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1. INLEIDING 

Het aantal uren dat vrachtwagenchauffeurs jaarlijks moeten wachten bij magazijnen om geladen of gelost te 
worden is niet te overzien.  

Laad- en losoperaties zijn in de meeste gevallen nog manuele en tijdsintensieve processen dewelke door juist 

dat manueel karakter resulteren in vertragingen, fouten, schade, ongevallen … en uiteindelijk tot een aanzienlijke 

stijging van kosten. Voor verladers vormen laad- en losoperaties vaak een noodzakelijk kwaad en gebeuren deze 

activiteiten tussen de andere werkzaamheden door. 

Om tegemoet te komen aan deze problematiek startte VIL in november 2018 het COOCK project “Opticharge”. 

Met dit project streeft VIL efficiëntere laad- en losprocessen na voor zowel verladers als vervoerders via 

automatisering.  

2. CONTEXT EN SCOPE 

Binnen het project “Opticharge” werd bij de deelnemende bedrijven het ganse proces van laden en lossen 
(inclusief de eraan gerelateerde processen zoals voorsorteren, controles, wegzetten, enz.) in kaart gebracht. 
Parallel werd nagegaan welke vormen van automatisering vandaag reeds mogelijk zijn en welke  state-of-the-art 
oplossingen in de pijplijn zitten. Vervolgens werden vraag en aanbod met elkaar gematcht. 

De focus ligt op de technologische kant en niet de procesmatige kant (bv. slotplanning) van het laden en lossen.  

De scope omvat verschillende sectoren en transportmodi. Aspecten als ladingzekering en uniformiteit in de 
verpakking vormen belangrijke aandachtspunten. 

Het project richt zich tot verladers en logistieke dienstverleners, actief in diverse sectoren en gaande van KMO’s 
tot grote bedrijven over de verschillende transportmodi heen.  

De dienstverlener waar VIL naar op zoek is zal bij 1 of meerdere deelnemers van het “Opticharge” project de 
praktische haalbaarheid nagaan en een business case opstellen. Dit moet uitwijzen of het al dan niet opportuun 
is om het manuele laad- en losproces om te zetten naar een geautomatiseerd proces. In de business case(s) 
worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's. Indien deze haalbaarheidsstudie 
positief is, koppelt de dienstverlener er idealiter een of meerdere praktijktest(en) (proof of concept) aan.  

3. ALGEMENE VEREISTEN 

3.1. Match tussen behoeften en oplossingen 

De gekozen dienstverlener zal bij aanvang van de haalbaarheidsstudie het huidige (manuele) proces van laden 
en lossen bij 1 of meerdere projectdeelnemers verder detailleren in functie van de doelstelling van de opdracht. 
De taak van de dienstverlener bestaat er dan in de geïdentificeerde behoeften bij de projectdeelnemers te linken 
met de huidige oplossingen op vlak van automatisering en aan te geven welke oplossing het meeste potentieel 
heeft. Hiertoe gaat hij de praktische haalbaarheid na en stelt hij een business case op.  
Zoals reeds aangegeven omvat de scope het ganse proces van laden en lossen.  

3.2. Praktijktest(en) 

Een tweede taak bestaat erin, rekening houdend met de positieve outcome van taak 1 en in samenspraak met 
VIL een of meerdere praktijktest(en) te organiseren. De manier waarop dit ingevuld wordt staat vrij (bv. test met 
specifieke lading op een bestaande installatie), maar het in staat zijn om dit aan te bieden is vanzelfsprekend een 
voordeel in de beoordeling van de offertes.  
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3.3. Algemene bepalingen 

VIL wenst voor de realisatie van dit project samen te werken met een dienstverlener die beschikt over een zeer 
grondige kennis en expertise op technisch vlak m.b.t. automatisering van logistieke processen. Verder moet de 
dienstverlener ook ervaring hebben met het opmaken van haalbaarheidsstudies Een proven track record op het 
vlak van implementatie van automatische laad- en lossystemen is een absoluut pluspunt. 

Bovenstaande beschrijving is niet beperkend en zal in samenspraak met VIL verder vervolledigd en uitgewerkt 
worden na de gunning. 

3.4. Extra’s 

De dienstverlener verbindt zich ertoe lid te worden van VIL en lid te blijven gedurende minstens de duurtijd van 
het project, waarvoor zijn diensten worden ingesourced. (voor informatie m.b.t. lidmaatschap: 
https://vil.be/over-vil/vil-leden/)  

4. PLANNING EN MILESTONES 

De volledige planning en doorlooptijd van het Opticharge project ziet er als volgt uit: 

 

Het “Opticharge” project is onderverdeeld in werkpakketten. De taken van de te selecteren dienstverlener 
maken deel uit van werkpakket 4. De opdracht van de partner zal starten op 31 januari 2020 en eindigen met de 
presentatie van de resultaten tijdens de meeting van de deelnemers aan het project (= GC 4), dwz medio juni 
2020 (exacte datum tbd). 

Het verloop van het project zal in samenspraak met VIL en diens dienstverlener bepaald worden. De rapportage 
van de voortgang zal op regelmatige basis en in onderling overleg plaatsvinden door middel van een meeting (in 
de kantoren van VIL), een conference call of een voortgangsverslag via e-mail.  

5. AANVRAAG KANDIDATUREN 

De opdrachtgever van deze Request for Proposal is VIL vzw, gevestigd te Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem. (BTW 
BE 480.185.038) 

De RFP wordt gepubliceerd op de website van VIL: www.vil.be 

5.1. Inhoud kandidatuurstelling 

De aanbieder bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdracht voor het project “Opticharge” 
en bevat daarnaast minstens volgende punten: 

• beschrijving van de expertise/ervaring m.b.t. dit onderwerp; 

• voorstel van de projectaanpak (m.b.t. de door de dienstverlener uit te voeren taken), inclusief op welke 
manier praktijktesten kunnen voorzien worden; 

• budget met overzicht van de voorziene mensmaanden per projectstap en per type medewerker;  

• CV’s van de onderzoekers die aan het project zullen werken; 

• een geldig kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in geval van beroepsfout. 

jan febr maa apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan febr maa apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan febr maa apr mei juni juli aug sept okt nov dec

Project opstart

WP 1: Vertaalonderzoek 

WP 2: Opportuniteitsonderzoek

WP 3: Ontwikkeling tool 

WP 4: Business case 

WP 5: Kennisverspreiding

kick-off GC1 GC2 GC3 GC4 Slot

20202018 2019

WP1

WP5

WP3

WP2

WP4

https://vil.be/over-vil/vil-leden/
http://www.vil.be/
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5.2. Begroting 

De uitvoering van deze Request for Proposal wordt aangeboden aan een vaste prijs die het bedrag van 55.000 
Euro all-in (exclusief BTW) niet mag overschrijden. Dit bedrag omvat de loonkosten, directe en indirecte kosten. 
VIL volgt voor deze RFP de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking conform de wet op 
de overheidsopdrachten.  

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

• bij opstart, 31/01/2020: 20%; 

• na tussentijdse rapportage, 30/04/2020: 30%; 

• na afronden van de opdracht door middel van een Powerpoint presentatie , 30/06/2020: 50%. 

5.3. Timing 

Dienstverleners die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 15 november 2019 12u kenbaar 
te maken aan VIL via e-mail (filip.vanhulle@vil.be). 

Indienen kandidatuur 

Een definitieve offerte moet uiterlijk 6 december 2019 12u via e-mail ingediend zijn ter attentie van Filip Van 
Hulle (filip.vanhulle @vil.be). 

Bespreking kandidatuur 

Op  11, 12 en 13 december 2019 is er de mogelijkheid om de kandidatuur mondeling  of op de kantoren van VIL 
toe te lichten. Aan de kandidaten die indienen wordt gevraagd om deze data te reserveren voor als VIL een 
verduidelijking wenst of indien de kandidaat uit eigen initiatief zijn voorstel wil toelichten. 

Gunning 

Ten laatste 18 december 2019 12u zal VIL de gunning bekend maken. 

5.4. Deliverables 

De resultaten van de business case(s) worden neergeschreven in een template, aangeleverd door VIL zodat de 
huisstijl wordt gevolgd (Word). De tweede deliverable is het organiseren van de praktijktest(en). Van de 
dienstverlener wordt eveneens verwacht dat deze de resultaten toelicht tijdens de tussentijdse bijeenkomsten 
(gebruikerscommissies) met de deelnemende bedrijven aan de hand van een Powerpoint presentatie. Deze 
gebruikerscommissie zal medio juni 2020 plaatsvinden. Regelmatig overleg tussen VIL en dienstverlener maakt 
vanzelfsprekend ook deel uit van deze opdracht.  

5.5. Vertrouwelijkheid van gegevens 

De dienstverlener verbindt zich ertoe de informatie die door VIL ter beschikking gesteld wordt door middel van 
deze RFP vertrouwelijk te behandelen. 

Dit geldt eveneens voor alle andere informatie die gerelateerd aan deze RFP of het “Opticharge” project in het 
algemeen die VIL mondeling, schriftelijk of elektronisch kenbaar maakt aan de dienstverlener. 

Onder vertrouwelijke informatie/vertrouwelijke gegevens valt niet: 

• informatie die op het ogenblik van de bekendmaking deel uitmaakt van de openbaarheid; 

• informatie waarvan door de dienstverlener 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 dienstverlener stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie die hem bekendgemaakt werd: 

• strikt vertrouwelijk te behandelen; 

• niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het opstellen van de offerte en het uitvoeren van de 
opdracht; 
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• 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. 

VIL verbindt zich ertoe de informatie uit het voorstel van de kandidaat vertrouwelijk te behandelen. 

Beide partijen zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen teneinde het vertrouwelijke karakter 
van deze informatie te waarborgen. 

5.6. Intellectuele eigendom 

De dienstverlener 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 dienstverlener 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 dienstverlener 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. 

6. SELECTIEPROCEDURE 

6.1. Indiening voorstel 

Mogelijke vragen dient men te sturen naar Filip Van Hulle, Project Leader bij VIL, op het volgende e-mailadres: 
filip.vanhulle@vil.be. 

Geïnteresseerden dienen hun voorstel in volgens de procedure beschreven in artikel 5 van deze RFP. 

6.2. Evaluatie 

De ontvankelijke kandidatuurstellingen worden geëvalueerd door de VIL manager projecten en valorisatie en 
twee VIL projectleiders. Belangrijke criteria bij de evaluatie zijn (in willekeurige volgorde): 

• aangetoonde relevante expertise en ervaring;  
• kwaliteit van het voorgestelde projectteam; 
• inzet van mensmaanden en beschikbaarheid voor de uitvoering van de opdracht; 
• voorgestelde projectaanpak; 
• manier waarop eventuele bijkomende vragen van VIL worden beantwoord. 

6.3. Toewijzing 

Gelet op de beperkte waarde van de opdracht wordt onderliggende RFP conform de wet op de 
overheidsopdrachten gegund op basis van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

De partner wordt geselecteerd ten laatste op 18 december 2019 om 12u.   

De publicatie van deze request for proposal houdt geen enkele gunningsverplichting in voor VIL. VIL behoudt zich 
het recht toe om binnen deze opdracht delen te gunnen. 
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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  
 
Filip Van Hulle     Julie Stuer  
filip.vanhulle@vil.be    julie.stuer@vil.be 
+32 3 229 05 19 / +32 489 90 44 66 +32 3 229 05 34 / +32 498 71 89 71  

mailto:filip.vanhulle@vil.be
mailto:julie.stuer@vil.be


 

 

 


