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1. INLEIDING 

Supply Chains kunnen complex zijn en vele spelers kunnen hierbij betrokken zijn. Spelers 

kennen elkaar soms ook nauwelijks of niet.  

Daarnaast zien we steeds verdergaande digitalisering van het dataverkeer dat verbonden 

is aan het vervoer van goederen met als voornaamste doel de logistiek efficiënter en 

transparanter te maken.  

Aan het einde van de keten zit bovendien een klant die steeds hogere eisen stelt aan de 

traceerbaarheid van de goederen die geleverd worden. 

De digitalisering en complexiteit (met vele tussenstappen en verschillende spelers) van 

de supply chain maken deze ook kwetsbaar. De noodzaak dringt zich op om op een 

veilige manier transacties te kunnen uitvoeren zodat het vertrouwen gegarandeerd kan 

worden tussen de verschillende actoren in de supply chain.  

Vandaag wordt blockchain naar voor geschoven als de voorkeurstechnologie voor een 

beveiligd data verkeer in de supply chain. 

2. CONTEXT EN SCOPE 

In februari 2018 startte VIL het collectieve project “Blockchain in supply chains”. 

In dit project gaat VIL op zoek naar de meerwaarde van deze blockchain technologie in 

logistieke toepassingen. De focus wordt gelegd op drie mogelijke toepassingen van 

blockchain technologie: certificaten, track&trace toepassingen en e-documentatie.  

 

Er wordt nagegaan wat de voordelen zijn van blockchain technologie voor logistieke 

toepassingen. De toekomstige logistieke processen in een blockchain omgeving zullen 

worden uitgetekend. 

Specifiek voor de use-cases rond track&trace en e-documentatie zullen software 

toepassingen gebaseerd op blockchain technologie worden ontwikkeld. Deze 

toepassingen vormen het onderwerp van deze “Request for Proposal”. 

Het project geniet de actieve steun van twaalf deelnemende bedrijven: 

Aertssen Group, Atlas Copco Airpower, BCTN, BPost, Colruyt Group, Essers, Gosselin 

Group, Lineas, Molenbergnatie, Oracle, Randstad Group en Vinçotte. 

Zie ook: https://vil.be/project/blockchain-supply-chains/ 

Dit document beschrijft de RFP voor de ontwikkeling, het testen en debuggen van de twee 

blockchain toepassingen. 
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3. ALGEMENE VEREISTEN 

3.1. Algemene bepalingen 

Er worden 2 aparte software pakketten ontwikkeld,  één voor de track&trace oplossing en 

één voor de e-documentatie. 

De pakketten worden ontwikkeld op basis van blockchain technologie. Daarbij moet er 

uitdrukkelijk met gedistribueerde databases worden gewerkt die op minimaal 4 servers 

kunnen worden geïnstalleerd. 

Er wordt gewerkt met een gebruikelijke programmeertaal. De aanbieder zal de architectuur 

van de aangeboden oplossing en de gebruikte programmeertaal duidelijk omschrijven in 

de offerte. 

De selectie van het blockchain framework zal gebeuren in functie van de vereisten van de 

project use cases. De aanbieder zal in de offerte zijn mogelijkheden en ervaring op dat 

vlak beschrijven. 

Deze pakketten worden ontwikkeld om de mogelijkheden van blockchain technologie in 

praktijk te demonstreren. Het daarom belangrijk dat strikt wordt vastgehouden aan de 

principes blockchain technologie en blockchain technologie maximaal wordt toegepast.  

 

Het ontwikkelen van user interfaces is van ondergeschikt belang. Voor zover die er zijn 

worden die in een rudimentaire versie opgeleverd. Er zal een systeem voor gebruikers 

authenticatie en login worden voorzien. 

VIL werkt in dit project samen met een groep van bedrijven rond de use cases. De 

aanbieder zal, samen met het VIL project team, met deze bedrijven contacten hebben 

aangaande de functionaliteit van de software paketten. 

3.2. Track&Trace 

 

De toepassing zal worden gebruikt voor het opvolgen van goederen en transport units in 

de supply chain. Daarbij wordt het traject van een transport unit opgevolgd. Die unit kan 

bijvoorbeeld een container of vrachtwagen zijn. Een transport unit heeft een uniek 

nummer.  

 

Bij het begin van het proces zullen identificatienummers van orders en goederen gelinkt 

worden aan een transport unit op het ogenblik dat die wordt geladen. Het linken van 

goederen en orders gebeurt op basis van data uit externe databases of manuele input.   

 

De transport units kunnen eventueel vervolgens aan elkaar worden gelinkt (bijvoorbeeld: 

een container wordt op een spoorwagon geladen). 

 

Het linken van transportunits gebeurt op basis van data uit externe databases of manuele 

input. Het linken kan ook ongedaan worden gemaakt (bij het afladen van de transportunit). 

Een transport unit kan achtereenvolgens aan meerdere transport units worden gelinkt. 

Gedurende het transport van de transport unit zullen er status updates opgeladen worden 

in de blockchain toepassing. Het kan dan gaan om locaties, temperaturen, status codes, 

enz. De data voor die status updates kunnen komen uit externe databases, manuele input 

of IoT sensoren. 

Eens de transportunit zijn eindbestemming heeft bereikt en de goederen werden uitgeladen 

wordt het proces afgesloten. 
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Bij het eventueel opnieuw laden van de zelfde goederen in een andere transport unit start 

een nieuw proces. Ook het volgende transport (al dan niet geladen) van de transport unit 

is de start van een nieuw proces. 

Wel dient een mogelijkheid tot latere uitbreiding voor de opvolging van de ganse keten op 

zending niveau te worden voorzien in de toepassing. 

De data in de track&trace oplossing zal worden aangeleverd vanuit: 

- Externe databases zoals warehouse management systemen en transport 

management systemen. 

- IoT trackers op de voertuigen en containers 

- Manuele input. 

De software zal voorzien in de vertaling van minimaal 10 verschillende datasets/formaten 

die worden aangeleverd vanuit externe systemen. 

 

Voor wat betreft de manuele input zal een eenvoudige web pagina worden voorzien. Die 

web pagina zal door de aanbieder worden gehost. 

Alle data worden in de blockchain toepassing bijgehouden en gedistribueerd over de 

verschillende databases. We wensen een ‘private’ en ‘permissioned’ blockchain toepassing. 

Niet alle partijen mogen de volledige inhoud van de blockchain zien. Alleen partijen die 

betrokken zijn  bij de transport unit in kwestie hebben toegang tot de data. En zelfs binnen 

deze groep moet er verschil worden gemaakt.  

Sommige partijen zullen alleen (sommige) van de status updates van de transport unit 

kunnen zien, terwijl andere partijen ook zicht hebben op de inhoud van de transport unit. 

De toegang tot de data kan ook conditioneel gemaakt worden. Bijvoorbeeld: de ontvanger 

van de goederen kan pas de inhoud van de transport unit zien, mits toestemming van de 

afzender (in functie van de betaling of andere contractuele voorwaarden). 

De toepassing moet in staat zijn om notificaties per e-mail te kunnen versturen wanneer 

aan bepaalde condities in de blockchain wordt voldaan. Minimaal 10 dergelijke 

notificaties/condities moeten voorzien worden bij de ontwikkeling. Deze notificaties zullen 

data sets uit de blockchain toepassing bevatten. 

Bovenstaande beschrijving is niet beperkend en zal in samenspraak met VIL verder 

vervolledigd en uitgewerkt worden na de gunning. 
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3.3. e-Documentatie 

De toepassing zal worden gebruikt voor het digitaliseren van transport documenten in het 

gecombineerd weg-spoor vervoer. 

Op dit ogenblik worden twee documenten gebruikt: het CMR document voor het 

wegvervoer in voor- én natransport. Het CIM document voor het spoorvervoer. 

In de toepassing willen we één digitaal document ontwikkelen voor de transportunit dat 

het voortransport via de weg, het spoorvervoer én het natransport via de weg regelt. 

Het document geldt als: 

- vervoersovereenkomst voor het ganse traject, waarbij er andere partners optreden 

in het voortraject, het spoorvervoer en het natransport. 

- ontvangstbewijs voor de transport unit en/of zijn inhoud bij het begin en einde van 

het transport, alsook op de overslagplaatsen tussen weg en spoorvervoer. 

De data in de oplossing zal worden aangeleverd vanuit: 

- Externe databases zoals warehouse management systemen en transport 

management systemen. 

- Manuele input. 

De software zal voorzien in de vertaling van minimaal 3 verschillende datasets/formaten 

die worden aangeleverd vanuit externe systemen. 

 

Voor wat betreft de manuele input zal een eenvoudige web pagina worden voorzien. Die 

web pagina zal door de aanbieder worden gehost. 

Alle data worden in de blockchain toepassing bijgehouden en gedistribueerd over de 

verschillende databases. We wensen een ‘private’ en ‘permissioned’ blockchain toepassing. 

Niet alle partijen mogen de volledige inhoud van de blockchain zien. Alleen partijen die 

betrokken zijn  bij de transport unit in kwestie hebben toegang tot de data. En zelfs binnen 

deze groep moet er verschil worden gemaakt.  

Sommige partijen zullen bijvoorbeeld alleen het gedeelte spoor of wegvervoer kunnen zien, 

terwijl andere partijen zicht hebben op de volledige inhoud van de transport unit. De 

toegang tot de data kan ook conditioneel gemaakt worden. 

Gezien het document ook als basis voor de facturatie tussen de partijen wordt gebruikt, 

dient de toepassing ook te voorzien in een smart contract waarbij op basis van een vooraf 

bepaald event in de blockchain een signaal wordt gegeven dat de factuur kan worden 

verstuurd (bijvoorbeeld e-mail bericht) en door de andere partij in de blockchain applicatie 

kan worden aangegeven dat de factuur wordt aanvaard. Deze logica dient 3 keer te worden 

voorzien: voor spoorvervoer, voor- én natransport. 

We beperken ons tot een eenvoudig bericht dat aangeeft dat een factuur mag worden 

opgesteld. Er dient geen factuurlayout of integratie met een facturatiesysteem te worden 

voorzien. 

De transport units hebben een nummer (met controlecijfer) en codes. In de toepassing zal 

een controle op de juistheid van het nummer door middel van het controlegetal worden 

voorzien. Ook zal een controle van het nummer in een externe database worden 

uitgewerkt. 
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3.4. Output 

Voor beide toepassingen geldt dat alle database gegevens voor een bepaalde periode via 

de webpagina die voor de data input wordt ontwikkeld kunnen worden opgevraagd. 

Vervolgens wordt de gevraagde data ter beschikking gesteld in één tabel met de data 

van de volledige database. Start en einddatum van de periode zijn de enige 

selectiecriteria. 

3.5. Extra Functionaliteiten 

Het is de aanbieder toegelaten om extra functies te beschrijven en aan te bieden indien hij 

meent dat deze nuttig kunnen zijn voor de beschreven toepassing. Extra functionaliteiten 

moeten afzonderlijk in het budget opgenomen worden als opties bovenop de 

basisaanbieding. 

4. PLANNING EN MILESTONES 

Samen met de projectdeelnemers worden de use cases praktisch uitgewerkt, de data uit 

de externe databases wordt verzameld  en de IoT partner wordt geselecteerd. 

De gunning zal zoals in paragraaf 5.3 hieronder wordt beschreven gebeuren tegen 31 

oktober 2018 waarna volgende planning wordt voorzien voor de twee toepassingen: 

1-30 november 2018: inhoudelijke bespreking van de eisen. 

1 december 2018 – 30 april 2019: bouwen van de software. 

1 – 31 mei 2019: testen en debuggen. 

uiterlijk 1 juni 2019: opleveren van de definitieve versie 
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5. OFFERTE AANVRAAG 

De opdrachtgever van deze vraag naar het uitvoeren van hierboven beschreven opdracht 

is VIL vzw, gevestigd te Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem. (BTW BE 480.185.038) 

De RFP wordt uitgestuurd aan minimaal 3 partijen en wordt tevens gepubliceerd op de 

website van VIL: www.vil.be 

5.1. Inhoud offerte 

De aanbieder bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdracht voor het 

project ‘Blockchain in supply chains’ en bevat daarnaast minstens: 

• Korte beschrijving van de firma (inclusief omzet, winst en aantal werknemers 

tijdens het laatste boekjaar); 

• Beschrijving van de voorgestelde oplossing; 

• Voorstel van de projectaanpak en de werkverdeling; 

• Budget met overzicht van de voorziene mandagen per projectstap; 

• Beknopte CV’s van de medewerkers van het projectteam; 

• Referenties die relevante logistieke expertise en/of vergelijkbare software 

toepassingen bevatten. 

5.2. Begroting 

De uitvoering van dit project wordt aangeboden aan een vaste prijs die het bedrag van 

135.000 Euro All-in (exclusief BTW) niet mag overschrijden - (art. 42, §1, 1° a) Wet 

Overheidsopdrachten 17 juni 2016, art. 90, 1° juncto 11, eerste lid, 2° KB Plaatsing 

klassieke sectoren 18 april 2017). 

Betalingen voor geleverde prestaties geschieden volgens volgend schema en op basis van 

tussentijdse acceptaties: 

• Bij opstart: 20% 

• Na opleveren van de definitieve versie: 80% 

 

5.3. Timing 

De toekennen van deze opdracht zal volgens onderstaande stappen verlopen. Aanbieders 

dienen deze datums steeds te respecteren om in aanmerking te komen voor gunning. 

Intentieverklaring 

Bedrijven die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 15 september 

2018 kenbaar te maken aan VIL via e-mail (eric.verlinden@vil.be).  

Indienen offerte 

Een definitieve offerte moet uiterlijk 1 oktober 2018 om 9 u via e-mail 

(eric.verlinden@vil.be) ingediend worden.  

Offerte bespreking 

Op 17 en 18 oktober 2018 is er de mogelijkheid om de offerte telefonisch of op de 

kantoren van VIL toe te lichten. Aan de aanbieders wordt gevraagd om deze datums te 

http://www.vil.be/
mailto:eric.verlinden@vil.be


9  

reserveren indien VIL een verduidelijking wenst of indien het bedrijf uit eigen initiatief de 

offerte wil toelichten. 

Gunning 

Ten laatste 31 oktober 2018 12u zal VIL de gunning bekend maken. Na gunning wordt 

de opdracht bij voorkeur onmiddellijk aangevat. 

5.4. Deliverables 

Twee software pakketten zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit document gebaseerd op 

de principes van ‘private’, ‘permissioned’ blockchain distribueerbaar op minimaal 4 servers. 

Een webpagina voor de input van gegevens en het opvragen van de tabel met alle data uit 

de databases. 

De software code van de toepassingen als Git repository in .zip. 

Executables. 

Beschrijving van de architectuur en configuratie voor opzetten van de nodes. 

 

5.5. Vertrouwelijkheid van gegevens 

De aanbieder verbindt zich ertoe de informatie die door de Opdrachtgever ter beschikking 

gesteld wordt binnen het kader van deze RFP vertrouwelijk te behandelen. 

Dit geldt eveneens voor alle andere informatie die de Opdrachtgever mondeling, schriftelijk 

of elektronisch kenbaar maakt aan de aanbieder, gerelateerd aan het ‘Blockchain in supply 

chains’ project in het algemeen. 

Onder vertrouwelijke informatie/vertrouwelijke gegevens valt niet : 

• Informatie die op het ogenblik van de bekendmaking deel uitmaakt van de 

openbaarheid. 

• Informatie waarvan door de externe expert aangetoond kan worden dat ze reeds 

bekend was voor het doornemen van deze RFP. 

• Informatie die rechtmatig ontvangen is van derden die gerechtigd zijn deze 

informatie vrij te geven. 

De aanbieder stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie die hem bekendgemaakt 

werd: 

• Strik vertrouwelijk te behandelen. 

• Niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het  opstellen van de offerte. 

• Niet te vermenigvuldigen. 

• Niet over te dragen aan derden en/of werknemers tenzij dit noodzakelijk is voor het 

opstellen van de offerte. Deze laatsten verbinden zich ook tot dezelfde 

geheimhoudingsplicht. 

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de informatie uit de offerte van de aanbieder 

vertrouwelijk te behandelen. 

Beide partijen zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen teneinde het 

vertrouwelijke karakter van deze informatie te waarborgen. 
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5.6. Intellectuele eigendom 

De aanbieder behoudt het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, informatie, 

kennis, software,… die in het bezit van de Dienstverlener was voordat de overeenkomst 

gesloten werd.  

De Opdrachtgever heeft het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, informatie, 

kennis, software,… die in het bezit van de Opdrachtgever was voordat de overeenkomst 

gesloten werd.  

De aanbieder erkent dat alle data, informatie en kennis, zoals (maar niet beperkt tot) 

software, documenten, rapporten, grafische weergaven,…dewelke door de Dienstverlener 

ontwikkeld werden binnen deze overeenkomst, exclusief eigendom zijn van de 

Opdrachtgever, na betaling van de overeengekomen prijs.  

De aanbieder kan deze kennis niet aanwenden voor eigen doeleinden, o.a. publicaties, het 

geven van presentaties, het voeren van marketing activiteiten, e.d., tenzij mits de 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.  

In geval van overtreding van deze bepaling m.b.t. intellectuele eigendom, zal de 

Dienstverlener een schadevergoeding van 15.000 Euro per overtreding betalen aan de 

Opdrachtgever, onder voorbehoud van de Opdrachtgever om een hogere 

schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade voormeld bedrag 

overtreft. 
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6. SELECTIEPROCEDURE 

6.1. Indiening offerte 

Eventuele  vragen aangaande deze RFP kunnen schriftelijk ingediend worden bij Eric 

Verlinden, Manager Transitie Domeinen bij VIL, op het volgende e-mail adres: 

eric.verlinden@vil.be. 

Aanbieders dienen hun offerte in volgens de procedure beschreven in hoofdstuk 5 van deze 

RFP. 

6.2. Evaluatie 

De offertes worden geëvalueerd door een commissie met vertegenwoordigers van VIL. 

Belangrijke criteria bij de evaluatie zijn (in willekeurige volgorde): 

• Kwaliteit van het voorgestelde projectteam 

o Bewezen kennis/ervaring 

o Goed analytisch en synthetisch vermogen 

• Aangetoonde relevante expertise en ervaring (cfr. meegeleverde referenties) 

• Budget 

• Manier waarop eventuele bijkomende vragen van de opdrachtgever worden 

beantwoord 

• Visie op het project en de voorgestelde projectaanpak 

• Beschikbaarheid voor de uitvoering van de opdracht 

6.3. Toewijzing 

Gelet op de beperkte waarde van de opdracht, beneden 135.000 Euro, excl. BTW, en 

rekening houdende met (art. 42, §1, 1° a) Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016, art. 

90, 1° juncto 11, eerste lid, 2° KB Plaatsing klassieke sectoren 18 april 2017), wordt 

onderliggende RFP gegund op basis van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

De opdracht wordt toegewezen ten laatste op 31 oktober 2018 om 12u. 

De publicatie van deze offerteaanvraag houdt geen enkele gunningsverplichting in voor 

VIL. VIL behoudt zich het recht voor om binnen deze opdracht delen te gunnen.  

6.4. Geschillenprocedure 

Alle geschillen dienen bij voorkeur in der minne geregeld te worden. Mocht dit niet mogelijk 

blijken, dan ressorteren de eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen 

onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.  

6.5. Contact 

VIL vzw  

Koninklijkelaan 76  

2600 Berchem  

Eric Verlinden, Manager Transitie Domeinen 

eric.verlinden@vil.be  

+32 3 229 05 33 / +32 477 33 67 68 
 



 

 

 
 


