5 werkdagen na de vergadering een uitgebreid verslag over aan de 
aanbesteder. Het verslag van de opdrachtnemer mag zich niet beperken tot het louter opsommen van 
de besproken punten, maar moet steeds een duidelijk overzicht geven van de ondernomen en nog te 
ondernemen acties voor alle partijen. De aanbesteder heeft op zijn beurt 5 werkdagen de tijd om 
eventuele opmerkingen op dit verslag door te geven aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer 
finaliseert na deze eventuele opmerkingen het verslag, opnieuw binnen de 5 werkdagen na het 
ontvangen van de opmerkingen. Geeft de aanbesteder geen opmerkingen door binnen de 5 
werkdagen na de vergadering, dan wordt het initiële verslag als definitief verslag aanvaard. 
De verslagen van de opvolgvergaderingen worden gedeeld met de aanbesteder door middel van een 
gedeelde Google Drive map. Bij het opladen van een verslag in deze Google Drive, wordt steeds een 
e-mail gestuurd naar de aanbesteder om dit te melden. De naamgeving van het verslag moet de 
volgende zaken vermelden: 

• besteknummer; 
• perceelnummer; 
• datum; 
• volgnummer opvolgvergadering. 

Voor het bijwonen van de opvolgvergaderingen en het opmaken van de vergaderverslagen, wordt de 
opdrachtnemer niet apart vergoed. 

3.6 WERF 
Het Agentschap Wegen en Verkeer voldoet aan het decreet houdende de uitwisseling van informatie 
over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest (“GIPOD-decreet” dd. 
04/04/2014), door middel  van een eigen interne webapplicatie WERF 
(https://apps.mow.vlaanderen.be/werf/). Tussen WERF en GIPOD bestaat een koppelvlak waardoor 
de gegevens van beide applicaties gesynchroniseerd worden. 
 
De aannemer dient de verschillende dienstbevelen, met hun correct begin- en eindtijdstip te 
vervolledigen in de door de aanbesteder, voor dit specifieke dienstbevel, aangemaakte fiche in WERF. 
Het WERF-id zal bij ieder dienstbevel meegegeven worden zodat de aannemer het dienstbevel 
gemakkelijk kan opzoeken in WERF. 
 
Hierbij moet de nodige aandacht besteed worden aan: 



   

 
26 

 
 

• tijdig invoeren van de planningen; 
• ingave van alle innames openbaar domein (gegroepeerd per uitvoeringsfase); 
• het invoeren van geplande en uiteindelijk vergunde omleidingen; 
• invoeren van geplande en uiteindelijk vergunde verkeersmaatregelen; 
• het aanpassen van de actuele status van het project; 
• het up to date houden van de ingegeven data t.o.v. de werkelijke uitvoering; 
• het up to date houden van de contactgegevens van de verantwoordelijke signalisatie. 
Tijdens de startvergadering zal dit ter verdere duiding samen overlopen worden. 
 
De opdrachtnemer is verplicht om de gegevens in WERF aan te vullen ten laatste 10 werkdagen na 
het verzenden van het dienstbevel of uiterlijk op datum van het indienen van de aanvraag voor het 
bekomen van de vergunning, afhankelijk van welke datum eerst valt. 
Onmiddellijk na het bekomen van de vergunning, moet de opdrachtnemer de gegevens in WERF 
hieraan aanpassen indien nodig. 
 
Al het administratieve werk voor het aanvullen en up to date houden van de applicatie WERF zit 
vervat in de maandelijkse post “Alle prestaties voor administratieve taken behalve averijen”. 

4. Digitaal platform Werfopvolging 
De opdrachtnemer wordt er attent op gemaakt dat overal waar in dit bestek “ABBAMelda” vermeld 
wordt, steeds “ABBAMelda, EM-Infra, WOPPA en/of hun opvolger(s)” gelezen moet worden. Er lopen 
momenteel enkele nieuwe toepassingen binnen de Vlaamse Overheid die deels enkele taken van 
ABBAMelda, EM-Infra en/of WOPPA (zullen) overnemen. Indien zulks het geval is binnen het huidige 
bestek, heeft de opdrachtnemer geen recht op enige bijkomende vergoeding om met een nieuwe 
toepassing te werken ter vervanging van of aanvulling op ABBAMelda, EM-Infra en/of WOPPA. 
 
De opdrachtgever voorziet een digitaal platform voor de uitwisseling van werfinformatie tussen de 
opdrachtnemer en de opdrachtgever. Dit digitaal platform, WOPPA (WerfOpvolgings Programma 
AWV) genaamd, is ontwikkeld als een Workflow Systeem voor het opvolgen van kleinere opdrachten 
(bestellingen) binnen de overheidsopdracht, het is taakgericht en zorgt voor een meer efficiënte 
werfopvolging. De Werfopvolging binnen deze applicatie omvat niet enkel de opvolging van de werf op 
zich, maar ook de oplevering na de uitvoering van de werken en eventueel een voorafgaandelijke 
studie (te bepalen door de leidend ambtenaar). 
In de applicatie zijn de processen vastgelegd die het verloop van een werf binnen deze opdracht 
regelen. Dit gebeurt door de werf op te splitsen in deeltaken, die in de juiste volgorde door de 
opdrachtnemer en de opdrachtgever worden behandeld. 
WOPPA is een webapplicatie die toegankelijk is via het internet. Er is zowel een versie beschikbaar 
op PC als op tablet, waardoor zowel op kantoor als onderweg als op de werf de applicatie toegankelijk 
is. Dit verhoogt de flexibiliteit en de snelheid waarmee informatie beschikbaar is. 
De status, acties en de gerelateerde gegevens van de deelopdrachten zijn op te vragen door zowel 
opdrachtnemer als opdrachtgever. Elke opdrachtnemer kan enkel werven van zijn opdracht 
raadplegen. Een bepaalde set van data binnen een opdracht kan eventueel afgeschermd worden voor 
de opdrachtnemer of enkel voor een bepaalde groep van werknemers bij de opdrachtnemer. Door 
gebruik te maken van rollen, kan binnen WOPPA geconfigureerd worden wie welke data kan zien 
en/of aanpassen en bepaalde functies kan uitvoeren. 
WOPPA maakt papierloos werken mogelijk. Documenten worden in het digitale dossier van de werf 
aangemaakt en bewaard, en kunnen worden geraadpleegd door de andere actoren (afhankelijk van 
de rol). Doordat de documenten centraal opgeslagen worden en centraal opvraagbaar zijn, wordt de 
kans dat documenten niet aanwezig zijn op de werf of verouderde versies worden gebruikt drastisch 
verkleind. 
Mogelijkheden die voorzien zijn binnen de applicatie voor de werfopvolging  

• studies laten uitvoeren en resultaten stockeren (ramingen, studieplannen,…); 
• aanwezigheden van de opdrachtnemer op de werf opvolgen; 
• verslagen van werfbezoeken/vergaderingen stockeren/aanmaken; 
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• inspecties aanmaken op basis van voorgedefinieerde inspectielijsten (door de opdrachtgever); 
• acties definiëren en toekennen; 
• een logboek invullen op regelmatige basis met de vooruitgang van de werken (door de 

opdrachtnemer);  
• oplevering van de werf; 
• planning van de verschillende werven; 
• rapportering. De applicatie kan verschillende rapporten leveren. De inhoud van de rapporten 

wordt bepaald door de leidend ambtenaar; 
• identificatie van een werf a.d.h.v. verschillende parameters, gaande van dossiernummer, 

bestek tot verantwoordelijke toezichter, projectingenieur, werftoezichter, locatie; 
• opvolging vergunningen inclusief de stockage ervan zodat ze voor iedereen op elk moment 

raadpleegbaar zijn; 
• stockeren/aanmaken van verslagen van werfbezoeken/vergaderingen in elke stap van het 

proces. 
 
De opdrachtgever evolueert naar het gebruik van WOPPA als het aannemersportaal voor alle 
rapportering en opvolging van de werven en interventies. 
Daarop wordt naast de bovenstaande functionaliteiten, WOPPA voorzien voor  

• het indienen/opvolgen van elektronische bezoekfiches/onderhoudsrapporten door 
opdrachtgever en opdrachtnemer; 

• het opvolgen van defecten en averijen; 
• rapportering van terugmeldingen bij interventies. De werking van rapportering van 

terugmeldingen enz. wordt beschreven onder ‘Meldpunt en oproepprocedure’. 
 
Momenteel wordt de huidige werking van rapportering van terugmeldingen enz. beschreven onder 
I.1.5 meldingen en oproepprocedure. De wijzigingen ten gevolge van de evolutie van ABBAMelda zijn 
een aanvulling hierop en kunnen zorgen dat de bepalingen voor opvolging een andere invulling 
krijgen. Bijvoorbeeld een derde terugmelding met verslag rechtstreeks via het aannemersportaal. 
Deze evolutie kadert in het voortdurende verbeteren binnen dit contract. 
 
Het is aan de leidend ambtenaar om te bepalen welke gegevens en welke functies (werfopvolging, 
bezoekfiches, terugmeldingen,…) van WOPPA gebruikt worden voor deze opdracht. De leidend 
ambtenaar voorziet voor de opdrachtnemer toegang tot dit platform. Hij verschaft hiertoe de nodige 
gebruikersaccounts. 
De opdrachtnemer werkt actief mee om dit aannemersportaal uit te rollen binnen de looptijd van dit 
contract. 
De opleiding voor deze applicatie, het gebruik ervan, de verdere uitrol en eventuele wijzigingen ten 
gevolge van uitbreidingen van functionaliteit evenals de tablets/laptops en communicatiemiddelen 
noodzakelijk voor de registratie op de werf zijn een last van de aanneming en worden niet afzonderlijk 
vergoed. 
 

5. Meldpunt en oproepprocedure  
Voor het melden van noodzakelijke tussenkomsten zal de opdrachtnemer een meldpunt ter 
beschikking stellen, dat 24u op 24u, zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen, bereikbaar dient te 
zijn. Dit meldpunt zal bestaan uit: 

• een telefonische permanentie tijdens de gewone dienstregeling: iemand van de 
opdrachtnemer dient continu telefonisch bereikbaar te zijn. Een oproep moet binnen het uur 
door een gekwalificeerde persoon beantwoord worden; 

• een e-mailadres waarop 24u op 24u, zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen, problemen 
kunnen gemeld worden. 

 
Het e-mailadres en het telefoonnummer moeten binnen de 30 kalenderdagen volgend op de sluiting 
aan de leidend ambtenaar schriftelijk medegedeeld worden. Elke eventuele verandering van dit e-
mailadres en telefoonnummer dient eveneens schriftelijk medegedeeld te worden en dit ten minste 7 
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kalenderdagen vooraleer het oude e-mailadres of telefoonnummer vervalt. Deze permanentie wordt 
maandelijks vergoed volgens de post “Alle prestaties voor administratieve taken behalve averijen”. 
Onder deze post zit eveneens al het administratieve werk voor dit contract vervat zoals: 
• het opmaken en opladen van alle nodige verslagen op eender welk platform; 
• alle acties in ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie/de databank beschreven in I.1.3.3 en/of 

hun opvolger(s); 
• contacten met politiezones en met de aanbesteder; 
• het up to date houden van alle gegevens in het gedeelde digitaal platform; 
• het opmaken van rapporten via het digitaal platform; 
• het aanvullen en up to date houden van de dienstbevelen in de applicatie WERF; 
• … 
Er kan op geen enkele andere manier administratief werk voor dit contract aangerekend worden dan 
maandelijks via de post “Alle prestaties voor administratieve taken behalve averijen”. De enige 
uitzondering hierop zijn averijen. Al het administratieve werk rond averijen zit vervat in de post “Alle 
administratieve taken in geval van een averij”. 
 
Het melden van een defect of een averij zal in principe gebeuren door de afgevaardigden van de 
leidend 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: 

• Indien een technieker ter plaatse dient te gaan, wordt een eerste telefonische of digitale (via 
de beschikbare toepassing; website of services) terugmelding gedaan aan het VTC 
onmiddellijk bij aankomst ter plaatse. Het tijdstip van aankomst en de toestand van de 
installatie met een verduidelijking van het probleem worden gemeld. Mogelijke toestanden 
zijn: 

o in werking; 
o niet in werking; 
o tussenkomst andere opdrachtnemer noodzakelijk. 

  
• Een tweede terugmelding wordt gedaan aan het VTC en gebeurt ofwel telefonisch of via de 

beschikbare toepassing (website of services). De terugmelding vermeldt, al naar het geval: 
o definitief hersteld; 
o voorlopig hersteld; 
o niet terug in dienst; 
o Indien de installatie niet definitief hersteld is wordt deze terugmelding herhaald telkens 

er gewerkt wordt. 
  

• Een derde terugmelding wordt gedaan aan de afgevaardigden van de leidende ambtenaar 
onder de vorm van een verslag van tussenkomst en gebeurt via de databank van de 
keuringsinstantie. De terugmelding omvat een gedetailleerd verslag van de uitgevoerde 
werken en leveringen; hierbij zijn o.a. vermeld: 

o nummer van de oproepfiche van het VTC; 
o besteknummer; 
o naam van de installatie; 
o omschrijving van het defect (info gegeven door het VTC); 
o vaststelling en opmerkingen van de technieker; 
o de uitgevoerde herstellingen en het begin en eindstijdstip waarop de werken werden 

uitgevoerd; 
o status van de installatie (zie tweede terugmelding); 
o nog openstaande werken. 

Deze terugmelding dient ten laatste 24 uur na definitieve herstelling te gebeuren. 
 
VOOR ALLE PERCELEN: 
Het is de bedoeling van de aanbesteder om in ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun 
opvolger(s) enkel de terugmeldingen door de opdrachtnemer te laten registreren. Het eigenlijke 
verslag van de oproep moet opgeladen worden in de databank (zie I.1.3.3) en kan daar door de 
aanbesteder geraadpleegd worden. Dit verslag mag zich niet beperken tot enkele staakwoorden maar 
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moet een volledig en gedetailleerd overzicht geven van de vastgestelde problemen en de 
ondernomen acties. Het verslag van de oproep dient niet genoteerd noch opgeladen te worden in 
ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun opvolger(s) maar de nodige terugmeldingen 
dienen wel te gebeuren in ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun opvolger(s). 
 
Voor de terugmeldingen via website of services moet de opdrachtnemer beschikken over een 
handheld computer die minimaal voldoet aan volgende specificaties:  

• 3G of snellere internetverbinding, geïnstalleerd volgens specificaties gekozen operator. 
• Browser die aan de volgende minimumvereisten voldoet: 

o HTML5 Compatibel 
o Javascript-ondersteuning ingeschakeld 
o Ondersteuning Geolocation API Specification (zie http://www.w3.org/TR/geolocation-API/). 

Dit is aanwezig op de volgende browsers: 
o -> Chrome vanaf versie 5.0 
o -> Firefox vanaf versie 3.5 
o -> Safari vanaf versie 5.0 
o -> Opera vanaf versie 16.0 

o Laatste versie Chrome browser wordt aanbevolen. 
o GPS aan boord en geactiveerd; 
o Geleverd met een licentie op een routenavigatiesysteem en een applicatie om GPS 

posities gebruiksvriendelijk op te slaan en te bewerken. 
o Android (vanaf versie 4.2) aanbevolen. 
o Resolutie 1024x768 

• Via de mobiele applicatie zijn volgende mogelijkheden beschikbaar : 

o de technieker kan zien welke defectmeldingen of oproepen er zijn 
o hij kan melden wanneer hij ter plaatse is 
o hij kan melden wanneer hij terug vertrekt en hoe de toestand van het toestel is namelijk: 

o VH, voorlopig hersteld 
o DH definitief hersteld 
o Niet in dienst 
o Andere aannemer 

o hij kan een kort commentaar bijvoegen 
o hij kan een onderhouds-, inspectie- of interventierapport ingeven 
o hij kan foto’s toevoegen aan de rapporten 
o hij kan de GPS coördinaten van het toestel of locatie waar hij zich bevindt inbrengen en 

doorgeven. 

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. 
 
Het gehele systeem van terugmeldingen en verslagen zal tijdens de startvergadering ook samen 
overlopen worden. 
 

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 

http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
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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 artikel 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. 
De aanbesteder maakt de risico’s kenbaar via het veiligheids- en gezondheidsplan bijgevoegd bij het 
bestek. 

7. Bijzondere uitvoeringsmodaliteiten  

7.1 Minder-hinder maatregelen  

7.1.1 Tijdsvensters 
Om de verkeershinder te beperken kunnen de vergunningen afgeleverd door de wegbeheerder 
“tijdsvensters” opleggen: de werken dienen uitgevoerd te worden 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 opvolger van dienstorder MOW/AWV/2010/5 opgelegd. Dit nieuwe 
dienstorder is nog niet officieel gepubliceerd. De inschrijver kan de ontwerptekst opvragen bij de 
aanbestedende overheid. 
 
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. 
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7.1.2 Politie-assistentie 
In sommige gevallen kan de inschrijver/aanbesteder, b.v. voor het slijpen/herslijpen van lussen, 
beroep doen op politieassistentie. De coördinatie hiervan en het maken van de nodige afspraken 
behoren tot de opdracht van de opdrachtnemer en worden niet afzonderlijk vergoed. 

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. 

8. Bepalingen inzake averijen 
In geval de aannemer tussenkomt voor de herstelling van de installatie ingevolge een averij of indien 
de aanbesteder meedeelt dat het een averij betrof, dient binnen de 5 werkdagen een gedetailleerde 
offerte/kladstaat volgens de posten van de inventaris voor de herstelling van de infrastructuur 
ingediend te 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. Bij deze offerte zijn in hetzelfde 
elektronische document de digitale foto’s gevoegd. Dit betreft een minimum van 5 foto’s die een 
totaalbeeld geven van de beschadigingen en de mogelijkheid bieden de eventuele contacten en 
discussies met het parket, de veroorzaker of zijn afgevaardigde (verzekering, …) te voeren en af te 
ronden. Deze moeten dus toelaten een oordeel te vormen over de omvang en locatie van de 
beschadigde uitrustingen.  

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 
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. 

De foto’s dienen gemaakt te worden met een camera waarbij datum en uur van de opname van de 
foto’s op de foto’s gedrukt is. De foto’s in de pdf mogen gecomprimeerd worden, maar moeten nog 
steeds toelaten om indien nodig in voldoende detail te kunnen inzoomen op de beschadigde 
onderdelen. De projectingenieur of zijn afgevaardigde oordeelt of de foto’s in het document met de 
offerte/factuur een voldoende graad van detail tonen. Het opmaken van hoger vermelde elektronische 
documenten is een last van onderhavige opdracht. 

De per mail overgemaakte bijlagen mogen in totaal niet groter zijn dan 25MB. 

Voor de bepaling van de herzieningsfactor worden de coëfficiënten gebruikt van de maand waarin de 
oproep gebeurde. Indien deze coëfficiënten nog niet gekend zijn op het moment van de ontvangst van 
de offerte, worden de coëfficiënten van de maand ervoor gebruikt. 

 

Alle administratieve prestaties voor deze tussenkomst worden vergoed op basis van een forfaitaire 
prijs voorzien in de inventaris (“Alle administratieve taken in geval van een averij”). 
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9. Oproepen zonder defecten of verkeerd gebruik door politiezones 
De aanbesteder heeft in vorige bestekken meerdere malen vastgesteld dat politiezones oproepen 
laten aanmaken bij het VTC voor camera’s of buiteninstallaties waarbij de opdrachtnemer geen 
defecten vaststelde. Ook is het meerdere malen gebeurd dat een oproep het gevolg was van een 
verkeerd gebruik van een toestel door een politiezone. 
 
In het geval dat de opdrachtnemer in het huidige bestek vaststelt dat er geen enkel probleem is met 
een camera of buiteninstallatie waarvoor een oproep gegeven werd, dan is hij verplicht dit via e-mail 
te melden aan de betreffende politiezone, met de betrokken projectingenieur en toezichter in kopie, én 
moet hij samen met de politiezone uitzoeken waarom de oproep gegeven werd aangezien de 
opdrachtnemer geen problemen vaststelt. Dit geeft geen recht op een extra vergoeding voor de 
opdrachtnemer maar kadert binnen diens dienstverlening. 
 
In het geval dat de opdrachtnemer in het huidige bestek vaststelt dat de oproep te wijten is aan foutief 
gebruik van het toestel door de politiezone, dan is hij verplicht dit via e-mail te melden aan de 
betreffende politiezone, met de betrokken projectingenieur en toezichter in kopie, én moet hij de 
politiezone wijzen op het correcte gebruik van het toestel. Dit geeft geen recht op een extra 
vergoeding voor de opdrachtnemer maar kadert binnen diens dienstverlening. 

10. Opleidingen aan politiezones 
Indien de opdrachtnemer vaststelt dat de kennis in verband met het gebruik van de camera’s of 
buiteninstallaties bij een bepaalde politiezone ondermaats is, stelt hij de aanbesteder hiervan op de 
hoogte. Er kan dan eventueel voorzien worden in een opfrissingscursus rond het gebruik van de 
camera’s of de buiteninstallaties aan de betrokken politiezone. De aanbesteder is evenwel niet 
verplicht dergelijke opfrissingscursussen te organiseren en kan oordelen om meerdere politiezones 
samen te nemen voor dergelijke opleidingen. 
 
Voor het geven van een opleidingscursus wordt de opdrachtnemer vergoed volgens de post 
“Opleidingscursus rond gebruik camera's, per halve dag”. Bij zo’n opleidingscursus (duurtijd maximaal 
4u) brengt de opdrachtnemer de deelnemers alle nodige kennis bij voor het gebruik van alle camera’s 
horende bij het betreffende perceel, de eventuele extra apparatuur (zoals de GUI bij een GTC) en de 
bijhorende verwerkingsprogramma’s (zoals CIT-2 bij een GTC). De verdere verwerking via de 
software van de politie valt buiten het kader van deze opdracht en dus ook buiten het kader van de 
opleiding, maar het staat de aanbesteder vrij om hier kort iets over te zeggen tijdens de opleiding 
indien gewenst. 
 
De opleidingscursussen gaan door op een door de aanbesteder bepaalde locatie met beamer en het 
transport wordt afzonderlijk vergoed volgens de corresponderende posten. De opdrachtnemer voorziet 
in al het nodige materiaal om de opleiding tot een goed einde te brengen, zoals de nodige 
koppelstukken en verlengkabels voor alle deelnemers indien nodig, een attest van deelname,… Een 
toestel en zijn eventuele randapparatuur worden door de aanbesteder voorzien. Dit zal typisch een 
toestel van de politiezone zijn waar de opleiding doorgaat. Typisch wordt aan alle deelnemende 
politiezones gevraagd hun eigen toestel en desgevallend randapparatuur mee te brengen zodat zij 
actief kunnen deelnemen aan de opleiding. 
Het is wel mogelijk om in overleg met de organiserende locatie andere afspraken te maken wat betreft 
het benodigde materiaal. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer die hiervoor zelf 
contact opneemt met de organiserende locatie. Sowieso is de opdrachtnemer verplicht vooraf contact 
op te nemen met de organiserende locatie om één en ander af te toetsen zodat er geen technische 
belemmeringen kunnen zijn. 
 
De opdrachtnemer dient ook te voorzien in geschikt lesmateriaal voor de deelnemers aan de 
opleiding. De keuze is vrij voor de opdrachtnemer of dit lesmateriaal op papier dan wel digitaal ter 
beschikking van de deelnemers wordt gesteld. Indien het lesmateriaal enkel digitaal ter beschikking 
wordt gesteld, dient dit voorafgaand aan de opleiding aan alle deelnemers bezorgd te worden. 
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Alvorens het lesmateriaal verspreid wordt, wordt dit eerst aan de aanbesteder bezorgd ter 
goedkeuring. 
 
Er wordt geen maximum gekleefd op het aantal personen die de opleiding kunnen volgen. Er wordt 
ook geen minimum op gekleefd, maar enkel de aanbesteder kan opdracht geven tot het geven van 
een opleiding; opleidingen georganiseerd zonder het akkoord van de aanbesteder zullen niet vergoed 
worden. Bij elke opleiding dient ook een deelnemerslijst opgemaakt te worden, die gehandtekend 
wordt door alle aanwezige cursisten. De opdrachtnemer voorziet elke deelnemer van een attest als 
bewijs dat zij aanwezig waren bij de gegeven opleiding. 
 
Alle kosten voor het organiseren en geven van de opleiding, behalve het transport heen en terug naar 
de locatie van de opleiding, worden vergoed aan de hand van de post “Opleidingscursus rond gebruik 
camera's, per halve dag”. 

11. Eigen camera’s van politiezones aangekocht in het verleden 
Sommige politiezones hebben in het verleden zelf camera’s aangekocht op eigen budget. Deze 
camera’s zijn geen eigendom van de aanbesteder maar de politiezones kunnen deze camera’s wel 
preventief of correctief laten onderhouden via de opdrachtencentrale. 

12. Waarborg 
Wanneer een onderdeel van een toestel wordt vervangen of hersteld, start de waarborgperiode van 
het onderdeel terug van 0. Indien er nadien binnen de waarborgperiode (6 maand bij herstelling van 
het onderdeel of 2 jaar bij vervanging) opnieuw een defect wordt vastgesteld aan het onderdeel, zijn 
de herstel- of vervangkosten volledig ten laste van de opdrachtnemer. Na de waarborgperiode zijn de 
herstel- of vervangkosten ten laste van de aanbesteder. 
De herstel- en vervangkosten zijn inclusief transport, uitgevoerde werken, materieel, materiaal, 
gepresteerde uren en leveringen. Concreet wordt, indien de waarborgperiode nog loopt, de originele 
oproep voor dit toestel opnieuw “open” gezet in ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of 
hun opvolger(s) of wordt een nieuwe oproep aangemaakt voor hetzelfde toestel met verwijzing naar 
de originele oproep. 

13. Drempelbedragen voor perceel 1 
Gezien de ouderdom van de camera’s en uitleesapparatuur uit perceel 1 van dit contract (zie hierna) 
en gelet op de grote hoeveelheid aan stockcamera’s voor sommige types camera’s, wenst de 
aanbesteder een maximumbedrag voorop te stellen voor het herstel van een toestel. Boven dat 
bedrag moet eerst toestemming gevraagd worden aan de projectingenieur of het toestel hersteld mag 
worden dan wel verwisseld moet worden met een werkend toestel op stock. Deze drempelbedragen 
worden in samenspraak met de opdrachtnemer vastgelegd tijdens de startvergadering. 

14. Contactname met politiezones 
Het is steeds de verplichting van de opdrachtnemer om voorafgaandelijk aan het ophalen van een 
toestel bij een politiezone, contact op te nemen met deze politiezone en duidelijk af te spreken waar 
en wanneer het toestel opgehaald wordt. Zo wordt vermeden dat het betrokken toestel niet aanwezig 
is op het moment dat de opdrachtnemer het toestel komt ophalen. Eventuele wachttijd van de 
opdrachtnemer bij een politiezone of extra transport wegens onduidelijke afspraken tussen de 
politiezone en de opdrachtnemer, kan nooit aangerekend worden aan de aanbesteder. De 
contactgegevens van alle betrokken politiezones worden tijdens de startvergadering aan de 
opdrachtnemer overgemaakt. 

15. Meldingsplicht 

15.1 Meldingsplicht aan de aanbesteder  
De opdrachtnemer is verplicht de hierboven vermelde weekplanningen (zie I.1.3.2) over te maken aan 
de aanbesteder op de hierboven aangegeven tijdstippen. 



   

 
34 

 
 

De opdrachtnemer is verplicht om voor elk dienstbevel de nodige registraties in de applicatie WERF te 
maken (zie I.1.3.6). 
De opdrachtnemer is verplicht minstens drie weken voor de aanvang van een dienstbevel 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. 
De zonet beschreven planning mag overgemaakt worden aan de aanbesteder via een gedeelde 
Google Agenda. 
 
Contactgegevens aanbesteder 
VWT (in Gent) 
Telefoon 09/276.28.00 
e-mail:  e-mailadressen van de projectingenieur(s) en de toezichters 

15.2 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 e-mail 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.  

De uitvoering van de werken dient per e-mail 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 camera of buiteninstallatie die op afstand bewaakt 
worden, is de opdrachtnemer verplicht het VTC 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. 

mailto:dispatcher.verkeerscentrum@vlaanderen.be
mailto:VTC.meldingen@vlaanderen.be
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16. 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 en coördinator-verwezenlijking voor onderhavige aanneming zijn aangeduid 
door de aanbesteder. Deze opdracht werd toegewezen aan 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 als bijlage 10. 
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 in bijlage 5 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 in bijlage 5 een afzonderlijke 
prijsberekening in verband met de, door het VGP bepaalde, preventiemaatregelen en –middelen, 
inbegrepen de buitengewone persoonlijke beschermingsmaatregelen en-middelen. 

17. 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.  
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 op https://wegenenverkeer.be/algemene-gebruiksvoorwaarden. 
 
  

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. 13§3 Vertrouwelijkheid  
De BIM-modellen en eventueel bijkomende plannen, ter beschikking gesteld door de aanbesteder, 
mogen door de opdrachtnemer niet worden gereproduceerd of verspreid, noch voor enig ander 
gebruik dan in het kader van de uitvoering van de opdracht aangewend worden, dan met de 
voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aanbesteder. Aan deze toestemming kunnen 
voorwaarden worden verbonden. 

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: 

• de aanbesteder zelf; 
• alle overige 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. 
Deze raamovereenkomst heeft een duur van 12 kalendermaanden en is, behoudens uitdrukkelijke 
opzeg driemaal 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 1 ondernemer per perceel. Een ondernemer kan 
meerdere percelen toegewezen krijgen. Dit bestek zal aldus met minimaal 1 en maximaal 3 
ondernemers kunnen uitgevoerd worden. 

Art. 53  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:  

o dienstorder MOW/2006/01 – “Berekenen van de uurkost van aannemersmaterieel 
volgens de kostenschaal CMK-2003” van 15.09.2006; 
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o dienstorder MOW/AWV/2010/5 – “Beperking van verkeershinder en bijhorende 
onveiligheid, bij werken op autosnelwegen” van 27.10.2010; 

o dienstorder 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/u van 04.12.20136; 

o dienstorder MOW/AWV/2015/17 - Bevestigingen op EM-metaalstructuren 
(verlichtingsmasten, signalisatiesteunen, ...) van 26.11.2015; 

o dienstorder MOW/AWV/2015/8 – “Werfsignalisatie - Werfsignalisatieschema's 1ste, 
5de en 6de categorie op autosnelwegen en wegen > 90 km/u” van 05.05.20156; 

o dienstorder MOW/AWV/2010/5 – “Beperking van verkeershinder en bijhorende 
onveiligheid, bij werken op autosnelwegen” van 27.10.2010; 

o dienstorder MOW/MIN/2018/03 – “Dienstorder bijzondere bestekposten” van 
17.07.20183; 

o dienstorder MOW/AWV/2019/4 – “Toepassing Standaardbestek 250 versie 4.1” van 
17.05.20196; 

o dienstorder MOW/AWV/2020/1 – “Instructiebundel voor opmaak en aanlevering van 
technische documentatie” van 20.01.2020. 

 
Hiërarchie van de documenten 
Ingeval van tegenstrijdigheden tussen het bestek, de standaardbestekken en de andere hierboven 
vermelde documenten, heeft het bestek steeds voorrang. 

Art. 56  Varianten en opties 
1° Vrije varianten 
Vrije varianten zijn niet toegelaten. 
 
2° Vrije opties 
Vrije opties zijn niet toegelaten. 

Art. 57 Verlengingsclausule 
Verlengingsclausule 
De looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op 12 kalendermaanden vanaf de aanvang van het 
contract.  
De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 12 kalendermaanden. De totale duur van 
de overeenkomst (incl. verlengingen) is beperkt tot maximaal 48 kalendermaanden vanaf de sluiting 
van de opdracht. 
De aanbesteder heeft het recht de opdracht niet te verlengen zonder enige vorm van 
schadevergoeding. De niet-verlenging wordt aan de opdrachtnemer genotificeerd ten minste 3 
maanden voor het verstrijken van de lopende geldigheidstermijn. 
De opdrachtnemer heeft gedurende de duur van de overeenkomst geen exclusiviteitsrechten. De 
aanbesteder heeft het recht om, tijdens de duur van de overeenkomst, een derde opdrachtnemer aan 
te stellen om prestaties vervat in deze opdracht uit te voeren. 

Art. 58 Percelen 
De opdracht wordt gesplitst in de volgende percelen:  

• Perceel nummer 1: 
o Voorwerp: 

Onderhoud bestaande onbemande roodlicht- en snelheidscamera’s – toestellen 
Gatso. 

o Aard: 
De bestaande roodlicht- en snelheidscamera’s en de uitleestoestellen van het merk 

                                                      
3 Op te vragen bij de aanbestededer 
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Gatso correctief onderhouden. Preventief onderhoud is enkel mogelijk op expliciete 
vraag van de aanbesteder. 

o Verdeling: 
Deze camera’s bevinden zich bij politiezones verspreid over heel Vlaanderen, volgens 
de indicatieve lijsten in bijlages 1 en 2. 

o Kenmerken: 
De aanbesteder wenst de huidige, bestaande roodlicht- en snelheidscamera’s van het 
merk Gatso verder te gebruiken. Daartoe is correctief onderhoud van deze camera’s 
nodig. De nadruk ligt op de digitale Gatso-camera’s; de analoge Gatso-camera’s 
zullen in de loop van het bestek uit gebruik genomen worden. 

 
• Perceel nummer 2: 

o Voorwerp: 
Leveren, plaatsen en onderhouden van nieuwe digitale roodlicht- en 
snelheidscamera's met mogelijkheid tot ANPR-functionaliteit die zo veel mogelijk 
compatibel zijn met de bestaande Gatso-flitspalen op basis van lussen en, indien 
geen “plug and play”-oplossing aangeboden wordt, eveneens onderhoud van de 
buiteninstallaties. 

o Aard: 
De bestaande Gatso-flitspalen zo veel mogelijk hergebruiken met nieuwe roodlicht- en 
snelheidscamera’s. 

o Verdeling: 
De bestaande Gatso-flitspalen bevinden zich bij politiezones verspreid over heel 
Vlaanderen, volgens de indicatieve lijst in bijlage 5. De aanbesteder bepaalt bij welke 
van deze palen hij de nieuwe camera’s wenst in te zetten. 

o Kenmerken: 
De aanbesteder wenst nieuwe digitale camera’s met mogelijkheid tot ANPR-
functionaliteit die zo veel mogelijk compatibel zijn met de bestaande Gatso-flitspalen 
op basis van lussen. De inschrijvers worden wel vrij gelaten welke delen van de 
huidige buiteninstallaties zij hergebruiken en zij mogen deze ook volledig afbreken en 
nieuwe buiteninstallaties bouwen. Preventief onderhoud van de camera’s is enkel 
mogelijk op expliciete vraag van de aanbesteder. Preventief onderhoud van de 
buiteninstallaties zit enkel in dit perceel indien de inschrijver geen “plug and play”-
oplossing voorziet. 

 
• Perceel nummer 3: 

o Voorwerp: 
Leveren en plaatsen van een systeem zonder lussen voor roodlicht- en 
snelheidscontrole met mogelijkheid tot ANPR-functionaliteit + preventief en correctief 
onderhoud van deze systemen. Het preventieve onderhoud is enkel van toepassing 
op de buiteninstallatie, niet op de camera’s. 

o Aard: 
Vervanging van bestaande Gatso-flitspalen of plaatsing van volledig nieuwe 
buiteninstallaties voor roodlicht- en snelheidscontrole. 

o Verdeling: 
De bestaande Gatso-flitspalen bevinden zich bij politiezones verspreid over heel 
Vlaanderen, volgens de indicatieve lijst in bijlage 5. De aanbesteder bepaalt bij welke 
van deze palen hij het nieuwe systeem ter vervanging wenst in te zetten. Volledig 
nieuwe buiteninstallaties voor roodlicht- en snelheidscontrole zullen geplaatst worden 
op locaties bepaald door de aanbesteder. 

o Kenmerken: 
De huidige buiteninstallaties voor roodlicht- en snelheidscontrole werken op basis van 
fysieke detectielussen in het wegdek (typisch ter hoogte van de stopstreep). Deze 
lussen zijn gevoelige elementen in het systeem en kunnen ook beschadigd geraken 
door bv. wegenwerken. De aanbesteder wenst daarom een systeem voor roodlicht- 
en snelheidscontrole dat geen gebruik maakt van fysieke detectielussen in het 
wegdek. Deze systemen kunnen dan ingezet worden bij de bouw van volledig nieuwe 
roodlicht- en snelheidsinstallaties, of bij de gerichte ombouw van bestaande roodlicht- 
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en snelheidsbuiteninstallaties met fysieke lussen. Anders dan de huidige 
buiteninstallaties, moeten de lusloze buiteninstallaties ook standaard over evenveel 
camera’s als palen beschikken, met andere woorden: in elke paal moet zich een 
camera bevinden. 

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. 81. Gunningscriteria 

1. Perceel 1: Onderhoud bestaande Gatso-roodlicht- en snelheidscamera’s 
De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de prijs.  
 
De rangschikking van de inschrijvingen gebeurt op basis van het totaal inschrijvingsbedrag van de 
inventaris gevoegd bij de inschrijving, door de eenheidsprijzen, aangeduid door de inschrijver, van de 
verschillende posten, te vermenigvuldigen met de overeenstemmende hoeveelheden bepaald door de 
aanbesteder, en deze bij elkaar op te tellen, en na toevoeging van de BTW. 

2. Perceel 2: Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe roodlicht- en 
snelheidscamera’s met ANPR 

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 de hierna vermelde gunningscriteria. 
Voor de beoordeling van de gunningscriteria wordt de nodige documentatie toegevoegd in bijlage 10 
met een subnummering volgens perceel en gunningscriterium. 
 
Criterium 1: het inschrijvingsbedrag (500 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 inventaris 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 = 500; 
• Pl de prijs van de laagste regelmatige inschrijver; 
• Ph de prijs van de hoogste regelmatige inschrijver; 
• Px de prijs van de te bepalen inschrijver. 
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Criterium 2: functionaliteiten (200 punten) 
 
2.1 Basisfunctionaliteiten (30 punten) 
Voor het criterium 2.1 wordt van de inschrijver vereist dat hij minimaal 15 punten behaalt. Indien dit 
niet het geval is, zal de inschrijving als substantieel onregelmatig beschouwd worden. 
De inschrijver dient te beschrijven en te bewijzen over welke functionaliteiten zijn voorgestelde 
oplossing voor perceel 2 beschikt. Deze camera’s moeten ten minste en cumulatief voldoen aan de 
volgende vereisten en beschikken over de volgende functionaliteiten: 

• minimale eisen aan het ANPR-captatiesysteem zoals beschreven in deel II.A.4; 
• de gemaakte foto’s moeten te allen tijde duidelijk zijn. Zo moeten de beelden toelaten om 

minstens de nummerplaat en het type van het voertuig en eventueel het merk en model onder 
alle omstandigheden (ook ’s nachts) te herkennen. De inschrijver voegt bij zijn inschrijving 
minimaal 25 voorbeeldfoto’s genomen met zijn aangeboden camera onder de typische 
gebruiksomstandigheden (hoogte opstelling, aantal rijstroken, …) die tevens bij de foto’s 
worden vermeld, zodat de aanbesteder de kwaliteit en leesbaarheid van de foto’s onder 
verschillende weersomstandigheden kan beoordelen. Zowel dag- als nachtopnames worden 
meegeleverd. Om een correcte inschatting van de kwaliteit van de nachtopnames te kunnen 
maken is het van belang dat de voertuigen op deze foto’s een donkere kleur hebben; 

• het aanbieden van zowel de ANPR-registraties als de verkeershandhavingsregistraties aan 
hetzij CBS/AMS van de Federale politie hetzij de lokale BackOffice van de betrokken 
politiezone. In dit kader is het ook van groot belang dat de inschrijver na gunning de nodige 
acties zal ondernemen om de koppeling hetzij met het CBS/AMS of met de lokale BackOffice 
te kunnen realiseren. Alle maatregelen en acties die ondernomen dienen te worden om deze 
koppeling tot een goed einde te brengen zijn een last van de aanneming en worden niet 
afzonderlijk vergoed. 

 
Indien aan al deze eisen cumulatief voldaan wordt, krijgt de inschrijver al minimaal 15 punten voor dit 
criterium. Indien aan één van de eisen niet voldaan wordt, zal de aanbesteder aan de inschrijver voor 
dit criterium automatisch 0 punten toekennen. 
Bij de evaluatie van dit criterium, zal de gunningscommissie de aangeleverde informatie van de 
respectievelijke offertes ten opzichte van elkaar afwegen. 
 
2.2 Gemak van uitwisselbaarheid (30 punten) 
De huidige Gatso-camera’s worden door de politiezones verplaatst van flitspaal naar flitspaal, zodat zij 
roterend overal ingezet kunnen worden. Op heden zijn de huidige Gatso-palen schuifpalen of 
kantelpalen, waarbij de politiezones vrij gemakkelijk de camera’s kunnen uithalen en vervangen, 
zonder veel extra gereedschap. Een enkele paal is nog een vaste paal en bij dit soort palen moet met 
een ladder tegen de paal, de camera vervangen worden. 
Voor het criterium 2.2 wordt het gemak van uitwisselbaarheid van de camera in de aangeboden 
oplossing voor de buiteninstallatie van de inschrijver beoordeeld. De inschrijver voorziet hiervoor een 
beschrijving van hoe dit moet gebeuren voor zijn aangeboden oplossing en welke gereedschappen of 
hulpstukken hierbij nodig zijn (ladder, touw, hoogtewerker, kan dit alleen of moet men met twee 
personen zijn,…).  
Bij de evaluatie van dit criterium, zal de gunningscommissie de aangeleverde informatie van de 
respectievelijke offertes ten opzichte van elkaar afwegen. Vanzelfsprekend zullen er meer punten 
toegekend worden aan oplossingen die een groot gebruiksgemak (zo weinig mogelijk gereedschap en 
handelingen) voor de politiezones hebben. 
 
2.3 Data-verbruik (50 punten) 
Het dataverbruik van de aangeboden camera is een belangrijk punt voor de aanbesteder. Hoe hoger 
het dataverbruik, hoe hoger uiteraard de datakost voor de aanbesteder of bestellende entiteit. 
Er worden punten toegekend op het dataverbruik voor het doorsturen van 1 vaststelling en voor het 
doorsturen van 5000 vaststellingen, ongeacht hoeveel foto’s 1 vaststelling bevat. Dit om een idee te 
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hebben over het dataverbruik van de aangeboden camera zowel in situaties waar er weinig 
vaststellingen zijn (bv. rustig kruispunt) als in zeer drukke situaties (bv. drukke kruispunten). 
 
De puntenberekening voor beide situaties gebeurt op basis van volgende formule en wordt bij elkaar 
opgeteld:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃ℎ − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃ℎ
� 

 
In deze formule is: 

• S de score van de te bepalen inschrijver; 
• P de helft van het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 25; 
• Pl het dataverbruik voor 1 respectievelijk 5000 vaststellingen van de regelmatige 

inschrijver met het laagste dataverbruik voor 1 respectievelijk 5000 vaststellingen; 
• Ph het dataverbruik voor 1 respectievelijk 5000 vaststellingen van de regelmatige 

inschrijver met het hoogste dataverbruik voor 1 respectievelijk 5000 vaststellingen; 
• Px het dataverbruik voor 1 respectievelijk 5000 vaststellingen van de te bepalen 

inschrijver. 
 
2.4 Aantal bewaakbare rijstroken (50 punten) 
Hoeveel rijstroken kan 1 nieuwe camera uit perceel 2 bewaken? De huidige Gatso-camera’s kunnen 
tot maximaal 4 rijstroken bewaken met 1 camera. Hoe meer rijstroken 1 camera kan bewaken, hoe 
minder palen er nodig zijn. 
Een camera die maximaal 2 rijstroken kan bewaken: 25 punten 
Een camera die maximaal 3 rijstroken kan bewaken: 37,5 punten 
Een camera die 4 rijstroken of meer kan bewaken: 50 punten 
 
2.5 Beheerssoftware (25 punten) 
Het gebruiksgemak en de mogelijkheden van de beheerssoftware worden door de aanbesteder 
beoordeeld. De eisen rond de beheerssoftware zijn opgenomen onder II.A.4.8. 
 
Bij de evaluatie van dit criterium, zal de gunningscommissie de aangeleverde informatie van de 
respectievelijke offertes ten opzichte van elkaar afwegen. Vanzelfsprekend zullen er meer punten 
toegekend worden aan oplossingen die een groot gebruiksgemak voor de politiezones hebben. 
 
2.6 Verwachte levensduur van een nieuwe camera (15 punten) 
Onder artikel 68 van het KB Plaatsing 2017 wordt een engagementsverklaring gevraagd van de 
fabrikant van de camera’s en palen tegenover de aanbesteder dat de fabrikant het engagement 
aangaat om gedurende de levensduur van de camera’s en de palen, technische ondersteuning te 
bieden en dat er steeds reserve-onderdelen aangeleverd zullen kunnen worden. Dit moet gelden op 
elke nieuwe aangekochte camera of elke nieuwe aangekochte paal, ongeacht wanneer deze camera 
of paal aangekocht wordt tijdens de looptijd van het bestek. De levensduur van de camera’s en de 
palen moet minimaal 10 jaar bedragen en de levensduur moet door de fabrikant zelf opgegeven zijn, 
dit mag niet enkel door de inschrijver vermeld worden. Indien de levensduur van de camera’s en de 
palen niet minimaal 10 jaar bedraagt, zal de inschrijving als substantieel onregelmatig beschouwd 
worden. 

Er worden punten toegekend aan de levensduur van de camera op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃ℎ
� 
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In deze formule is: 
o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 15; 
o Ph de verwachte levensduur van een camera van de regelmatige inschrijver met 

de hoogste verwachte levensduur van de camera; 
o Px de verwachte levensduur van een camera van de te bepalen inschrijver. 

 
Criterium 3: plan van aanpak (280 punten) 
 
1. Doel  
Het plan van aanpak heeft tot doel de aanbesteder in staat te stellen de offerte van de inschrijver te 
beoordelen op enerzijds zijn inzicht in de concrete opdracht en haar verschillende onderdelen en 
anderzijds de wijze waarop de inschrijver aan de in de vraagspecificatie gestelde eisen zal voldoen. 
Uit het plan van aanpak moet namelijk blijken dat de inschrijver op een efficiënte doch realistische en 
samenhangende wijze inzicht heeft in de manier waarop hij de opdracht zal uitvoeren en/of de te 
volgen methodologie, technieken en werkwijze die zullen worden gehanteerd, die een goede 
kwaliteitsvolle uitoefening van de opdracht zullen waarborgen.  
 
2. Omschrijving van het criterium  
Doel van het plan van aanpak is een duidelijke beschrijving van de concrete wijze waarop en de 
volgorde waarin de verschillende werkzaamheden door de inschrijver zullen uitgevoerd worden. Het 
plan van aanpak dient werkelijk op maat van de opdracht geschreven te zijn. De inschrijver beschrijft 
de technieken en vaardigheden die hij hanteert om kwaliteitsvolle resultaten te verzekeren en 
beschrijft hoe en wanneer deze technieken ingezet zullen worden. Uit het plan van aanpak dient 
bovendien te blijken dat deze voorgestelde manier van werken effectief haalbaar is.  
 
Het plan van aanpak als gunningscriterium en de vergelijking van deze plannen bij de verschillende 
inschrijvers vereisen een uniforme structuur van het plan van aanpak en een beperking van de lengte 
van de beschrijving (max. 20 pagina’s A4 exclusief bijlagen met lettertype Arial en lettergrootte 10). De 
inschrijvers gebruiken daartoe als basis de verschillende opdelingen die hieronder voor dit criterium 
aangehaald worden. 
 
Ten slotte is het van belang aan te stippen dat het plan van aanpak een integraal deel uitmaakt van de 
goedgekeurde offerte die de opdrachtnemer bijgevolg bij de uitvoering steeds moet volgen. 
Onverminderd de rechten die de opdrachtnemer kan putten uit de algemene uitvoeringsregels zoals 
vervat in het KB Uitvoering van 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, behoudt de aanbesteder zich evenwel te allen tijde het recht voor om tussen te 
komen in de voorgestelde werkwijze uit het plan van aanpak en biedt zich de mogelijkheid om in 
overleg met de opdrachtnemer eventuele aanpassingen aan te brengen tijdens de uitvoering van de 
werken/dienstverlening.  
 
De inschrijver omschrijft in criterium 3 op welke wijze hij tegemoet komt aan de vraag van de 
aanbesteder om nieuwe digitale roodlicht- en snelheidscamera's met mogelijkheid tot ANPR-
functionaliteit die zoveel mogelijk compatibel zijn met de huidige Gatso-flitspalen te leveren, te 
plaatsen en te onderhouden. 
De draaiboeken voor het preventief en correctief onderhoud moeten reeds toegevoegd worden in 
bijlage 8 van de offerte en dienen hier niet opnieuw overgenomen te worden. 
Het plan van aanpak van de opdracht houdt een beschrijving in van of en welke delen de 
opdrachtnemer zal behouden of afbreken van de huidige Gatso-buiteninstallatie. Er moet duidelijk 
vermeld worden hoeveel tijd dit vraagt op basis van een overzichtelijk stappenplan, inclusief de initiële 
keuring van de camera en buiteninstallatie en het opmaken van alle nodige plannen. 
 
Om deze zaken te helpen duiden, voorziet de aanbesteder in bijlage 7 van dit bestek het 
principeschema van de bekabeling van een roodlichtcamera en een voorbeeld van een 
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conformiteitskeuringsplan. De bekabeling bij een snelheidscamera is identiek, alleen zijn daar geen 
SVAVB-kabels tussen de driekleur en de flitspaal nodig. Bij een snelheidscamera heeft verder bijna 
altijd elke flitspaal een eigen voeding. Het principeschema toont huidige reële situaties die in perceel 2 
omgebouwd kunnen worden. De inschrijver moet een gedetailleerd stappenplan opstellen voor de 
volgende situaties zodat de aanbesteder kan inschatten hoeveel werk hier bij komt kijken en hoelang 
de ombouw duurt: 

• RLC die 1 of 2 rijstroken bewaakt 
• RLC die 3 of 4 rijstroken bewaakt 
• SNC die 1 of 2 rijstroken bewaakt 
• SNC die 3 of 4 rijstroken bewaakt 

De stappenplannen bevatten minstens een gedetailleerde beschrijving van de werkwijzen en 
technieken die zullen worden toegepast, samen met een uitgewerkte planning die aangeeft wanneer 
welke onderdelen gaan uitgevoerd worden, en hoeveel tijd elk van deze onderdelen in beslag gaat 
nemen.  
 
3. Subgunningscriteria 
De inschrijver wordt erop gewezen dat bij de beoordeling van deze subgunningscriteria er enkel 
rekening zal worden gehouden met wat er onder het plan van aanpak is vermeld, tenzij specifiek 
anders vermeld. Met informatie die elders in de offerte wordt opgegeven, zal geen rekening worden 
gehouden. 
 
3.1 Beoordeling van de onderhoudsdraaiboeken (20 punten) 
Zijn de onderhoudsdraaiboeken van de inschrijver conform de voorschriften van de fabrikant? 
Bij de evaluatie van dit criterium, zal de gunningscommissie de aangeleverde informatie van de 
respectievelijke offertes ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de voorschriften van de fabrikant 
afwegen. 
 
3.2 Planning (210 punten) 
De inschrijvers dienen te voorzien in een oplossing zoals omschreven in de opdrachtdocumenten. De 
oplossing waarmee de inschrijver inschrijft, moet verplicht over een geldige modelgoedkeuring 
beschikken en dit uiterlijk 45 kalenderdagen na de uiterste indieningsdatum van de offertes. Het zijn 
bijgevolg bestaande systemen die onmiddellijk geproduceerd kunnen worden. Daarom is de snelheid 
waarmee de camera’s geproduceerd kunnen worden, en de snelheid waarmee de huidige 
buiteninstallaties kunnen aangepast worden, van groot belang voor de aanbesteder. De inschrijver 
moet in zijn planning duidelijk vooropstellen welke termijnen hij kan vooropstellen in het produceren en 
monteren van zijn oplossing, en dit ongeacht het aantal flitspalen dat de aanbesteder wenst uit te 
rusten met de voorgestelde oplossing. Uiteraard moet de inschrijver degelijk onderbouwen hoe hij aan 
deze termijnen komt. 
 
a. Doel  
Dit subgunningscriterium stelt de aanbesteder in staat te oordelen in welke mate de inschrijver op 
basis van zijn offerte de garantie biedt dat de opdracht op een gestructureerde, realistische en dus 
tijdige manier zal uitgevoerd worden.  
 
b. Omschrijving van het subgunningscriterium  
De kwaliteit van het resultaat van een opdracht moet vanzelfsprekend voldoen, maar is niet het enige 
criterium. Gezien het belang van de vrijwaring van de continuïteit van de (openbare) dienst en de 
kostenbeheersing, is het essentieel dat de aanbesteder de garantie krijgt dat de opdracht goed 
gestructureerd zal worden uitgevoerd. De inschrijver moet dus een uitgestippeld plan kunnen 
voorleggen waarin op beargumenteerde wijze uiteengezet wordt wat waar wanneer wordt uitgevoerd. 
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c. Concrete toetsstenen  
Bij de beoordeling van dit subgunningscriterium zal de aanbesteder rekening houden met volgende 
elementen:  

• Lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 1 of 2 
rijstroken bewaakt (maximum 27 punten) 
Wat is de termijn in werkdagen tussen de bestelling van de ombouw en het volledig 
operationeel zijn van de nieuwe paal? 
 
Deze termijn is inclusief alle nodige leveringen, werken en diensten nodig om een volledig 
werkzame buiteninstallatie te hebben: 
- het eventuele herslijpen van de lussen indien nodig; 
- alle nodige aanpassingen aan de paal; 
- de herkeuring van de paal indien deze via het onderhavige bestek gekeurd wordt; 
- het opmaken van de nodige plannen; 
- … 
Hoewel de conformiteitskeuring van de paal al dan niet via het onderhavige bestek kan 
verlopen (exclusieve keuze van de aanbesteder), dient de inschrijver in elk geval de termijn 
voor de keuring mee op te nemen in dit subgunningscriterium. 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 27; 
o Pk de lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 1 

of 2 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de kortste lever- en 
plaatsingstermijn hiervoor; 

o Pl de lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 1 
of 2 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de langste lever- en 
plaatsingstermijn hiervoor; 

o Px de lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 1 
of 2 rijstroken bewaakt van de te bepalen inschrijver. 

 
• Lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van meerdere huidige Gatso-palen die 1 of 

2 rijstroken bewaken (maximum 27 punten) 
Wat is de extra termijn in werkdagen ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-paal 
die 1 of 2 rijstroken bewaakt per extra om te bouwen huidige Gatso-paal die 1 of 2 rijstroken 
bewaakt tussen de bestelling van de ombouw en het volledig operationeel zijn van de nieuwe 
paal? Dit in de situatie dat de ombouw van de meerdere palen samen besteld wordt. 
 
Deze termijn is inclusief alle nodige leveringen, werken en diensten nodig om een volledig 
werkzame buiteninstallatie te hebben: 
- het eventuele herslijpen van de lussen indien nodig; 
- alle nodige aanpassingen aan de paal; 
- de herkeuring van de paal indien deze via het onderhavige bestek gekeurd wordt; 
- het opmaken van de nodige plannen; 
- … 
Hoewel de conformiteitskeuring van de paal al dan niet via het onderhavige bestek kan 
verlopen (exclusieve keuze van de aanbesteder), dient de inschrijver in elk geval de termijn 
voor de keuring mee op te nemen in dit subgunningscriterium. 
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De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  
 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 27; 
o Pk de extra lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw per extra huidige Gatso-

paal die 1 of 2 rijstroken bewaakt ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-
paal die 1 of 2 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de kortste extra 
lever- en plaatsingstermijn hiervoor; 

o Pl de extra lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw per extra huidige Gatso-
paal die 1 of 2 rijstroken bewaakt ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-
paal die 1 of 2 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de langste extra 
lever- en plaatsingstermijn hiervoor; 

o Px de extra lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw per extra huidige Gatso-
paal die 1 of 2 rijstroken bewaakt ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-
paal die 1 of 2 rijstroken bewaakt van de te bepalen inschrijver. 

 
• Lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 3 of 4 

rijstroken bewaakt (maximum 18 punten) 
Wat is de termijn in werkdagen tussen de bestelling van de ombouw en het volledig 
operationeel zijn van de nieuwe paal of palen? 
 
Deze termijn is inclusief alle nodige leveringen, werken en diensten nodig om een volledig 
werkzame buiteninstallatie te hebben: 
- het volledig voorzien van een eventuele extra paal indien de aangeboden camera geen 4 
rijstroken kan bewaken; 
- het eventuele (her)slijpen van de lussen indien nodig; 
- alle nodige aanpassingen aan de paal of palen; 
- de herkeuring van de paal of palen indien deze via het onderhavige bestek gekeurd 
wordt/worden; 
- het opmaken van de nodige plannen; 
- … 
Hoewel de conformiteitskeuring van de paal of palen al dan niet via het onderhavige bestek 
kan verlopen (exclusieve keuze van de aanbesteder), dient de inschrijver in elk geval de 
termijn voor de keuring mee op te nemen in dit subgunningscriterium. 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 18; 
o Pk de lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 3 

of 4 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de kortste lever- en 
plaatsingstermijn hiervoor; 

o Pl de lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 3 
of 4 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de langste lever- en 
plaatsingstermijn hiervoor; 

o Px de lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 3 
of 4 rijstroken bewaakt van de te bepalen inschrijver. 
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• Lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van meerdere huidige Gatso-palen die 3 of 
4 rijstroken bewaken (maximum 18 punten) 
Wat is de extra termijn in werkdagen ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-paal 
die 3 of 4 rijstroken bewaakt per extra om te bouwen huidige Gatso-paal die 3 of 4 rijstroken 
bewaakt tussen de bestelling van de ombouw en het volledig operationeel zijn van de nieuwe 
paal of palen? Dit in de situatie dat de ombouw van de meerdere palen samen besteld wordt. 
 
Deze termijn is inclusief alle nodige leveringen, werken en diensten nodig om een volledig 
werkzame buiteninstallatie te hebben: 
- het volledig voorzien van een eventuele extra paal indien de aangeboden camera geen 4 
rijstroken kan bewaken; 
- het eventuele (her)slijpen van de lussen indien nodig; 
- alle nodige aanpassingen aan de paal of palen; 
- de herkeuring van de paal of palen indien deze via het onderhavige bestek gekeurd 
wordt/worden; 
- het opmaken van de nodige plannen; 
- … 
Hoewel de conformiteitskeuring van de paal of palen al dan niet via het onderhavige bestek 
kan verlopen (exclusieve keuze van de aanbesteder), dient de inschrijver in elk geval de 
termijn voor de keuring mee op te nemen in dit subgunningscriterium. 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 18; 
o Pk de extra lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw per extra huidige Gatso-

paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-
paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de kortste extra 
lever- en plaatsingstermijn hiervoor; 

o Pl de extra lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw per extra huidige Gatso-
paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-
paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de langste extra 
lever- en plaatsingstermijn hiervoor; 

o Px de extra lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw per extra huidige Gatso-
paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-
paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt van de te bepalen inschrijver. 

 
• Minimaal aantal palen lever- en plaatsbaar per werkweek (maximum 20 punten) 

Hoeveel palen kan de inschrijver minimaal leveren en plaatsen per werkweek? Deze palen 
moeten volledig operationeel en gekeurd zijn. 
 
Voor dit criterium wordt van de inschrijver vereist dat hij minimaal 4 huidige Gatso-palen kan 
ombouwen per werkweek, ongeacht hoeveel rijstroken deze huidige Gatso-palen individueel 
bewaken. De aangepaste en/of vervangen en/of nieuw geplaatste palen moeten volledig 
operationeel en gekeurd zijn. Indien een inschrijver niet minimaal 4 huidige Gatso-palen kan 
ombouwen per werkweek, zal zijn inschrijving als substantieel onregelmatig beschouwd 
worden. 
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De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  
 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃ℎ
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 20; 
o Ph het minimale aantal lever- en plaatsbare palen per werkweek van de 

regelmatige inschrijver met het hoogste minimale aantal lever- en plaatsbare palen 
per werkweek; 

o Px het minimale aantal lever- en plaatsbare palen per werkweek van de te 
bepalen inschrijver. 

 
Belangrijke opmerking: voor inschrijvers die inschrijven met een camera die minder dan 4 
rijstroken kan bewaken, wordt in de berekening van het minimale aantal palen hun opgegeven 
aantal door twee gedeeld. 

 
• Maximaal aantal palen lever- en plaatsbaar per werkweek (maximum 20 punten) 

Hoeveel palen kan de inschrijver maximaal leveren en plaatsen per werkweek? Deze palen 
moeten volledig operationeel en gekeurd zijn. 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃ℎ
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 20; 
o Ph het maximale aantal lever- en plaatsbare palen per werkweek van de 

regelmatige inschrijver met het hoogste maximale aantal lever- en plaatsbare palen 
per werkweek; 

o Px het maximale aantal lever- en plaatsbare palen per werkweek van de te 
bepalen inschrijver. 

 
Belangrijke opmerking: voor inschrijvers die inschrijven met een camera die minder dan 4 
rijstroken kan bewaken, wordt in de berekening van het maximale aantal palen hun 
opgegeven aantal door twee gedeeld. 

 
• Levertermijn van 1 nieuwe camera (maximum 30 punten) 

Wat is de termijn in werkdagen tussen de bestelling van 1 nieuwe camera en de effectieve 
levering, voorzien van een eerste ijk van de camera? 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 30; 
o Pk de levertermijn van 1 camera van de regelmatige inschrijver met de kortste 

levertermijn van 1 camera; 
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o Pl de levertermijn van 1 camera van de regelmatige inschrijver met de langste 
levertermijn van 1 camera; 

o Px de levertermijn van 1 camera van de te bepalen inschrijver. 
 
Belangrijke opmerking: de levertermijn van een camera die minder dan 4 rijstroken kan 
bewaken, wordt in de berekening hierboven fictief verdubbeld. 

 
• Levertermijn van meerdere nieuwe camera’s (maximum 30 punten) 

Wat is de extra termijn in werkdagen per bijkomende nieuwe camera tussen de bestelling van 
een bijkomende nieuwe camera en de effectieve levering, voorzien van een eerste ijk van de 
camera, ten opzichte van de levertermijn van 1 enkele camera? Dit in de situatie dat zij samen 
besteld worden. 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 30; 
o Pk de extra levertermijn per bijkomende camera van de regelmatige inschrijver 

met de kortste extra levertermijn per bijkomende camera; 
o Pl de extra levertermijn per bijkomende camera van de regelmatige inschrijver 

met de langste extra levertermijn per bijkomende camera; 
o Px de extra levertermijn per bijkomende camera van de te bepalen inschrijver. 

 
Belangrijke opmerking: de extra levertermijn van een camera die minder dan 4 rijstroken kan 
bewaken, wordt in de berekening hierboven fictief verdubbeld. 

 
• Maximaal aantal camera’s leverbaar per werkweek (maximum 20 punten) 

Hoeveel camera’s kan de inschrijver maximaal leveren per werkweek? 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃ℎ
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 20; 
o Ph het maximale aantal leverbare camera’s per werkweek van de regelmatige 

inschrijver met het hoogste maximale aantal leverbare camera’s per werkweek; 
o Px het maximale aantal leverbare camera’s per werkweek van de te bepalen 

inschrijver. 
 
Belangrijke opmerking: een camera die minder dan 4 rijstroken kan bewaken, wordt in de 
berekening van het maximale aantal slechts voor de helft meegerekend. 
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3.3 Haalbaarheid van de aanpak in functie van de planning (50 punten) 
Voor dit subgunningscriterium wordt van de inschrijver vereist dat hij minimaal 30 punten behaalt. 
Indien dit niet het geval is, zal de inschrijving als substantieel onregelmatig beschouwd worden. 
 
a. Doel  

Het is voor zowel de aanbesteder als voor de opdrachtnemer van belang dat de opdracht wordt 
uitgevoerd binnen het tijdsbestek zoals uitgewerkt door de inschrijver in het plan van aanpak. Een 
strikte naleving van de vooropgestelde planning vermijdt onnodige kosten en bijkomende hinder voor 
overheid en burger. Dit onderdeel van het plan van aanpak laat de aanbesteder toe de offerte te 
beoordelen op de haalbaarheid van de vooropgestelde uitvoeringswijze en zet er de opdrachtnemer 
toe aan de planning nauwgezet na te leven.  
 
b. Omschrijving van het subgunningscriterium 
De inschrijver voegt bij zijn offerte een gedetailleerd plan van aanpak met bijhorende planning voor de 
uitvoering van de werken waaruit dient te blijken dat de vooropgestelde uitvoeringstermijn haalbaar is. 
 
De aanbesteder heeft de nodige achtergrondkennis en ervaring rond het bouwen en verbouwen van 
roodlicht- en snelheidsinstallaties. In dit subgunningscriterium beoordeelt de aanbesteder de 
haalbaarheid van het plan van aanpak dat de inschrijver voorlegt voor de ombouw van de huidige 
Gatso-flitspalen, de gedetailleerde stappenplannen voor de 4 gevraagde situaties en dit beide in 
combinatie met de termijnen die de inschrijver hiervoor voorziet in subgunningscriterium 3.2. Het 
volstaat niet dat de inschrijver scherpe termijnen vooropstelt in subgunningscriterium 3.2, deze 
termijnen moeten ook praktisch realiseerbaar zijn. 
 
c. Concrete toetsstenen 
Bij de beoordeling kan de aanbesteder in het bijzonder rekening houden met:  

• de realiteitszin van het voorgestelde plan van aanpak;  
• de garanties die de inschrijver geeft voor de haalbaarheid van de planning, in het bijzonder 

wanneer de inschrijver beweert een korte uitvoeringstermijn door een grotere efficiëntie te 
kunnen bereiken;  

• de mate waarin aangetoond wordt dat verschillende opdrachten gelijktijdig kunnen uitgevoerd 
worden;  

• de mate waarin de vlotte samenwerking met derden voor het uitvoeren van delen van de 
opdracht gegarandeerd wordt (bijvoorbeeld de keuring van palen of de ijking van een 
camera);  

• het inzicht in de complexiteit van de werken. 

Bij de evaluatie van dit subgunningscriterium, zal de gunningscommissie de aangeleverde informatie 
van de respectievelijke offertes ten opzichte van elkaar afwegen alsook ten opzichte van de ervaring 
en achtergrondkennis van de aanbesteder. 

Criterium 4: waarborg op de camera en op de buiteninstallatie (20 punten) 
Voor criterium 4 wordt van de inschrijver vereist dat hij minimaal 10 punten behaalt. Indien dit niet het 
geval is, zal de inschrijving als substantieel onregelmatig beschouwd worden. 
De minimale waarborg op nieuw aangekochte camera’s uit perceel 2 moet minstens 2 jaar bedragen. 
Indien de inschrijver geen “plug and play”-oplossing voorziet voor perceel 2, moet hij ook verplicht 
minimaal 2 jaar waarborg geven op elke aangepaste buiteninstallatie. Sowieso moet er 2 jaar 
waarborg gegeven worden op nieuw geplaatste buiteninstallatie, ongeacht de inschrijver met een 
“plug and play”-oplossing inschrijft of niet. De aangeboden waarborg op de camera’s en op de 
buiteninstallaties, moet dezelfde looptijd hebben. 
De inschrijvers zijn vrij om meer waarborg te voorzien dan de minimale 2 jaar en worden daarop 
beoordeeld in dit gunningscriterium. 
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De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  
 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃
48
� 

 
In deze formule is: 

• S de score van de te bepalen inschrijver; 
• P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 20; 
• Px de aangeboden garantietermijn van de te bepalen inschrijver, in maanden. 

Er kunnen maximaal 20 punten behaald worden op dit criterium. 
 
Overzicht van de gunningscriteria voor perceel 2: 

 Maximaal aantal 
te behalen 
punten 

Criterium 1 inschrijvingsbedrag 500 

Criterium 2 functionaliteiten 200 

2.1 basisfunctionaliteiten 30 

2.2 uitwisselbaarheid 30 

2.3 dataverbruik 50 

2.4 aantal rijstroken 50 

2.5 beheerssoftware 25 

2.6 verwachte levensduur 15 

Criterium 3 plan van aanpak 280 

3.1 onderhoudsdraaiboeken 20 

3.2 planning 210 

levering en plaatsing 1 ombouw 1/2 rijstroken 27 

levering en plaatsing meerdere ombouw 1/2 
rijstroken 

27 

levering en plaatsing 1 ombouw 3/4 rijstroken 18 

levering en plaatsing meerdere ombouw 3/4 
rijstroken 

18 

minimale capaciteit palen per werkweek 20 

maximale capaciteit palen per werkweek 20 

levertermijn 1 camera 30 

levertermijn meerdere camera’s 30 

maximale capaciteit camera’s per werkweek 20 

3.3 haalbaarheid plan van aanpak 50 

Criterium 4 waarborg 20 
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3. Perceel 3: Levering, plaatsing en onderhoud van een lusloos systeem 
voor roodlicht- en snelheidscontrole met ANPR 

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 de hierna vermelde gunningscriteria. 
Voor de beoordeling van de gunningscriteria wordt de nodige documentatie toegevoegd in bijlage 10 
met een subnummering volgens perceel en gunningscriterium. 
 
Criterium 1: het inschrijvingsbedrag (500 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 inventaris 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 =500; 
• 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: functionaliteiten (200 punten) 
 
2.1 Basisfunctionaliteiten (50 punten) 
Voor het criterium 2.1 wordt van de inschrijver vereist dat hij minimaal 30 punten behaalt. Indien dit 
niet het geval is, zal de inschrijving als substantieel onregelmatig beschouwd worden. 
De inschrijver dient te beschrijven en te bewijzen over welke functionaliteiten zijn voorgestelde 
oplossing voor perceel 3 beschikt. Deze buiteninstallaties en camera’s moeten ten minste en 
cumulatief voldoen aan de volgende vereisten en beschikken over de volgende functionaliteiten: 
- minimale eisen aan het ANPR-captatiesysteem zoals beschreven in deel II.A.4; 
- de gemaakte foto’s moeten te allen tijde duidelijk zijn. Zo moeten de beelden toelaten om minstens 
de nummerplaat en het type van het voertuig en eventueel het merk en model onder alle 
omstandigheden (ook ’s nachts) te herkennen. De inschrijver voegt bij zijn inschrijving minimaal 25 
voorbeeldfoto’s genomen met zijn aangeboden camera onder de typische gebruiksomstandigheden 
(hoogte opstelling, aantal rijstroken, …) die tevens bij de foto’s worden vermeld, zodat de aanbesteder 
de kwaliteit en leesbaarheid van de foto’s onder verschillende weersomstandigheden kan beoordelen. 
Zowel dag- als nachtopnames worden meegeleverd. Om een correcte inschatting van de kwaliteit van 
de nachtopnames te kunnen maken is het van belang dat de voertuigen op deze foto’s een donkere 
kleur hebben; 
- het aanbieden van zowel de ANPR-registraties als de verkeershandhavingsregistraties aan hetzij 
CBS/AMS van de Federale politie hetzij de lokale BackOffice van de betrokken politiezone. In dit 
kader is het ook van groot belang dat de inschrijver na gunning de nodige acties zal ondernemen om 
de koppeling hetzij met het CBS/AMS of met de lokale BackOffice te kunnen realiseren. Alle 
maatregelen en acties die ondernomen dienen te worden om deze koppeling tot een goed einde te 
brengen zijn een last van de aanneming en worden niet afzonderlijk vergoed. 
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Indien aan al deze eisen cumulatief voldaan wordt, krijgt de inschrijver al minimaal 30 punten voor dit 
criterium. Indien aan één van de eisen niet voldaan wordt, zal de aanbesteder aan de inschrijver voor 
dit criterium automatisch 0 punten toekennen. 
Bij de evaluatie van dit criterium, zal de gunningscommissie de aangeleverde informatie van de 
respectievelijke offertes ten opzichte van elkaar afwegen. 
 
2.2 Data-verbruik (55 punten) 
Het dataverbruik van de aangeboden camera is een belangrijk punt voor de aanbesteder. Hoe hoger 
het dataverbruik, hoe hoger uiteraard de datakost voor de aanbesteder of bestellende entiteit. 
Er worden punten toegekend op het dataverbruik voor het doorsturen van 1 vaststelling en voor het 
doorsturen van 5000 vaststellingen, ongeacht hoeveel foto’s 1 vaststelling bevat. Dit om een idee te 
hebben over het dataverbruik van de aangeboden camera zowel in situaties waar er weinig 
vaststellingen zijn (bv. rustig kruispunt) als in zeer drukke situaties (bv. drukke kruispunten). 
 
De puntenberekening voor beide situaties gebeurt op basis van volgende formule en wordt bij elkaar 
opgeteld:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃ℎ − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃ℎ
� 

 
In deze formule is: 

• S de score van de te bepalen inschrijver; 
• P de helft van het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 27,5; 
• Pl het dataverbruik voor 1 respectievelijk 5000 vaststellingen van de regelmatige 

inschrijver met het laagste dataverbruik voor 1 respectievelijk 5000 vaststellingen; 
• Ph het dataverbruik voor 1 respectievelijk 5000 vaststellingen van de regelmatige 

inschrijver met het hoogste dataverbruik voor 1 respectievelijk 5000 vaststellingen; 
• Px het dataverbruik voor 1 respectievelijk 5000 vaststellingen van de te bepalen 

inschrijver. 
 
2.3 Aantal bewaakbare rijstroken (50 punten) 
Hoeveel rijstroken kan 1 nieuwe camera uit perceel 3 bewaken? Hoe meer rijstroken 1 camera kan 
bewaken, hoe minder palen er nodig zijn. 
Een camera die maximaal 2 rijstroken kan bewaken: 25 punten 
Een camera die maximaal 3 rijstroken kan bewaken: 37,5 punten 
Een camera die 4 rijstroken of meer kan bewaken: 50 punten 
 
2.4 Beheerssoftware (30 punten) 
Het gebruiksgemak en de mogelijkheden van de beheerssoftware worden door de aanbesteder 
beoordeeld. De eisen rond de beheerssoftware zijn opgenomen onder II.A.4.8. 
 
Bij de evaluatie van dit criterium, zal de gunningscommissie de aangeleverde informatie van de 
respectievelijke offertes ten opzichte van elkaar afwegen. Vanzelfsprekend zullen er meer punten 
toegekend worden aan oplossingen die een groot gebruiksgemak voor de politiezones hebben. 
 
2.5 Verwachte levensduur van een nieuwe camera (15 punten) 
Onder artikel 68 van het KB Plaatsing 2017 wordt een engagementsverklaring gevraagd van de 
fabrikant van de camera’s en palen tegenover de aanbesteder dat de fabrikant het engagement 
aangaat om gedurende de levensduur van de camera’s en de palen, technische ondersteuning te 
bieden en dat er steeds reserve-onderdelen aangeleverd zullen kunnen worden. Dit moet gelden op 
elke nieuwe aangekochte camera of elke nieuwe aangekochte paal, ongeacht wanneer deze camera 
of paal aangekocht wordt tijdens de looptijd van het bestek. De levensduur van de camera’s en palen 
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moet minimaal 10 jaar bedragen en de levensduur moet door de fabrikant zelf opgegeven zijn, dit mag 
niet enkel door de inschrijver vermeld worden. Indien de levensduur van de camera’s en de palen niet 
minimaal 10 jaar bedraagt, zal de inschrijving als substantieel onregelmatig beschouwd worden. 

Er worden punten toegekend aan de levensduur van de camera op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃ℎ
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 15; 
o Ph de verwachte levensduur van een camera van de regelmatige inschrijver met 

de hoogste verwachte levensduur van de camera; 
o Px de verwachte levensduur van een camera van de te bepalen inschrijver. 

 
Criterium 3: plan van aanpak (280 punten) 
 
1. Doel  
Het plan van aanpak heeft tot doel de aanbesteder in staat te stellen de offerte van de inschrijver te 
beoordelen op enerzijds zijn inzicht in de concrete opdracht en haar verschillende onderdelen en 
anderzijds de wijze waarop de inschrijver aan de in de vraagspecificatie gestelde eisen zal voldoen. 
Uit het plan van aanpak moet namelijk blijken dat de inschrijver op een efficiënte doch realistische en 
samenhangende wijze inzicht heeft in de manier waarop hij de opdracht zal uitvoeren en/of de te 
volgen methodologie, technieken en werkwijze die zullen worden gehanteerd, die een goede 
kwaliteitsvolle uitoefening van de opdracht zullen waarborgen.  
 
2. Omschrijving van het criterium  
Doel van het plan van aanpak is een duidelijke beschrijving van de concrete wijze waarop en de 
volgorde waarin de verschillende werkzaamheden door de inschrijver zullen uitgevoerd worden. Het 
plan van aanpak dient werkelijk op maat van de opdracht geschreven te zijn. De inschrijver beschrijft 
de technieken en vaardigheden die hij hanteert om kwaliteitsvolle resultaten te verzekeren en 
beschrijft hoe en wanneer deze technieken ingezet zullen worden. Uit het plan van aanpak dient 
bovendien te blijken dat deze voorgestelde manier van werken effectief haalbaar is.  
 
Het plan van aanpak als gunningscriterium en de vergelijking van deze plannen bij de verschillende 
inschrijvers vereisen een uniforme structuur van het plan van aanpak en een beperking van de lengte 
van de beschrijving (max. 20 pagina’s A4 exclusief bijlagen met lettertype Arial en lettergrootte 10). De 
inschrijvers gebruiken daartoe als basis de verschillende opdelingen die hieronder voor dit criterium 
aangehaald worden. 
 
Ten slotte is het van belang aan te stippen dat het plan van aanpak een integraal deel uitmaakt van de 
goedgekeurde offerte die de opdrachtnemer bijgevolg bij de uitvoering steeds moet volgen. 
Onverminderd de rechten die de opdrachtnemer kan putten uit de algemene uitvoeringsregels zoals 
vervat in het KB Uitvoering van 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, behoudt de aanbesteder zich evenwel te allen tijde het recht voor om tussen te 
komen in de voorgestelde werkwijze uit het plan van aanpak en biedt zich de mogelijkheid om in 
overleg met de opdrachtnemer eventuele aanpassingen aan te brengen tijdens de uitvoering van de 
werken/dienstverlening.  
 
De inschrijver omschrijft in criterium 3 op welke wijze hij tegemoet komt aan de vraag van de 
aanbesteder om een volledig nieuwe, lusloze buiteninstallatie met camera’s te leveren, te plaatsen en 
te onderhouden. Er moet duidelijk vermeld worden hoeveel tijd dit vraagt op basis van een 
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overzichtelijk stappenplan, inclusief de initiële keuring van de camera en buiteninstallatie en het 
opmaken van alle nodige plannen. 
De draaiboeken voor het preventief en correctief onderhoud moeten reeds toegevoegd worden in 
bijlage 8 van de offerte en dienen hier niet opnieuw overgenomen te worden. 
 
Om deze zaken te helpen duiden, voorziet de aanbesteder in bijlage 7 van dit bestek het 
principeschema van de bekabeling van een roodlichtcamera en een voorbeeld van een 
conformiteitskeuringsplan. De bekabeling bij een snelheidscamera is identiek, alleen zijn daar geen 
SVAVB-kabels tussen de driekleur en de flitspaal nodig. Bij een snelheidscamera heeft verder bijna 
altijd elke flitspaal een eigen voeding. Het principeschema toont huidige reële situaties die in perceel 3 
omgebouwd kunnen worden. De inschrijver moet een gedetailleerd stappenplan opstellen voor de 
volgende situaties zodat de aanbesteder kan inschatten hoeveel werk hier bij komt kijken en hoelang 
de ombouw duurt: 

• RLC die 1 of 2 rijstroken bewaakt 
• RLC die 3 of 4 rijstroken bewaakt 
• SNC die 1 of 2 rijstroken bewaakt 
• SNC die 3 of 4 rijstroken bewaakt 

De stappenplannen bevatten minstens een gedetailleerde beschrijving van de werkwijzen en 
technieken die zullen worden toegepast, samen met een uitgewerkte planning die aangeeft wanneer 
welke onderdelen gaan uitgevoerd worden, en hoeveel tijd elk van deze onderdelen in beslag gaat 
nemen. 
Indien een volledig nieuwe installatie gebouwd moet worden, dus niet in de plaats van een bestaande, 
kan de aanbesteder in het plan van aanpak van de inschrijver omtrent de 4 hierboven beschreven 
situaties, het deel rond afbraak van de bestaande installatie weglaten om een beeld te hebben van het 
plan van aanpak voor een volledig nieuwe installatie. 
 
3. Subgunningscriteria 
De inschrijver wordt erop gewezen dat bij de beoordeling van deze subgunningscriteria er enkel 
rekening zal worden gehouden met wat er onder het plan van aanpak is vermeld, tenzij specifiek 
anders vermeld. Met informatie die elders in de offerte wordt opgegeven, zal geen rekening worden 
gehouden. 
 
3.1 Beoordeling van de onderhoudsdraaiboeken (20 punten) 
Zijn de onderhoudsdraaiboeken van de inschrijver conform de voorschriften van de fabrikant? 
Bij de evaluatie van dit criterium, zal de gunningscommissie de aangeleverde informatie van de 
respectievelijke offertes ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de voorschriften van de fabrikant 
afwegen. 
 
3.2 Planning (210 punten) 
De inschrijvers dienen te voorzien in een oplossing zoals omschreven in de opdrachtdocumenten. De 
oplossing waarmee de inschrijver inschrijft, moet verplicht over een geldige modelgoedkeuring 
beschikken en dit uiterlijk 45 kalenderdagen na de uiterste indieningsdatum van de offertes. Het zijn 
bijgevolg bestaande systemen die onmiddellijk geproduceerd kunnen worden. Daarom is de snelheid 
waarmee de camera’s geproduceerd kunnen worden, en de snelheid waarmee de buiteninstallaties 
gebouwd kunnen worden, van groot belang voor de aanbesteder. De inschrijver moet in zijn planning 
duidelijk vooropstellen welke termijnen hij kan vooropstellen in het produceren en monteren van zijn 
oplossing, en dit ongeacht het aantal flitspalen dat de aanbesteder wenst uit te rusten met de 
voorgestelde oplossing. Uiteraard moet de inschrijver degelijk onderbouwen hoe hij aan deze 
termijnen komt. 
 
a. Doel  
Dit subgunningscriterium stelt de aanbesteder in staat te oordelen in welke mate de inschrijver op 
basis van zijn offerte de garantie biedt dat de opdracht op een gestructureerde, realistische en dus 
tijdige manier zal uitgevoerd worden.  
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b. Omschrijving van het subgunningscriterium  
De kwaliteit van het resultaat van een opdracht moet vanzelfsprekend voldoen, maar is niet het enige 
criterium. Gezien het belang van de vrijwaring van de continuïteit van de (openbare) dienst en de 
kostenbeheersing, is het essentieel dat de aanbesteder de garantie krijgt dat de opdracht goed 
gestructureerd zal worden uitgevoerd. De inschrijver moet dus een uitgestippeld plan kunnen 
voorleggen waarin op beargumenteerde wijze uiteengezet wordt wat waar wanneer wordt uitgevoerd. 
 
c. Concrete toetsstenen  
Bij de beoordeling van dit subgunningscriterium zal de aanbesteder rekening houden met volgende 
elementen:  

• Lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 1 of 2 
rijstroken bewaakt (maximum 27 punten) 
Wat is de termijn in werkdagen tussen de bestelling van de ombouw en het volledig 
operationeel zijn van de nieuwe paal? 
 
Deze termijn is inclusief alle nodige leveringen, werken en diensten nodig om een volledig 
werkzame buiteninstallatie te hebben: 
- de afbraak van de bestaande paal; 
- de plaatsing van de nieuwe paal; 
- de keuring van de paal indien deze via het onderhavige bestek gekeurd wordt; 
- het opmaken van de nodige plannen; 
- … 
Hoewel de conformiteitskeuring van de paal al dan niet via het onderhavige bestek kan 
verlopen (exclusieve keuze van de aanbesteder), dient de inschrijver in elk geval de termijn 
voor de keuring mee op te nemen in dit subgunningscriterium. 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 27; 
o Pk de lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 1 

of 2 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de kortste lever- en 
plaatsingstermijn hiervoor; 

o Pl de lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 1 
of 2 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de langste lever- en 
plaatsingstermijn hiervoor; 

o Px de lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 1 
of 2 rijstroken bewaakt van de te bepalen inschrijver. 

 
• Lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van meerdere huidige Gatso-palen die 1 of 

2 rijstroken bewaken (maximum 27 punten) 
Wat is de extra termijn in werkdagen ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-paal 
die 1 of 2 rijstroken bewaakt per extra om te bouwen huidige Gatso-paal die 1 of 2 rijstroken 
bewaakt tussen de bestelling van de ombouw en het volledig operationeel zijn van de nieuwe 
paal? Dit in de situatie dat de ombouw van de meerdere palen samen besteld wordt. 
 
Deze termijn is inclusief alle nodige leveringen, werken en diensten nodig om een volledig 
werkzame buiteninstallatie te hebben: 
- de afbraak van de bestaande paal; 
- de plaatsing van de nieuwe paal; 
- de keuring van de paal indien deze via het onderhavige bestek gekeurd wordt; 
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- het opmaken van de nodige plannen; 
- … 
Hoewel de conformiteitskeuring van de paal al dan niet via het onderhavige bestek kan 
verlopen (exclusieve keuze van de aanbesteder), dient de inschrijver in elk geval de termijn 
voor de keuring mee op te nemen in dit subgunningscriterium. 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 27; 
o Pk de extra lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw per extra huidige Gatso-

paal die 1 of 2 rijstroken bewaakt ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-
paal die 1 of 2 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de kortste extra 
lever- en plaatsingstermijn hiervoor; 

o Pl de extra lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw per extra huidige Gatso-
paal die 1 of 2 rijstroken bewaakt ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-
paal die 1 of 2 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de langste extra 
lever- en plaatsingstermijn hiervoor; 

o Px de extra lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw per extra huidige Gatso-
paal die 1 of 2 rijstroken bewaakt ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-
paal die 1 of 2 rijstroken bewaakt van de te bepalen inschrijver. 

 
• Lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 3 of 4 

rijstroken bewaakt (maximum 18 punten) 
Wat is de termijn in werkdagen tussen de bestelling van de ombouw en het volledig 
operationeel zijn van de nieuwe paal of palen? 
 
Deze termijn is inclusief alle nodige leveringen, werken en diensten nodig om een volledig 
werkzame buiteninstallatie te hebben: 
- de afbraak van de bestaande paal; 
- de plaatsing van de nieuwe paal en een eventuele extra paal indien de aangeboden camera 
geen 4 rijstroken kan bewaken; 
- de keuring van de paal of palen indien deze via het onderhavige bestek gekeurd 
wordt/worden; 
- het opmaken van de nodige plannen; 
- … 
Hoewel de conformiteitskeuring van de paal of palen al dan niet via het onderhavige bestek 
kan verlopen (exclusieve keuze van de aanbesteder), dient de inschrijver in elk geval de 
termijn voor de keuring mee op te nemen in dit subgunningscriterium. 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 18; 
o Pk de lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 3 

of 4 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de kortste lever- en 
plaatsingstermijn hiervoor; 
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o Pl de lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 3 
of 4 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de langste lever- en 
plaatsingstermijn hiervoor; 

o Px de lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van 1 huidige Gatso-paal die 3 
of 4 rijstroken bewaakt van de te bepalen inschrijver. 

 
• Lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw van meerdere huidige Gatso-palen die 3 of 

4 rijstroken bewaken (maximum 18 punten) 
Wat is de extra termijn in werkdagen ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-paal 
die 3 of 4 rijstroken bewaakt per extra om te bouwen huidige Gatso-paal die 3 of 4 rijstroken 
bewaakt tussen de bestelling van de ombouw en het volledig operationeel zijn van de nieuwe 
paal of palen? Dit in de situatie dat de ombouw van de meerdere palen samen besteld wordt. 
 
Deze termijn is inclusief alle nodige leveringen, werken en diensten nodig om een volledig 
werkzame buiteninstallatie te hebben: 
- de afbraak van de bestaande paal; 
- de plaatsing van de nieuwe paal en een eventuele extra paal indien de aangeboden camera 
geen 4 rijstroken kan bewaken; 
- de keuring van de paal of palen indien deze via het onderhavige bestek gekeurd 
wordt/worden; 
- het opmaken van de nodige plannen; 
- … 
Hoewel de conformiteitskeuring van de paal of palen al dan niet via het onderhavige bestek 
kan verlopen (exclusieve keuze van de aanbesteder), dient de inschrijver in elk geval de 
termijn voor de keuring mee op te nemen in dit subgunningscriterium. 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 18; 
o Pk de extra lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw per extra huidige Gatso-

paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-
paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de kortste extra 
lever- en plaatsingstermijn hiervoor; 

o Pl de extra lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw per extra huidige Gatso-
paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-
paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt van de regelmatige inschrijver met de langste extra 
lever- en plaatsingstermijn hiervoor; 

o Px de extra lever- en plaatsingstermijn voor de ombouw per extra huidige Gatso-
paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt ten opzichte van de ombouw van 1 huidige Gatso-
paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt van de te bepalen inschrijver. 

 
• Minimaal aantal palen lever- en plaatsbaar per werkweek (maximum 20 punten) 

Hoeveel palen kan de inschrijver minimaal leveren en plaatsen per werkweek? Deze palen 
moeten volledig operationeel en gekeurd zijn. 
 
Voor dit criterium wordt van de inschrijver vereist dat hij minimaal 4 huidige Gatso-palen kan 
ombouwen per werkweek, ongeacht hoeveel rijstroken deze huidige Gatso-palen individueel 
bewaken. De vervangen en/of nieuw geplaatste palen moeten volledig operationeel en 
gekeurd zijn. Indien een inschrijver niet minimaal 4 huidige Gatso-palen kan ombouwen per 
werkweek, zal zijn inschrijving als substantieel onregelmatig beschouwd worden. 
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De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃ℎ
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 20; 
o Ph het minimale aantal lever- en plaatsbare palen per werkweek van de 

regelmatige inschrijver met het hoogste minimale aantal lever- en plaatsbare palen 
per werkweek; 

o Px het minimale aantal lever- en plaatsbare palen per werkweek van de te 
bepalen inschrijver. 

 
Belangrijke opmerking: voor inschrijvers die inschrijven met een camera die minder dan 4 
rijstroken kan bewaken, wordt in de berekening van het minimale aantal palen hun opgegeven 
aantal door twee gedeeld. 

 
• Maximaal aantal palen lever- en plaatsbaar per werkweek (maximum 20 punten) 

Hoeveel palen kan de inschrijver maximaal leveren en plaatsen per werkweek? Deze palen 
moeten volledig operationeel en gekeurd zijn. 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃ℎ
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 20; 
o Ph het maximale aantal lever- en plaatsbare palen per werkweek van de 

regelmatige inschrijver met het hoogste maximale aantal lever- en plaatsbare palen 
per werkweek; 

o Px het maximale aantal lever- en plaatsbare palen per werkweek van de te 
bepalen inschrijver. 

 
Belangrijke opmerking: voor inschrijvers die inschrijven met een camera die minder dan 4 
rijstroken kan bewaken, wordt in de berekening van het maximale aantal palen hun 
opgegeven aantal door twee gedeeld. 

 
• Levertermijn van 1 nieuwe camera (maximum 30 punten) 

Wat is de termijn in werkdagen tussen de bestelling van 1 nieuwe camera en de effectieve 
levering, voorzien van een eerste ijk van de camera? 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 30; 
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o Pk de levertermijn van 1 camera van de regelmatige inschrijver met de kortste 
levertermijn van 1 camera; 

o Pl de levertermijn van 1 camera van de regelmatige inschrijver met de langste 
levertermijn van 1 camera; 

o Px de levertermijn van 1 camera van de te bepalen inschrijver. 
 
Belangrijke opmerking: de levertermijn van een camera die minder dan 4 rijstroken kan 
bewaken, wordt in de berekening hierboven fictief verdubbeld. 

 
• Levertermijn van meerdere nieuwe camera’s (maximum 30 punten) 

Wat is de extra termijn in werkdagen per bijkomende nieuwe camera tussen de bestelling van 
een bijkomende nieuwe camera en de effectieve levering, voorzien van een eerste ijk van de 
camera, ten opzichte van de levertermijn van 1 enkele camera? Dit in de situatie dat zij samen 
besteld worden. 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 30; 
o Pk de extra levertermijn per bijkomende camera van de regelmatige inschrijver 

met de kortste extra levertermijn per bijkomende camera; 
o Pl de extra levertermijn per bijkomende camera van de regelmatige inschrijver 

met de langste extra levertermijn per bijkomende camera; 
o Px de extra levertermijn per bijkomende camera van de te bepalen inschrijver. 

 
Belangrijke opmerking: de extra levertermijn van een camera die minder dan 4 rijstroken kan 
bewaken, wordt in de berekening hierboven fictief verdubbeld. 

 
• Maximaal aantal camera’s leverbaar per werkweek (maximum 20 punten) 

Hoeveel camera’s kan de inschrijver maximaal leveren per werkweek? 
 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃ℎ
� 

 
In deze formule is: 

o S de score van de te bepalen inschrijver; 
o P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 20; 
o Ph het maximale aantal leverbare camera’s per werkweek van de regelmatige 

inschrijver met het hoogste maximale aantal leverbare camera’s per werkweek; 
o Px het maximale aantal leverbare camera’s per werkweek van de te bepalen 

inschrijver. 
 

Belangrijke opmerking: een camera die minder dan 4 rijstroken kan bewaken, wordt in de 
berekening van het maximale aantal slechts voor de helft meegerekend. 
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3.3 Haalbaarheid van de aanpak in functie van de planning (50 punten) 
Voor dit subgunningscriterium wordt van de inschrijver vereist dat hij minimaal 30 punten behaalt. 
Indien dit niet het geval is, zal de inschrijving als substantieel onregelmatig beschouwd worden. 
 
a. Doel  
Het is voor zowel de aanbesteder als voor de opdrachtnemer van belang dat de opdracht wordt 
uitgevoerd binnen het tijdsbestek zoals uitgewerkt door de inschrijver in het plan van aanpak. Een 
strikte naleving van de vooropgestelde planning vermijdt onnodige kosten en bijkomende hinder voor 
overheid en burger. Dit onderdeel van het plan van aanpak laat de aanbesteder toe de offerte te 
beoordelen op de haalbaarheid van de vooropgestelde uitvoeringswijze en zet er de opdrachtnemer 
toe aan de planning nauwgezet na te leven.  
 
b. Omschrijving van het subgunningscriterium 
De inschrijver voegt bij zijn offerte een gedetailleerd plan van aanpak met bijhorende planning voor de 
uitvoering van de werken waaruit dient te blijken dat de vooropgestelde uitvoeringstermijn haalbaar is. 
 
De aanbesteder heeft de nodige achtergrondkennis en ervaring rond het bouwen en verbouwen van 
roodlicht- en snelheidsinstallaties. In dit subgunningscriterium beoordeelt de aanbesteder de 
haalbaarheid van het plan van aanpak dat de inschrijver voorlegt voor de ombouw van de huidige 
Gatso-flitspalen, de gedetailleerde stappenplannen voor de 4 gevraagde situaties en dit beide in 
combinatie met de termijnen die de inschrijver hiervoor voorziet in subgunningscriterium 3.2. Het 
volstaat niet dat de inschrijver scherpe termijnen vooropstelt in subgunningscriterium 3.2, deze 
termijnen moeten ook praktisch realiseerbaar zijn. 
 
c. Concrete toetsstenen 
Bij de beoordeling kan de aanbesteder in het bijzonder rekening houden met:  

• de realiteitszin van het voorgestelde plan van aanpak;  
• de garanties die de inschrijver geeft voor de haalbaarheid van de planning, in het bijzonder 

wanneer de inschrijver beweert een korte uitvoeringstermijn door een grotere efficiëntie te 
kunnen bereiken;  

• de mate waarin aangetoond wordt dat verschillende opdrachten gelijktijdig kunnen uitgevoerd 
worden;  

• de mate waarin de vlotte samenwerking met derden voor het uitvoeren van delen van de 
opdracht gegarandeerd wordt (bijvoorbeeld de keuring van palen of de ijking van een 
camera);  

• het inzicht in de complexiteit van de werken. 
• Bij de evaluatie van dit subgunningscriterium, zal de gunningscommissie de aangeleverde 

informatie van de respectievelijke offertes ten opzichte van elkaar afwegen alsook ten 
opzichte van de ervaring en achtergrondkennis van de aanbesteder. 

 
Criterium 4: waarborg op de camera en op de buiteninstallatie (20 punten) 
Voor criterium 4 wordt van de inschrijver vereist dat hij minimaal 10 punten behaalt. Indien dit niet het 
geval is, zal de inschrijving als substantieel onregelmatig beschouwd worden. 
De minimale waarborg op nieuw aangekochte camera’s uit perceel 3 én op nieuw geplaatste 
buiteninstallaties moet minstens 2 jaar bedragen. 
De inschrijvers zijn vrij om meer waarborg te voorzien dan de minimale 2 jaar en worden daarop 
beoordeeld in dit gunningscriterium. De aangeboden waarborg op de camera’s en op de 
buiteninstallaties, moet dezelfde looptijd hebben. 
De puntenberekening gebeurt op basis van volgende formule:  

 

𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 × �
𝑃𝑃𝑃𝑃
48
� 
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In deze formule is: 

• S de score van de te bepalen inschrijver; 
• P het maximum aantal te behalen punten op dit criterium = 20; 
• Px de aangeboden garantietermijn van de te bepalen inschrijver, in maanden. 

Er kunnen maximaal 20 punten behaald worden op dit criterium. 
 
Overzicht van de gunningscriteria voor perceel 3: 

 Maximaal aantal 
te behalen 
punten 

Criterium 1 inschrijvingsbedrag 500 

Criterium 2 functionaliteiten 200 

2.1 basisfunctionaliteiten 50 

2.2 dataverbruik 55 

2.3 aantal rijstroken 50 

2.4 beheerssoftware 30 

2.5 verwachte levensduur 15 

Criterium 3 plan van aanpak 280 

3.1 onderhoudsdraaiboeken 20 

3.2 planning 210 

levering en plaatsing 1 ombouw 1/2 rijstroken 27 

levering en plaatsing meerdere ombouw 1/2 
rijstroken 

27 

levering en plaatsing 1 ombouw 3/4 rijstroken 18 

levering en plaatsing meerdere ombouw 3/4 
rijstroken 

18 

minimale capaciteit palen per werkweek 20 

maximale capaciteit palen per werkweek 20 

levertermijn 1 camera 30 

levertermijn meerdere camera’s 30 

maximale capaciteit camera’s per werkweek 20 

3.3 haalbaarheid plan van aanpak 50 

Criterium 4 waarborg 20 
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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 2017) (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. De derde en volgende cijfers na de komma zullen als niet geschreven 
beschouwd worden. De totaalbedragen van iedere post dienen te worden afgerond op de tweede 
decimaal. 

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

Art. 30 §1  Intellectuele eigendomsrechten  
De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten waarvan hij 
titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen, nodig zijn voor het 
geheel of een deel van de uit te voeren prestaties. De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen 
voor de gebruikslicenties van deze intellectuele eigendomsrechten moeten inbegrepen zijn in de 
geboden prijzen. Tevens voor die intellectuele eigendomsrechten waarvan de inschrijver niet de 
eigendomsrechten heeft, maar die in het kader van de uitvoering van de opdracht gebruikt zullen 
moeten worden, zal de inschrijver de aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor 
gebruikslicenties verdelen over de geboden prijzen.  

Art. 31  Keurings- en opleveringskosten  
De verplaatsings- en de verblijfskosten van het personeel van de aanbesteder verbonden aan 
keuringen die in de Europese Unie moeten uitgevoerd worden, worden door de aanbesteder 
gedragen. De opdrachtnemer komt op geen enkele wijze in deze kosten tussen. 

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; 

• deelname aan de opvolgvergaderingen met de aanbesteder en opmaak van de verslagen van 
deze vergaderingen; 

• de kilometerheffing “Viapass” voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton; 
• het aanleveren van informatie via een digitaal platform zoals bijvoorbeeld (niet-limitatieve 

opsomming) Google Drive, Woppa, Akela, Werf, DAVIE, EM-Infra …; 
• de kosten voor de opmaak van alle detail- en werktekeningen die tijdens de uitvoering nodig 

zijn, inclusief de opmaak van de as-built-BIM-data en eventueel bijkomend gevraagde as-built-
plannen. 

Voorts wenst de aanbesteder te benadrukken dat ieder stelsel, apparaat en in het algemeen ieder 
element dat deel uitmaakt van deze opdracht volledig geleverd wordt, behalve bij uitdrukkelijk 
tegenstrijdige vermelding in dit bestek. De levering omvat aldus alle organen, toebehoren en 
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aanpassingen die nodig zijn voor de montage, de volmaakte werking (*), het gebruik en het 
gemakkelijk onderhoud, zelfs indien deze organen, toebehoren en aanpassingen niet expliciet 
vermeld zijn in dit bestek, op de plannen of in de inventaris die het vergezellen. 
 
De posten van de inventaris omvatten, behalve bij uitdrukkelijk tegenstrijdige vermelding in het bestek, 
alle aanvullende werkzaamheden die nodig zijn om dit werk te realiseren, zelfs indien hiervoor in de 
inventaris geen posten voorzien zijn.  
Het bestek en de inventaris 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. 
 
(*) Op vraag van de leidend ambtenaar toont de opdrachtnemer de goede werking van de installatie 
aan op basis van objectieve (cijfer)gegevens. 

Art. 36 Prijsonderzoek 
Artikel 36 van het KB Plaatsing 2017 is van toepassing op deze opdracht. 

Art. 68  Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 
De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan door (en dit voor alle percelen): 

• Attesten uitgereikt door de fabrikant van de betreffende camera of buiteninstallatie waaruit 
de kwalificatie van de technische medewerkers blijkt die belast zullen zijn met het 
onderhoud van de betreffende camera of buiteninstallatie. Er dienen steeds minstens 
twee personen van de opdrachtnemer in het bezit te zijn van dergelijk attest en dit per 
fabrikant. Deze attesten moeten pas definitief voorgelegd kunnen worden 15 
kalenderdagen na meedelen van de gunningsbeslissing maar als de inschrijver reeds 
over deze attesten beschikt, mogen deze uiteraard reeds bij de offerte gevoegd worden. 
Om zijn technische bekwaamheid aan te tonen, voegt de inschrijver in bijlage 7 van zijn 
offerte ofwel: 
- een intentieverklaring toe waarop hij aangeeft om, indien hij de opdracht toegewezen 
krijgt, twee werknemers binnen de 15 kalenderdagen na meedelen van de 
gunningsbeslissing, dit attest te laten behalen. De namen van de twee werknemers 
dienen expliciet vermeld te worden, ofwel 
- de attesten toe van de (minstens) twee personeelsleden die reeds over het nodige attest 
beschikken; 

• Een engagementsverklaring van de fabrikant van de camera’s en palen tegenover de 
aanbesteder dat de fabrikant het engagement aangaat om gedurende de levensduur van 
de camera’s en de palen, technische ondersteuning te bieden en dat er steeds reserve-
onderdelen aangeleverd zullen kunnen worden. Dit moet voorzien worden voor elk 
perceel waarvoor de inschrijver inschrijft, en moet gelden op elke nieuwe aangekochte 
camera of elke nieuwe aangekochte paal, ongeacht wanneer deze camera of paal 
aangekocht wordt tijdens de looptijd van het bestek. De levensduur van de camera’s en 
palen moet minimaal 10 jaar bedragen en de levensduur moet door de fabrikant zelf 
opgegeven zijn, dit mag niet enkel door de inschrijver vermeld worden; 

• Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de opdrachtnemer eventueel in 
onderaanneming wil geven. 

 
De inschrijver verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria. 
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Art. 73 Beroep op draagkracht van andere entiteiten 

De entiteiten waarop de inschrijver zich beroept voor het vervullen van de in artikel 68 genoemde 
criteria inzake technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid moeten deze werken of diensten 
waarvoor die draagkracht is vereist zelf uitvoeren. De inschrijver dient hiertoe het nodige schriftelijke 
bewijs bij zijn offerte te voegen, m.n. een officiële verbintenisverklaring van deze entiteiten. 

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 inventaris wordt 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%20offe
rteprijzen_2014_09_10_0.pdf. 
 

2. Onderrichtingen inzake de bijlagen 

Bijlage 1. Lijst van de te verwerken materialen  
Deze bijlage betreft de gegevens inzake de te verwerken materialen die niet van oorsprong zijn uit de 
lidstaten van de Europese Unie (opgave post per post) conform artikel 78, 5° van het KB Plaatsing 
2017. 
 
Bijlage 2. 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. 
  

https://uea.publicprocurement.be/
http://www.expertisebetonenstaal.be/sites/default/files/atoms/files/bijlage%20instructies%20ingeven%20offerteprijzen_2014_09_10_0.pdf
http://www.expertisebetonenstaal.be/sites/default/files/atoms/files/bijlage%20instructies%20ingeven%20offerteprijzen_2014_09_10_0.pdf
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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 3. Gegevens inzake het toegangsrecht  
De bijlage omvat de documenten zoals gevraagd in artikel 68-69 van de Wet 2016. 
 
Bijlage 4. Gegevens inzake de technische bekwaamheid van de opdrachtnemer  
De bijlage omvat de bewijsstukken die gevraagd worden in artikel 68 van het KB Plaatsing 2017 of 
zoals nader bepaald in dit bestek, die de technische bekwaamheid van de opdrachtnemer aantonen. 
 
Bijlage 5. Documenten inzake het veiligheids- en gezondheidsplan  
De inschrijvers voegen bij hun inschrijving de volgende documenten:  

• een intentieverklaring van de inschrijver waarin hij bevestigt het VGP te hebben ontvangen 
van de aanbesteder en al het nodige zal doen om zijn eigen werknemers, alsook eventuele 
onderaannemers te informeren inzake de risico’s verbonden aan de uitvoering van deze 
werken. Het in te vullen sjabloon hiervan werd toegevoegd als bijlage 6 aan dit bestek; 

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

• een verklaring dat bij de uitvoeringsmethode rekening zal gehouden worden met de 
veiligheidsmaatregelen vermeld in het Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan en 
Bijzonder Veiligheids- en Gezondheidsplan en dat de risicoanalyse zal aangevuld worden 
rekening houdend met de door hem ingezette middelen, alsook 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 6. 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.  
 
Bijlage 7. Eerste beschrijving van de projectorganisatie  
Deze bijlage omvat een ontwerp van de beschrijving van de projectorganisatie zoals omschreven in 
deel I.1.3 Kwaliteitsborging. 
 
Bijlage 8. De technische documentatie inzake de meetuitrusting, materialen en producten  
De bijlage betreft de technische documentatie inzake de meetuitrustingen die de opdrachtnemer zal 
inzetten bij het uitvoeren van de opdrachten evenals de materialen en producten. Ook de 
modelgoedkeuringen dienen in deze bijlage terug te vinden zijn indien reeds beschikbaar. 
De technische documentatie dient duidelijk en volledig maar ook bondig te zijn en voorzien te worden 
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van het postnummer of de reeks postnummers (van ... tot ....) waarop de documentatie betrekking 
heeft. De technische documentatie dient in deze bijlage gerangschikt te worden volgens stijgend 
postnummer of reeks van postnummers. 
De technische documentatie dient minimaal voorzien te worden voor de aangeboden camera uit 
percelen 1, 2 en 3 en de aangeboden palen met hun bijhorende detectiesystemen uit percelen 2 en 3. 
In de meeste gevallen volstaat een productfolder (2 tot 4 pagina’s) waarin de kenmerken in tabelvorm 
zijn opgenomen. Eventuele wijzigingen die zich m.b.t. de producten hebben voorgedaan sinds de 
publicatie van de gedrukte productdocumentatie dienen in de inschrijving vermeld te worden in een 
bijzondere toelichting die bij deze productdocumentatie gevoegd wordt. Voor de camera’s en de 
buiteninstallaties uit percelen 2 en 3 moet echter de volledige modelgoedkeuring aangeleverd worden 
indien reeds beschikbaar. 
 
Indien bij indienen van de offerte nog geen modelgoedkeuring ter beschikking is, dient de inschrijver in 
deze bijlage verplicht een gedetailleerd stappenplan met concrete timings voor de aanpak voor het 
tijdig bekomen van de modelgoedkeuring op te nemen. 
 
Tevens bevat deze bijlage de draaiboeken voor preventief en correctief onderhoud voor de camera’s 
uit perceel 1, de camera’s uit perceel 2, de buiteninstallaties uit perceel 2 indien de inschrijver geen 
“plug and play”-oplossing aanbiedt, de camera’s uit perceel 3 en de buiteninstallaties uit perceel 3. 
 
Bijlage 9. Prijsopbouw 
Deze bijlage omvat een lijst in tabelvorm met de opgave van alle aparte, vervangbare onderdelen en 
modules, vervat in de basisuitrusting van alle apparatuur die geleverd en geplaatst wordt in het kader 
van onderhavige aanneming. In de lijsten wordt voor elk apart onderdeel de kostprijs opgegeven 
enerzijds voor de levering en anderzijds voor de vervanging ervan. Hierbij wordt steeds verwezen 
naar de bijhorende post uit het bestek indien hiervoor een post is (bijvoorbeeld de post voor 
werkuren). De som van de kostprijs van deze onderdelen mag maximaal 15% afwijken van de totale 
prijs waarmee voor de respectievelijke posten werd ingeschreven en het verschil moet verklaard 
worden. De prijzen in de lijsten hebben een richtinggevende waarde en kunnen als basis dienen voor 
eventuele latere bestellingen of om een meer- of minprijs in rekening te brengen. Sowieso worden de 
prijzen voor de onderdelen van de camera’s en de palen, gebruikt voor de afrekening van het 
preventief en correctief onderhoud na de waarborgperiode en bij averijen, zie II.A.4.12. De leverancier 
wordt verantwoordelijk gesteld voor eventuele fouten of leemten. De tabel hieronder moet verplicht 
gebruikt worden als basis voor het weergeven van de prijsopbouw. 
 
Post XX: omschrijving van de post 
Postnummer indien 
beschikbaar Onderdeel Aantal nodig 

Prijs 
levering Prijs vervanging 

          
          
          
          
          
          
 
De prijsopbouw wordt gegeven voor de volgende posten: 

• Perceel 1: 
o posten 22 tot en met 73; 
o posten 76 tot en met 107. 
Alle nodige werkuren om deze onderdelen in een camera of uitleestoestel te vervangen, 
moeten begrepen zijn in de prijzen die de inschrijver hiervoor opgeeft. Dit moet duidelijk 
gemaakt worden in de prijsopbouw; 
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• Perceel 2: 
o posten 3 en 4 voor een nieuwe camera; 
o post 5 voor het eventuele bedieningstoestel voor een camera; 
o posten 11 en 12 voor een nieuwe paal; 

• Perceel 3: 
o posten 3 en 4 voor een nieuwe camera; 
o post 5 voor het eventuele bedieningstoestel voor een camera; 
o posten 7 en 8 voor een nieuwe paal; 

 
Voorbeeld uit perceel 2 ter duiding: 
Post 11: Leveren en plaatsen van een nieuwe flitspaal die 1 of 2 rijstroken moet bewaken 
voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel 
Postnummer indien 
beschikbaar Onderdeel Aantal nodig 

Prijs 
levering Prijs vervanging 

  Paal 1      
  Behuizing  1     
  Hangslot  1     
  Voedingskabel  1     
   …       
 
Met andere woorden: voor al de hierboven vermelde posten, moet de inschrijver zeer duidelijk 
aangeven uit welke onderdelen deze posten bestaan, zodat deze onderdelen gebruikt en afgerekend 
kunnen worden bij het preventief en correctief onderhoud na de waarborgperiode en bij averijen. 
 
Bijlage 10. De bijlagen inzake de gunningscriteria  
Deze bijlage betreft de bijlagen die opgevraagd worden onder artikel 81 van de Wet 2016. Deze 
bijlagen moeten het de aanbesteder mogelijk maken de inschrijvingen te beoordelen op basis van de 
toepasselijke gunningscriteria.  
De bijlage bevat verschillende secties die genummerd zijn per perceel en per gunningscriterium. 
Hierin kan verwezen worden naar documenten die in andere bijlagen werden toegevoegd voor zover 
dit ondubbelzinnig en eenduidig is. Dit om te vermijden dat dezelfde documentatie dubbel dient 
toegevoegd te worden. 
 
Bijlage 11. Aanpak inzake reserve-onderdelen 
Elke inschrijver dient in bijlage 11 van zijn offerte een engagementsverklaring van de fabrikant van de 
camera’s en palen toe te voegen dat de fabrikant het engagement aangaat om gedurende de 
levensduur van de camera’s en de palen: 

• technische ondersteuning te bieden; 
• steeds reserve-onderdelen zal kunnen aanleveren; 
• firmware- en software-updates te voorzien voor alle te onderhouden camera’s en 

buiteninstallaties. 
Dit moet voorzien worden voor elk perceel waarvoor de inschrijver inschrijft, en moet gelden op elke 
nieuwe aangekochte camera of elke nieuwe aangekochte paal, ongeacht wanneer deze camera of 
paal aangekocht wordt tijdens de looptijd van het bestek. De levensduur van de camera’s en palen 
moet minimaal 10 jaar bedragen en de levensduur moet door de fabrikant zelf opgegeven zijn, dit mag 
niet enkel door de inschrijver vermeld worden. 
 
Indien niet voor alle onderdelen reserve-onderdelen beschikbaar zullen zijn gedurende de volledige 
duur van het contract, dient de inschrijver deze onderdelen hier op te lijsten en een realistische 
onderhoudsaanpak te voorzien. Indien de inschrijver hiervoor beroep doet op de draagkracht van 
andere entiteiten, dient hij de verbintenis van deze entiteiten voor te leggen om de opdrachtnemer 
deze middelen ter beschikking te stellen. 
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Art. 79. Inventaris 
Voorbehouden som 
In de inventaris 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 inventaris 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 het betalen van het herstel van de camera’s door een 
derde partij, wanneer de opdrachtnemer dus zelf niet in staat is de camera’s te herstellen. 
 
Regie-uren 
In de inventaris zijn uurlonen voorzien voor regie-uren.  
Er zijn enerzijds uurlonen voor geschoolde werklieden voor prestaties die zich opdringen tijdens de 
uitvoering. Dit uurloon omvat, naast de uitvoeringswerken, eveneens werftoezicht, coördinatie, klein 
materieel enz. 
Er zijn anderzijds uurlonen voor tekenaars en voor programmeurs, voor aanpassingen aan de 
installatie en wijzigingen aan de sturing nadat deze goedgekeurd werd, bijvoorbeeld om reden van 
optimalisatie. 
De ingevulde hoeveelheden geven de opdrachtnemer geen recht op enige bestelling, noch over het 
bedrag dat eventueel besteld wordt. Het is enkel een indicatie van het budget dat voor de regie-uren 
zal gereserveerd worden en is tegelijk het maximaal bedrag dat daaraan kan gespendeerd worden. 
De aanbesteder beslist over de prestaties die via deze post betaald worden. 

Art. 80 Voorrangsorde opdrachtdocumenten 
In afwijking van art. 80 KB Plaatsing en van het Standaardbestek 270, versie 4.0 is de volgende 
voorrangsorde bepalend voor de interpretatie in geval van tegenspraak tussen de 
opdrachtdocumenten: 
1. de BIM-modellen, zowel voor wat betreft de geometrische als attribuutsinformatie die in deze 
modellen vervat zit; 
2. de plannen, 
bijkomende voorrangsorde opdrachtdocumenten: 
- detailplannen hebben voorrang op algemene plannen; 
- in geval van tegenspraak tussen de tekeningen zelf en de maten op de tekeningen, hebben de 
maten voorrang; 
3. het BIM-protocol; 
4. het BIM-uitvoeringsplan; 
5. de samenvattende opmeting; 
6. het bestek. 
In geval van tegenstrijdigheden tussen een bouwinformatiemodel dat opgebouwd en opgeleverd werd 
volgens de afspraken geformuleerd in het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan en extracten uit dit 
model (bv. plannen, hoeveelheden…), heeft het model voorrang, tenzij anders vermeld in het BIM-
uitvoeringsplan. 
In geval van tegenstrijdigheden tussen het gecoördineerde BIM-model en een BIM-deelmodel, heeft 
het BIM-deelmodel voorrang. 
In geval van tegenstrijdigheden tussen het codenummer en de omschrijving van de gebruikte 
genormaliseerde post, heeft het codenummer voorrang. 
In geval van tegenstrijdigheden tussen de beschrijvende en de samenvattende opmeting heeft de 
beschrijvende opmeting voorrang. 
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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 e-mailadres: e.proc@publicprocurement.be 

  

mailto: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 aanbesteder 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. 
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 gemachtigden bekend gemaakt aan de 
opdrachtnemer van zodra de opdrachtgevende entiteit toegetreden is tot de opdrachtencentrale. 

Art. 19  Gebruik van de resultaten  
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. 
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. 
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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 en de opdrachtnemer dienen, vanaf de eerste tekenen van een vordering door een 
derde, elkaar hierover 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, en dient te worden gesteld tbv. de 
aanbesteder. 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. 

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



















++

+++
=

c
NACE
nacea

NACE
nacea

NACE
nacea

NACE
nacea

S
sa

Pp
em

em

2800_
2800_

2700_
2700_

2600_
2600_

2500_
2500_

54

321

 

 
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 de prijsherzieningsparameter voor het loon van een hulpwerkman-elektricien (PSC 

149.01), afgerond tot 4 cijfers na de komma, terug te vinden als PDF bestand   
onder “Lonen, sociale lasten en verzekering – Elektriciens” op de website: 
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/kwaliteit-de-
bouw/prijsherzieningsindexen 
Referentietermijn van de parameter: het uurloon van kracht op aanvangsdatum van 
de prestatieperiode 

Sem de prijsherzieningsparameter voor het loon van een hulpwerkman-elektricien (PSC 
149.01), afgerond tot 4 cijfers na de komma, terug te vinden als PDF bestand   
onder “Lonen, sociale lasten en verzekering – Elektriciens” op de website: 
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/kwaliteit-de-
bouw/prijsherzieningsindexen 
Referentietermijn van de parameter: het uurloon van kracht 10 kalenderdagen vóór 
uiterste indiening offerte  

nace_xxxx 
 

de prijsherzieningsparameters voor materialen, afgerond tot 1 cijfer na de komma, 
uitgegeven door FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, terug te vinden op 
de website 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/conjunctuurindicatoren/prijzen/afzetprijsindexen-
industrie#figures 
Referentietermijn van de parameter: het indexcijfer van kracht één maand voor de 
aanvangsdatum van de prestatieperiode 

NACE_XXXX 
 

de prijsherzieningsparameters voor materialen, afgerond tot 1 cijfer na de komma, 
uitgegeven door FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, terug te vinden op 
de website 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/conjunctuurindicatoren/prijzen/afzetprijsindexen-
industrie#figures 
Referentietermijn van de parameter: het indexcijfer van kracht 1 maand vóór uiterste 
indiening offerte 

nace_2500 
NACE_2500 

de prijsherzieningsparameter voor de vervaardiging van producten van metaal, 
exclusief machines en apparaten (binnenlandse markt) 

nace_2600 de prijsherzieningsparameter voor de vervaardiging van informaticaproducten en 
elektronische en optische producten (binnenlandse markt) 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/kwaliteit-de-bouw/prijsherzieningsindexen
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/kwaliteit-de-bouw/prijsherzieningsindexen
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/kwaliteit-de-bouw/prijsherzieningsindexen
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/kwaliteit-de-bouw/prijsherzieningsindexen
https://statbel.fgov.be/nl/themas/conjunctuurindicatoren/prijzen/afzetprijsindexen-industrie#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/conjunctuurindicatoren/prijzen/afzetprijsindexen-industrie#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/conjunctuurindicatoren/prijzen/afzetprijsindexen-industrie#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/conjunctuurindicatoren/prijzen/afzetprijsindexen-industrie#figures
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Symbool Beschrijving 
NACE_2600 
nace_2700 
NACE_2700 

De prijsherzieningsparameter voor de vervaardiging van elektrische apparatuur 
(binnenlandse markt) 

nace_2800 
NACE_2800 

De prijsherzieningsparameter voor de vervaardiging van machines, apparaten en 
werktuigen, n.e.g (binnenlandse markt) 

C de vaste term, het gedeelte van de prijs dat niet voor prijsherziening in aanmerking 
komt 

en:  

�𝑎𝑎𝑖𝑖

5

𝑖𝑖=1

+ 𝑐𝑐 = 1 

 
Voor de posten van perceel 1 worden de coëfficiënten als volgt bepaald: 

• a1 = 0,6 
• a2 = 0 
• a3 = 0 
• a4 = 0,2 
• a5 = 0 
• c = 0,2 

 
Voor de posten van percelen 2 en 3 worden de coëfficiënten als volgt bepaald: 

• a1 = 0,4 
• a2 = 0 
• a3 = 0 
• a4 = 0,4 
• a5 = 0 
• c = 0,2 

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) en “GS” (Geraamde Som) is geen prijsherziening 
van toepassing. 

Toepassingsmodaliteiten 
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. 
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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. 

Art. 39  Draagwijdte van de controle en het toezicht  
De gemachtigden van de aanbesteder zijn de leidend(e) ambtena(a)r(en) en de werfcontroleur(s). De 
leidend(e) ambtena(a)r(en) kan(kunnen) personeelsleden van andere organisaties aanduiden als 
gemachtigden. 
 
De aanbesteder organiseert een digitaal platform (gedeelde Google Drive map) waarop de 
opdrachtnemer de vooruitgang van: 

• de oproepen van de opdracht en het vaste preventieve onderhoud los van oproepen (voor alle 
percelen) én; 

• de dienstbevelen (voor percelen 2 en 3); 
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op wekelijkse basis aanvult aan de hand van een Google Spreadsheet. De gegevens zijn transparant 
en overzichtelijk en minstens gebaseerd op de inventaris gevoegd bij het bestek. De spreadsheet 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 tijdens de startvergadering. Er zal minstens 1 
rapport voorzien worden dat de uitgevoerde prestaties weergeeft volgens de inventaris voor de 
voorbije maand. Dit rapport moet in dezelfde gedeelde Google Drive map opgeslagen worden als de 
Google Spreadsheet.  
 
De digitale gegevens worden minstens éénmaal per week up to date gebracht en het maandelijks 
rapport met de uitgevoerde prestaties volgens de inventaris voor de oproepen en het preventieve 
onderhoud los van de oproepen 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. 
De opdrachtnemer wordt attent gemaakt op het feit dat het rapport geen posten mag vermelden die 
niet gevorderd worden. Posten die gevorderd worden bij één van de oproepen, maar niet bij andere, 
mogen bij deze andere oproepen eveneens niet vermeld staan (ook niet met aantal “0”). 
 
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 is de bedoeling van de aanbesteder om via de maandelijkse rapporten reeds een voorakkoord 
over de te vorderen posten met de opdrachtnemer te bereiken, zodat er weinig tot geen discussie 
meer kan zijn bij het indienen van de schuldvordering. Dit komt aan beide zijden de administratie ten 
goede. Het aanvaarden van de tussentijdse gegevens houdt echter geen automatische goedkeuring in 
van de in te dienen schuldvordering en prestatiestaat voorzien in artikel 66 van het KB uitvoering. 
 
Ook dient de opdrachtnemer op het digitaal platform een Google Spreadsheet te voorzien waarin per 
perceel de stock van de aanbesteder bij de opdrachtnemer bijgehouden wordt. Wanneer er 
wijzigingen aan deze stock gebeuren (door oproepen, averijen of op welke manier dan ook) moeten 
deze wijzigingen zo snel als mogelijk doorgevoerd worden in de stocklijst. Voor elke camera op de 
stocklijst moeten volgende gegevens in de Google Spreadsheet terug te vinden zijn: 

• datum tot wanneer ijking geldig is 
• status (onderhouden, geijkt, defect,…) 
• indien defect: gebreken van de camera 
• indien onderdelen uit de camera gebruikt zijn voor het herstel van een andere camera, moet 

aangegeven worden welke onderdelen aldus ontbreken 
Wanneer een camera in stock genomen wordt, uit stock geleverd wordt aan een politiezone of wisselt 
van politiezone, dient de opdrachtnemer dit via e-mail te melden aan de keuringsinstantie en de 
aanbesteder. Tijdens de startvergadering wordt meegedeeld welke e-mailadressen hiervoor gebruikt 
dienen te worden. 
 
Bij de start van het bestek dient de opdrachtnemer voor perceel 1 uit te gaan van een stock zoals 
indicatief opgelijst in bijlage 4. Deze stock kan opgehaald worden bij de opdrachtnemer van het bestek 
MDM/16A02, de firma Polis-Service gevestigd te Turnhout. Voor percelen 2 en 3 is er geen stock van 
de aanbesteder om mee te starten. 
Voor alle percelen moet de opdrachtnemer de nodige plaats voorzien om de stock voor het 
betreffende perceel tijdens de looptijd van het contract te kunnen stockeren. Het beheren van de 
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stock, het voorzien van de nodige opslagruimte en het bijhouden van wijzigingen via de spreadsheet 
is een last van de aanneming en worden niet afzonderlijk vergoed. 
De aandacht van de inschrijver wordt er nogmaals op gevestigd dat de aanbesteder het gebruik van 
alle analoge camera’s wil laten uitdoven tijdens de looptijd van dit contract. Hiertoe dient de 
opdrachtnemer van perceel 1 te voorzien in voldoende stockruimte zodat het mogelijk is dat alle 
analoge camera’s voor een bepaalde termijn bij de opdrachtnemer gestockeerd worden. Het voorzien 
van de nodige opslagruimte en het bijhouden van wijzigingen via de spreadsheet is een last van de 
aanneming en worden niet afzonderlijk vergoed. 
 
Het gedemonteerde beschadigde materiaal van de oproepen (zowel averijen als preventief en 
correctief onderhoud) wordt per oproep of onderhoud verzameld, onuitwisbaar en eenduidig gemerkt 
met het nummer van de oproep of het onderhoud en blijft beschikbaar tot het wordt vrijgegeven door 
de leidend ambtenaar. Tijdens de startvergadering wordt een termijn afgesproken waarna de 
opdrachtnemer kan vragen of het materiaal vrijgegeven wordt door de leidend ambtenaar. Na vrijgave 
door de leidend ambtenaar wordt het gehavende materiaal eigendom van de opdrachtnemer. De 
kosten voor het opslaan, vernietigen of recycleren van het gehavende materiaal zijn een last van de 
aanneming en worden niet afzonderlijk vergoed. 
Het gedemonteerde materiaal dat niet beschadigd is en opnieuw gebruikt kan worden, blijft eigendom 
van de aanbesteder en moet opgenomen worden in de stocklijst. 
 
De aanbesteder voorziet in een periodieke steekproefsgewijze controle van het beschadigde 
materiaal. Concreet betekent dit dat één van de toezichters van het team van de aanbesteder op 
afspraak zal langskomen bij de opdrachtnemer en een controle zal uitvoeren van het gedemonteerde 
beschadigde materiaal om zo na te gaan of de aangegeven stukken ook effectief vervangen werden 
bij de oproepen. 
 
Alle administratieve taken in verband met het online gedeelde platform vallen onder de post “Alle 
prestaties voor administratieve taken behalve averijen”. Er kan op geen enkele andere manier 
administratief werk voor dit contract aangerekend worden dan maandelijks via de post “Alle prestaties 
voor administratieve taken behalve averijen”, behalve voor averijen. 
 
WOPPA 
Zie de tekst onder 1.4 voor het gebruik van het aannemersportaal o.a. voor werfopvolging. 

Art. 43  A posteriori uitgevoerde keuring 
Voor de prestaties vervat in percelen 2 en 3 van dit bestek wordt een eerste a posteriori keuring 
uitgevoerd door een keuringsinstelling, dit is de eerste conformiteitskeuring van de nieuwe 
buiteninstallatie. 
De eerste ijking van een nieuwe digitale camera is geen a posteriori uitgevoerde keuring maar dient 
gebeurd te zijn net alvorens de camera door de opdrachtnemer aan de aanbesteder geleverd wordt. 
De kost van de eerste ijk van elke nieuwe camera is ten laste van de opdrachtnemer en wordt niet 
afzonderlijk vergoed. De opdrachtnemer staat ook in voor de gehele logistieke organisatie van deze 
eerste ijk (contacten met de keuringsinstantie, camera naar de keuringsinstantie brengen,…). 
 
De conformiteitskeuring van de buiteninstallatie kan ofwel via het onderhavige bestek, ofwel via het 
bestek dat de aanbesteder lopen heeft met het Belgisch Meetinstituut, verder afgekort als BMI, 
gebeuren. Tijdens de looptijd van dit contract kan een nieuw contract worden afgesloten voor de 
ijkingen, desgevallend met een andere partij. Het afsluiten van een nieuw contract met eventueel een 
andere partij kan geen aanleiding geven tot het aanrekenen van enige meerprijs in het onderhavige 
contract. 
Het is de exclusieve keuze van de aanbesteder of hij de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie 
via het onderhavige bestek, dan wel via het bestek met het BMI laat gebeuren. Indien de 
conformiteitskeuring gebeurt via het bestek met het BMI, is er geen enkele kost voor de 
conformiteitskeuring voor de opdrachtnemer van het onderhavige bestek. Eventuele extra 
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keuringskosten ingevolge een foutieve of onvolledige uitvoering van de installatie door de 
opdrachtnemer, zijn wel ten laste van de opdrachtnemer van het onderhavige bestek. 
Indien de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie via het onderhavige bestek verloopt, staat de 
opdrachtnemer ook in voor de gehele logistieke organisatie van deze keuring (contacten met de 
keuringsinstantie, assistentie bij de conformiteitskeuring, transport,…). In de post voor de 
conformiteitskeuring zitten dan ook alle kosten vervat die te maken kunnen hebben met deze 
conformiteitskeuring. Indien de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie via het onderhavige 
bestek verloopt, kan dan ook enkel en alleen de post voor de conformiteitskeuring gevorderd worden. 
 
Een tweede keuring a posteriori is de goedkeuring van het as-built dossier voor een buiteninstallatie. 

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 tekortkoming; 

• voor elke tekortkoming bij het uitvoeren van het cyclisch onderhoud: 250 euro per 
tekortkoming; 

• voor elk defect dat te wijten is aan onvoldoende of nalatig preventief of correctief onderhoud: 
150 euro per kalenderdag (van de dag van de vaststelling tot en met de dag van de 
herstelling); 

• voor vertragingen bij tussenkomsten: 100 euro per kalenderdag vertraging; 
• voor elke foutieve of onvolledige terugmelding naar aanleiding van tussenkomsten:  

150 euro; 
• voor het laattijdig indienen van het kwaliteitshandboek:  

25 euro per kalenderdag vertraging, met een minimum van 125 euro; 
• voor het laattijdig indienen van documenten, onderhoudsverslagen (preventief-correctief-

averij), berekeningsnota’s en studiedossiers: 100 euro per kalenderdag vertraging; 
• voor het laattijdig indienen van de weekplanning uit perceel 1: 100 euro per kalenderdag 

vertraging; 
• voor het laattijdig indienen van het as-builtdossier inclusief de OTL-conforme as-built-BIM-

data en eventueel bijkomend gevraagde as-builtplannen: 250 euro per kalenderdag 
vertraging. De straf begint te lopen vanaf de dag voorzien voor het indienen van het as-
builtdossier inclusief de OTL-conforme as-built-BIM-data en eventueel bijkomend gevraagde 
as-builtplannen en loopt tot de dag waarop het as-builtdossier inclusief de OTL-conforme as-
built-BIM-data en eventueel bijkomend gevraagde as-builtplannen wordt ingediend bij de 
aanbesteder. De straf start opnieuw vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van de 
formele kennisgeving van de gebreken in het as-builtdossier inclusief de OTL-conforme as-
built-BIM-data en eventueel bijkomend gevraagde as-builtplannen en loopt dan tot de dag 
waarop het aangepaste as-builtdossier inclusief de OTL-conforme as-built-BIM-data en 
eventueel bijkomend gevraagde as-builtplannen bij de aanbesteder wordt ingediend. Dit kan 
zich herhalen zo lang het as-builtdossier inclusief de OTL-conforme as-built-BIM-data en 
eventueel bijkomend gevraagde as-builtplannen niet volledig goedgekeurd is; 

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

• voor het laattijdig indienen van de offertes in het kader van averijen: 250 euro per kalenderdag 
vertraging; 

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

• voor het laattijdig overmaken van een opvolgingsvergaderverslag (onafhankelijk of het de 
eerste versie dan wel een aanpassing op vraag van de aanbesteder betreft): 25 euro per 
kalenderdag vertraging, met een minimum van 125 euro; 

• voor het laattijdig aanvullen van gelijk welke opgelegde databank bij tussenkomsten: 25 euro 
per kalenderdag vertraging per databank, met een minimum van 125 euro per databank; 

• voor het laattijdig aanvullen van een dienstbevel in de applicatie WERF: 25 euro per 
kalenderdag vertraging per dienstbevel, met een minimum van 125 euro per dienstbevel; 
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• 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 Uitvoering 2013: 125 euro; 

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

• voor laattijdige uitvoering van dienstbevelen: 150 euro per begonnen kalenderdag vertraging. 
Deze straf wordt gecumuleerd met de boete wegens laattijdige uitvoering zoals voorzien in het 
KB Uitvoering 2013; 

• voor het niet of niet tijdig opruimen van afgekeurde materialen en/of afbraakmaterialen: 150 
euro; 

• voor tekortkomingen bij het naleven van de voorschriften inzake werfsignalisatie: 500 euro per 
tekortkoming; 

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

• 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 niet kopiëren voor en terugplaatsen na van de instellingen of sjablonen van een 
camera bij herstelling toestel: 500 euro voor alle tekortkomingen per camera. Bovendien is de 
opdrachtnemer verplicht om kosteloos 1) de camera terug op te gaan halen, 2) de sjablonen 
en/of instellingen correct te zetten en 3) de camera terug te gaan leveren; 

• voor het niet aftekenen van de bezoekfiche gedurende het preventief/correctief onderhoud: 
150 euro per bezoekfiche; 

• voor het te laat in het bezit zijn van de nodige attesten uitgereikt door de fabrikant van de 
camera’s of buiteninstallaties om werkzaamheden aan de camera’s of buiteninstallaties te 
mogen uitvoeren: 500 euro per kalenderdag vertraging per personeelslid per perceel; 

• voor het te laat vervangen van een personeelslid met het vereiste attest van de fabrikant om 
herstellingen uit te voeren: 500 euro per kalenderdag vertraging per personeelslid per perceel; 

• voor het niet halen van de opgelegde minimale aantallen te verbouwen of te plaatsen palen uit 
percelen 2 of 3: 500 euro per keer dat het minimale aantal van 4 palen per werkweek niet 
gehaald wordt. Deze straf wordt gecumuleerd met de boete wegens laattijdige uitvoering zoals 
voorzien in het KB Uitvoering 2013. De aanbesteder tilt zwaar aan deze tekortkoming omdat 
het minimale aantal van 4 palen per werkweek een gunningscriterium is. 

 

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  
Voor percelen 2 en 3 geeft het loutere feit dat de buiteninstallatie niet volledig goedgekeurd werd 
tijdens de conformiteitskeuring, aanleiding tot het weigeren van de voorlopige oplevering. Slechts 
wanneer de conformiteitskeuring in orde is, kan overgegaan worden tot de voorlopige oplevering. Het 
is echter niet zo dat een geslaagde conformiteitskeuring onmiddellijk de voorlopige oplevering van de 
buiteninstallatie tot gevolg heeft. Deze wordt steeds apart opgesteld. 
Voor percelen 2 en 3 geeft het loutere feit dat het as-builtdossier (inclusief de OTL-conforme as-built-
BIM-data, eventueel bijkomend gevraagde as-builtplannen) niet werd goedgekeurd, aanleiding tot het 
weigeren van de voorlopige oplevering. Slechts wanneer het as-builtdossier in orde is, kan 
overgegaan worden tot de voorlopige oplevering. Het is echter niet zo dat een goedgekeurd as-
builtdossier onmiddellijk de voorlopige oplevering van de buiteninstallatie tot gevolg heeft. Deze wordt 
steeds apart opgesteld. 
 
Met andere woorden, zowel de conformiteitskeuring van een buiteninstallatie als het as-builtdossier 
moeten volledig in orde zijn alvorens overgegaan wordt tot de voorlopige oplevering van de 
buiteninstallatie. 
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Voor alle percelen wordt elke bestelling afzonderlijk opgeleverd en dit in principe steeds zowel 
voorlopig als definitief. In uitzonderlijke gevallen (bv. definitieve afbraak) zal enkel een definitieve 
oplevering opgemaakt worden. De oplevering van de laatst afgeronde bestelling geldt tevens als 
oplevering van de volledige raamovereenkomst. 

Art. 65 §3  Waarborgtermijn 
Voor percelen 2 en 3 is de opdracht “Onderhoud tijdens de waarborgtermijn” een deelopdracht van de 
aanneming. 
Deze opdracht vangt aan op de datum van de voorlopige oplevering en eindigt bij het einde van de 
waarborgtermijn op de datum van de definitieve oplevering. 
 
De waarborgtermijn moet minimaal twee jaar bedragen. Deze waarborg is van toepassing op de 
camera en indien de inschrijver van perceel 2 geen “plug and play”-oplossing voorziet, ook op de 
buiteninstallatie. Voor perceel 3 is de waarborg sowieso ook van toepassing op de buiteninstallatie. 
Het staat de inschrijvers vrij meer waarborg aan te bieden. Dit weerspiegelt zich in de gunningscriteria 
(zie eerder). 

Art. 66  Betalingen 
1. Algemeen 
De uitgevoerde prestaties voor oproepen worden maandelijks betaald op basis van de ingediende 
betalingsaanvragen. Het is niet mogelijk een betaling te vragen voor werkzaamheden zonder dat 
hiervoor een oproep bestaat. 

De afrekening van de opgelegde preventieve onderhouden (dus niet via een oproep) gebeurt 
maandelijks op basis van een bijgevoegde lijst van onderhouden buiteninstallaties. 

Er worden ook afzonderlijke bestellingen (dienstbevelen) met elk een eigen uitvoeringstermijn 
gegeven. Deze bestellingen kunnen elkaar overlappen. Elk dienstbevel wordt voorlopig opgeleverd. 
De uitgevoerde prestaties worden betaald na de voorlopige oplevering van het volledige dienstbevel 
ervan. 

2. Indienen betalingsaanvragen 
2.a Oproepen 

De betalingsaanvragen worden maandelijks ingediend en mogen enkel betrekking hebben op de in de 
vorige maand volledig afgewerkte oproepen. Oproepen die nog niet volledig afgewerkt zijn, mogen 
nog niet aangerekend worden, ook al zijn ze in de vorige maand opgestart. Onder “volledig afgewerkt” 
wordt verstaan dat het verslag van de oproep opgeladen werd in de databank, de camera’s opnieuw 
uitgeleverd werden bij de politiezone of de palen terug volledig in dienst zijn en de oproepen volledig 
afgemeld zijn in ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun opvolger(s). 

Bij de schuldvorderingen wordt een gedetailleerde prestatiestaat gevoegd op basis van de inventaris 
bij het bestek. De uitgevoerde en ter betaling voorgestelde hoeveelheden dienen exact overeen te 
stemmen met de door de gemachtigden reeds goedgekeurde hoeveelheden in het digitaal platform 
voorzien in artikel 39 van het KB Uitvoering van dit bestek. Het maandelijks rapport uit dit digitaal 
platform mag daarvoor gebruikt worden zoals vermeld in artikel 39 van het KB Uitvoering van dit 
bestek. Een goedkeuring van het maandelijks rapport geeft echter geen aanleiding tot een 
automatische goedkeuring van de bijhorende nog op te maken schuldvordering, zelfs niet indien de 
aangerekende hoeveelheden exact dezelfde zijn. 

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

2.b Dienstbevelen 

De dienstbevelen met een uitvoeringstermijn kleiner of gelijk aan 35 werkdagen worden eenmalig 
betaald, na voorlopige oplevering van het dienstbevel. Bij de schuldvorderingen wordt een 
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gedetailleerde prestatiestaat gevoegd op basis van de inventaris bij het bestek, samen met een kopie 
van het dienstbevel en zijn voorlopige oplevering. 

De dienstbevelen met een uitvoeringstermijn van meer dan 35 werkdagen, worden eenmalig betaald 
na voorlopige oplevering van het dienstbevel. Bij de schuldvorderingen wordt een gedetailleerde 
prestatiestaat gevoegd op basis van de inventaris bij het bestek, samen met een kopie van het 
dienstbevel en zijn voorlopige oplevering. Deze gedetailleerde staat van prestaties dient uitgesplitst te 
worden per maand in een excelfile met opname van de prestaties per maand waarin deze 
daadwerkelijk werden uitgevoerd (maandelijkse prestatieperiode). Bij prestaties die meerdere 
maanden omvatten, wordt de prestatie ondergebracht in de maand waarin ze beëindigd zijn. 

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

De opdrachtnemer dient zijn vorderingsstaten voor oproepen en dienstbevelen uiterlijk 2 maanden na 
de uitvoering van de prestaties waarvoor betaling gevorderd wordt in. 

De termijn voor het indienen van vorderingsstaten en facturen in het kader van herstellingen bij 
averijen wordt bepaald onder “I.1.8 Bepalingen inzake averijen” van dit bestek. 
Bij overschrijding van eender welke termijnen (oproepen, dienstbevelen of averijen) worden de 
bijhorende bijzondere straffen 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, …).  

https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol
https://digital.belgium.be/e-invoicing
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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; 

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 Point, 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  
De schuldvorderingen moeten gemaild worden aan schuldvorderingen@mow.vlaanderen.be.   
Hierbij wordt in het onderwerp het dossiernummer en het nummer van de staat vermeld. 
 
Indien het bestek over meerdere afdelingen van het Agentschap Wegen en Verkeer gebruikt wordt, 
wordt de opdrachtnemer verzocht om eveneens de initialen van de afdeling te vermelden in het 
onderwerp. 
WA: Wegen en Verkeer Antwerpen 
WVB: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant 
WL: Wegen en Verkeer Limburg 
WOV: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 
WWV: Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 
VWT: Verkeer, Wegsystemen en Telematica 
VC: Verkeerscentrum 

4.1 Specifieke bepalingen voor aannemingen van leveringen 

Art. 116 Leveringstermijn 
Alle verslagen van correctief en preventief onderhoud en van averijen moeten binnen de 5 werkdagen 
na uitvoering opgeladen zijn in de toepasselijke databank(en). In geval van laattijdig opladen van een 
verslag kan de aanbesteder eisen dat gecontroleerd wordt of de bevindingen en eventuele 
herstellingen van de tijdens het correctieve of preventieve onderhoud of de averij vastgestelde 

mailto:e.procurement@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
mailto:e.procurement@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
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defecten niet reeds gedateerd zijn door nieuwe defecten. Deze controle en eventuele extra 
herstellingen zijn volledig ten laste van de inschrijver en kunnen nooit aanleiding geven tot een extra 
vergoeding voor de inschrijver. 
 
Perceel 1: 

De procedures van toepassing op de tussenkomsten worden in II.A.5 in detail besproken. 
 
Perceel 2: 
De uitvoeringstermijnen van dienstbevelen zijn afhankelijk van de uit te voeren werken. De 
dienstbevelen zullen in principe ten laatste 10 werkdagen op voorhand worden verstuurd. 
Verschillende dienstbevelen kunnen gelijktijdig in uitvoering zijn en dit volgens de behoeften van de 
aanbesteder. 
 
Na de in het dienstbevel opgelegde einddatum van het dienstbevel, heeft de opdrachtnemer 10 
werkdagen de tijd voor het indienen van het as-builtdossier inclusief de OTL-conforme as-built-BIM-
data, eventueel bijkomend gevraagde as-builtplannen en de elektrische keuring van de installatie in de 
toestand waarin deze in dienst genomen zal worden. Deze 10 werkdagen vallen niet onder de 
uitvoeringstermijn van het dienstbevel. Zonder een correct as-builtdossier inclusief de OTL-conforme 
as-built-BIM-data, eventueel bijkomend gevraagde as-builtplannen en de elektrische keuring kan een 
buiteninstallatie niet voorlopig opgeleverd worden. Zonder voorlopige oplevering kan niet overgegaan 
worden tot betaling van het betreffende dienstbevel. 
 
Wat betreft de uitvoeringstermijnen, zal rekening gehouden worden met de termijnen die door de 
inschrijver opgegeven zijn in bijlage 10 van zijn offerte. De hierna vermelde termijnen zijn maximale 
termijnen; indien de inschrijver in bijlage 10 kortere termijnen kan realiseren, zullen deze toegepast 
worden. 
 

• Voor het leveren en plaatsen van een nieuwe digitale roodlicht- en snelheidscamera met 
mogelijkheid tot ANPR-functionaliteit met ombouw van huidige palen of met plaatsen van 
nieuwe palen: 10 werkdagen voor installaties tot 2 om te bouwen huidige of nieuw te plaatsen 
palen + 2 werkdagen per bijkomende om te bouwen huidige paal of nieuw te plaatsen paal. 
In deze termijn zitten alle nodige leveringen, werken en diensten vervat nodig om een volledig 
functionele buiteninstallatie te verkrijgen, inclusief de conformiteitskeuring indien deze via het 
onderhavige bestek zal verlopen (exclusieve keuze van de aanbesteder); 

• Bij het terugplaatsen of herstellen van installaties na uitvoering van wegenwerken: 
o voor het leveren, opstellen en aansluiten van een onbemande verkeerscamera 

installatie, met inbegrip van het kabelwerk en indien van toepassing voedingskast of 
voetpadkast en het slijpen van lussen op alle rijstroken: 15 werkdagen per paal + 3 
werkdagen per bijkomende paal; 

o indien alleen lussen moeten herslepen worden: 10 werkdagen per paal + 2 
werkdagen per bijkomende paal; 

o indien alleen een voetpadkast moet teruggeplaatst worden: 5 werkdagen per 
voetpadkast; 

o indien alleen de paal teruggeplaatst moet worden bij een systeem zonder lussen: 10 
werkdagen voor buiteninstallaties tot 2 palen + 2 werkdagen per bijkomende paal. 

In deze termijn zitten alle nodige leveringen, werken en diensten vervat nodig om een volledig 
functionele buiteninstallatie te verkrijgen, inclusief de conformiteitskeuring indien deze via het 
onderhavige bestek zal verlopen (exclusieve keuze van de aanbesteder); 

• Assistentie bij conformiteitskeuring: 1 werkdag. Als enkel de assistentie bij een 
conformiteitskeuring nodig is, kan dit ook via een oproep besteld worden. 

 
De procedures van toepassing op de tussenkomsten worden in II.A.5 in detail besproken. 
 
Perceel 3: 
De uitvoeringstermijnen van dienstbevelen zijn afhankelijk van de uit te voeren werken. De 
dienstbevelen zullen in principe ten laatste 10 werkdagen op voorhand worden verstuurd. 
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Verschillende dienstbevelen kunnen gelijktijdig in uitvoering zijn en dit volgens de behoeften van de 
aanbesteder. 
 
Na de in het dienstbevel opgelegde einddatum van het dienstbevel, heeft de opdrachtnemer 10 
werkdagen de tijd voor het indienen van het as-builtdossier inclusief de OTL-conforme as-built-BIM-
data, eventueel bijkomend gevraagde as-builtplannen en de elektrische keuring van de installatie in de 
toestand waarin deze in dienst genomen zal worden. Deze 10 werkdagen vallen niet onder de 
uitvoeringstermijn van het dienstbevel. Zonder een correct as-builtdossier inclusief de OTL-conforme 
as-built-BIM-data, eventueel bijkomend gevraagde as-builtplannen en de elektrische keuring kan een 
buiteninstallatie niet voorlopig opgeleverd worden. Zonder voorlopige oplevering kan niet overgegaan 
worden tot betaling van het betreffende dienstbevel. 
 
Wat betreft de uitvoeringstermijnen, zal rekening gehouden worden met de termijnen die door de 
inschrijver opgegeven zijn in bijlage 10 van zijn offerte. De hierna vermelde termijnen zijn maximale 
termijnen; indien de inschrijver in bijlage 10 kortere termijnen kan realiseren, zullen deze toegepast 
worden. 
 

• Voor het leveren en plaatsen van een systeem zonder lussen voor roodlicht- en 
snelheidscontrole met mogelijkheid tot ANPR-functionaliteit inclusief de bijhorende camera’s 
bij ombouw van huidige Gatso-palen: 10 werkdagen voor buiteninstallaties tot 2 om te bouwen 
huidige of nieuw te plaatsen palen + 2 werkdagen per bijkomende om te bouwen huidige of 
nieuw te plaatsen paal. Deze termijn is ook van toepassing voor het terugplaatsen of 
herstellen van buiteninstallaties bv. na uitvoering van wegenwerken; 
In deze termijn zitten alle nodige leveringen, werken en diensten vervat nodig om een volledig 
functionele buiteninstallatie te verkrijgen, inclusief de conformiteitskeuring indien deze via het 
onderhavige bestek zal verlopen (exclusieve keuze van de aanbesteder); 

• Assistentie bij conformiteitskeuring: 1 werkdag. Als enkel de assistentie bij een 
conformiteitskeuring nodig is, kan dit ook via een oproep besteld worden. 

 
De procedures van toepassing op de tussenkomsten worden in II.A.5 in detail besproken. 

Art. 118 Leveringsmodaliteiten 
5. Gelijktijdig uit te voeren werken  
De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat de afdeling Verkeer, Wegsystemen en 
Telematica, in voorkomend geval, wenst gebruik te maken van de werfopstelling van derden (bv. van 
de territoriale wegenafdelingen Wegen en Verkeer) om gelijktijdig: 

• wachtbuizen te laten plaatsen; 
• kabels te laten plaatsen, verplaatsen of ingraven; 
• kasten en/of palen te plaatsen, verwijderen, verplaatsen, aansluiten of afkoppelen; 
• elektronische detectielussen in het wegdek te laten plaatsen.  

De opdrachtnemer moet zodra de planning en ligging van die werfopstellingen van de territoriale 
wegenafdelingen gekend zijn, alle maatregelen treffen om een vlotte coördinatie te verwezenlijken met 
de aannemer van die werfopstelling. 
 
De leveringen worden verleend op verschillende locaties in Vlaanderen. De lijst van alle huidige 
camera’s en palen en hun locatie bij de aanvang van het contract is indicatief als bijlages toegevoegd 
aan dit bestek. 

Art. 123 Vertragingsboete 
Onder oorspronkelijk opdrachtbedrag wordt verstaan: het totale bedrag, na de afrekening, van het 
betrokken dienstbevel.  
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II. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN  

A. Algemeenheden 
 
Onderhavige opdracht bestaat uit volgende percelen: 
- perceel 1: de heden reeds in gebruik zijnde onbemande verkeerscamera’s en hun uitleesapparatuur 
van het type “Gatsometer” eigendom van de aanbesteder; 
- perceel 2: leveren, plaatsen en onderhouden van nieuwe, digitale roodlicht- en snelheidscamera’s 
met mogelijkheid tot ANPR-functionaliteit die zoveel mogelijk compatibel zijn met de bestaande Gatso-
flitspalen op basis van lussen; 
- perceel 3: leveren, plaatsen en onderhouden van nieuwe, lusloze buiteninstallaties voor roodlicht- en 
snelheidscontrole en hun bijhorende camera’s met mogelijkheid tot ANPR-functionaliteit. 
 
Alle leveringen en werken in het kader van dit contract dienen te allen tijde conform de betrokken 
modelgoedkeuringen en bijhorende voorschriften en handboeken van de producenten te gebeuren. 
De opdrachtnemer draagt hiervoor de volle verantwoordelijkheid. Enkel door de producent 
gecertificeerd personeel van de opdrachtnemer mag herstellingen uitvoeren aan de camera’s en de 
buiteninstallaties. 
 

 Perceel 1 1.

1.1 Camera’s 
De Vlaamse Overheid heeft in de voorbije 20 jaar camera’s aangekocht en ter beschikking gesteld 
aan de politie om ze in te zetten in de flitspalen opgesteld langs gewest- en snelwegen. Deze 
camera’s kunnen onderverdeeld worden in 2 types, namelijk deze waarbij de meting gebeurt op basis 
van inductieve lussen in het wegdek (luscamera) en deze waar de meting gebeurt met behulp van een 
Doppler RADAR (radarcamera). Binnen deze onderverdeling is er dan telkens een analoog toestel 
(met natte film) en een digitaal toestel (overtredingen worden opgeslagen op een usb-stick). Een 
indicatief overzicht van deze camera’s is terug te vinden in bijlage 1. Zoals eerder vermeld, is het de 
bedoeling van de aanbesteder om het gebruik van de analoge camera’s te laten uitdoven tijdens de 
looptijd van dit contract. 
 
Zoals eerder beschreven, bevinden een aantal GTC-camera’s (digitale camera’s op basis van lussen) 
zich vast in de flitspalen op de autosnelwegen. Indien een defect optreedt aan één van deze camera’s 
en dit enkel verholpen kan worden door de camera uit de paal te halen, dan moet dit gebeuren aan de 
hand van botsabsorbeerders. Het onderhavige bestek perceel 1 voorziet niet in botsabsorbeerders 
maar hiervoor kan beroep gedaan worden op het huidige bestek van het onderhoud van de 
buiteninstallaties of op enige andere opdracht van de aanbesteder, waar deze wel voorzien zijn. In het 
kader van minder hinder gebeuren interventies aan camera’s op autosnelwegen enkel ’s nachts; voor 
interventies aan camera’s in tunnels wordt gebruik gemaakt van de periodieke tunnelsluitingen. 
Indien bij het herstel van een GTC-camera op een autosnelweg blijkt dat het defect te wijten is aan 
een fout van de opdrachtnemer van het onderhavige bestek, dan zullen de volledige kosten (inclusief 
botsabsorbeerders) voor de oproep aan de opdrachtnemer van het bestek waarop de aanbesteder 
botsabsorbeerders geregeld heeft, door de opdrachtnemer van het onderhavige bestek gedragen 
worden. Uiteraard zal de opdrachtnemer van het onderhavige bestek ook geen recht hebben op 
vergoeding voor de oproep op zich aangezien het defect te wijten is aan een fout van zijn kant. Indien 
het defect niet te wijten is aan de opdrachtnemer van het onderhavige bestek, dan zullen de kosten 
voor de oproep aan de opdrachtnemer van het bestek waarop de aanbesteder botsabsorbeerders 
geregeld heeft, door de aanbesteder gedragen worden. 
 
Het beheer van alle camera’s aan de hand van een databank en aan de hand van ABBAMelda/EM-
Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun eventuele opvolger(s) maakt eveneens deel uit van perceel 1. 
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Via perceel 1 kunnen ook nieuwe digitale roodlicht- en snelheidscamera’s aangekocht worden. Dit 
betreft een nieuwe digitale camera die onmiddellijk (plug and play) gebruikt kan worden in de plaats 
van een huidige Gatso GTC-camera in de huidige Gatso-palen op basis van lussen en die minimaal 
dezelfde functionaliteiten als de huidige Gatso GTC-camera’s heeft. De post voor de aankoop van de 
camera is inclusief de eerste ijk van de camera, die dus volledig ten laste van de opdrachtnemer is. 

1.1.1 Luscamera’s 
Van de luscamera’s zijn er 2 types in gebruik: 

• GATSO RLC36MSG-2D-MC-B 
 Dit is de oudere generatie analoge roodlicht- en snelheidscamera’s, waarbij 

de fotografische opname gebeurt op een “natte film”. De overtredingsdata 
kunnen worden opgeslagen op een uitneembare geheugenkaart (type 
BS128G1-C).  

 De camera’s van dit type variëren in leeftijd van 13 tot 19 jaar bij aanvang van 
dit bestek. Zoals eerder aangehaald, is het de bedoeling van de aanbesteder 
om het gebruik van deze camera’s uit te laten doven tijdens de looptijd van 
het onderhavige contract. 

• GATSO GTC-GS11 
 Dit is de digitale roodlicht- en snelheidscamera, uitgerust met een digitale 

beeldopname en dataopslag en een bedieningstoestel (GUI). 
 De camera’s van dit type zijn maximaal 13 jaar oud bij aanvang van dit 

bestek. 
 

Beide camera’s worden ingezet in meerdere identieke palen. De beherende politiedienst beschikt 
typisch over 1 toestel per 4 palen, waarbij door middel van een rotatiesysteem de camera’s worden 
ingezet in de verschillende palen. De paal is identiek voor een analoge of digitale camera, dus de 1 op 
4 verhouding is wat de camera’s betreft de som van beide types camera’s ten opzichte van het totaal 
aantal palen van het type Gatso op basis van lussen in een politiezone. Voor het gebruik van een 
digitale camera zijn twee adaptorkabels nodig. Politiezones die beschikken over digitale camera’s op 
basis van lussen, beschikken ten minste per digitale camera over zo een set van adaptorkabels zodat 
zij deze digitale camera in al hun palen op basis van lussen kunnen gebruiken. 
In afspraak met de betrokken politiezone kan een camera voor onderhoud of herstelling in de kantoren 
van de politie opgehaald worden. Bij de startvergadering maakt de aanbesteder een lijst van 
contactgegevens bij de verschillende politiezones over aan de opdrachtnemer. 
 
Enkele digitale camera’s worden vast ingezet (1 toestel per paal) in palen op snelwegen. Bij 1.1.3 
hieronder wordt het systeem voor deze camera’s uitgelegd. 
 
Op datum van aanvang van dit contract worden de onderhoudswerkzaamheden van de 
buiteninstallaties uitgevoerd door Cofely Fabricom NV, gevestigd te Aartselaar. Tijdens de looptijd van 
dit contract kan een nieuw contract worden afgesloten voor het onderhoud van de buiteninstallaties, 
desgevallend met een andere partij. Het afsluiten van een nieuw contract met eventueel een andere 
partij kan geen aanleiding geven tot het aanrekenen van enige meerprijs in het onderhavige bestek. 

1.1.2 Radarcamera’s 
Van de radarcamera’s zijn er 2 types: 

• GATSO FIP RADAR 24C/AUS/2P 
 Dit is de oudere generatie analoge radarsnelheidscamera, waarbij de 

fotografische opname gebeurt op een “natte film”. De overtredingsdata 
kunnen worden opgeslagen op een uitneembare geheugenkaart. 

 De camera’s van dit type variëren in leeftijd van 13 tot 18 jaar bij aanvang van 
dit bestek. Zoals eerder aangehaald, is het de bedoeling van de aanbesteder 
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om het gebruik van deze camera’s uit te laten doven tijdens de looptijd van 
het onderhavige contract. 

• GATSO Rack/RS-GS11/2P 
 Dit is de nieuwe generatie radarsnelheidscamera, uitgerust met een digitale 

beeldopname en dataopslag. Bij aanvang van dit contract heeft de 
aanbesteder slechts 1 toestel van dit type in haar eigendom (bouwjaar 2012). 

 
In tegenstelling tot de luscamera’s, kunnen analoge en digitale radarcamera’s niet in dezelfde paal 
gebruikt worden, dit zijn twee verschillende types palen. Ook een “radarpaal” en een “luspaal” 
verschillen onderling. De beherende politiedienst beschikt ook voor de radarcamera’s typisch over 1 
toestel per 4 palen, waarbij door middel van een rotatiesysteem de camera’s worden ingezet in de 
verschillende palen. In afspraak met de betrokken politiezone kan een camera voor onderhoud of 
herstelling in de kantoren van de politie opgehaald worden. Bij de startvergadering maakt de 
aanbesteder een lijst van contactgegevens bij de verschillende politiezones over aan de 
opdrachtnemer. 
 
Op datum van aanvang van dit contract worden de onderhoudswerkzaamheden van de 
buiteninstallaties uitgevoerd door Cofely Fabricom NV, gevestigd te Aartselaar. Tijdens de looptijd van 
dit contract kan een nieuw contract worden afgesloten voor het onderhoud van de buiteninstallaties, 
desgevallend met een andere partij. Het afsluiten van een nieuw contract met eventueel een andere 
partij kan geen aanleiding geven tot het aanrekenen van enige meerprijs in het onderhavige bestek. 

1.1.3 Preventief onderhoud 
Het deel rond preventief onderhoud na een oproep voor een camera wordt verderop beschreven 
onder II.A.5. Hieronder volgen specifieke zaken voor perceel 1. 
 
De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd om bij een preventief onderhoud van een GTC-
camera steeds na te gaan of het intern geheugen van de camera leeg is. Indien dit niet het geval is, 
zal de camera ook geen overtredingen meer op de usb-stick wegschrijven. Indien het geheugen van 
de camera niet leeg is, zal de opdrachtnemer contact opnemen met de betrokken politiezone, met de 
vraag of de opdrachtnemer het geheugen mag legen. Enkel bij de expliciete toestemming van de 
betrokken politiezone, mag de opdrachtnemer zelf het intern geheugen van de GTC leeg maken. 
 
Instellingen van camera’s 
De digitale camera’s kunnen geconnecteerd worden op een IP-netwerk, om vaststellingen door te 
sturen naar een verwerkingscentrum, maar ook om de instellingen van het toestel vanop afstand te 
wijzigen (bv. voor koppeling met dynamische verkeersborden). Dit geldt onder meer voor de 
opstellingen op snelwegen. Het connecteren van de camera’s gebeurt op basis van een IP-adres 
(eigen aan de locatie van de buiteninstallatie) ingesteld op het toestel. Bij of na een onderhoud en/of 
ijking dient dit IP-adres en alle andere instellingen noodzakelijk voor het gebruik op de gewenste 
locatie, in het toestel ingesteld te worden opdat het opnieuw via het netwerk bediend kan worden. 
Aangezien bij het preventieve onderhoud van flitspalen op autosnelwegen meestal niet dezelfde 
camera op dezelfde locatie teruggeplaatst wordt, kunnen het IP-adres en de andere instellingen, die 
ingesteld moeten worden, verschillen al naargelang de situatie. De aanbesteder geeft op voorhand 
mee op welke locatie een camera terecht zal komen. Indien dit niet gebeurd is, moet de 
opdrachtnemer contact opnemen met de aanbesteder om deze locatie te weten te komen. De 
(her)instelling van de locatie en de andere instellingen in hetzelfde of vervangende toestel maakt deel 
uit van het onderhoud, is aldus een last van de aanneming en wordt niet afzonderlijk vergoed. Indien 
een politiezone gebruik maakt van zelf ingestelde sjablonen, dient de opdrachtnemer ervoor te zorgen 
dat deze sjablonen ook na het onderhoud en/of ijking op de camera (terug) ingesteld staan. Ook dit 
maakt deel uit van het onderhoud en wordt niet afzonderlijk vergoed. 
In uitzonderlijke gevallen kan de aanbesteder vragen aan de opdrachtnemer om bepaalde IP-
instellingen of sjablonen te programmeren in een camera op stock. Dit wordt vergoed aan de hand 
van de post “IP-instellingen en/of sjablonen correct zetten van een camera op stock”. 
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Bij aanvang van het contract zullen de IP-adressen van de verschillende locaties door het bestuur 
beschikbaar worden gesteld aan de opdrachtnemer. 
 
Preventief onderhoud van de camera’s op autosnelwegen 
Voor de camera’s op de autosnelwegen heeft de aanbesteder een werkwijze ontwikkeld om er voor te 
zorgen dat deze bij het preventieve onderhoud van de buiteninstallaties op autosnelwegen 
onmiddellijk gewisseld kunnen worden door een andere geijkte camera indien nodig. Er kan geen 
enkele meerprijs aangerekend worden voor het preventieve onderhoud van een toestel dat gebruikt 
wordt op de autosnelwegen in vergelijking met een toestel dat gebruikt wordt op andere 
gewestwegen. 
De werkwijze bestaat er in dat de aanbesteder concrete afspraken heeft gemaakt met (op heden) zes 
politiezones dat zij hun GTC onmiddellijk ter beschikking van de aanbesteder stellen op diens vraag. 
Deze camera’s worden dan eventueel door de opdrachtnemer onderhouden (al naargelang de 
aanbesteder dit al dan niet vraagt via een oproep), door de keuringsinstantie geijkt en bij het 
preventieve onderhoud van de flitspalen op de autosnelwegen in de palen geplaatst waaruit een 
andere camera gehaald wordt. Er zijn meer dan zes camera’s in flitspalen op autosnelwegen, maar 
niet alle flitspalen worden op hetzelfde moment preventief onderhouden waardoor zes camera’s 
volstaan. Wanneer het preventieve onderhoud van de flitspalen op de autosnelwegen gepland staat, 
zal de aanbesteder de nodige afspraken maken met alle betrokken partijen. 

1.1.4 Correctief onderhoud 
Ook correctieve tussenkomsten maken deel uit van dit contract. Twee types van tussenkomsten zijn 
mogelijk: 

• Defecten / correctief onderhoud 
 Tussenkomsten voor deze defecten worden vergoed via de maandelijkse 

betalingsaanvragen. Als defecten worden aanzien alle tussenkomsten in 
gevolge een bij het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum geregistreerde 
melding, uitgesloten deze ten gevolge van vandalisme, overmacht of 
onoordeelkundig gebruik (bv. door politiezones). Deze uitgesloten 
tussenkomsten worden aanzien als averijen. 

• Averijen 
 De procedures van toepassing op deze tussenkomsten worden in II.A.5 in 

detail besproken. 
 
De filmcassettes (zowel grote als kleine filmen) horende bij de camera’s met natte film (RLC en 
analoge radars) maken integraal deel uit van dit contract als zijnde een deel van de camera’s en 
moeten dus ook hersteld worden. 
 
Er kan ook assistentie ter plaatse bij de politiezone gegeven worden. Deze assistentie is bedoeld voor 
politiezones waar problemen blijven opduiken zonder duidelijke verklaring. Vaak is het dan wenselijk 
dat de opdrachtnemer even ter plaatse gaat en met de betrokken politiezone de problemen overloopt. 
Het transport voor deze assistentie en de werkuren worden afzonderlijk vergoed. 

1.2 Uitleestoestellen 
De Vlaamse Overheid stelde uitleesapparatuur voor de verwerking en uitlezing van de analoge 
camera’s ter beschikking van de politiezones. Het betreft ruim 100 sets uitleesapparatuur, allen van 
het type GatsoView-CCD aangekocht tussen juni 2002 en mei 2004. Een indicatieve lijst van deze 
uitleestoestellen met hun locatie bevindt zich in bijlage 2. Zoals eerder vermeld, is het de bedoeling 
van de aanbesteder om het gebruik van de analoge camera’s en dus ook van de analoge 
uitleesapparatuur te laten uitdoven tijdens de looptijd van het onderhavige contract. 
Het correctief onderhoud van de analoge uitleesapparatuur zal aldus slechts in uitzonderlijke gevallen 
besteld worden. 
Bij de digitale GTC-camera’s heeft de aanbesteder digitale GUI’s (Graphical User Interface) aan de 
politiezones uitgedeeld. Een indicatieve lijst van deze uitleestoestellen met hun locatie bevindt zich in 
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bijlage 2. De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat er op heden meer GUI’s in gebruik 
zijn bij de lokale politiezones dan degene opgelijst in bijlage 2. De aanbesteder heeft hier geen 
volledig zicht meer op. 
Het correctief onderhoud van alle GUI’s die eigendom zijn van de aanbesteder en in gebruik zijn bij de 
lokale politiezones, behoort tot deze opdracht. Het is de taak van de opdrachtnemer om de 
aanbesteder te verwittigen welke GUI’s zich bij de lokale politiezones bevinden. Zo kan de 
aanbesteder zijn lijst met GUI’s opnieuw up to date maken. 

1.2.1 Preventief onderhoud 
Het preventieve onderhoud van de uitleestoestellen maakt geen deel uit van deze opdracht. 

1.2.2 Correctief onderhoud 
Correctieve tussenkomsten voor uitleesapparatuur maken wel deel uit van dit contract. Twee types 
van tussenkomsten zijn mogelijk: 

• Defecten 
 Tussenkomsten voor defecten worden vergoed via de maandelijkse 

betalingsaanvragen. Als defecten worden aanzien alle tussenkomsten in 
gevolge een bij het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum geregistreerde 
melding, uitgesloten deze ten gevolge van vandalisme, overmacht of 
onoordeelkundig gebruik (bv. door politiezones). Deze uitgesloten 
tussenkomsten worden aanzien als averijen. 

• Averijen 
 De procedures van toepassing op deze tussenkomsten worden in II.A.5 

verderop in detail besproken. 

 Perceel 2  2.
Op heden heeft de aanbesteder zowel analoge als digitale roodlicht- en snelheidscamera’s op basis 
van inductieve lussen in het wegdek in gebruik. Het gebruik van de analoge camera’s wordt in de loop 
van dit contract definitief stopgezet. Ter vervanging van deze camera’s omvat perceel 2 het leveren, 
plaatsen en onderhouden van nieuwe, digitale roodlicht- en snelheidscamera’s met mogelijkheid tot 
ANPR-functionaliteit die zo veel mogelijk compatibel zijn met de bestaande Gatso-flitspalen op basis 
van lussen. Er kunnen in perceel 2 ook nieuwe flitspalen geplaatst worden. 
Deze camera’s moeten ten minste en cumulatief voldoen aan de volgende vereisten en beschikken 
over de volgende functionaliteiten: 

• registratie van roodlichtnegatie; 
• registratie van snelheidsovertredingen waarbij de snelheid vrij aanpasbaar is door de 

politiezone; 
• de registratie van roodlichtnegatie en van snelheidsovertredingen moet volledig offline kunnen 

gebeuren als standalonetoepassing, zonder enig dataverbruik, met gebruik van een digitale 
drager om de registraties op te slaan; 

• de camera moet een aansluiting hebben voor de digitale drager uit het vorig puntje alsook een 
utp-connectie; 

• minimale eisen aan het ANPR-captatiesysteem zoals beschreven in deel II.A.4; 
• de gemaakte foto’s moeten te allen tijde duidelijk zijn. Zo moeten de beelden toelaten om 

minstens de nummerplaat en het type van het voertuig en eventueel het merk en model onder 
alle omstandigheden (ook ’s nachts) te herkennen; 

• vandalismebestendige behuizing of andere voorziening die de camera tegen vandalisme 
beschermt; 

• per installatie mag er maximaal 1 voedingskast of voetpadkast en 1 router voor die installatie 
voorzien worden. Als installatie wordt gezien: ofwel een alleenstaande flitspaal die enkel en 
alleen op snelheid bewaakt ofwel een geheel kruispunt inclusief alle flitspalen, ongeacht 
hoeveel dit er zijn; 

• het aanbieden van zowel de ANPR-registraties als de verkeershandhavingsregistraties aan 
hetzij CBS/AMS van de Federale politie hetzij de lokale BackOffice van de betrokken 
politiezone. In dit kader is het ook van groot belang dat de inschrijver na gunning de nodige 
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acties zal ondernemen om de koppeling hetzij met het CBS/AMS of met de lokale BackOffice 
te kunnen realiseren. Alle maatregelen en acties die ondernomen dienen te worden om deze 
koppeling tot een goed einde te brengen zijn een last van de aanneming en worden niet 
afzonderlijk vergoed. 

 
Waar in dit bestek gesproken wordt over een “plug and play”-oplossing voor perceel 2, wordt dit 
telkens bedoeld als volgt: de inschrijver behoudt de huidige Gatso-opstelling volledig (paal, behuizing, 
lussen in het wegdek) en voorziet enkel een nieuwe camera die simpelweg in de huidige behuizing 
geplaatst kan worden en waarmee aldus onmiddellijk aan de slag gegaan kan worden. Indien niet alle 
componenten van de huidige Gatso-opstelling (paal, behuizing, lussen in het wegdek) behouden 
blijven in de werking van de paal, wordt niet van een “plug and play”-oplossing gesproken. 
Het enige wat bij een “plug and play”-oplossing gevraagd wordt aan de inschrijver, is dat hij de huidige 
behuizing aanpast zodat er geen adaptorkabels meer nodig zijn voor het gebruik van een bestaande 
GTC-camera in de behuizing (zie verder) en ook de nieuwe conformiteitskeuring voor de paal is 
eventueel (exclusieve keuze van de aanbesteder) ten laste van de opdrachtnemer. 
 
Voor een beschrijving van de huidige Gatso-buiteninstallaties, zie II.B hoofdstuk 40 deel 7. 
 
Indien de inschrijver inschrijft met een “plug and play”-oplossing, wordt hij op het volgende gewezen: 
uit de bestaande analoge camera’s op basis van lussen (GATSO – RLC-camera’s) kunnen de 
detectoren gerecupereerd worden om te hergebruiken in de door de inschrijver nieuw aangeboden 
camera’s indien deze van het merk Gatso zijn. De aanbesteder heeft op dit ogenblik enkele 
detectoren op stock liggen die hiervoor gebruikt kunnen worden. Tevens kan de aanbesteder vragen 
om de detectoren uit de bestaande RLC-camera’s te halen om te hergebruiken. 
Hiertoe worden twee posten voorzien: 
- post 6: recupereren van de detectoren uit een bestaande Gatso-RLC-camera 
- post 7: minprijs op posten 3 of 4 voor het hergebruik van de detectoren uit een bestaande Gatso-
RLC-camera 
 
Het staat de inschrijver vrij om de volledige huidige Gatso-opstelling te hergebruiken en aldus een 
“plug and play”-camera als oplossing te voorzien die onmiddellijk in de huidige behuizing op de 
huidige palen met de huidige lussen kan werken, dan wel om bepaalde delen van de huidige 
opstelling te hergebruiken en/of andere af te breken en/of zaken toe te voegen, dan wel om de 
volledige huidige opstelling af te breken en een volledig nieuw systeem te plaatsen. 
 
Indien de inschrijver geen “plug and play”-oplossing voorziet, is hij verplicht: 

• om het klemmenblok van de huidige paal te vervangen door een nieuw; 
• om de buiteninstallatie één en dezelfde kleur te geven, namelijk die van de behouden delen 

van de huidige opstelling. Als de volledige huidige opstelling wordt afgebroken en een volledig 
nieuwe opstelling wordt gebouwd, geldt dit uiteraard niet; 

• om de veiligheid van de buiteninstallatie te allen tijde en specifiek bij het openen van de palen 
te garanderen en dit door het controleren en indien nodig aanpassen van de gebruikte 
tegengewichten; 

• om het preventieve onderhoud van de buiteninstallatie te voorzien. 
 
In het geval dat de inschrijver geen “plug and play”-oplossing voorziet, zullen alle kosten voor de 
aanpassing van de buiteninstallatie vallen onder de posten “Ombouw, voor gebruik met de digitale 
camera uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal op basis van lussen die 1 of 2 rijstroken bewaakte” of 
“Ombouw, voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal op basis van 
lussen die 3 of 4 rijstroken bewaakte”. Dit omvat (indicatieve opsomming, niet-limitatief) de afbraak 
van sommige delen van of de gehele huidige opstelling, het eventuele leveren en plaatsen van een 
nieuwe paal en behuizing, het eventuele schilderen van de paal, het eventuele aanpassen van de 
tegengewichten, het eventuele vervangen van het klemmenblok, het eventuele af en terug aan laten 
sluiten van de voeding van de buiteninstallatie door Fluvius, het laten uitvoeren van een elektrische 



   

 
90 

 
 

keuring, en alle andere nodige handelingen om tot een afgewerkt eindresultaat te komen, zijnde een 
volledig bruikbare buiteninstallatie waar enkel nog een camera dient in geplaatst te worden. 
Kortom, via de posten “Ombouw, voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-
flitspaal op basis van lussen die 1 of 2 rijstroken bewaakte” of “Ombouw, voor gebruik met de digitale 
camera uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal op basis van lussen die 3 of 4 rijstroken bewaakte”, 
krijgt de opdrachtnemer de mogelijkheid om de huidige opstelling volledig “om te bouwen” naar zijn 
oplossing of om de huidige opstelling af te breken en te vervangen door zijn oplossing. Ook indien de 
opdrachtnemer 1 bestaande Gatso-paal vervangt door meerdere van zijn eigen palen (bijvoorbeeld 
omdat de nieuwe camera minder rijstroken kan bewaken dan een Gatso-camera), zijn in deze post 
alle kosten voor het afbreken van de Gatso-paal en het plaatsen en in werking brengen van de nieuwe 
palen inbegrepen. 
Om de inschrijvers een idee te geven hoeveel rijstroken de huidige Gatso-palen op basis van lussen 
bewaken en hoeveel palen er per site opgesteld staan, hieronder een overzicht in tabelvorm. De tabel 
geeft weer hoeveel van de huidige Gatso-palen op basis van lussen 1 rijstrook bewaken (167 palen), 
hoeveel 2 (521 palen), … Tevens kan in de tabel gelezen worden hoeveel sites bestaan uit 1 paal 
(499-412=87 sites), hoeveel uit 2 (412-93=319 sites), … Voor de sites die bestaan uit 1 paal, is dit de 
som van de zuivere snelheidscamera’s die niet aan een kruispunt opgesteld staan en enkel de 
snelheid controleren en van de roodlicht- en snelheidscamera’s aan kruispunten waar slechts 1 paal 
opgesteld staat. 

 
1ste paal 2de paal 3de paal 4de paal 5de paal 6de paal 7de paal 8ste paal Eindtotaal 

1 rijstrook 71 66 4 25 1 0 0 0 167 
2 rijstroken 235 194 49 27 10 4 1 1 521 
3 rijstroken 190 151 39 33 2 1 2 0 418 
4 rijstroken 3 1 1 1 0 0 0 0 6 
Eindtotaal 499 412 93 86 13 5 3 1 1112 

Figuur 1: tabel met overzicht van huidige Gatso-palen 
 
Hierna kan het preventieve en correctieve onderhoud van de vernieuwde of volledige nieuwe 
buiteninstallatie aanvatten. Na aanpassing begint de waarborgperiode te lopen. 
De waarborgperiode moet minimaal twee jaar bedragen. Deze waarborg is van toepassing op de 
camera en indien de inschrijver geen “plug and play”-oplossing voorziet, ook op de buiteninstallatie. 
Het staat de inschrijvers vrij meer waarborg aan te bieden. Dit weerspiegelt zich in de gunningscriteria 
(zie eerder). 
 
Zoals eerder beschreven beschikken politiezones die één of meerdere GTC’s ter beschikking hebben, 
over een set van adaptorkabels om deze digitale GTC’s ook in dezelfde palen als de analoge RLC’s te 
kunnen laten werken. Als een inschrijver gebruik maakt van de huidige behuizing, dan is hij verplicht 
om er voor te zorgen dat de huidige behuizing wordt aangepast zodat er geen adaptorkabels meer 
nodig zijn voor het gebruik van de GTC. Deze werkzaamheden vallen onder de posten “Ombouw, 
voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal op basis van lussen die 1 
of 2 rijstroken bewaakte” of “Ombouw, voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een 
Gatso-flitspaal op basis van lussen die 3 of 4 rijstroken bewaakte”. 
 
Aangezien de aanbesteder vrij snel wil overgaan tot het plaatsen en gebruiken van de nieuwe 
camera’s, is de benodigde tijd om de nieuwe camera’s te installeren een belangrijk gegeven. Dit 
weerspiegelt zich in de gunningscriteria. 
 
Uiteraard dient de camera waarmee de inschrijver zijn offerte opmaakt, over een geldige Belgische 
modelgoedkeuring te beschikken en dit uiterlijk 45 kalenderdagen na de uiterste indieningsdatum van 
de offertes. Oplossingen zonder geldige Belgische modelgoedkeuring na deze termijn zullen 
substantieel onregelmatig verklaard worden. 
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Het beheer van alle camera’s en van de buiteninstallaties aan de hand van een databank en aan de 
hand van ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun eventuele opvolger(s) maakt 
eveneens deel uit van perceel 2. Enkel indien de inschrijver een volledige “plug and play”-oplossing 
voorziet, valt het beheer van de buiteninstallaties aan de hand van een databank en aan de hand van 
ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun eventuele opvolger(s) niet onder dit contract. 
 
De inschrijver voorziet een gedetailleerde omschrijving van zijn plan van aanpak omtrent perceel 2 in 
bijlage 10 van zijn offerte. Hierin moet duidelijk opgenomen zijn welke planning de inschrijver voorziet 
voor het vervangen van de analoge RLC’s en het compatibel maken van de huidige Gatso-
opstellingen om met de aangeboden camera’s te werken. Indien de inschrijver geen “plug and play”-
oplossing voorziet, moet in deze bijlage in detail uiteengezet worden hoe de afbraak van de huidige 
buiteninstallatie en opbouw naar de nieuwe buiteninstallatie in zijn werk zal gaan. 
De technische details van de voorgestelde oplossing dienen voorzien te worden in bijlage 8 van de 
offerte. Hierin moeten zeker de installatie- en gebruikershandleiding van de camera teruggevonden 
worden. Er moet ook duidelijk uiteengezet worden hoe het systeem werkt om overtredingen en 
passanten te registreren. 
De onderhoudsdraaiboeken voor preventief en correctief onderhoud van de camera en, indien de 
inschrijver geen “plug and play”-oplossing voorziet, de onderhoudsdraaiboeken voor preventief en 
correctief onderhoud van de buiteninstallatie dienen voorzien te worden in bijlage 8 van de offerte. 
 
Zowel de “plug and play”-oplossing als elke andere oplossing zal een nieuwe conformiteitskeuring van 
de buiteninstallatie en een eerste ijk van de nieuwe camera met zich meebrengen. 
De kost van de eerste ijk van elke nieuwe camera is ten laste van de opdrachtnemer en wordt niet 
afzonderlijk vergoed. De opdrachtnemer staat ook in voor de gehele logistieke organisatie van deze 
eerste ijk (contacten met de keuringsinstantie, camera naar de keuringsinstantie brengen,…). 
De conformiteitskeuring van de buiteninstallatie kan ofwel via het onderhavige bestek, ofwel via het 
bestek dat de aanbesteder lopen heeft met het Belgisch Meetinstituut, verder afgekort als BMI, 
gebeuren. Tijdens de looptijd van dit contract kan een nieuw contract worden afgesloten voor de 
ijkingen, desgevallend met een andere partij. Het afsluiten van een nieuw contract met eventueel een 
andere partij kan geen aanleiding geven tot het aanrekenen van enige meerprijs in het onderhavige 
contract. 
Het is de exclusieve keuze van de aanbesteder of hij de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie 
via het onderhavige bestek, dan wel via het bestek met het BMI laat gebeuren. Indien de 
conformiteitskeuring gebeurt via het bestek met het BMI, is er geen enkele kost voor de 
conformiteitskeuring voor de opdrachtnemer van het onderhavige bestek. Eventuele extra 
keuringskosten ingevolge een foutieve of onvolledige uitvoering van de installatie door de 
opdrachtnemer, zijn wel ten laste van de opdrachtnemer van het onderhavige bestek. 
Indien de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie via het onderhavige bestek verloopt, staat de 
opdrachtnemer ook in voor de gehele logistieke organisatie van deze keuring (contacten met de 
keuringsinstantie, assistentie bij de conformiteitskeuring, transport,…). In de post voor de 
conformiteitskeuring zitten dan ook alle kosten vervat die te maken kunnen hebben met deze 
conformiteitskeuring. Indien de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie via het onderhavige 
bestek verloopt, kan dan ook enkel en alleen de post voor de conformiteitskeuring gevorderd worden. 
 
Voor perceel 2 wil de aanbesteder zeer duidelijk maken dat, indien de inschrijver de palen en/of 
camera’s die de aanbesteder vraagt te vervangen/aan te passen, niet één op één kan vervangen qua 
aantal maar hiervoor meerdere palen en/of camera’s nodig heeft omdat de door de inschrijver 
aangeboden camera niet alle rijstroken kan bewaken die de te vervangen/aan te passen camera en/of 
paal bewaakt, alle eenheidsprijzen van alle posten rond deze te vervangen/aan te passen palen en/of 
camera’s betrekking hebben op het totaal aantal palen en/of camera’s dat in de plaats van de 
vervangen paal en/of camera gekomen is. 
Dit is eveneens van toepassing op nieuw te realiseren situaties. Indien de inschrijver voor een nieuw 
te realiseren paal die maximaal 4 rijstroken bewaakt, meer dan 1 paal en 1 camera nodig heeft, 
hebben alle eenheidsprijzen van alle posten rond deze te realiseren situatie betrekking op het totaal 
aantal palen en camera’s die geplaatst moeten worden. 
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Dit wordt verder in II.C geduid aan de hand van enkele voorbeelden. 

2.1 Preventief onderhoud 
De delen rond preventief onderhoud na een oproep voor een camera en preventief onderhoud van 
een buiteninstallatie worden verderop beschreven onder II.A.5. Hieronder volgen specifieke zaken 
voor perceel 2. 
 
Er wordt geen preventief onderhoud van de camera’s voorzien (ook niet na de waarborgperiode) maar 
dit kan in uitzonderlijke gevallen wel gevraagd worden via een oproep. 
 
Enkel indien de inschrijver een volledige “plug and play”-oplossing voorziet, valt het preventieve 
onderhoud van de buiteninstallaties niet onder dit contract. 
 
Indien een inschrijver geen “plug and play”-oplossing voorziet, dan dient hij ook te voorzien in het 
preventieve onderhoud van de buiteninstallatie. Er dient minimaal 1 preventief onderhoud te gebeuren 
per contractjaar. Meer mag ook, maar er wordt slechts 1 preventief onderhoud per buiteninstallatie per 
contractjaar vergoed. Tijdens de waarborgperiode wordt het preventief onderhoud van de 
buiteninstallatie niet vergoed maar dit moet wel verplicht uitgevoerd worden. 
 
Het preventieve onderhoud van de buiteninstallatie omvat (indicatieve opsomming, niet-limitatief): 

• nazicht van de goede werking van de buiteninstallatie 
• smeren van de bewegende delen 
• nazicht van het klemmenblok op oxidatie 
• nazicht van de behuizing van de camera 

 
Onder II.A.1.1.3 staat het volgende te lezen: 
Instellingen van camera’s 
De digitale camera’s kunnen geconnecteerd worden op een IP-netwerk, om vaststellingen door te 
sturen naar een verwerkingscentrum, maar ook om de instellingen van het toestel vanop afstand te 
wijzigen (bv. voor koppeling met dynamische verkeersborden). Dit geldt onder meer voor de 
opstellingen op snelwegen. Het connecteren van de camera’s gebeurt op basis van een IP-adres 
(eigen aan de locatie van de buiteninstallatie) ingesteld op het toestel. Bij of na een onderhoud en/of 
ijking dient dit IP-adres en alle andere instellingen noodzakelijk voor het gebruik op de gewenste 
locatie, in het toestel ingesteld te worden opdat het opnieuw via het netwerk bediend kan worden. 
Aangezien bij het preventieve onderhoud van flitspalen op autosnelwegen meestal niet dezelfde 
camera op dezelfde locatie teruggeplaatst wordt, kunnen het IP-adres en de andere instellingen, die 
ingesteld moeten worden, verschillen al naargelang de situatie. De aanbesteder geeft op voorhand 
mee op welke locatie een camera terecht zal komen. Indien dit niet gebeurd is, moet de 
opdrachtnemer contact opnemen met de aanbesteder om deze locatie te weten te komen. De 
(her)instelling van de locatie en de andere instellingen in hetzelfde of vervangende toestel maakt deel 
uit van het onderhoud, is aldus een last van de aanneming en wordt niet afzonderlijk vergoed. Indien 
een politiezone gebruik maakt van zelf ingestelde sjablonen, dient de opdrachtnemer ervoor te zorgen 
dat deze sjablonen ook na het onderhoud en/of ijking op de camera (terug) ingesteld staan. Ook dit 
maakt deel uit van het onderhoud en wordt niet afzonderlijk vergoed. 
In uitzonderlijke gevallen kan de aanbesteder vragen aan de opdrachtnemer om bepaalde IP-
instellingen of sjablonen te programmeren in een camera op stock. Dit wordt vergoed aan de hand 
van de post “IP-instellingen en/of sjablonen correct zetten van een camera op stock”. 
Bij aanvang van het contract zullen de IP-adressen van de verschillende locaties door het bestuur 
beschikbaar worden gesteld aan de opdrachtnemer. 
 
De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat, indien de nieuwe camera’s uit percelen 2 en 
3 eveneens geconnecteerd kunnen worden op een IP-netwerk en/of gebruik kunnen maken van door 
de politiezone zelf in te stellen sjablonen, deze bepalingen uit II.A.1.1.3 ook op percelen 2 en 3 van 
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toepassing zijn én dat de inschrijver verplicht is om in bijlage 8 van zijn offerte aan te geven op welke 
manier dit verloopt bij zijn aangeboden camera. 
 
Onder II.A.1.1.3 staat het volgende te lezen: 
Preventief onderhoud van de camera’s op autosnelwegen 
Voor de camera’s op de autosnelwegen heeft de aanbesteder een werkwijze ontwikkeld om er voor te 
zorgen dat deze bij het preventieve onderhoud van de bijhorende palen onmiddellijk gewisseld kunnen 
worden door een andere geijkte camera indien nodig. Er kan geen enkele meerprijs aangerekend 
worden voor het preventieve onderhoud van een toestel dat gebruikt wordt op de autosnelwegen in 
vergelijking met een toestel dat gebruikt wordt op andere gewestwegen. 
De werkwijze bestaat er in dat de aanbesteder concrete afspraken heeft gemaakt met (op heden) zes 
politiezones dat zij hun GTC onmiddellijk ter beschikking van de aanbesteder stellen op diens vraag. 
Deze camera’s worden dan eventueel door de opdrachtnemer onderhouden (al naargelang de 
aanbesteder dit al dan niet vraagt via een oproep), door de keuringsinstantie geijkt en bij het 
preventieve onderhoud van de flitspalen op de autosnelwegen in de palen geplaatst waaruit een 
camera gehaald wordt. Er zijn meer dan zes camera’s in flitspalen op autosnelwegen, maar niet alle 
flitspalen worden op hetzelfde moment preventief onderhouden waardoor zes camera’s volstaan. 
Wanneer het preventieve onderhoud van de flitspalen op de autosnelwegen gepland staat, zal de 
aanbesteder de nodige afspraken maken met alle betrokken partijen. 
 
De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat, indien de snelheidsopstellingen op de 
autosnelwegen zouden worden uitgerust met een camera en eventueel een nieuwe buiteninstallatie 
uit perceel 2 of met een lusloos systeem en bijhorende camera uit perceel 3, deze bepalingen uit 
II.A.1.1.3 ook op percelen 2 en 3 van toepassing zijn, waarbij de benaming GTC dan dient gelezen te 
worden als de naam van de camera uit perceel 2 of perceel 3. 

2.2 Correctief onderhoud 
De procedures van toepassing op deze tussenkomsten worden in II.A.5 in detail besproken. Hieronder 
volgen specifieke zaken voor perceel 2. 
 
Naast de levering en de plaatsing van de nieuwe camera’s, omvat dit bestek ook het correctieve 
onderhoud van deze camera’s. Indien de inschrijver geen “plug and play”-oplossing voorziet, dan 
omvat dit bestek ook het correctieve onderhoud van de buiteninstallatie. Als de inschrijver wel een 
volledige “plug and play”-oplossing voorziet, valt het correctieve onderhoud van de buiteninstallatie 
niet onder dit contract. 
 
Correctief onderhoud tijdens de waarborgperiode valt onder de waarborg, kan nooit ten laste van de 
aanbesteder zijn en wordt aldus nooit vergoed. De enige uitzondering hierop zijn averijen. 
 
Tussenkomsten en herstellingen op offertebasis, voor defecten en beschadigingen ten gevolge van 
vandalisme, overmacht of onoordeelkundig gebruik (bv. door politiezones) aan zowel de camera’s als 
aan de buiteninstallaties maken ook deel uit van perceel 2. Deze tussenkomsten worden averijen 
genoemd. Enkel indien de inschrijver een volledige “plug and play”-oplossing voorziet, vallen averijen 
aan de buiteninstallatie niet onder dit contract. Averijen aan de camera’s zelf vallen steeds onder dit 
contract. 
 
Indien de opdrachtnemer geen “plug and play”-oplossing voorziet maar wel de huidige Gatso-paal 
behoudt, mag hij deze bij een correctief onderhoud vervangen door een eigen paal indien de huidige 
Gatso-paal vervangen dient te worden. 
 
Er kan ook assistentie ter plaatse bij de politiezone gegeven worden. Deze assistentie is bedoeld voor 
politiezones waar problemen blijven opduiken zonder duidelijke verklaring. Vaak is het dan wenselijk 
dat de opdrachtnemer even ter plaatse gaat en met de betrokken politiezone de problemen overloopt. 
Het transport voor deze assistentie en de werkuren worden afzonderlijk vergoed. 
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 Perceel 3 3.
Op heden werken de roodlicht- en snelheidscamera’s van de aanbesteder ofwel op basis van 
radartechnologie (enkel snelheidscamera’s) ofwel op basis van inductieve lussen in het wegdek 
(zowel roodlicht- als snelheidscamera’s). De snelheidscamera’s op basis van radartechnologie 
werken, op één uitzondering na, enkel met analoge camera’s. Het gebruik van analoge camera’s 
wordt echter in de loop van dit bestek definitief stopgezet. Daarom blijft enkel de technologie op basis 
van inductieve lussen over, behoudens dus de ene digitale snelheidscamera op basis van 
radartechnologie. 
 
Omdat de aanbesteder ervaart dat het gebruik van inductieve lussen in het wegdek af en toe voor 
problemen zorgt, wenst de aanbesteder via perceel 3 een systeem te kunnen plaatsen dat niet langer 
werkt op basis van inductieve lussen in het wegdek. Deze lussen zijn immers onderhevig aan 
spoorvorming, andere lussen in de buurt, storingen door de wapening van het wegdek, wegenwerken 
of nutswerken kunnen ze beschadigen, een mof onder het wegdek kan kapot gaan, er kan water in 
een bezoekput sijpelen,… 
Perceel 3 omvat daarom het leveren, plaatsen en onderhouden van nieuwe, lusloze buiteninstallaties 
voor roodlicht- en snelheidscontrole en hun bijhorende camera’s met mogelijkheid tot ANPR-
functionaliteit. Anders dan de huidige buiteninstallaties, moeten de lusloze buiteninstallaties ook 
standaard over evenveel camera’s als palen beschikken, met andere woorden: in elke paal moet zich 
een camera bevinden. 
 
Deze buiteninstallaties en camera’s moeten ten minste en cumulatief voldoen aan de volgende 
vereisten en beschikken over de volgende functionaliteiten: 

• registratie van roodlichtnegatie; 
• registratie van snelheidsovertredingen waarbij de snelheid vrij aanpasbaar is door de 

politiezone; 
• de registratie van roodlichtnegatie en van snelheidsovertredingen moet volledig offline kunnen 

gebeuren als standalonetoepassing, zonder enig dataverbruik, met gebruik van een digitale 
drager om de registraties op te slaan; 

• de camera moet een aansluiting hebben voor de digitale drager uit het vorig puntje alsook een 
utp-connectie; 

• minimale eisen aan het ANPR-captatiesysteem zoals beschreven in deel II.A.4; 
• de gemaakte foto’s moeten te allen tijde duidelijk zijn. Zo moeten de beelden toelaten om 

minstens de nummerplaat en het type van het voertuig en eventueel het merk en model onder 
alle omstandigheden (ook ’s nachts) te herkennen; 

• vandalismebestendige behuizing of andere voorziening die de camera tegen vandalisme 
beschermt; 

• per installatie mag er maximaal 1 voedingskast of voetpadkast en 1 router voor die installatie 
voorzien worden. Als installatie wordt gezien: ofwel een alleenstaande flitspaal die enkel en 
alleen op snelheid bewaakt ofwel een geheel kruispunt inclusief alle flitspalen, ongeacht 
hoeveel dit er zijn; 

• het aanbieden van zowel de ANPR-registraties als de verkeershandhavingsregistraties aan 
hetzij CBS/AMS van de Federale politie hetzij de lokale BackOffice van de betrokken 
politiezone. In dit kader is het ook van groot belang dat de inschrijver na gunning de nodige 
acties zal ondernemen om de koppeling hetzij met het CBS/AMS of met de lokale BackOffice 
te kunnen realiseren. Alle maatregelen en acties die ondernomen dienen te worden om deze 
koppeling tot een goed einde te brengen zijn een last van de aanneming en worden niet 
afzonderlijk vergoed; 

• uiteraard dat het systeem niet op basis van fysieke lussen in het wegdek werkt. 
 
De bedoeling van de aanbesteder is om het door de inschrijver in perceel 3 aangeboden systeem in te 
kunnen zetten bij nieuw te plaatsen roodlicht- en/of snelheidscamera’s en/of ter 
vervanging/aanpassing van bestaande roodlicht- en/of snelheidscamera’s op basis van lussen. 
Wanneer dit systeem geplaatst wordt ter vervanging/aanpassing van een bestaande lusinstallatie, zal 
dit typisch op locaties zijn waar er problemen waren met het lussysteem, maar dit kan ook op andere 
locaties. 
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Er wordt ook voorzien in een post voor de volledige wegname van een bestaande lusinstallatie 
wanneer het systeem uit perceel 3 geplaatst wordt ter vervanging van een bestaande lusinstallatie. 
Onder deze post vallen alle werkzaamheden, materiaal, materieel,… nodig voor de definitieve en 
volledige wegname van de bestaande lusinstallatie. 
 
Indien de oplossing uit perceel 3 uitgevoerd wordt ter vervanging van een bestaande lusinstallatie, kan 
het soms zijn dat 1 bestaande Gatso-paal vervangen dient te worden door meerdere palen van het 
nieuwe type uit perceel 3 (bijvoorbeeld omdat de nieuwe paal minder rijstroken kan bewaken dan een 
Gatso-paal). Om de inschrijvers een idee te geven hoeveel rijstroken de huidige Gatso-palen op basis 
van lussen bewaken en hoeveel palen er per site opgesteld staan, zie het overzicht in tabelvorm 
onder II.A.2. 
 
De waarborgperiode moet minimaal twee jaar bedragen, maar het staat de inschrijver vrij meer 
waarborg aan te bieden. Dit weerspiegelt zich in de gunningscriteria (zie eerder). 
 
Uiteraard dienen de buiteninstallatie en de camera waarmee de inschrijver zijn offerte opmaakt, over 
een geldige Belgische modelgoedkeuring te beschikken en dit uiterlijk 45 kalenderdagen na de 
uiterste indieningsdatum van de offertes. Oplossingen zonder geldige Belgische modelgoedkeuring na 
deze termijn zullen substantieel onregelmatig verklaard worden. 
 
Het beheer van alle camera’s en buiteninstallaties aan de hand van een databank en aan de hand van 
ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun eventuele opvolger(s) maakt eveneens deel uit 
van perceel 3. 
 
De inschrijver voorziet een gedetailleerde omschrijving van zijn plan van aanpak omtrent perceel 3 in 
bijlage 10 van zijn offerte. Hierin moet duidelijk opgenomen zijn welke planning de inschrijver voorziet 
voor het plaatsen van de nieuwe buiteninstallaties en camera’s. 
De technische details van het systeem en de camera dienen voorzien te worden in bijlage 8 van de 
offerte. Hierin moeten zeker de installatie- en gebruikershandleiding van het systeem en de camera 
teruggevonden worden. Er moet ook duidelijk uiteengezet worden hoe het lusloze systeem werkt om 
overtredingen en passanten te registreren. 
De onderhoudsdraaiboeken voor preventief en correctief onderhoud van het systeem en de camera 
dienen voorzien te worden in bijlage 8 van de offerte. 
 
De kost van de eerste ijk van elke nieuwe camera is ten laste van de opdrachtnemer en wordt niet 
afzonderlijk vergoed. De opdrachtnemer staat ook in voor de gehele logistieke organisatie van deze 
eerste ijk (contacten met de keuringsinstantie, camera naar de keuringsinstantie brengen,…). 
De conformiteitskeuring van de buiteninstallatie kan ofwel via het onderhavige bestek, ofwel via het 
bestek dat de aanbesteder lopen heeft met het Belgisch Meetinstituut, verder afgekort als BMI, 
gebeuren. Tijdens de looptijd van dit contract kan een nieuw contract worden afgesloten voor de 
ijkingen, desgevallend met een andere partij. Het afsluiten van een nieuw contract met eventueel een 
andere partij kan geen aanleiding geven tot het aanrekenen van enige meerprijs in het onderhavige 
contract. 
Het is de exclusieve keuze van de aanbesteder of hij de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie 
via het onderhavige bestek, dan wel via het bestek met het BMI laat gebeuren. Indien de 
conformiteitskeuring gebeurt via het bestek met het BMI, is er geen enkele kost voor de 
conformiteitskeuring voor de opdrachtnemer van het onderhavige bestek. Eventuele extra 
keuringskosten ingevolge een foutieve of onvolledige uitvoering van de installatie door de 
opdrachtnemer, zijn wel ten laste van de opdrachtnemer van het onderhavige bestek. 
Indien de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie via het onderhavige bestek verloopt, staat de 
opdrachtnemer ook in voor de gehele logistieke organisatie van deze keuring (contacten met de 
keuringsinstantie, assistentie bij de conformiteitskeuring, transport,…). In de post voor de 
conformiteitskeuring zitten dan ook alle kosten vervat die te maken kunnen hebben met deze 



   

 
96 

 
 

conformiteitskeuring. Indien de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie via het onderhavige 
bestek verloopt, kan dan ook enkel en alleen de post voor de conformiteitskeuring gevorderd worden. 
 
Voor perceel 3 wil de aanbesteder zeer duidelijk maken dat, indien de inschrijver de palen die de 
aanbesteder vraagt te vervangen, niet één op één kan vervangen qua aantal maar hiervoor meerdere 
palen (en dus meerdere camera’s want elke paal moet een camera hebben) nodig heeft omdat de 
door de inschrijver aangeboden camera niet alle rijstroken kan bewaken die de te vervangen paal 
bewaakt, alle eenheidsprijzen van alle posten rond deze te vervangen paal betrekking hebben op het 
totaal aantal palen en camera’s dat in de plaats van de vervangen paal gekomen is. 
Dit is eveneens van toepassing op nieuw te realiseren situaties. Indien de inschrijver voor een nieuw 
te realiseren paal die maximaal 4 rijstroken bewaakt, meer dan 1 paal en 1 camera nodig heeft, 
hebben alle eenheidsprijzen van alle posten rond deze te realiseren situatie betrekking op het totaal 
aantal palen en camera’s die geplaatst moeten worden. 
Dit wordt verder in II.C geduid aan de hand van enkele voorbeelden. 

3.1 Preventief onderhoud 
De delen rond preventief onderhoud na een oproep voor een camera en preventief onderhoud van 
een buiteninstallatie worden verderop beschreven onder II.A.5. Hieronder volgen specifieke zaken 
voor perceel 3. 
 
Er wordt geen preventief onderhoud van de camera’s voorzien (ook niet na de waarborgperiode) maar 
dit kan in uitzonderlijke gevallen wel gevraagd worden via een oproep. 
 
De inschrijver dient wel te voorzien in het preventieve onderhoud van de buiteninstallatie. Er dient 
minimaal 1 preventief onderhoud te gebeuren per contractjaar. Meer mag ook, maar er wordt slechts 1 
preventief onderhoud per buiteninstallatie per contractjaar vergoed. Tijdens de waarborgperiode wordt 
het preventief onderhoud van de buiteninstallatie niet vergoed maar dit moet wel verplicht uitgevoerd 
worden. 
 
Het preventieve onderhoud van de buiteninstallatie omvat (indicatieve opsomming, niet-limitatief): 

• nazicht van de goede werking van de buiteninstallatie 
• smeren van de bewegende delen 
• nazicht van het klemmenblok op oxidatie 
• nazicht van de behuizing van de camera 

 
Onder II.A.1.1.3 staat het volgende te lezen: 
Instellingen van camera’s 
De digitale camera’s kunnen geconnecteerd worden op een IP-netwerk, om vaststellingen door te 
sturen naar een verwerkingscentrum, maar ook om de instellingen van het toestel vanop afstand te 
wijzigen (bv. voor koppeling met dynamische verkeersborden). Dit geldt onder meer voor de 
opstellingen op snelwegen. Het connecteren van de camera’s gebeurt op basis van een IP-adres 
(eigen aan de locatie van de buiteninstallatie) ingesteld op het toestel. Bij of na een onderhoud en/of 
ijking dient dit IP-adres en alle andere instellingen noodzakelijk voor het gebruik op de gewenste 
locatie, in het toestel ingesteld te worden opdat het opnieuw via het netwerk bediend kan worden. 
Aangezien bij het preventieve onderhoud van flitspalen op autosnelwegen meestal niet dezelfde 
camera op dezelfde locatie teruggeplaatst wordt, kunnen het IP-adres en de andere instellingen, die 
ingesteld moeten worden, verschillen al naargelang de situatie. De aanbesteder geeft op voorhand 
mee op welke locatie een camera terecht zal komen. Indien dit niet gebeurd is, moet de 
opdrachtnemer contact opnemen met de aanbesteder om deze locatie te weten te komen. De 
(her)instelling van de locatie en de andere instellingen in hetzelfde of vervangende toestel maakt deel 
uit van het onderhoud, is aldus een last van de aanneming en wordt niet afzonderlijk vergoed. Indien 
een politiezone gebruik maakt van zelf ingestelde sjablonen, dient de opdrachtnemer ervoor te zorgen 
dat deze sjablonen ook na het onderhoud en/of ijking op de camera (terug) ingesteld staan. Ook dit 
maakt deel uit van het onderhoud en wordt niet afzonderlijk vergoed. 
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In uitzonderlijke gevallen kan de aanbesteder vragen aan de opdrachtnemer om bepaalde IP-
instellingen of sjablonen te programmeren in een camera op stock. Dit wordt vergoed aan de hand 
van de post “IP-instellingen en/of sjablonen correct zetten van een camera op stock”. 
Bij aanvang van het contract zullen de IP-adressen van de verschillende locaties door het bestuur 
beschikbaar worden gesteld aan de opdrachtnemer. 
 
De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat, indien de nieuwe camera’s uit percelen 2 en 
3 eveneens geconnecteerd kunnen worden op een IP-netwerk en/of gebruik kunnen maken van door 
de politiezone zelf in te stellen sjablonen, deze bepalingen uit II.A.1.1.3 ook op percelen 2 en 3 van 
toepassing zijn én dat de inschrijver verplicht is om in bijlage 8 van zijn offerte aan te geven op welke 
manier dit verloopt bij zijn aangeboden camera. 
 
Onder II.A.1.1.3 staat het volgende te lezen: 
Preventief onderhoud van de camera’s op autosnelwegen 
Voor de camera’s op de autosnelwegen heeft de aanbesteder een werkwijze ontwikkeld om er voor te 
zorgen dat deze bij het preventieve onderhoud van de bijhorende palen onmiddellijk gewisseld kunnen 
worden door een andere geijkte camera indien nodig. Er kan geen enkele meerprijs aangerekend 
worden voor het preventieve onderhoud van een toestel dat gebruikt wordt op de autosnelwegen in 
vergelijking met een toestel dat gebruikt wordt op andere gewestwegen. 
De werkwijze bestaat er in dat de aanbesteder concrete afspraken heeft gemaakt met (op heden) zes 
politiezones dat zij hun GTC onmiddellijk ter beschikking van de aanbesteder stellen op diens vraag. 
Deze camera’s worden dan eventueel door de opdrachtnemer onderhouden (al naargelang de 
aanbesteder dit al dan niet vraagt via een oproep), door de keuringsinstantie geijkt en bij het 
preventieve onderhoud van de flitspalen op de autosnelwegen in de palen geplaatst waaruit een 
camera gehaald wordt. Er zijn meer dan zes camera’s in flitspalen op autosnelwegen, maar niet alle 
flitspalen worden op hetzelfde moment preventief onderhouden waardoor zes camera’s volstaan. 
Wanneer het preventieve onderhoud van de flitspalen op de autosnelwegen gepland staat, zal de 
aanbesteder de nodige afspraken maken met alle betrokken partijen. 
 
De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat, indien de snelheidsopstellingen op de 
autosnelwegen zouden worden uitgerust met een camera en eventueel een nieuwe buiteninstallatie 
uit perceel 2 of met een lusloos systeem en bijhorende camera uit perceel 3, deze bepalingen uit 
II.A.1.1.3 ook op percelen 2 en 3 van toepassing zijn, waarbij de benaming GTC dan dient gelezen te 
worden als de naam van de camera uit perceel 2 of perceel 3. 

3.2 Correctief onderhoud 
De procedures van toepassing op deze tussenkomsten worden in II.A.5 in detail besproken. Hieronder 
volgen specifieke zaken voor perceel 3. 
 
Naast de levering en de plaatsing van deze buiteninstallaties en hun camera’s, omvat dit bestek ook 
het correctieve onderhoud van zowel de buiteninstallaties als de camera’s.  
Correctief onderhoud tijdens de waarborgperiode valt onder de waarborg, kan nooit ten laste van de 
aanbesteder zijn en wordt aldus nooit vergoed. De enige uitzondering hierop zijn averijen. 
 
Tussenkomsten en herstellingen op offertebasis, voor defecten en beschadigingen ten gevolge van 
vandalisme, overmacht of onoordeelkundig gebruik (bv. door politiezones) aan zowel de camera’s als 
de buiteninstallatie maken ook deel uit van perceel 3. Deze tussenkomsten worden averijen genoemd. 
 
Er kan ook assistentie ter plaatse bij de politiezone gegeven worden. Deze assistentie is bedoeld voor 
politiezones waar problemen blijven opduiken zonder duidelijke verklaring. Vaak is het dan wenselijk 
dat de opdrachtnemer even ter plaatse gaat en met de betrokken politiezone de problemen overloopt. 
Het transport voor deze assistentie en de werkuren worden afzonderlijk vergoed. 
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4. Percelen 2 en 3 

4.1 Modelgoedkeuring voor snelheidscontrole met vaste of variabele snelheid  
Het hebben van een Belgische modelgoedkeuring conform KB 12.10.2010 voor de in dit contract 
beoogde snelheidshandhavingsapparatuur en roodlichthandhavingsapparatuur, is een essentiële 
technische eis. Deze modelgoedkeuring dient te worden toegevoegd aan de inschrijving of uiterlijk 45 
kalenderdagen na de uiterste indieningsdatum van de offertes bezorgd te worden. Inschrijvingen 
zonder geldige Belgische modelgoedkeuring na deze termijn zullen substantieel onregelmatig 
verklaard worden. 
 
De kosten voor het verkrijgen van een Belgische modelgoedkeuring zijn een last van de 
opdrachtnemer. De eventuele kosten voor het up-to-date houden van de modelgoedkeuring zodat de 
apparatuur te allen tijde gebruikt kan blijven worden, zijn ten laste van de opdrachtnemer. 
 
Alle kosten voor de certificatie zijn inbegrepen in de posten van de desbetreffende apparatuur en 
worden niet afzonderlijk vergoed. 
 
Bij elke wijziging van de apparatuur, bijvoorbeeld omwille dat een onderdeel niet meer leverbaar is 
door de fabrikant, waardoor de certificatie komt te vervallen, moet deze certificatie opnieuw worden 
uitgevoerd als een last van de aanneming, zonder recht op een extra vergoeding. 
 
Enkel bij een specifieke bestelling van de bestellende overheid om de apparatuur, inbegrepen in de 
modelgoedkeuring, te wijzigen, kunnen de kosten worden verhaald bij de bestellende overheid mits 
deze voor de start van de uitvoering aangeeft dat deze wijziging een aanpassing van de 
modelgoedkeuring met zich meebrengt. 
 
Het is toegelaten aan de opdrachtnemer om een revisie op de bestaande modelgoedkeuring toe te 
passen na gunning van de opdracht om eventuele eisen van de opdrachtdocumenten mogelijk te 
maken. De inschrijver dient dan een document toe te voegen dat bevestigt dat de mogelijke 
aanpassingen aan de bestaande modelgoedkeuring mogelijk zijn met een revisie. De revisie dient 
behaald te worden uiterlijk op de einddatum van het eerste dienstbevel. 

4.2 Conformiteitskeuring en ijkingen 
Het is de exclusieve keuze van de aanbesteder of hij de conformiteitskeuring of de tweejaarlijkse 
herkeuring van een buiteninstallatie via het onderhavige bestek, dan wel via een ander bestek laat 
gebeuren. Indien de conformiteitskeuring of de tweejaarlijkse herkeuring gebeurt via een ander 
bestek, is er geen enkele kost voor de conformiteitskeuring of de tweejaarlijkse herkeuring voor de 
opdrachtnemer van het onderhavige bestek. Eventuele extra keuringskosten ingevolge een foutieve of 
onvolledige uitvoering van de installatie door de opdrachtnemer, zijn wel ten laste van de 
opdrachtnemer van het onderhavige bestek. 
Indien de conformiteitskeuring of de tweejaarlijkse herkeuring van de buiteninstallatie via het 
onderhavige bestek verloopt, staat de opdrachtnemer ook in voor de gehele logistieke organisatie van 
deze keuring (contacten met de keuringsinstantie, assistentie bij de conformiteitskeuring of de 
tweejaarlijkse herkeuring, transport,…). In de post voor de conformiteitskeuring of de tweejaarlijkse 
herkeuring zitten dan ook alle kosten vervat die te maken kunnen hebben met deze 
conformiteitskeuring of tweejaarlijkse herkeuring. Indien de conformiteitskeuring of tweejaarlijkse 
herkeuring van de buiteninstallatie via het onderhavige bestek verloopt, kan dan ook enkel en alleen 
de post voor de conformiteitskeuring of de tweejaarlijkse herkeuring gevorderd worden. 
 
De eerste ijk van nieuwe camera’s is altijd inbegrepen in de voorziene post voor de aankoop van 
dergelijke camera’s en wordt dus in geen geval afzonderlijk vergoed. 
Op vraag van de leidend ambtenaar, zorgt de inschrijver voor de nodige assistentie bij de 
homologatie/keuring. 
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4.3 Elektrische keuring 
De aannemer doet het nodige om indien nodig de elektrische keuring van de buiteninstallatie door een 
erkend controleorganisme uit te laten voeren. De elektrische keuring door een onafhankelijk 
organisme met inbegrip van de analyse van de uitwendige invloedsfactoren en dit voor de 
verschillende elektrische installaties is begrepen in de posten onder “Leveren en plaatsen flitspalen” in 
de inventaris. De keuring wordt uitgevoerd voor elke nieuwe voedingskast en voor een bestaande 
installatie waar aanpassingen werden op uitgevoerd. 

4.4 Beeldkwaliteit 
Wat de leesbaarheid van de foto’s betreft, wordt de speciale aandacht van de inschrijver gevestigd op 
de aard van de nummerplaten (niet uitsluitend de Belgische nummerplaten). 
Het minimum aantal te bewaken rijstroken, eigen aan het type camera, is een bepalende factor  voor 
de noodzakelijke resolutie van het fotogedeelte. 
Een kleurencamera wordt voorgeschreven en de kleur en intensiteit van het flitslicht wordt 
geoptimaliseerd in functie van Belgische nummerplaten. Hierbij wordt rekening gehouden met een 
fulltime werking (24h/24h). 
Om de beeldkwaliteit te kunnen evalueren voegt de inschrijver bij zijn offerte in bijlage 10 minimaal 25 
opnames gemaakt met het voorgestelde type camera onder de typische gebruiksomstandigheden 
(hoogte opstelling, aantal rijstroken, …). Zowel dag- als nachtopnames worden meegeleverd. Om een 
correcte inschatting van de kwaliteit van de nachtopnames te kunnen maken is het van belang dat de 
voertuigen op deze foto’s een donkere kleur hebben. 

4.5 Beschrijving van het ANPR-captatiesysteem 
De ANPR-module van de camera zal alle rijstroken bewaken waarvoor de camera roodlicht- en 
snelheidsovertredingen kan registreren en zoals opgegeven werd door de inschrijver in bijlage 10 van 
zijn offerte. 
Met de ANPR-module kunnen ook in nachtelijke lichtcondities nummerplaten herkend worden en ze 
zijn daarvoor zo nodig uitgerust met een infraroodflits. 
Het systeem dient zelf het tijdstip te bepalen waarop de nummerplaat van de overtreder op een 
optimale positie staat voor de ANPR-camera op de rijstrook waar een inbreuk wordt vastgesteld.  
 

4.5.1 Minimale eisen aan het ANPR-captatiesysteem 
Het ANPR-captatiesysteem moet minstens alle nummerplaten van de EU-lidstaten kunnen lezen en 
herkennen (= juiste landcode toekennen). Het ANPR-captatiesysteem dient ook toe te laten om 
Belgische gepersonaliseerde nummerplaten correct te lezen met dezelfde nauwkeurigheid als de 
herkenning van de andere nummerplaten. Iedere registratie dient aangevuld te worden met een 
aanduiding van het type voertuig (bv vrachtwagen). 
 
De inschrijver geeft aan hoeveel nummerplaten er per minuut gelezen kunnen worden. De camera’s 
moeten automatisch een nummerplaat herkennen in alle omstandigheden: regen, donker, 
tegenlicht,… Behalve bij sneeuwweer, dan gelden de normen niet. 
 
Voor het bepalen van de performantie van een ANPR-captatiesysteem wordt gekeken naar 
onderstaande parameters: 

• totaal aantal gepasseerde voertuigen (T); 
• totaal aantal voertuigen waargenomen volgens het ANPR-captatiesysteem (W); 
• totaal aantal correct gelezen nummerplaten (P); 
• totaal aantal correct gelezen nationaliteiten (N); 
• totaal aantal platen waar zowel nationaliteit als nummerplaat gelezen is (H). 

 
Het ANPR-captatiesysteem dient continu en in alle weersomstandigheden minimaal: 

• 90% van de voertuigen waar te nemen op A- en R- wegen, en 
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• 95% van de voertuigen waar te nemen op de N- wegen en andere wegen: 

𝑊𝑊𝑇𝑇 =
𝑊𝑊
𝑇𝑇

 

 
Het ANPR-captatiesysteem dient continu en in alle weersomstandigheden minimaal: 

• 85% van de nummerplaten van de waargenomen voertuigen op A- en R- wegen (80% 
voor moto’s en voor Belgische gepersonaliseerde nummerplaten), en 

• 90% van de nummerplaten van de waargenomen voertuigen op N- en andere wegen 
(85% voor moto’s en voor Belgische gepersonaliseerde nummerplaten) 

correct te lezen. Dit is het nummerplaatherkenningspercentage. 

𝑃𝑃𝑊𝑊 =
𝑃𝑃
𝑊𝑊

 
 
 
Het ANPR-captatiesysteem dient continu en in alle weersomstangheden minimaal 85% van de 
nationaliteiten van de waargenomen voertuigen correct te lezen. 

𝑁𝑁𝑊𝑊 =
𝑁𝑁
𝑊𝑊

 
 
Het ANPR-captatiesysteem dient continu en in alle weersomstandigheden correct de bijhorende 
nationaliteit te lezen van minimaal 85% van de correct gelezen nummerplaten. 

𝐻𝐻𝑃𝑃 =
𝐻𝐻
𝑃𝑃

 
 
Bij de berekening van het nummerplaatherkenningspercentage worden enkel de nummerplaten uit de 
EU-lidstaten in rekening gebracht. Voertuigen waarvan de nummerplaat ontbreekt of waarvan de 
nummerplaat niet door de bestellende overheid leesbaar is (bij goede beeldkwaliteit), worden buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Wanneer 2 captatiesystemen in lijn geplaatst worden en dus dezelfde passanten te verwerken krijgen, 
dienen de betrouwbare registraties voor 99% overeen te komen. 

4.6 Camerabehuizing 
Indien een inschrijver een camerabehuizing voorziet om de camera te beschermen, dan dient de 
behuizing vandalisme- en weersbestendig uitgevoerd te worden. Dit houdt in dat de behuizing niet 
geopend kan worden zonder gereedschap. De behuizing is vervaardigd uit een materiaal met 
minstens een slagvastheid IK08 en heeft een beschermingsgraad van minstens IP66 volgens de 
internationale norm IEC 60529. 
De inschrijver zal bijzondere aandacht besteden bij de keuze van de aangeboden camerabehuizing 
zodat onderhoudstaken ten gevolge van weersinvloeden (bijvoorbeeld opspattend water of slagregen) 
tot een strikt minimum beperkt worden of vanop afstand uitgevoerd kunnen worden. In het bijzonder 
zal hij aangeven of een ‘hydrofobe plasmacoating’ tot de mogelijkheden behoort om water- en 
vuilaanhechting op de cameralens of het beschermende glas van de camera te voorkomen. 
Bovendien is één van de veel voorkomende averijen, bij de huidige generatie flitspalen, het 
aanbrengen van verf op het beschermende glas van de camera (kijkglaslens). Het is dan ook van 
groot belang dat dergelijke averijen hersteld kunnen worden op zo een kort mogelijke tijdspanne en  
dit zonder al te veel onderdelen te moeten vervangen en zonder ijkingen uit te moeten voeren. 
De documentatie rond de camerabehuizing dient in bijlage 8 van de offerte opgenomen te worden. 

4.7 Netwerktechnologie 
De inschrijver dient een gedetailleerde beschrijving van de netwerkvereisten voor zijn oplossing in te 
dienen onder bijlage 8 van zijn offerte. Hierin dienen de eisen, waaraan het netwerk moet voldoen, te 
worden opgenomen. Dit document kan desgewenst worden aangewend door een derde partij om de 
netwerkapparatuur te leveren en te configureren. De graad van detail van dit document dient zodanig 
te zijn dat de netwerkcomponenten en configuratie door het opdracht gevend bestuur, indien gewenst, 
kunnen besteld worden bij een derde partij. 
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Het document vermeldt tevens de verwachtingen en randvoorwaarden waaraan het door een derde 
partij aangelegd netwerk dient te voldoen, opdat de eisen uit het bestek kunnen ingelost worden. De 
ingediende netwerkoplossing mag geen gebruik maken van leverancier-specifieke protocollen. Een 
netwerkkoppeling (of integratie) met een bestaand netwerk dient via standaard protocollen te kunnen 
geschieden. 
Het leveren en configureren van de nodige apparatuur, evenals de exploitatie en volcontinue 
bewaking van het netwerk, zal door de opdrachtgever gebeuren. 

4.8 Beheerssoftware 
Het ter beschikking stellen van beheerssoftware (zoals het verwerkingsprogramma CIT bij de huidige 
Gatso GTC-camera’s) maakt integraal deel uit van de levering van een nieuwe camera, en wordt 
bijgevolg niet afzonderlijk vergoed. Per aangekochte camera, moet de bijhorende software op één 
laptop of tablet ter beschikking gesteld worden. Deze software laat toe ‘on-site’ en ‘off-site’ (=vanop 
afstand) via het bestaande telematicanetwerk of 4G-netwerk, de werkingstoestand van de onbemande 
verkeerscamera te controleren en aan te passen. 
De software bevat minimaal volgende functionaliteiten: 

• het volautomatisch vaststellen van verkeersovertredingen bij auto’s, vrachtwagens en moto’s 
gebruikmakend van digitale hoge resolutie foto’s; 

• zone van de gemeten snelheden bevindt zich minimaal tussen 30km/u en 250km/u; 
• volledige configuratie van de camera, inclusief het bewaren en beheren, up- en downloaden 

van de configuratieparameters; 
• downloaden van de geregistreerde opnames, evenals de overtredingsgegevens (snelheid, 

roodtijd, datum, uur, serienummer van het complete toestel, volgnummer, rijstrook, ….); 
• wissen van het opnamegeheugen van de camera; 
• maken van test- en uitrichtopnames; 
• uitlezen en resetten van de tellergegevens; 
• verwerken van de geregistreerde opnames; 
• uitlezen en resetten van het logboek; 
• statistiek module; 
• automatische diagnosetools voor alle functionaliteiten. 

Alle informatie rond de beheerssoftware voegt de inschrijver toe in bijlage 8 van zijn offerte. 

4.9 Koppeling politiesoftware 

4.9.1 Centraal beheersysteem – CBS/AMS 
De overtredingsgegevens, data en foto’s worden doorgegeven aan CBS/AMS via HTTPS. Er is de 
keuze tussen een REST service (M3 Recognition Input API) en een SOAP service (UTMC ANPR 
protocol). Een verdere beschrijving van het koppelvlak kan opgevraagd worden bij de aanbesteder. 
 
Het is niet de bedoeling om rechtstreeks te koppelen met CBS/AMS. De camera’s sturen de 
overtredingsgegevens, data en foto’s door naar de dataserver alwaar de beheersoftware instaat voor 
het vervolgens doorsturen van deze data naar CBS/AMS. Het achterliggende idee is dat van een 
loosely coupled architecture. 
 
Het client certificate wordt gebruikt om een beveiligde verbinding op te zetten met CBS/AMS. Tijdens 
de SSL handshake wordt dat certificaat aangeboden aan de server zodat de toepassing zich als een 
vertrouwde gebruiker kan kenbaar maken. Het proces wordt beschreven op 
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security#Client-authenticated_TLS_handshake. 
 
Indien de inschrijver op dit moment vragen heeft, dan maakt hij deze over aan het e-mailadres 
dri.biops.anpr@police.belgium.eu met de aanbesteder in kopie: 
contractenenbegroting.vwt@mow.vlaanderen.be. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security#Client-authenticated_TLS_handshake


   

 
102 

 
 

Het mogelijk maken van deze interface maakt deel uit van de aanneming en wordt niet afzonderlijk 
vergoed. 

4.9.2  Opslag van de ANPR-registraties 
Er dient een communicatiepad opgezet te worden om de real time data (alle herkenningsinformatie, 
ANPR-foto en overzichtsfoto indien mogelijk) door te sturen naar het storagesysteem van de federale 
politie. De pixelgrootte van de mee te sturen foto’s moet door de toepassingsbeheerder in te stellen 
zijn (de eventuele downscaling dient automatisch te gebeuren). 
 
Overlegmomenten met andere opdrachtnemers en de aanbesteder en afstemmen van het 
dataformaat, zodat interactie met andere Back-Offices ondersteund wordt, zijn ten laste van de 
opdrachtnemer. 

4.9.3  De bewaking- en monitoringsfunctie 
De bewaking- en monitoringssoftware van het CBS/AMS staat in voor de technische bewaking van 
alle apparatuur van de snelheidscamera’s en roodlichtcamera’s met ANPR-functie.  
 
De details van de te beheren informatie met betrekking tot de afstandsbewaking zullen tijdens de 
uitvoering in samenspraak met de federale politie en de aanbesteder vastgelegd worden (bijkomende 
info op te vragen bij dri.biops.anpr@police.belgium.eu met de aanbesteder in kopie: 
contractenenbegroting.vwt@mow.vlaanderen.be). Hiervoor zullen regelmatig overlegmomenten 
voorzien worden. Alle overlegmomenten in deze zijn ten laste van de opdrachtnemer. 
Defecten, alarmen en meldingen moeten onmiddellijk bij optreden en/of verdwijnen aangeboden 
worden met vermelding van datum en tijd. Defecten, alarmen en meldingen worden steeds in volgorde 
van ontstaan weergegeven. 
 
Hierbij is het de bedoeling dat de bewaking- en monitoringssoftware van het CBS/AMS de informatie 
met betrekking tot defecten, alarmen en meldingen real-time zal kunnen exporteren naar 
alarmbewakingssystemen van derde partijen (bijvoorbeeld dit van de Vlaamse Overheid). De 
inschrijver dient hiervoor de nodige medewerking verlenen om de koppeling met de bewaking- en 
monitoringssoftware van het CBS/AMS tot een goed einde te brengen. Deze taak is eigen aan de 
opdracht en zal niet afzonderlijk worden vergoed. 
Om een beeld te geven van de mogelijke alarmen die kunnen gegenereerd worden, hierbij enkele 
voorbeelden: 

- de voedingsspanning van een camera valt weg; 
- het CBS/AMS ontvangt gedurende een bepaalde tijd geen gegevens meer van een camera; 
- de nummerplaatherkenning van een camera minder dan 90% correct is (dit percentage wordt 

doorlopend berekend en gevisualiseerd in de monitoringfunctie op basis van de laatste 100 
uitgevoerde ‘visuele validaties’ voor die camera of portaal); 

- de herkende landcode door een camera of portaal in minder dan 90% van de gevallen correct 
is (dit percentage wordt doorlopend berekend en gevisualiseerd in de monitoringfunctie op 
basis van de laatste 100 uitgevoerde ‘visuele validaties’ voor die camera of portaal). 

4.9.4 Dashboard 
De aanbesteder moet steeds een duidelijk overzicht kunnen hebben van de (goede) werking van alle 
systemen. 
Voor deze functie is een dashboard/monitoringssoftware verreist waar men zeer eenvoudig kan 
nagaan hoe de systemen op dat moment geconfigureerd zijn en of alle componenten naar behoren 
werken en b.v. testfoto’s genomen kunnen worden, telgegevens van de voertuigen kunnen worden 
geraadpleegd of dergelijke… 
In het dashboard kan men zeer overzichtelijk nagaan welke camera’s actief/inactief zijn  en hoeveel te 
verwerken items er op dat moment zijn. 
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4.9.5 Kalendersturing 
Een basisonderdeel van het CBS/AMS is een kalendersturing waarbij de werkingstijden van de 
handhavingsfuncties voor een portaal actief of niet actief kunnen gezet worden.   

4.10 Beveiliging 
De aangeboden oplossingen zullen gebruikmaken van de meest actuele open veiligheidstandaarden 
en tegemoetkomen aan de vereisten van de richtlijn van het Europees Parlement en de raad 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de 
opsporing en de vervolging van de strafbare feiten of ten uitvoering van straffen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens. 
Encryptie zal minstens worden toegepast 

- wanneer gegevens in het ANPR-captatiesysteem al dan niet tijdelijk worden opgeslagen; 
- tijdens het transport van de gegevens; 
- op het niveau van de centrale opslag op het CBS/AMS. 

4.11 Dynamische aansturing 
Met het oog op dynamische snelheidsbeperkingen dient het mogelijk te zijn de camera’s via de 
netwerkverbinding op een dynamische wijze (door middel van variabele rijstrooksignalisatieborden) in 
te stellen. De maximale snelheidslimieten per rijstrook en voertuigklasse kunnen immers op 
minuutbasis wijzigen. Om deze aansturing mogelijk te maken vanuit een externe softwaretool (sturing 
dynamische borden) dient de communicatie met de camera’s te gebeuren op webservice, ftp-server, 
of andere methode. Het ter beschikking stellen van deze communicatie naar het CBS/AMS inclusief 
toelichting en beschrijving is een last van de aanneming. 

4.12 Preventief en correctief onderhoud na de waarborgperiode 
Preventief en correctief onderhoud tijdens de waarborgperiode valt onder de waarborg, kan nooit ten 
laste van de aanbesteder zijn en wordt aldus nooit vergoed. De enige uitzondering hierop zijn averijen. 
 
Na de waarborgperiode wordt de opdrachtnemer wel vergoed voor preventief en correctief onderhoud 
aan de camera’s (en hun eventuele bedieningsapparatuur) en de palen. Het transport wordt verrekend 
volgens de corresponderende posten (behalve voor preventief onderhoud van camera’s, zie II.A.5.2) 
en alle gebruikte onderdelen voor het preventieve en correctieve onderhoud worden op factuur 
afgerekend. De prijzen die voor de levering en de vervanging van de onderdelen gerekend worden op 
de factuur, dienen verplicht overeen te stemmen met de opgegeven prijzen in bijlage 9 van de offerte 
van de inschrijver. 

5. Tussenkomsten 

5.1 Algemeen 
Het preventief onderhoud van een camera of het correctief onderhoud van een camera of van een 
buiteninstallatie, dient door de opdrachtnemer uitgevoerd te worden na een oproep (telefoon of e-mail) 
van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum, de leidend ambtenaar, of zijn afgevaardigde. Alle 
oproepen van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum geven automatisch en verplichtend aanleiding 
tot tussenkomsten. Het is niet toegelaten dat de opdrachtnemer zelf contact opneemt met het VTC om 
een oproep aan te laten maken voor het huidige bestek. Indien een oproep dient aangemaakt te 
worden voor het huidige bestek, moet de opdrachtnemer de aanbesteder hiervan verwittigen. De 
aanbesteder beslist dan of een oproep gegeven moet worden of niet. Een betaling voor een 
herstelling zonder dat hiervoor een oproep was, is niet mogelijk. 
Indien de inschrijver geen “plug and play”-oplossing voorziet voor perceel 2, behoort het preventieve 
onderhoud van de buiteninstallatie ook tot het onderhavige bestek. Voor perceel 3 behoort het 
preventieve onderhoud van de buiteninstallatie sowieso tot het onderhavige bestek. Voor deze 
preventieve onderhouden worden geen oproepen gegeven, de opdrachtnemer moet deze zelf 
verplicht inplannen. 
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De aanvraag van een tussenkomst door een oproep vanwege de permanentie van de aanbesteder, 
de leidend ambtenaar of de toezichter moet mogelijk zijn binnen de gewone dienstregeling (8u tot 
18u) telefonisch of per e-mail. Een antwoordapparaat of dergelijke is niet toegelaten. Deze 
permanente wachtdienst heeft één enkel telefoonnummer en één enkel e-mailadres. Buiten de 
gewone dienstregeling moet een oproep enkel mogelijk zijn per e-mail. 
Het telefoonnummer en het e-mailadres van de permanentie van de opdrachtnemer moeten binnen de 
14 kalenderdagen volgend op de sluiting van de opdracht aan de leidend ambtenaar schriftelijk 
medegedeeld worden. Elke eventuele verandering van deze gegevens dient eveneens schriftelijk 
medegedeeld te worden en dit ten minste 7 kalenderdagen vooraleer de oude gegevens vervallen. 
Deze permanentie wordt niet afzonderlijk vergoed maar zit vervat in de post “Alle prestaties voor 
administratieve taken behalve averijen”.  
 
Iedere oproep en ook het gevolg dat aan deze oproep wordt gegeven, moet geregistreerd worden in 
de databank van de keuringsinstantie en in ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun 
opvolger(s). Zo kunnen zowel de aanbesteder als de beherende politiedienst op de hoogte blijven van 
de stand van zaken van iedere camera en iedere buiteninstallatie. 
Dit bestek voorziet typisch in vijf types van tussenkomsten via een oproep: 

- preventief onderhoud van een camera (al dan niet naar aanleiding van een herijking); 
- correctief onderhoud bij defect (al dan niet naar aanleiding van een herijking); 
- correctief onderhoud bij averij; 
- ophalen van een camera op een door de aanbesteder opgegeven locatie en het afleveren van 

deze camera op een door de aanbesteder opgegeven locatie of het in stock nemen bij de 
opdrachtnemer; 

- assistentie bij de conformiteitskeuring (enkel bij percelen 2 en 3). 
 
Bij een tussenkomst dient de opdrachtnemer bij zijn aankomst ter plekke én na uitvoering het Vlaams 
Tunnel- en Controlecentrum telefonisch of per e-mail te verwittigen. De datum en het uur van 
ontvangst van het bericht na uitvoering gelden als eindtijd voor de termijn van de tussenkomst en het 
bericht na uitvoering vermeldt duidelijk de aard van het vastgestelde defect en het tijdstip en de wijze 
van herstelling. 
 
Na de volledige indienststelling brengt de opdrachtnemer de leidend ambtenaar en de toezichter op 
de hoogte door middel van een gepaste registratie in ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie 
en/of hun opvolger(s) en een verslag in de databank van de keuringsinstantie. Ook indien het defect 
niet onmiddellijk herstelbaar is, wordt dit gemeld in in ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie 
en/of hun opvolger(s). 
 
Indien de opdrachtnemer bij zijn tussenkomst ter plaatse eveneens een defect vaststelt aan een 
installatie die niet het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, brengt hij het Vlaams Tunnel- en 
Controlecentrum hiervan onmiddellijk op de hoogte. 
 
Voor de prestaties die in het kader van een tussenkomst worden uitgevoerd, worden voor de 
uitvoering ervan buiten de normale dienstregeling geen supplementen aangerekend. 
 
Voor de hersteltermijnen wordt de periode buiten de gewone dienstregeling niet in rekening gebracht. 
De eerste tussenkomst door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd binnen de 5 werkdagen, de 
definitieve herstelling volgt uiterlijk binnen de 10 werkdagen. Voor beide termijnen is de eerste 
werkdag de werkdag na de oproep van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum, de leidend 
ambtenaar, of zijn afgevaardigde. Wanneer een camera naar een derde partij moet voor verdere 
herstelling, wordt de periode dat de camera zich bij deze derde partij bevindt, niet meegerekend in de 
herstellingstermijn van 10 werkdagen. Dit moet echter zeer duidelijk vermeld worden in 
ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun opvolger(s). 
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5.2 Preventief onderhoud van een camera via een oproep 
Voor alle camera’s uit dit contract kan via een oproep een volledig preventief onderhoud gevraagd 
worden. Aansluitend op dit onderhoud dient het toestel te worden herijkt en opnieuw verzegeld. 
Vergezeld van een nieuw ijkcertificaat wordt het toestel terug afgeleverd bij de betrokken politiezone. 
De logistieke organisatie van dit herijken en terug bezorgen bij de politiezone na een oproep voor 
preventief onderhoud wordt beschreven in deel II.A.5.3 en maakt deel uit van dit contract. De 
effectieve ijking evenwel niet. 
Op datum van aanvang van dit contract worden deze (her)ijkingen uitgevoerd door het Belgisch 
Meetinstituut, gevestigd te Gierle. Tijdens de looptijd van dit contract kan een nieuw contract worden 
afgesloten voor keuringen, desgevallend met een andere partij. Het afsluiten van een nieuw contract 
met eventueel een andere keuringsinstelling kan geen aanleiding geven tot het aanrekenen van enige 
meerprijs in het onderhavige bestek. 
 
Het preventief onderhoud omvat alle leveringen, werken en prestaties (personeel, materieel, 
materiaal, werktuigen, meettoestellen, vervoer, diensten, …) nodig om het toestel correct te 
onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Ook het transport heen en terug naar de 
keuringsinstelling zit begrepen in de prijs voor het preventief onderhoud omdat bij een preventief 
onderhoud altijd een herijking nodig is. 
Het transport om het toestel op te halen bij en terug af te leveren aan de politiezone, wordt verrekend 
aan de hand van de corresponderende transportkosten en zit dus niet vervat in de prijs van het 
preventieve onderhoud. 
Het administratieve gedeelte (opmaken verslag, opladen in de databank, oproep opvolgen in 
ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie en/of hun opvolger(s),…) zit begrepen in de post “Alle 
prestaties voor administratieve taken behalve averijen” en zit dus niet vervat in de prijs van het 
preventieve onderhoud. 
De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat het onderhoud steeds dient uitgevoerd te 
worden door een technische medewerker die hiertoe gekwalificeerd is door de fabrikant van de 
camera’s. 
 
Van elk preventief onderhoud wordt een verslag opgemaakt met vermelding van alle uitgevoerde 
acties en eventueel vervangen onderdelen. Het gedemonteerde beschadigde materiaal wordt per 
preventief onderhoud verzameld, wordt onuitwisbaar en eenduidig gemerkt met het nummer van de 
camera en de datum van het preventieve onderhoud en blijft beschikbaar tot het wordt vrijgegeven 
door de leidend ambtenaar. Tijdens de startvergadering wordt een termijn afgesproken waarna de 
opdrachtnemer kan vragen of het materiaal vrijgegeven wordt door de leidend ambtenaar. Na vrijgave 
door de leidend ambtenaar wordt het gehavende materiaal eigendom van de opdrachtnemer. De 
kosten voor het opslaan, vernietigen of recycleren van het gehavende materiaal zijn een last van de 
aanneming en worden niet afzonderlijk vergoed. Het gedemonteerde materiaal dat niet beschadigd is 
en opnieuw gebruikt kan worden, blijft eigendom van de aanbesteder en moet opgenomen worden in 
de stocklijst. 

5.3 Herijking van een camera naar aanleiding van een correctief onderhoud 
Wanneer naar aanleiding van een oproep voor correctief onderhoud van een camera één of meerdere 
ijkingszegels van de camera verbroken moeten worden, dan moet deze camera een herijking krijgen 
bij de keuringsinstantie waarmee de aanbesteder een contract lopen heeft. 
 
De logistieke organisatie van zo’n herijking naar aanleiding van een oproep voor correctief onderhoud 
is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtnemer de 
camera naar de keuringsinstantie brengt en de camera daar opnieuw oppikt na herijking. De verdere 
uitlevering naar de betrokken politiezone gebeurt door de opdrachtnemer, net zoals dat het geval is bij 
een oproep waar geen ijkingszegels verbroken worden. 
 
Op datum van aanvang van dit contract worden de herijkingen van de camera’s uitgevoerd door het 
Belgisch Meetinstituut, verder afgekort als BMI, gevestigd te Gierle. Tijdens de looptijd van dit contract 
kan een nieuw contract worden afgesloten voor de herijkingen van de camera’s, desgevallend met 
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een andere partij. Het afsluiten van een nieuw contract met eventueel een andere partij kan geen 
aanleiding geven tot het aanrekenen van enige meerprijs in het onderhavige contract. 
 
Voor een herijking na een correctief onderhoud van een camera waarbij één of meerdere ijkingszegels 
van de camera verbroken moesten worden, wordt het transport heen en terug naar de 
keuringsinstantie afgerekend aan de hand van de transportpost voor het BMI indien het BMI de 
keuringsinstantie is. Indien een andere keuringsinstantie de taak overneemt, zal het transport heen en 
terug naar de keuringsinstantie verrekend worden aan de hand van de respectievelijke post voor het 
transport naar de provincie waar de keuringsinstantie gelegen is. 

5.4 Oproep naar aanleiding van de herijking van een camera 
Alle camera’s moeten, zoals wettelijk voorgeschreven, tweejaarlijks herijkt worden door een officiële 
keuringsinstantie. Op datum van aanvang van dit contract worden de herijkingen van de camera’s van 
de aanbesteder uitgevoerd door het Belgisch Meetinstituut, verder afgekort als BMI, gevestigd te 
Gierle. Tijdens de looptijd van dit contract kan een nieuw contract worden afgesloten voor de 
herijkingen van de camera’s, desgevallend met een andere partij. Het afsluiten van een nieuw contract 
met eventueel een andere partij kan geen aanleiding geven tot het aanrekenen van enige meerprijs in 
het onderhavige bestek. 
Het BMI staat in voor de volledige logistieke organisatie van deze herijkingen. Wanneer bij een 
herijking van een camera geen enkel probleem vastgesteld wordt, komt de opdrachtnemer van het 
onderhavige bestek op geen enkele manier tussen in deze tweejaarlijkse herijking. 
 
Indien tijdens een herijking een defect vastgesteld wordt door de keuringsinstantie aan één van de 
camera’s, wordt de aanbesteder op de hoogte gebracht door de keuringsinstantie. De aanbesteder 
geeft dan een oproep aan de opdrachtnemer van het onderhavige bestek voor een preventief of 
correctief onderhoud van die camera. De opdrachtnemer haalt de camera op bij de keuringsinstantie 
en bezorgt de camera terug bij de keuringsinstantie na het preventief of correctief onderhoud. Na 
uitlevering van de camera bij de keuringsinstelling, stopt de interventie van de opdrachtnemer. Het 
terug uitleveren van de camera aan de betrokken politiezone, is zoals gezegd de verantwoordelijkheid 
van de keuringsinstantie. 
 
Voor een preventief onderhoud van een camera naar aanleiding van zijn herijking, wordt de post 
“Preventief onderhoud van een digitale camera aangekocht via dit perceel” gebruikt. In deze post zit 
het transport heen en terug naar de keuringsinstelling reeds vervat. 
Voor een correctief onderhoud van een camera naar aanleiding van zijn herijking, wordt het transport 
heen en terug naar de keuringsinstantie afgerekend aan de hand van de transportpost voor het BMI 
indien het BMI de keuringsinstantie is. Indien een andere keuringsinstantie de taak overneemt, zal het 
transport heen en terug naar de keuringsinstantie verrekend worden aan de hand van de 
respectievelijke post voor het transport naar de provincie waar de keuringsinstantie gelegen is. 
 
Om één en ander duidelijk te stellen, vindt men hieronder de flow rond de herijking van een camera. 
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Figuur 2: flow rond herijking van een camera 
 
Het is in dit bestek in percelen 2 en 3 ook voorzien dat de opdrachtnemer van het onderhavige bestek 
kan gevraagd worden om de tweejaarlijkse herijking van de camera’s en palen voor zijn rekening te 
nemen. Het is de exclusieve keuze van de aanbesteder of hij de tweejaarlijkse herijking via het 
onderhavige bestek wil laten gebeuren voor percelen 2 en 3 of via een ander bestek. 
In het geval van de tweejaarlijkse herijking van een camera is in de corresponderende posten alles 
inclusief: contacten met de keuringsinstantie, transport van en naar de politiezone om de camera op te 
halen en terug uit te leveren, transport van en naar de keuringsinstantie om de camera effectief te 
laten herijken, alle kosten van de keuringsinstantie, alle kosten van de opdrachtnemer van het 
onderhavige bestek, opmaken en opladen van de verslagen van de herijking,… 
In het geval van de tweejaarlijkse herijking van een paal is in de corresponderende posten ook alles 
inclusief: contacten met de keuringsinstantie, alle kosten van de keuringsinstantie, alle kosten van de 
opdrachtnemer van het onderhavige bestek, opmaken en opladen van de verslagen van de 
herijking,… 

5.5 Correctief onderhoud bij defect 
Alle defecten die onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden in het kader van het correctief onderhoud, 
worden onmiddellijk uitgevoerd. 
Na de volledige indienststelling: 
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- brengt de opdrachtnemer het Vlaamse Tunnel- en Controlecentrum hiervan telefonisch of per 
e-mail op de hoogte; 

- bezorgt de opdrachtnemer aan de leidend ambtenaar een omstandig technisch verslag over 
de tussenkomst door dit verslag in de databank van de keuringsinstantie op te laden. 

Het correctief onderhoud omvat alle leveringen en/of prestaties (personeel, materieel, materiaal, 
werktuigen, meettoestellen, vervoer, diensten,…) die dienen uitgevoerd te worden ingevolge de 
slechte werking van een camera en/of buiteninstallatie, waarvan de oorzaak te wijten is aan onder 
meer een slecht of onvoldoende preventief onderhoud, de slijtage van de onderdelen, defecte 
onderdelen ten gevolge van oorzaken inherent aan de camera en/of buiteninstallatie met uitzondering 
van vandalisme, overmacht (bv blikseminslag, overspanning, …) en onoordeelkundig gebruik (bv. 
door politiezones), dewelke averijen worden genoemd (zie II.A.5.6). 
 
De opdrachtnemer voert de nodige werken uit voor het verhelpen van het defect, regelt indien nodig 
het transport voor de herijk van de camera zoals beschreven in II.A.5.3 en bezorgt het toestel terug bij 
de beherende politiedienst of de keuringsinstantie (bij oproepen naar aanleiding van een herijking). 
 
Het gedemonteerde beschadigde materiaal wordt per oproep verzameld, wordt onuitwisbaar en 
eenduidig gemerkt met het nummer van de oproep en blijft beschikbaar tot het wordt vrijgegeven door 
de leidend ambtenaar. Tijdens de startvergadering wordt een termijn afgesproken waarna de 
opdrachtnemer kan vragen of het materiaal vrijgegeven wordt door de leidend ambtenaar. Na vrijgave 
door de leidend ambtenaar wordt het gehavende materiaal eigendom van de opdrachtnemer. De 
kosten voor het opslaan, vernietigen of recycleren van het gehavende materiaal zijn een last van de 
aanneming en worden niet afzonderlijk vergoed. Het gedemonteerde materiaal dat niet beschadigd is 
en opnieuw gebruikt kan worden, blijft eigendom van de aanbesteder en moet opgenomen worden in 
de stocklijst. 
 
Bij defecten te wijten aan een slecht preventief of correctief onderhoud door de opdrachtnemer, of bij 
defecten tijdens de waarborgperiode, worden alle kosten voor de daaruit volgende oproep niet 
vergoed. Deze prestaties worden beschouwd als deel uitmakend van de preventieve of correctieve 
onderhoudswerkzaamheden of de waarborg. 
 
Indien de opdrachtnemer vaststelt dat de werking van de infrastructuur gestoord wordt door een 
uitwendige oorzaak of door een defect of averij aan een gedeelte van een camera en/of 
buiteninstallatie die niet het voorwerp uitmaakt van onderhavig bestek, wordt dit onmiddellijk na de 
vaststelling ter plaatse per e-mail gemeld aan de projectingenieur en/of zijn afgevaardigde, dit naar 
keuze van de projectingenieur, en telefonisch aan het Vlaamse Tunnel- en Controlecentrum. 

5.6 Correctief onderhoud bij averij 
In geval de aannemer tussenkomt voor de herstelling van de installatie ingevolge een averij of indien 
de aanbesteder meedeelt dat het een averij betrof, dient binnen de 5 werkdagen een gedetailleerde 
offerte/kladstaat volgens de posten van de inventaris voor de herstelling van de infrastructuur 
ingediend te 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. Bij deze offerte zijn in hetzelfde 
elektronische document de digitale foto’s gevoegd. Dit betreft een minimum van 5 foto’s die een 
totaalbeeld geven van de beschadigingen en de mogelijkheid bieden de eventuele contacten en 
discussies met het parket, de veroorzaker of zijn afgevaardigde (verzekering, …) te voeren en af te 
ronden. Deze moeten dus toelaten een oordeel te vormen over de omvang en locatie van de 
beschadigde uitrustingen.  

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 
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 
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• 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. 

De foto’s dienen gemaakt te worden met een camera waarbij datum en uur van de opname van de 
foto’s op de foto’s gedrukt is. De foto’s in de pdf mogen gecomprimeerd worden, maar moeten nog 
steeds toelaten om indien nodig in voldoende detail te kunnen inzoomen op de beschadigde 
onderdelen. De projectingenieur of zijn afgevaardigde oordeelt of de foto’s in het document met de 
offerte/factuur een voldoende graad van detail tonen. Het opmaken van hoger vermelde elektronische 
documenten is een last van onderhavige opdracht. 

De per mail overgemaakte bijlagen mogen in totaal niet groter zijn dan 25MB. 

Voor de bepaling van de herzieningsfactor worden de coëfficiënten gebruikt van de maand waarin de 
oproep gebeurde. Indien deze coëfficiënten nog niet gekend zijn op het moment van de ontvangst van 
de offerte, worden de coëfficiënten van de maand ervoor gebruikt. 

 

Alle administratieve prestaties voor deze tussenkomst worden vergoed op basis van een forfaitaire 
prijs voorzien in de inventaris (“Alle administratieve taken in geval van een averij”). 

5.7 Tussenkomst bij ophalen en afleveren van een camera 
Een oproep voor het ophalen van een camera op een door de aanbesteder opgegeven locatie en het 
afleveren van deze camera op een door de aanbesteder opgegeven locatie of het in stock nemen bij 
de opdrachtnemer, wordt vergoed volgens de corresponderende posten rond transport. 

5.8 Preventief onderhoud van een buiteninstallatie 
Indien de inschrijver geen “plug and play”-oplossing voorziet voor perceel 2, behoort het preventieve 
onderhoud van de buiteninstallatie ook tot het onderhavige bestek. Voor perceel 3 behoort het 
preventieve onderhoud van de buiteninstallatie sowieso tot het onderhavige bestek. 
Het preventieve onderhoud dient te gebeuren volgens de draaiboeken die de inschrijver hiervoor dient 
over te maken in bijlage 8 van zijn offerte. 
 
Het preventieve onderhoud gebeurt minimaal 1 keer per jaar per buiteninstallatie. 
De opdrachtnemer maakt in overleg met de keuringsinstelling een planning op om het preventief 
onderhoud uit te voeren. Deze planning wordt opgesteld in overeenstemming met de tunnelsluitingen 
en het verslag wordt opgeladen in de hiertoe ontworpen databank. 
De planning van het preventief onderhoud dient ongeveer 6 weken voor de tweejaarlijkse keuring van 
de buiteninstallaties plaats te vinden, zodanig dat eventuele gebreken of defecten nog kunnen 
opgelost worden vóór de tweejaarlijkse keuring. Bij iedere onderhoudsbeurt vult de aannemer een 
onderhoudsverslag van de installatie in via de databank. Dit kan ter plaatse via een PDA, tablet, 
smartphone of laptop of later op kantoor, zolang de geëiste termijnen gerespecteerd worden. 
Voor zover de inschrijver en de keuringsinstelling geen onderling akkoord zullen bekomen inzake de 
jaarplanning, of indien blijkt dat de bedoelde werkwijze niet werd gehaald, zal de aanbesteder zelf een 
planning opleggen aan de opdrachtnemer. 
Tijdens het preventief onderhoud worden geen testfoto’s genomen. 

5.8.1 Installaties op basis van detectielussen 
Het onderhoud van installaties op basis van detectielussen wordt uitgevoerd conform de voorschriften 
van de fabrikant en de modelgoedkeuring van de installatie. Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst 
die aangeeft welke handelingen onder meer moeten gebeuren bij het preventief onderhoud van een 
installatie op basis van detectielussen: 

• reinigen buiten- en binnenzijde van de paal; 
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• nazicht van het installatie- en volgnummer op de paal. Indien het nummer verdwenen is of niet 
meer leesbaar is, nummer met zwarte verf spuiten met behulp van een mal. De grootte van 
het nummer is ongeveer 10 cm; 

• smeren en zo nodig bijstellen van alle bewegende delen van de paal en kast (sloten, 
scharnieren, bouten, afsluitklep, veiligheidspal, geleiding); 

• controle op corrosie (zowel in paal als langs de buitenkant); 
• controle geleidingsonderdelen en kabels in het geval van een up-down paal; 
• reinigen vensters aan binnen- en buitenzijde van de kast; 
• controle connectoren en kabels; 
• functionele controle verwarmingselement; 
• controle bevestiging kast op paal en afschermkap (bouten aandraaien); 
• visuele controle buitenzijde paal en kast; 
• bijschilderen in RAL 7038 waar nodig (na reiniging en opschuren); 
• controle voedingsspanning (herinschakeling, inclusief vervangen glaszekering indien nodig); 
• controle verticale opstelling paal (max 1° afwijking) (2 richtingen); 
• vervangen van vetdoppen indien noodzakelijk; 
• bij een installatie met inductieve lussen: 

o elektrische metingen (meetwaarden te vermelden) van lussen (R, L en isolatie); 
o eventueel vervangen van de moffen, indien de installatie hierdoor terug operationeel 

is; 
o functionele controle installatie; 
o uitrichting kast; 
o visuele inspectie lussen en controle op verzakkingen in het wegdek, incl. foto’s; 
o controle van de verharding rond de trekput (o.a. op verzakkingen). 

 
Bovenstaande handelingen maken deel uit van het preventief onderhoud op basis van detectielussen. 
Echter dient het ook mogelijk te zijn om gedurende het preventief onderhoud: 

• moffen te laten vervangen, indien blijkt uit de metingen dat deze defect zijn; 
• de signaalkabel tussen de verkeerslichten en de roodlichtcamera correct aan te sluiten indien 

blijkt uit het preventief onderhoud dat deze niet correct binnenkomen. 
Bovenstaande werken zullen dan worden vergoed volgens de hiertoe voorziene posten. 

5.8.2 Voedingskast 
Bij snelheidscamera's (zowel voor snel- en ringwegen als voor het onderliggend wegennet) is steeds 
een voedingskast geplaatst. Het onderhoud van deze voedingskast maakt integraal deel uit van het 
onderhoud van een snelheidscamera en wordt niet apart vergoed. 
Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst die aangeeft welke handelingen onder meer moeten gebeuren 
bij het preventief onderhoud van de voedingskast van een snelheidscamera: 

• reinigen van de voedingskast; 
• controle van de sticker van de wachtdienst. Indien afwezig, onleesbaar of verouderd 

telefoonnummer: sticker opnieuw aanbrengen. Deze stickers worden afgeleverd door de 
aanbesteder; 

• controle of het naamplaatje op de voedingskast nog aanwezig is. Indien afwezig of onleesbaar 
zal een nieuw naamplaatje op de voedingskast bevestigd worden. De naamplaatjes worden 
aangeleverd door de aanbesteder; 

• onkruid verwijderen; 
• smeren slot en scharnieren; 
• stofzuigen interieur kast en ongediertevrij maken van de kast; 
• testen van de differentieelschakelaar; 
• meten van de netspanning; 
• testen van de verwarming en de verlichting; 
• nazicht van de verbindingen van de draden op de klemmen; 
• nazicht van de nummering van kabels en draden; 
• opname van het meternummer en de meterstand (n.v.t. bij een forfaitaire aansluiting). 
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5.9 Assistentie bij de conformiteitskeuring 
De conformiteitskeuring van de buiteninstallatie kan ofwel via het onderhavige bestek, ofwel via het 
bestek dat de aanbesteder lopen heeft met het Belgisch Meetinstituut, verder afgekort als BMI, 
gebeuren. Tijdens de looptijd van dit contract kan een nieuw contract worden afgesloten voor de 
ijkingen, desgevallend met een andere partij. Het afsluiten van een nieuw contract met eventueel een 
andere partij kan geen aanleiding geven tot het aanrekenen van enige meerprijs in het onderhavige 
contract. 
Het is de exclusieve keuze van de aanbesteder of hij de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie 
via het onderhavige bestek, dan wel via het bestek met het BMI laat gebeuren. Indien de 
conformiteitskeuring gebeurt via het bestek met het BMI, is er geen enkele kost voor de 
conformiteitskeuring voor de opdrachtnemer van het onderhavige bestek. Eventuele extra 
keuringskosten ingevolge een foutieve of onvolledige uitvoering van de installatie door de 
opdrachtnemer van het onderhavige bestek, zijn wel ten laste van de opdrachtnemer van het 
onderhavige bestek. 
Indien de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie via het onderhavige bestek verloopt, staat de 
opdrachtnemer ook in voor de gehele logistieke organisatie van deze keuring (contacten met de 
keuringsinstantie, assistentie bij de conformiteitskeuring, transport,…). In de post voor de 
conformiteitskeuring zitten dan ook alle kosten vervat die te maken kunnen hebben met deze 
conformiteitskeuring. Indien de conformiteitskeuring van de buiteninstallatie via het onderhavige 
bestek verloopt, kan dan ook enkel en alleen de post voor de conformiteitskeuring gevorderd worden. 
 
Indien de conformiteitskeuring via het bestek met het BMI loopt, kan de aanbesteder de assistentie 
van de opdrachtnemer vragen tijdens de conformiteitskeuring van de buiteninstallaties van percelen 2 
en 3. 
Onder assistentie vallen alle werkzaamheden om tijdens een conformiteitskeuring van een 
buiteninstallatie, hulp te verlenen aan de keuringsinstantie of kleine mankementen onmiddellijk te 
kunnen herstellen zodat de conformiteitskeuring geslaagd kan doorgaan. Deze assistentie kan zowel 
apart via een oproep als deel uitmakend van een dienstbevel gevraagd worden. Het transport wordt 
apart gerekend en zit niet vervat in de post voor de assistentie. Voor het overige zitten wel alle 
mogelijke werkzaamheden, materieel, materialen, werkuren,… vervat in de post voor assistentie bij de 
conformiteitskeuring. 

5.10 Nutteloze interventie 
Nutteloze interventies zijn prestaties geleverd door de opdrachtnemer op verzoek van de aanbesteder 
met het oog op de herstelling van een defect, doch waarbij de opdrachtnemer vaststelt dat er geen 
defect aanwezig is aan de camera/buiteninstallatie, zijn onderdelen, detectieapparatuur of toebehoren. 
De opdrachtnemer dient voldoende aan te tonen dat de infrastructuur degelijk werkt en dat de 
continuïteit van de werking verzekerd is. Met het oog op een kwaliteitsvolle samenwerking doet de 
opdrachtnemer de nodige inspanningen en voorstellen om het aantal nutteloze interventies tot een 
strikt minimum te herleiden. 
Indien de opdrachtnemer bij zijn tussenkomst ter plaatse een defect vaststelt aan een installatie die 
niet het voorwerp uitmaakt van deze aanneming, brengt hij het VTC hiervan onmiddellijk op de 
hoogte. 
Nutteloze interventies uitgevoerd in het kader van een andere aanneming die het gevolg zijn van een 
oproep of foutieve informatie van de opdrachtnemer van onderhavige opdracht worden integraal op de 
opdrachtnemer van onderhavige opdracht verhaald. 
Een interventie waarbij een handeling dient te gebeuren valt niet onder een nutteloze 
interventie. 

 
Alle prestaties voor deze tussenkomst worden vergoed op basis van een forfaitaire prijs voorzien in de 
inventaris (“Nutteloze oproep”). Deze post omvat eveneens de werkuren van het vervoerd personeel. 
Er worden geen bijkomende werkuren vergoed. 
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6 Transport 
Het transport voor dit bestek wordt betaald aan de hand van de bijhorende posten. In deze paragraaf 
wordt hier een woordje uitleg rond verschaft. Alle posten rond het transport zijn enkele rit vertrekkend 
van of aankomend bij de opdrachtnemer en zijn inclusief de werkuren van al het vervoerd personeel. 
Indien een bepaalde oproep niet mooi onder te brengen valt onder één van de transportposten, dan 
wordt dit zo logisch mogelijk aangerekend gebruik makend van de transportposten. 
 
Er zijn verschillende soorten transport mogelijk in dit bestek: 
1) Transport naar een politiezone of naar een camera of buiteninstallatie. Er wordt hiervoor in de 

inventaris een post voorzien per provincie. 
2) Transport naar het BMI; 
3) Indien tijdens de looptijd van het contract een andere keuringsinstantie de taken van het BMI 

overneemt, dan wordt het transport naar deze keuringsinstantie vergoed volgens de 
corresponderende post uit punt 1) op basis van de provincie waarin de keuringsinstantie gelegen 
is; 

4) Transport binnenin een provincie indien er meerdere oproepen binnenin een provincie zijn en de 
opdrachtnemer deze kan combineren; 

5) Transport van één provincie naar een aangrenzende provincie indien er meerdere oproepen 
binnen aangrenzende provincies zijn en de opdrachtnemer deze kan combineren. 

 
De opdrachtnemer is verplicht om de ritten zo goed als mogelijk te combineren om de totale 
transportkosten voor de aanbesteder zo laag mogelijk te houden. Zo is het economisch voordeliger 
voor de aanbesteder als de opdrachtnemer een bepaald toestel pas een dag later terug aflevert bij 
een politiezone als de opdrachtnemer hierdoor deze rit kan combineren met een andere rit. In dit 
geval is de opdrachtnemer echter verplicht om de aanbesteder eerst op de hoogte te brengen van 
deze situatie en is het aan de aanbesteder om te beslissen of het herstelde toestel reeds uitgeleverd 
mag worden dan wel of er gewacht wordt op het andere toestel alvorens de camera’s samen terug 
uitgeleverd worden. 
 
Aan de hand van de over te maken weekplanningen voor perceel 1 (zie I.1.3.2), kan de aanbesteder 
meevolgen welke ritten de opdrachtnemer uitvoert en combineert en kan hij desgevallend 
opmerkingen of aanbevelingen geven of eisen dat de ritten beter gecombineerd worden om de totale 
transportkosten voor de aanbesteder zo laag mogelijk te houden.  
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B. Technische voorschriften in toepassing van het 
Standaardbestek 270  

HOOFDSTUK 40  ALGEMENE BEPALINGEN  

3.1.5.4 Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) 
 
Zie hoofdstuk 7 in de Instructiebundel voor opmaak en aanlevering van technische documentatie v2.1 
– 2020 (dienstorder MOW/AWV/2020/1). 

 
7 VERKEERSHANDHAVINGSYSTEEM  
 
De tekst hieronder is overgenomen uit het lopende bestek voor het onderhoud van de Gatso-
buiteninstallaties en geeft de inschrijvers een idee hoe deze installaties er uitzien, zodat de inschrijver 
zijn offerte voor percelen 2 en 3 met kennis van zaken kan opstellen. 
 
7.1 Algemeen  
Teneinde een correct werkende installatie te bekomen, moet iedere persoon die onderhoud van de 
camera of buiteninstallatie van een onbemande verkeerscamera uitvoert, een opleiding volgen bij de 
producent van de apparatuur. Alle personeelsleden die zullen ingezet worden voor het slijpen van 
inductieve lussen, moeten bijkomend een opleiding voor het slijpen van lussen volgen bij de producent 
van de apparatuur. 
 
7.2 Bijlagen en plannen  
Als technische bijlagen zijn aan dit bestek toegevoegd in bijlage 8:  
 layout van een voedingskast type A;  
 layout van een voedingskast type dubbele D;  
 beschrijving van de steunen inclusief bekabelingsschema;  
 beschrijving van de behuizing voor een uitwisselbare camera.  
 
De installatiehandleiding voor een installatie op basis van inductieve lussen is opvraagbaar bij de 
aanbesteder.  
 
7.3 Omschrijving van de steunen  
Bij nieuw te plaatsen/ te herplaatsen steunen wordt op de bodem van de steun een laag zand 
aangebracht tegen het opstijgende vocht. De buizen waarin de kabels in de steunen omhoog komen, 
komen voldoende hoog in de steun zodat in het geval de kabels vervangen moeten worden, de 
steunen niet gedemonteerd moeten worden.  
 
7.3.1 Installaties voor roodlicht- en snelheidscamera’s  
Installaties voor roodlicht- en snelheidscamera’s kunnen op volgende steunen opgesteld staan:  
 Kantelpaal: deze steunen zijn deels verzonken in de fundering. De behuizing voor het uitwisselbare 
toestel kan bereikt worden door de steun te laten kantelen rond een scharnierpunt;  
 Kantelpaal op voet: dit is een kantelpaal waarvan het onderste gedeelte niet verzonken is in de 
fundering, maar afgezaagd is. Deze steun wordt gemonteerd op een voetplaat;  
 Up-down paal: bij deze steunen is het onderste gedeelte niet verzonken in de fundering, maar 
gemonteerd op een voetplaat. De behuizing voor het uitwisselbare toestel kan bereikt worden door de 
steun verticaal naar beneden en naar boven te bewegen.  
 
7.3.2 Installaties voor snelheidscamera’s  
Installaties voor snelheidscamera’s staan opgesteld op korte kantelpalen of op up-down palen.  
 
7.4 Locatiegebonden detectiegedeelte per rijstrook  
Er zijn steeds twee inductieve lussen per rijstrook.  
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Alle nieuw te realiseren verbindingen tussen verschillende onderdelen dienen eenvoudig bereikbaar te 
zijn. (bv. verbindingsmoffen, klemmenblokken, connectoren, …). Indien dit een bijkomende behuizing 
vereist, al dan niet ondergronds, wordt dit afgerekend via de post “Overrijdbare bezoekput“. Deze 
overrijdbare bezoekput of trekput is onderaan in contact met de aarde door 1 (of meer) gaten 
waardoor water weg kan uit de put. De omgeving wordt in de oorspronkelijke staat hersteld.  
De volledige installatie dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van de fabrikant, zoals  
beschreven in het bij de modelgoedkeuring horende installatiehandboek.  
 
7.5 Voedingskasten  
Er zijn twee types kasten:  
1. Type A kast;  
2. Een kast met hoogte en breedte gelijk aan de kast type D, echter met dubbele diepte.  
 
De schema’s van deze types kasten zijn aan dit bestek toegevoegd als bijlage 8.  
De voedingskasten worden gevoed vanuit een HS/LS-cabine of LS-voedingskast van het Vlaams 
Gewest, via de stroomleverancier of vanuit een ander voedingspunt. Het realiseren van de aansluiting 
op het net van de stroomleverancier behoort tot de opdracht. De opdrachtnemer zorgt voor de nodige 
aansluitvoorwaarden en de keuring van het laagspanningsbord. De aanbesteder regelt de contacten 
met de stroomleverancier en betaalt de aansluitkosten. 
De realisatie van de volledige elektrische inrichting van de voedingskast en het inbouwen van de  
benodigdheden voor het realiseren en het organiseren van de telecommunicatie aansluitingen maken  
deel uit van de levering van de voedingskast.  
De voedingskasten voldoen aan de voorschriften van Standaardbestek 270 Hoofdstuk 42 paragraaf  
6.8 Voetpadkasten voor CCTV (Wegkantkasten).  
 
7.6 Uit te voeren werken in technische ruimten (Tunnels, Verkeerscentrum, (…)  
De uitvoering van kableringswerk in technische ruimten vormt een last van de aanneming en behoort 
bij de opstelling van de te plaatsen apparatuur.  
De kabels dienen te worden voorzien tot in de op te stellen kasten. De kabels dienen te worden 
genummerd en ondergebracht in goed beschermende (eventueel bestaande) kabelgeleiders of – 
rekken.  
Bij het opmaken van het inschrijvingsdossier kan de inschrijver, na contactopname met de 
aanbesteder, een bezoek brengen aan de voorziene plaatsen.   
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HOOFDSTUK 46  LEIDINGEN 

1 elektrische kabels 
 
Algemene bemerking:  
Na 1/7/2017 dient, ingevolge gewijzigde Europese regelgeving, elke verwijzing naar de kabels in 
onderstaande tabel, te worden begrepen als: 
 
Oude benaming Nieuwe benaming 
EXVB EXVB Eca 
EAXeVB EAXeVB Eca 
EXAVB EXAVB Cca-s3, d2, a3 
XVB-F2 XVB Cca-s3, d2, a3 
XGB-F2 XGB Cca-s1, d2, a1 
XFVB-F2 XFVB Cca-s3, d2, a3 
XFGB-F2 XFGB Cca-s1, d2, a1 
H07 RN-F H07 RN-F Eca 
H07 V-U H07 V-U Eca 
H07 V-R H07 V-R Eca 
H07 V-K H07 V-K Eca 
H07 Z1-R H07 Z1-R Cca-s1, d2, a1 
H07 Z1-K H07 Z1-K Cca-s1, d2, a2 
H07 Z-R H07 Z1-R Cca-s1, d2, a2 
H07 Z-K H07 Z1-K Cca-s1, d2, a3 
SVV-F2 SVV Cca 
SVAVB-F2 SVAVB Cca-s3, d2, a3 
TWAVB TWAVB Eca 
J-H(St)H J-H(St)H Cca-s1, d2, a1 
 

3 Plaatsen van kabels en voerbuizen  

3.1 Sleuven en leggen van kabels en buizen in de grond 
De prestaties van de aannemer, betreffende de coördinatie met andere gelijktijdig uit te voeren 
werken, maken integraal deel uit van de opdracht en zijn begrepen in de prijzen van de posten van de 
opmetingsstaat, zelfs voor deze werken op wegen waar momenteel geen andere dan onderhavige 
werken voorzien worden.  
Alle bovengrondse kabels dienen te worden ondergebracht in corrosievaste kabelgeleiders. Deze 
geleiders en de bevestiging ervan moeten bestemd zijn tegen vandalisme. 
 
Trekken van kabels door een buis: 
De levering en de plaatsing van de bevestigingsorganen voor buizen en kabels is begrepen in de 
levering en de plaatsing van die buizen en kabels. 

3.2 Opbreken en herstellen van wegbekleding 
De posten voor het wegnemen en herstelling van de wegbekleding zijn steeds fundering inbegrepen, 
dus onafhankelijk van de dikte van de fundering. De aannemer kan dus geen aanspraak maken op 
extra vergoeding indien op een bepaalde plaats de fundering dikker is dan verwacht. 
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3.5 Verwijderen van verlaten leidingen 
Alle verlaten leidingen dienen in principe te worden verwijderd, tenzij anders aangegeven door de 
aanbesteder bij aparte opdrachten. 
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HOOFDSTUK 50  DYNAMISCH VERKEERSMANAGEMENT EN 
VERKEERSHANDHAVINGSSYSTEMEN 

2. Verkeershandhavingssystemen 

2.5 Inductieve lussen voor monitoring van voertuigen 

2.5.4 Controles 

2.5.4.1.B Doormeten van de gehele lusconfiguratie 
De tekst uit het SB270 wordt vervangen door onderstaande tekst. 
 
Het doormeten van de gehele lusconfiguratie moet door de opdrachtnemer worden uitgevoerd. Er 
wordt gemeten aan het detectoraansluitblok. Tijdens de meting mag geen enkele verbinding bestaan 
tussen de detectoraansluitblok en de zich eventueel in de kast bevindende elektronica of aarde, zodat 
de meetresultaten enkel betrekking hebben op de detectielussen, de verbindingsmoffen tussen de 
detectielussen en de lustoevoerkabels, de lustoevoerkabels en het detectoraansluitblok. 
De resultaten van de meting worden genoteerd op het meetrapport detectielussen en wordt aan de 
opdrachtgever overgemaakt bij de voorlopige oplevering en na elk onderhoud. 
 
De volgende metingen worden door de opdrachtnemer verricht: 
1. De lekweerstand van de lusaders t.o.v. de aarde; 
2. De weerstand van de luscircuits (luskabel+verbindingsmof + lustoevoerkabel); 
3. De inductantie van de luscircuits (luskabel+verbindingsmof + lustoevoerkabel). Als referentie kan 

160 tot 180 µH worden aangehouden voor een standaard lusvorm en een totale lengte van de 
lustoevoerkabel van 120 m. 

4. De capaciteit van de luscircuits t.o.v. de aarde (luskabel + verbindingsmof + lustoevoerkabel). 
 
Voor de meting 1) dient gebruik gemaakt van een zogenaamde “megger”. Er wordt gemeten bij een 
spanning van 500 VDC. De minimale isolatieweerstand voor de meting 1) bedraagt 100 MΩ. 
Voor de metingen 2) en 3) geldt dat, indien de gemeten waarden van de detectielussen op 1 rijstrook 
meer dan 5 % van elkaar verschillen, de installatie wordt afgekeurd. Voor de meting 2) dient de 
meetwaarde vergeleken te worden met de door de fabrikant van de detectoren opgegeven 
maximumwaarde. 
 
Aan de hand van de meetgegevens 3)-4) wordt per lus de kwaliteitsfactor Q berekend. De Q-factor 
wordt als volgt berekend:  

 
 

 
waarin : ω = 2 π f 

f = de gebruikte meetfrequentie 
L = de totaal gemeten zelfinductie  
R = de totaal gemeten weerstand; 
 

Indien de Q-factor van een lus kleiner is dan 5 of de berekende waarden van de detectielussen van 1 
lusconfiguratie meer dan 5 % van elkaar verschillen, wordt de installatie afgekeurd. 
De opdrachtnemer dient alle eventuele gebreken, vastgesteld bij het uitvoeren van bovenstaande 
metingen, in orde te brengen tot aan alle beschreven eisen en voorwaarden wordt voldaan. Vóór de 
voorlopige oplevering en tijdens de waarborgperiode heeft de opdrachtnemer geen recht op enige 
vergoeding hiervoor. 
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Na de metingen moeten de aansluitingen weer in de oorspronkelijke staat worden gebracht. 
Elk van de metingen 1)-2)-3)-4) moet in het meetrapport worden opgenomen. Een standaard 
meetrapport wordt door de opdrachtnemer opgemaakt en ter goedkeuring aan de aanbesteder 
voorgelegd. De meetomstandigheden (nat/droog, temperatuur,…) dienen eveneens vermeld op het 
meetrapport. 
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C. Meetmethode der hoeveelheden  
1. Perceel 1 
De post “digitale roodlicht- en snelheidscamera inclusief eerste ijk door een keuringsinstantie” bevat 
een nieuwe digitale camera die onmiddellijk (plug and play) gebruikt kan worden in de plaats van een 
huidige Gatso GTC-camera in de huidige Gatso-palen op basis van lussen en die minimaal dezelfde 
functionaliteiten als de huidige Gatso GTC-camera’s heeft. De post voor de aankoop van de camera is 
inclusief de eerste ijk van de camera, die dus volledig ten laste van de opdrachtnemer is. 

2. Perceel 2 
Voor perceel 2 wil de aanbesteder zeer duidelijk maken dat, indien de inschrijver de palen en/of 
camera’s die de aanbesteder vraagt te vervangen/aan te passen, niet één op één kan vervangen qua 
aantal maar hiervoor meerdere palen en/of camera’s nodig heeft omdat de door de inschrijver 
aangeboden camera niet alle rijstroken kan bewaken die de te vervangen/aan te passen camera en/of 
paal bewaakt, alle eenheidsprijzen van alle posten rond deze te vervangen/aan te passen palen en/of 
camera’s betrekking hebben op het totaal aantal palen en/of camera’s dat in de plaats van de 
vervangen paal en/of camera gekomen is. 
Dit is eveneens van toepassing op nieuw te realiseren situaties. Indien de inschrijver voor een nieuw 
te realiseren paal die maximaal 4 rijstroken bewaakt, meer dan 1 paal en 1 camera nodig heeft, 
hebben alle eenheidsprijzen van alle posten rond deze te realiseren situatie betrekking op het totaal 
aantal palen en camera’s die geplaatst moeten worden. 
 
Enkele voorbeelden om dit te duiden: 
1) Stel dat de aanbesteder 100 huidige Gatso-palen laat aanpassen/vervangen waarvan 60 palen 1 of 
2 rijstroken bewaken en 40 palen 3 of 4 rijstroken. Voor de 60 palen zijn er op heden 15 camera’s in 
gebruik en voor de 40 palen 10 camera’s (verhouding 1 op 4), die allemaal eveneens dienen 
vervangen te worden. 

• Inschrijver A schrijft in met een camera die 4 rijstroken kan bewaken en heeft aldus opnieuw 
15+10=25 camera’s nodig. En hij past de 100 palen aan of vervangt de 100 palen voor het 
gebruik met de nieuwe camera. Inschrijver A moet dus in totaal 100 palen en 25 camera’s 
voorzien. 

• Inschrijver B schrijft in met een camera die maximaal 2 rijstroken kan bewaken en past de 100 
palen aan of vervangt de 100 palen voor het gebruik met de nieuwe camera. Hij heeft hiervoor 
40 extra palen en 10 extra camera’s nodig want zijn camera is niet in staat om 3 of 4 rijstroken 
te bewaken dus de 40 te vervangen/aan te passen palen die 3 of 4 rijstroken bewaken, moet 
hij vervangen door 2 palen per te vervangen/aan te passen paal (of 1 paal aanpassen en 1 
paal nieuw plaatsen, al naargelang zijn oplossing) en om aan de 1 op 4 verhouding te blijven 
voldoen, moet hij dus ook 10 extra camera’s voor deze 40 extra palen voorzien. Inschrijver B 
moet dus in totaal 140 palen en 35 camera’s voorzien. 

In alle eenheidsprijzen wat betreft de camera’s en palen van beide inschrijvers moeten verplicht alle 
bijkomende kosten ten gevolge van het extra moeten voorzien van palen of camera’s, vervat zitten. 
Voor inschrijver B betekent dit: 
- dat de aankoopprijs van een camera die gekocht wordt ter vervanging van een huidige camera die 3 
of 4 rijstroken bewaakt, de aankoopprijs van de beide camera’s (die hij nodig heeft om de ene huidige 
camera te vervangen) samen moet zijn, inclusief eerste ijk van beide camera’s. Er wordt dus in het 
specifieke voorbeeld 10 keer de post “Aankoop nieuwe digitale camera ter vervanging van een 
camera die 3 of 4 rijstroken bewaakt of voor een nieuwe flitspaal die 3 of 4 rijstroken moet bewaken, 
inclusief eerste ijk” uitgevoerd, waarmee 20 nieuwe camera’s geleverd moeten worden. Daarnaast 
wordt er 15 keer de post “Aankoop nieuwe digitale camera ter vervanging van een camera die 1 of 2 
rijstroken bewaakt of voor een nieuwe flitspaal die 1 of 2 rijstroken moet bewaken, inclusief eerste ijk” 
uitgevoerd, waarmee 15 nieuwe camera’s geleverd moeten worden; 
- dat de eenheidsprijs voor aanpassing/vervanging van een paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt, de prijs 
voor de aanpassing/plaatsing van beide palen (die hij nodig heeft om de ene huidige paal te 
vervangen) samen moet zijn. Er wordt dus in het specifieke voorbeeld 40 keer de post “Ombouw, voor 



   

 
120 

 
 

gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal op basis van lussen die 3 of 4 
rijstroken bewaakte” uitgevoerd, waarmee zowel de 40 aangepaste en de 40 nieuwe palen geplaatst 
moeten worden. Daarnaast wordt er 60 keer de post “Ombouw, voor gebruik met de digitale camera 
uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal op basis van lussen die 1 of 2 rijstroken bewaakte” uitgevoerd, 
waarmee 60 palen aangepast/vervangen worden; 
- dat de eenheidsprijs van de tweejaarlijkse keuring van een camera die gekocht werd ter vervanging 
van een huidige camera die 3 of 4 rijstroken bewaakt, de kostprijs van de tweejaarlijkse keuring van 
de beide camera’s samen moet zijn die ter vervanging van de ene huidige camera aangekocht 
werden. Er wordt dus in het specifieke voorbeeld tweejaarlijks 10 keer de post “Periodieke keuring van 
een digitale camera aangekocht ter vervanging van een camera die 3 of 4 rijstroken bewaakte of 
aangekocht voor een nieuwe flitspaal die 3 of 4 rijstroken moet bewaken” uitgevoerd, waarmee 20 
camera’s herkeurd worden. Daarnaast wordt er tweejaarlijks 15 keer de post “Periodieke keuring van 
een digitale camera aangekocht ter vervanging van een camera die 1 of 2 rijstroken bewaakte of 
aangekocht voor een nieuwe flitspaal die 1 of 2 rijstroken moet bewaken” uitgevoerd, waarmee 15 
camera’s herkeurd worden; 
- dat de eenheidsprijs van de tweejaarlijkse keuring van een paal (controle van de buiteninstallatie) ter 
vervanging van een huidige paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt, de kostprijs van de tweejaarlijkse 
keuring van de beide palen samen moet zijn die ter vervanging van de ene huidige paal geplaatst 
werden. Er wordt dus in het specifieke voorbeeld tweejaarlijks 40 keer de post “Periodieke keuring van 
een flitspaal geplaatst ter ombouw, voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-
flitspaal op basis van lussen die 3 of 4 rijstroken bewaakte of voor een in dit perceel geplaatste 
flitspaal die 3 of 4 rijstroken moet bewaken” uitgevoerd, waarmee 80 palen herkeurd worden. 
Daarnaast wordt er tweejaarlijks 60 keer de post “Periodieke keuring van een flitspaal geplaatst ter 
ombouw, voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal op basis van 
lussen die 1 of 2 rijstroken bewaakte of voor een in dit perceel geplaatste flitspaal die 1 of 2 rijstroken 
moet bewaken” uitgevoerd, waarmee 60 palen herkeurd worden; 
- dat de eenheidsprijs van het jaarlijkse preventieve onderhoud van een paal ter vervanging van een 
huidige paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt, de kostprijs van het jaarlijkse preventieve onderhoud van de 
beide palen samen moet zijn die ter vervanging van de ene huidige paal geplaatst werden. Er wordt 
dus in het specifieke voorbeeld jaarlijks 40 keer de post “Preventief onderhoud van een flitspaal 
geplaatst ter ombouw, voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal op 
basis van lussen die 3 of 4 rijstroken bewaakte of voor een in dit perceel geplaatste flitspaal die 3 of 4 
rijstroken moet bewaken” uitgevoerd, waarmee 80 palen preventief onderhouden worden. Daarnaast 
wordt er jaarlijks 60 keer de post “Preventief onderhoud van een flitspaal geplaatst ter ombouw, voor 
gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal op basis van lussen die 1 of 2 
rijstroken bewaakte of voor een in dit perceel geplaatste flitspaal die 1 of 2 rijstroken moet bewaken” 
uitgevoerd, waarmee 60 palen preventief onderhouden worden. 
 
2) Stel dat de aanbesteder een nieuwe flitspaal wil plaatsen die 3 of 4 rijstroken moet kunnen 
bewaken. 

• Inschrijver A schrijft in met een camera die 4 rijstroken kan bewaken en heeft dus 1 paal nodig 
met 1 nieuwe camera. Inschrijver A dient geen extra palen noch camera’s te voorzien want 
zijn camera kan 4 rijstroken bewaken. 

• Inschrijver B schrijft in met een camera die maximaal 2 rijstroken kan bewaken en heeft dus 2 
palen en 2 camera’s nodig want zijn camera is niet in staat om 3 rijstroken te bewaken. 

In alle eenheidsprijzen wat betreft de camera’s en palen van beide inschrijvers moeten verplicht alle 
bijkomende kosten ten gevolge van het extra moeten voorzien van palen of camera’s, vervat zitten. 
Voor inschrijver B betekent dit: 
- dat de aankoopprijs van de camera voor deze nieuwe installatie, de aankoopprijs van de beide 
camera’s samen moet zijn, inclusief eerste ijk van beide camera’s; 
- dat de eenheidsprijs voor levering en plaatsing van de paal voor deze nieuwe installatie, de prijs voor 
de levering en plaatsing van de beide palen samen moet zijn; 
- dat de eenheidsprijs van de tweejaarlijkse keuring van de camera, de kostprijs van de tweejaarlijkse 
keuring van de beide camera’s samen moet zijn; 
- dat de eenheidsprijs van de tweejaarlijkse keuring van de paal, de kostprijs van de tweejaarlijkse 
keuring van de beide palen samen moet zijn; 
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- dat de eenheidsprijs van het jaarlijkse preventieve onderhoud van de paal, de kostprijs van het 
jaarlijkse preventieve onderhoud van de beide palen samen moet zijn. 
 
3) Stel dat de aanbesteder een nieuwe flitspaal wil plaatsen die 2 rijstroken moet kunnen bewaken. 

• Inschrijver A schrijft in met een camera die 4 rijstroken kan bewaken en heeft dus 1 paal nodig 
met 1 nieuwe camera. Inschrijver A dient geen extra palen noch camera’s te voorzien. 

• Inschrijver B schrijft in met een camera die maximaal 2 rijstroken kan bewaken en heeft dus 1 
paal nodig met 1 nieuwe camera. Inschrijver B dient geen extra palen noch camera’s te 
voorzien. 

In alle eenheidsprijzen wat betreft de camera’s en palen van beide inschrijvers moeten verplicht alle 
bijkomende kosten ten gevolge van het extra moeten voorzien van palen of camera’s, vervat zitten. Dit 
is in dit voorbeeld bij geen van beide inschrijvers het geval. 
 

3. Perceel 3 
Voor perceel 3 wil de aanbesteder zeer duidelijk maken dat, indien de inschrijver de palen die de 
aanbesteder vraagt te vervangen, niet één op één kan vervangen qua aantal maar hiervoor meerdere 
palen (en dus meerdere camera’s want elke paal moet een camera hebben) nodig heeft omdat de 
door de inschrijver aangeboden camera niet alle rijstroken kan bewaken die de te vervangen paal 
bewaakt, alle eenheidsprijzen van alle posten rond deze te vervangen paal betrekking hebben op het 
totaal aantal palen en camera’s dat in de plaats van de vervangen paal gekomen is. 
Dit is eveneens van toepassing op nieuw te realiseren situaties. Indien de inschrijver voor een nieuw 
te realiseren paal die maximaal 4 rijstroken bewaakt, meer dan 1 paal en 1 camera nodig heeft, 
hebben alle eenheidsprijzen van alle posten rond deze te realiseren situatie betrekking op het totaal 
aantal palen en camera’s die geplaatst moeten worden. 
 
Enkele voorbeelden om dit te duiden: 
1) Stel dat de aanbesteder 100 huidige Gatso-palen laat vervangen waarvan 60 palen 1 of 2 rijstroken 
bewaken en 40 palen 3 of 4 rijstroken. Voor de 60 palen zijn er op heden 15 camera’s in gebruik en 
voor de 40 palen 10 camera’s (huidige verhouding 1 op 4). In perceel 3 moet echter in elke paal een 
camera voorzien worden. 

• Inschrijver A schrijft in met een camera die 4 rijstroken kan bewaken en heeft aldus 100 
camera’s nodig voor de 100 palen. En hij vervangt de 100 palen voor het gebruik met de 
nieuwe camera door eveneens 100 palen. Inschrijver A moet dus in totaal 100 palen en 100 
camera’s voorzien. 

• Inschrijver B schrijft in met een camera die maximaal 2 rijstroken kan bewaken en vervangt de 
100 palen voor het gebruik met de nieuwe camera. Hij heeft hiervoor 40 extra palen en 40 
extra camera’s nodig want zijn camera is niet in staat om 3 of 4 rijstroken te bewaken dus de 
40 te vervangen palen die 3 of 4 rijstroken bewaken, moet hij vervangen door 2 palen per te 
vervangen paal. En omdat in elke paal een camera moet zitten, moet hij dus ook 40 extra 
camera’s voor deze 40 extra palen voorzien. Inschrijver B moet dus in totaal 140 palen en 140 
camera’s voorzien. 

In alle eenheidsprijzen wat betreft de camera’s en palen van beide inschrijvers moeten verplicht alle 
bijkomende kosten ten gevolge van het extra moeten voorzien van palen en dus ook camera’s, vervat 
zitten. Voor inschrijver B betekent dit: 
- dat de aankoopprijs van een camera die gekocht wordt ter vervanging van een huidige paal die 3 of 
4 rijstroken bewaakt, de aankoopprijs van de beide camera’s (die hij nodig heeft om de ene huidige 
paal te vervangen) samen moet zijn, inclusief eerste ijk van beide camera’s. Er wordt dus in het 
specifieke voorbeeld 40 keer de post “Aankoop nieuwe digitale camera ter vervanging van een 
camera die 3 of 4 rijstroken bewaakt of voor een nieuwe flitspaal die 3 of 4 rijstroken moet bewaken, 
inclusief eerste ijk” uitgevoerd, waarmee 80 nieuwe camera’s geleverd moeten worden. Daarnaast 
wordt er 60 keer de post “Aankoop nieuwe digitale camera ter vervanging van een camera die 1 of 2 
rijstroken bewaakt of voor een nieuwe flitspaal die 1 of 2 rijstroken moet bewaken, inclusief eerste ijk” 
uitgevoerd, waarmee 60 nieuwe camera’s geleverd moeten worden; 
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- dat de eenheidsprijs voor leveren en plaatsen van een paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt, de prijs 
voor de levering en plaatsing van beide palen (die hij nodig heeft om de ene huidige paal te 
vervangen) samen moet zijn. Er wordt dus in het specifieke voorbeeld 40 keer de post “Leveren en 
plaatsen van een nieuwe flitspaal die 3 of 4 rijstroken moet bewaken voor gebruik met de digitale 
camera uit dit perceel” uitgevoerd, waarmee 80 nieuwe palen geplaatst moeten worden. Daarnaast 
wordt er 60 keer de post “Leveren en plaatsen van een nieuwe flitspaal die 1 of 2 rijstroken moet 
bewaken voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel” uitgevoerd, waarmee 60 palen 
vervangen worden; 
- dat de eenheidsprijs van de tweejaarlijkse keuring van een camera die gekocht werd ter vervanging 
van een huidige paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt, de kostprijs van de tweejaarlijkse keuring van de 
beide camera’s samen moet zijn die ter vervanging van de ene huidige paal aangekocht werden. Er 
wordt dus in het specifieke voorbeeld tweejaarlijks 40 keer de post “Periodieke keuring van een 
digitale camera aangekocht ter vervanging van een camera die 3 of 4 rijstroken bewaakte of 
aangekocht voor een nieuwe flitspaal die 3 of 4 rijstroken moet bewaken” uitgevoerd, waarmee 80 
camera’s herkeurd worden. Daarnaast wordt er tweejaarlijks 60 keer de post “Periodieke keuring van 
een digitale camera aangekocht ter vervanging van een camera die 1 of 2 rijstroken bewaakte of 
aangekocht voor een nieuwe flitspaal die 1 of 2 rijstroken moet bewaken” uitgevoerd, waarmee 60 
camera’s herkeurd worden; 
- dat de eenheidsprijs van de tweejaarlijkse keuring van een paal (controle van de buiteninstallatie) ter 
vervanging van een huidige paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt, de kostprijs van de tweejaarlijkse 
keuring van de beide palen samen moet zijn die ter vervanging van de ene huidige paal geplaatst 
werden. Er wordt dus in het specifieke voorbeeld tweejaarlijks 40 keer de post “Periodieke keuring van 
een flitspaal geplaatst ter ombouw, voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-
flitspaal op basis van lussen die 3 of 4 rijstroken bewaakte of voor een in dit perceel geplaatste 
flitspaal die 3 of 4 rijstroken moet bewaken” uitgevoerd, waarmee 80 palen herkeurd worden. 
Daarnaast wordt er tweejaarlijks 60 keer de post “Periodieke keuring van een flitspaal geplaatst ter 
ombouw, voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal op basis van 
lussen die 1 of 2 rijstroken bewaakte of voor een in dit perceel geplaatste flitspaal die 1 of 2 rijstroken 
moet bewaken” uitgevoerd, waarmee 60 palen herkeurd worden; 
- dat de eenheidsprijs van het jaarlijkse preventieve onderhoud van een paal ter vervanging van een 
huidige paal die 3 of 4 rijstroken bewaakt, de kostprijs van het jaarlijkse preventieve onderhoud van de 
beide palen samen moet zijn die ter vervanging van de ene huidige paal geplaatst werden. Er wordt 
dus in het specifieke voorbeeld jaarlijks 40 keer de post “Preventief onderhoud van een flitspaal 
geplaatst ter vervanging, voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal 
op basis van lussen die 3 of 4 rijstroken bewaakte of voor een in dit perceel geplaatste flitspaal die 3 
of 4 rijstroken moet bewaken” uitgevoerd, waarmee 80 palen preventief onderhouden worden. 
Daarnaast wordt er jaarlijks 60 keer de post “Preventief onderhoud van een flitspaal geplaatst ter 
vervanging, voor gebruik met de digitale camera uit dit perceel, van een Gatso-flitspaal op basis van 
lussen die 1 of 2 rijstroken bewaakte of voor een in dit perceel geplaatste flitspaal die 1 of 2 rijstroken 
moet bewaken” uitgevoerd, waarmee 60 palen preventief onderhouden worden. 
 
2) Stel dat de aanbesteder een nieuwe flitspaal wil plaatsen die 3 of 4 rijstroken moet kunnen 
bewaken. 

• Inschrijver A schrijft in met een camera die 4 rijstroken kan bewaken en heeft dus 1 paal nodig 
met 1 nieuwe camera. Inschrijver A dient geen extra palen noch camera’s te voorzien want 
zijn camera kan 4 rijstroken bewaken. 

• Inschrijver B schrijft in met een camera die maximaal 2 rijstroken kan bewaken en heeft dus 2 
palen en 2 camera’s nodig want zijn camera is niet in staat om 3 rijstroken te bewaken. 

In alle eenheidsprijzen wat betreft de camera’s en palen van beide inschrijvers moeten verplicht alle 
bijkomende kosten ten gevolge van het extra moeten voorzien van palen of camera’s, vervat zitten. 
Voor inschrijver B betekent dit: 
- dat de aankoopprijs van de camera voor deze nieuwe installatie, de aankoopprijs van de beide 
camera’s samen moet zijn, inclusief eerste ijk van beide camera’s; 
- dat de eenheidsprijs voor levering en plaatsing van de paal voor deze nieuwe installatie, de prijs voor 
de levering en plaatsing van de beide palen samen moet zijn; 
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- dat de eenheidsprijs van de tweejaarlijkse keuring van de camera, de kostprijs van de tweejaarlijkse 
keuring van de beide camera’s samen moet zijn; 
- dat de eenheidsprijs van de tweejaarlijkse keuring van de paal, de kostprijs van de tweejaarlijkse 
keuring van de beide palen samen moet zijn; 
- dat de eenheidsprijs van het jaarlijkse preventieve onderhoud van de paal, de kostprijs van het 
jaarlijkse preventieve onderhoud van de beide palen samen moet zijn. 
 
3) Stel dat de aanbesteder een nieuwe flitspaal wil plaatsen die 2 rijstroken moet kunnen bewaken. 

• Inschrijver A schrijft in met een camera die 4 rijstroken kan bewaken en heeft dus 1 paal nodig 
met 1 nieuwe camera. Inschrijver A dient geen extra palen noch camera’s te voorzien. 

• Inschrijver B schrijft in met een camera die maximaal 2 rijstroken kan bewaken en heeft dus 1 
paal nodig met 1 nieuwe camera. Inschrijver B dient geen extra palen noch camera’s te 
voorzien. 

In alle eenheidsprijzen wat betreft de camera’s en palen van beide inschrijvers moeten verplicht alle 
bijkomende kosten ten gevolge van het extra moeten voorzien van palen of camera’s vervat zitten. Dit 
is in dit voorbeeld bij geen van beide inschrijvers het geval. 
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D. Bijkomende Technische voorschriften los van het 
Standaardbestek 270  

 

BIM – BOUWWERK INFORMATIE MANAGEMENT 
 
Gebruik van BIM door de aanbesteder 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de manier waarop de aanbesteder BIM wil toepassen in dit 
bijzonder bestek. De belangrijkste aspecten en een aantal basisprincipes worden hieronder kort 
toegelicht.   
Als infrastructuurbeheerder wil de aanbesteder vooral -maar niet uitsluitend- inzetten op het aspect 
van Informatie Management voor de assets in haar beheer (AIM - Asset Informatie Management). 
Daarbij vormt het inwinnen, beheren en bijhouden van uniforme informatie, van bij het begin van het 
project, de basis voor een efficiënt beheer en onderhoud. 
Afspraken omtrent de werkwijze en praktische implementatie van BIM zijn hierbij van cruciaal belang 
om BIM succesvol te implementeren. Die werkwijze, implementatie, meer gedetailleerde info en 
technische vereisten zijn terug te vinden in het BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan, horende bij de 
opdrachtdocumenten.  
 
BIM-gericht werken in deze opdracht omvat: 
- het afleveren van het as-built-BIM-model (OTL-conforme as-built-BIM-data) bij de voorlopige 
oplevering; 
- het actualiseren van de BIM-data tijdens de waarborgperiode. 
 
Er wordt in het BIM-gericht werken in AWV-opdrachten in het algemeen een onderscheid gemaakt 
tussen volgende belangrijke begrippen: 
 
- het BIM-protocol:  
contractueel document dat afspraken en verwachtingen rond BIM bevat, binnen een bepaalde 
opdracht legt dit document onder andere vast wie verantwoordelijk is voor welke informatie en hoe de 
uitwisseling van informatie zal verlopen; 
 
- het BIM-uitvoeringsplan:  
contractueel document ter aanvulling van het BIM-protocol dat omschrijft hoe de afspraken van het 
BIM-protocol in de praktijk uitgevoerd worden, het BIM-uitvoeringsplan regelt de praktische 
samenwerking tussen de projectpartners en is evolutief tijdens de looptijd van de opdracht, er wordt 
door de opdrachtgever een eerste versie van het BIM-uitvoeringsplan toegevoegd aan de 
opdrachtdocumenten; 
 
- het BIM-ontwerpmodel:  
de digitale weergave van hoe het bouwwerk is ontworpen tijdens de studiefase van het project; indien 
beschikbaar na de studiefase, dan wordt dit BIM-model (met alle informatie die daarin vervat zit en al 
dan niet OTL-conform) door de aanbesteder overgedragen aan de opdrachtnemer zodat hij dit als 
basis kan gebruiken voor de uitvoering; 
 
- het BIM-model:  
het gecoördineerde model waarin de verschillende deelmodellen samengebracht en op elkaar 
afgestemd worden, bijvoorbeeld ten behoeve van kostenraming, coördinatie of visualisatie; 
 
- een BIM-deelmodel:  
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een BIM-model van een bepaald deel van het project, bijvoorbeeld van een kunstwerk, een bepaalde 
techniek, een deel van een weg, ...; 
 
- het as-built-BIM-model:  
de digitale weergave van hoe het bouwwerk effectief gerealiseerd werd, dit model vormt bijgevolg een 
bijgewerkte en accurate representatie van de werkelijke toestand, de gewenste detailgraad hiervoor 
wordt per project bepaald, tijdelijke informatie wordt verwijderd en alle elementen bevatten 
geverifieerde attribuutsinformatie. 
 
Het BIM-gericht werken wordt verder beschreven in het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan 
behorende bij de opdracht. 
 
Na de uitvoering der werken wordt de definitieve as-builtversie van de BIM-deelmodellen en het 
BIM-model digitaal ter goedkeuring overgemaakt aan de aanbesteder. 
Tijdens de waarborgperiode worden het BIM-model en de BIM-deelmodellen aangepast bij elke 
interventie die het voorwerp uitmaakt van voorziene prestaties tijdens de waarborgperiode 
(markeringen, groenwerken, ...). 
 
Het gebruik van BIM en het delen van BIM-modellen waarin de bestaande toestand of nieuw ontwerp 
vervat zit met andere projectpartners gebeurt in de context van de studie van het concrete project. Er 
worden daarbij enkel gebruiksrechten verleend aan de andere bij het project betrokken partijen dan de 
aanbesteder, met inbegrip van derden waarop zij beroep doen. Deze projectpartners en de derden 
waarop zij beroep doen, staan in voor de vertrouwelijke behandeling van deze modellen en de 
daaraan gekoppelde informatie.  
 
De aanbesteder verwerft, in toepassing van art. 19§1, tweede lid KB Uitvoering, de volledige 
intellectuele rechten over de ontvangen BIM-modellen, de aan de BIM-modellen gekoppelde of daaruit 
afgeleide informatie en extracten en alle ruwe en verwerkte gegevens die gebruikt zijn voor de 
opbouw van de BIM-modellen vanaf het moment dat deze overgedragen worden. 
 
Elke projectpartner die BIM-modellen of informatie ter beschikking stelt, garandeert zelf ook de nodige 
toestemmingen te hebben verkregen van derden (zelfs van eigen werknemers of leveranciers) die 
daaraan meegewerkt hebben. Elke projectpartner zal de andere projectpartners schadeloosstellen en 
vrijwaren voor enige vordering in dit verband. 
 
○ ObjectTypenBibliotheek en detailniveau 
De gegevensuitwisseling gebeurt conform de OTL (Object Type Library - ObjectTypenBibliotheek), die 
gekoppeld is met de objecten beschreven in de technische hoofdstukken van de verschillende 
standaardbestekken (Standaardbestek 250, 260 en 270). De OTL is beschikbaar via Open 
Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) op de website 
https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/. De inschrijver past deze open standaarden toe zodat alle 
betrokkenen met het model aan de slag kunnen.  
 
Om de inhoud van de OTL mee te laten evolueren met wijzigende noden of reglementeringen in de 
bouwsector is de publicatie van een nieuwe versie van de OTL mogelijk. Gedurende de looptijd van 
de opdracht is de inschrijver verplicht de BIM-modellen te aligneren met de laatst beschikbare versie 
van de OTL. De OTL wijzigt maximaal één keer per jaar en er zijn maximaal 10% substantiële 
wijzigingen in de OTL-subset die van toepassing is op de opdracht. Deze wijzigingen zijn zoals 
hierboven beschreven beperkt en inbegrepen in de prijs van de offerte.    
 
De OTL specifieert in elk objecttype een aantal mogelijke detailniveaus, opgesplitst in een detailniveau 
van informatie (LOI - Level of Information) en een detailniveau van geometrie (LOG - Level of 
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Geometry). Het BIM-uitvoeringsplan specificeert welke objecttypes binnen deze opdracht van 
toepassing zijn en welk detailniveau in elk van deze objecttypes minimaal verwacht wordt.   
 
○ BIM-protocol 
In het kader van deze opdracht is steeds de meest recente versie van het AWV BIM-protocol van 
toepassing. Het AWV BIM-protocol is terug te vinden op de website 
https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten.  
 
○ BIM-uitvoeringsplan 
Het BIM-uitvoeringsplan dat van toepassing is op deze opdracht is als bijlage 13 toegevoegd aan de 
opdrachtdocumenten. Onder andere de vereiste Level of Information en Level of Geometry die 
verwacht worden in de aan te leveren BIM-modellen en de eventueel te gebruiken 
samenwerkingsplatformen worden hierin verder gedetailleerd.  
In het BIM-uitvoeringsplan staat aangegeven voor welke aspecten een praktische invulling dient te 
worden voorgesteld in de ingediende offerte en welke praktische afspraken in het begin van de 
opdracht verder zullen worden geactualiseerd. 
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III. Bijlagen 

6. INVULFORMULIER INZAKE VGP (1) 
  
Dossiernummer: VWT-VHS-2020-002 
Beschrijving van de uit te voeren werken: 
Perceel 1: Onderhoud bestaande Gatso-roodlicht- en snelheidscamera’s 
Perceel 2: Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe roodlicht- en snelheidscamera’s met ANPR 
Perceel 3: Levering, plaatsing en onderhoud van een lusloos systeem voor roodlicht- en 
snelheidscontrole met ANPR 
 
 
De inschrijver:  
 
 

1. Wijze van uitvoering 
 

 De inschrijver verklaart dat bij de uitvoeringsmethode rekening zal gehouden worden met de 
veiligheidsmaatregelen vermeld in het VGP (Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan en 
Bijzonder Veiligheids- en Gezondheidsplan) en dat de risico-analyse zal aangevuld worden 
rekening houdend met de door hem ingezette middelen. 

 
 De inschrijver stelt bijkomend volgende veiligheidsmaatregelen voor (2) 

 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

...  
 

 

                                                      
(1) Invulformulier met betrekking tot de bepalingen van art. 30, tweede lid, 1° en 2°, van het KB 
van 25-1-2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen. 
(2) In te vullen door de inschrijver. De kostprijs van de voorgestelde bijkomende 
veiligheidsmaatregelen zijn begrepen in de inschrijvingsprijs. 
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2. Prijsberekening 
 
De inschrijver voegt bij zijn offerte een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het VGP 
bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele 
beschermingsmaatregelen en -middelen. 

2.1. Prijsberekening met de in het VGP beschreven preventiemaatregelen en -middelen, 
inbegrepen de buitengewone persoonlijke beschermingsmaatregelen en -middelen (3) 

 
De inschrijver heeft de mogelijkheid om de kostprijs te bepalen aan de hand van (4): 

 2.1.1. een percentage van de inschrijvingsprijs 
 

  
% van de inschrijvingsprijs 
 

 2.1.2. een percentage van de inschrijvingsprijzen van een aantal posten 
 

  
% van de som van de inschrijvingsprijs van de posten: 
 

 

 2.1.3. de totale kostprijs te berekenen 
 

 
 
 
 

 
 
 

Datum: 
 
Naam:  
 
Functie: 
 

Handtekening: 

 

                                                      
(3) De kostprijs van de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn begrepen in de 
inschrijvingsprijs. 
(4) De inschrijver maakt een keuze uit 2.1.1., 2.1.2. of 2.1.3. 
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11. OFFERTEFORMULIER 
 

 
 

Agentschap Wegen en Verkeer 
 

Afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica 
 
 
Dossiernummer : VWT/VHS/2020/002 
 

Bestek VWT-VHS-2020-002 - Opdrachtencentrale 
levering, plaatsing en onderhoud digitale roodlicht- 

en snelheidscamera’s en -installaties 
 
Omschrijving opdracht: Deze opdrachtencentrale bestaat uit 3 percelen: 
Perceel 1: Onderhoud bestaande Gatso-roodlicht- en snelheidscamera’s 
Perceel 2: Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe roodlicht- en snelheidscamera’s met ANPR 
Perceel 3: Levering, plaatsing en onderhoud van een lusloos systeem voor roodlicht- en 
snelheidscontrole met ANPR 
Deze camera’s en buiteninstallaties bevinden zich bij en worden gebruikt door verschillende 
politiezones verspreid over heel Vlaanderen. Ook het beheer van de camera’s en buiteninstallaties 
aan de hand van een databank en aan de hand van ABBAMelda/EM-Infra/WOPPA/AKELA/Davie 
en/of hun opvolger(s) valt onder deze opdracht. 
 

 
Offerteformulier 

 
A. Algemene verbintenis 
OFWEL (1) 
 
De ondergetekende (naam en voornaam): 
 
Hoedanigheid of beroep:  
 
Nationaliteit:  
 

                                                      
(1) doorhalen wat niet van toepassing is 
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Adres (straat, nummer, gemeente, land):  
 
OFWEL (1) 
 
De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): 
 
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): 
                                                      
(1) in geval van vereniging zonder rechtspersoonlijkheid afzonderlijk voor elke deelnemer 
(2)  aankruisen wat van toepassing is 
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 minder dan 10 

 
 tussen 10 en 20 

 
 meer dan 20 

 
 

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

E-mail:  
 
Gegevens van de opdrachtnemer waarop hij lopende de uitvoering van de opdracht steeds te 
bereiken is voor informatieverstrekking:  
 
 Telefoonnummer: 

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. 

                                                      
(3) doorhalen wat niet van toepassing is 
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OFWEL (3) 
 
De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij deze offerte gevoegd. 
 
D. Onderaannemers 
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: 
 

                                                      
(1) doorhalen wat niet van toepassing is 
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van de financiële instelling: 
 
geopend op naam van: 
 
H. RSZ-attest (voor de inschrijver van vreemde nationaliteit) 
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 
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