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1. INLEIDING 

In onze Vlaamse lucht- en zeehavens is de communicatie tussen bedrijven en 

overheidsdiensten zoals de douane, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen (FAVV) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) van 

cruciaal belang voor een vlotte afhandeling van goederen.  

 

De huidige processen werken vaak vertragend op de afhandeling van de goederenstromen 

en de foutenlast is relatief hoog. De concurrentiepositie van de Vlaamse gateways wordt 

daardoor negatief beïnvloed. Vlotte en kosten-efficiënte doorstroming van goederen is 

immers cruciaal voor de dienstverlening van de gateways aan hun internationaal cliënteel.  

Op dit ogenblik verloopt de communicatie met de overheidsdiensten vaak ongestructureerd 

en weinig efficiënt. In vele gevallen zijn er geen IT-systemen beschikbaar. Waar die er wel 

zijn, is er nood aan een goed werkende (digitale) noodprocedure die voorkomt dat, in geval 

van technische problemen of onderhoud aan de IT-systemen, het hele proces van aangifte 

en aanzuivering ernstig vertraagd wordt. 

2. CONTEXT EN SCOPE 

In maart 2019 startte VIL het collectieve project “Digital Gateway 2 Government”. 

In dit project werkt VIL digitale oplossingen uit die de communicatie in de gateways 

tussen bedrijven en de diverse overheidsdiensten transparanter en efficiënter kunnen 

maken. 

Alle Belgische gateways zijn betrokken bij het project. Er wordt dan ook gezocht naar 

oplossingen die op Belgisch niveau generiek bruikbaar zijn. 

Het project richt zich op het uitwerken van as-is en to-be process flows, de functionele 

analyse, de database architectuur en communicatie en het beschrijven van de user 

interfaces. De eigenlijke ontwikkeling van de software behoort niet tot de doelstellingen 

van het project. 

Het VIL project team bestaat uit 2 project leaders. Ook vanwege 3 deelnemende 

bedrijven wordt binnen het project team meegewerkt aan het uitwerken van specifieke 

oplossingen. 

Ter versterking van het project team zoekt VIL een junior project medewerker via deze 

“Request for Proposal”. 

Het project geniet de actieve steun van twaalf deelnemende bedrijven: 

NxtPort, Port Of Antwerp, Brussels Airport Company, North Sea Port, MBZ (Port of 

Zeebrugge),Intris, Liege Airport, Swissport Cargo Services Belgium, Ostend Airport, WFS, 

Brussels Airlines, Aviapartner, Neutraal Douaneagentschap Nelen, Crossroad 

Communications, Evonik en Atlas Copco. 

 

Zie ook: https://vil.be/project/digital-gateway-2-government/ 
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Dit document beschrijft de RFP voor de aanstelling van een junior project medewerker voor 

het project Digital Gateway2Government. 

 

3. OPDRACHT 

3.1. Taakomschrijving 

De junior project medewerker zal het VIL project team bijstaan in het uitwerken en 

opvolgen van het project. 

Taken kunnen onder andere bestaan uit het maken van verslagen en documenten, het 

uitschrijven van “process-flows”, het deelnemen aan vergaderingen, het houden van 

interviews over de projectinhoud, enz. deze lijst is niet limitatief. 

De medewerker zal in de uitoefening van deze taken op regelmatige basis contact hebben 

met de deelnemende bedrijven en de betrokken overheidsdiensten. 

De junior project medewerker rapporteert aan de VIL Manager Transitie Domeinen.   

3.2. Voorwaarden 

De werkzaamheden van de junior project medewerker worden door middel van een 

systeem van tijdsregistratie op weekbasis gerapporteerd aan de VIL Manager Transitie 

Domeinen. 

De diensten worden in de regel uitgeoefend in de kantoren van VIL te Berchem. 

Verplaatsingen zijn mogelijk, voor meetings en dergelijke. 

De kandidaat voorziet een eigen laptop computer met recent Windows besturingssysteem 

en Office Professional software pakket. De kandidaat beschikt ook over een mobiele 

telefoon. 

 

3.3. Profiel 

We zoeken een enthousiaste, dynamische projectmedewerker die in staat is om zelfstandig 

te werken aan een taak, maar ook vlot samenwerkt in team verband. 

De ideale kandidaat denkt in oplossingen eerder dan problemen, is creatief en flexibel. 

Enige ervaring met en kennis van de operationele processen in zee- en/of luchthavens is 

noodzakelijk. Meer specifieke kennis en ervaring met de eerder vermelde 

overheidsdiensten is een plus. Een netwerk in een of meerdere gateways wordt als een 

belangrijke meerwaarde beschouwd 

Grondige zakelijke kennis van Nederlands en Engels is een noodzaak. Kennis van het Frans 

een pluspunt. 

Aantoonbare ervaring met het opstellen van “process-flows” is strikt noodzakelijk. Ervaring 

met Microsoft Visio software geldt als een pluspunt. 

De kandidaat beschikt over een eigen wagen en is bereid om zich binnen België te 

verplaatsen. 
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4. PLANNING EN MILESTONES 

Het project loopt van maart 2019 tot december 2020. De werkzaamheden van de junior 

project medewerker situeren zich hoofdzakelijk in de werkpakketten 1 en 2. 

 

 

 

De aanbieder wordt verzocht om, in verband met de beschikbaarheid van de medewerker, 

een startdatum voor de opdracht voor te stellen.  

De opdracht zal echter niet later dan 1 juli 2019 starten à rato van 1 à 2 dagen per week, 

in onderling overleg te bepalen. Enige flexibiliteit inzake de planning wordt vanwege de 

aanbieder verwacht in verband met de vooruitgang van het project. 

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 

http://www.vil.be/
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5.1. Inhoud offerte 

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

project ‘Digital Gateway 2 Government” en bevat daarnaast minstens: 

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

tijdens het laatste boekjaar); 

• Het dagtarief en eventuele onkostenvergoedingen; 

• Beschrijving van de dienstverlening zoals die in het algemeen door de 

voorgestelde medewerker wordt verleend; 

• Uitgebreid CV van de voorgestelde medewerker; 

• Referenties die relevante voorafgaande opdrachten bevatten. 

5.2. Begroting 

De uitvoering van deze opdracht is onderworpen aan 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). 

Het maximum budget voor de opdracht bedraagt 65000,- Euro, exclusief BTW en 

onkostenvergoedingen. 

Geleverde prestaties zullen worden gefactureerd op maandbasis. Betaling door VIL 

geschiedt 30 dagen na factuurdatum. 

 

5.3. Timing 

Het 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 april 2019 

om 17 u kenbaar te maken aan VIL via e-mail (eric.verlinden@vil.be).  

Indienen offerte 

Een definitieve offerte moet uiterlijk 23 april 2019 om 17 u via e-mail 

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

Offerte bespreking 

Op 25 april 2019 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 reserveren indien 

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

toelichten. 

Gunning 

Ten laatste op 29 april 2019 zal VIL de gunning bekend maken. 

  

mailto:eric.verlinden@vil.be
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5.4. 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 ‘Digital 

Gateway2Government’ 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. 

5.5. 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 projectmedewerker 

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 op 29 april 2019. 

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 
 



 

 

 
 


