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1 INLEIDING 

Er is nood aan een uniform, veilig en efficiënt systeem om chauffeurs toegang te 

verlenen tot verschillende bedrijfssites voor het laden en lossen van vracht.  Vandaag 

heeft elk bedrijf zijn eigen toegangssysteem en moeten chauffeurs zich meestal fysiek 

aanmelden.  Dit leidt vaak tot wachttijden, ongemak en brengt extra kosten met zich 

mee.  Het project “Smart Driver Pass” wil niet alleen op zoek gaan naar een innovatieve 

en gebruiksvriendelijke oplossing voor dit probleem, maar wil extra waarde toevoegen 

aan dit systeem door bijkomende functionaliteiten in te bouwen, zoals bijvoorbeeld het 

afroepen van reeds aangemelde chauffeurs, de identificatie bij onbemande 

nachtleveringen, de melding van een noodsituatie (evacuatie). 

De bedoeling is om een systeem te ontwikkelen dat minstens de 

bedrijven in Vlaanderen de mogelijkheid geeft om hier gebruik 

van te maken. 

 

 

 

Het totaalproduct zal ook “Smart Driver Pass” of [SDP] heten. 

In de Benelux bestaan reeds enkele best practices zoals de Alfapass die de toegang 

regelt tot de havenfaciliteiten in Antwerpen en Zeebrugge. Desondanks is op veel 

Vlaamse laad- en losplaatsen nog sprake van manuele procedures en individuele 

oplossingen op bedrijfsniveau op basis van een badge of identiteitskaart. Dit leidt tot 

tijdverlies en draagt een aanzienlijke (investerings-)kost met zich mee, die voor KMO’s 

niet altijd haalbaar is. 

Meer specifiek betekent dit dat: 

1. met de ontwikkeling van een uniform systeem wordt bedoeld dat één en het 

zelfde systeem moet kunnen worden gebruikt op alle mogelijke types van 

bedrijfssites in Vlaanderen.  Hiervoor is het belangrijk dat er een standaard 

wordt uitgewerkt, waardoor de SDP in staat is om te communiceren/compatibel is 

met reeds bestaande systemen. 

 

2. het SDP systeem moet laagdrempelig zijn, zodat  organisaties zonder al te grote 

investeringen kunnen instappen en/of gebruik maken van het systeem. 

 

3. het SDP systeem afstapt van een fysieke pas of kaart en dus volledig digitaal 

gaat, en gebruiksvriendelijk moet zijn: visueel sterke en duidelijke UI, 

beschikbaar in verschillende talen en zo eenvoudig/intuïtief mogelijk. 

 

4. de SDP moet gelden als een betrouwbaar kwaliteitslabel dat over voldoende 

draagvlak beschikt in de bedrijfswereld en bij relevante overheden. 
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5. de SDP een fraudevrije identificatie van geregistreerde chauffeurs op 

bedrijfssites mogelijk moet maken, o.a. door het gebruik van biometrische 

persoonsgegevens.  Deze fraudevrije identificatie geldt als de basisfunctionaliteit 

van de SDP. 

 

6. de SDP moet bijdragen tot een efficiënter verloop van de logistieke stromen 

van bedrijven.  Afhankelijk van de noden van de deelnemers en de huidige 

technische mogelijkheden zal moeten onderzocht worden welke extra 

functionaliteiten kunnen worden toegevoegd aan het systeem: vooraanmelding 

bezoeken, nachtleveringen, routebegeleiding on site, e.a. 

 

7. de SDP een database set-up heeft met daarin informatie over chauffeur, 

voertuig en cargo een centrale plaats in het systeem zal innemen.  Deze database 

moet kunnen connecteren en communiceren met andere (reeds bestaande) 

systemen. 

 

8. de SDP een systeem moet zijn dat Future Proof en robuust is.  Future Proof 

opdat het systeem zich kan aanpassen aan evoluerende technologieën.  Robuust 

opdat het ook bij storingen voldoende operationele zekerheid moet bieden.   

 

9. Er vanuit het project een beheermodel zal moeten uitgewerkt worden om de 

SDP in praktijk te brengen en te onderhouden. Dit vereist dat het systeem zal 

worden beheerd door een partij die voldoende neutraliteit kan verzekeren. 
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2 CONTEXT EN SCOPE 

In oktober 2019 startte VIL het collectieve project “Smart Driver Pass”. 

Collectieve projecten (type COOCK) genieten van de financiële steun van VLAIO. 

Als Speerpuntcluster voor de logistiek faciliteren we dan ook vanuit VIL dit project. 

 

 

Met dit project wil VIL de bestaande en individuele oplossingen bundelen in één 

overzichtelijke applicatie. Het systeem zal werken op basis van een aan databases (met 

informatie m.b.t. chauffeur, voertuig en transportopdracht, enz.) gekoppelde smartphone 

applicatie. Daarmee biedt het een laagdrempelige oplossing voor kleinere laad- en 

losplaatsen, die bovendien ook efficiënt is voor de gebruikers én de ideale basis vormt 

voor andere innovaties. 

De huidige systemen focussen veelal op de veiligheids-en toegangscontrole terwijl aan de 

beoogde VIL-applicatie tal van extra functionaliteiten met toegevoegde waarde kunnen 

gekoppeld worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vooraanmelding met het oog op een 

efficiëntere slotplanning, het afroepen van reeds aangemelde chauffeurs, identificatie bij 

onbemande nachtleveringen, de melding van een noodsituatie (evacuatie), enz. 

In het kader van het project zal VIL het concept en businessmodel vormgeven en een 

basis app laten ontwikkelen gekoppeld aan een Back- en Front-end applicatie, waarbij 

gestreefd wordt naar maximale interoperabiliteit met bestaande systemen. 

Deze toepassingen vormen het onderwerp van deze “Request for Proposal” of [RFP]. 

Het project geniet de actieve steun van volgende deelnemende bedrijven: 

• Aparam Steel 

• Atlas Copco 

• Barry Callebaut 

• Brussels Airport Company (AirCargoBelgium) 

• CEPA (Alfapass) 

• D&D Solutions 

• Distrilog Group 

• DP World 

• Fluvius 

• North Sea Port 

• Peripass 

• Port Of Antwerp (NxtPort) 

• Zetes 
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Zie ook: https://vil.be/project/smart-driver-pass/  

 

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

software toepassingen. 

 

In de context van deze RPF, is VIL de “Opdrachtgever” en de inschrijver de “Aanbieder”. 

  

https://vil.be/project/smart-driver-pass/
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3 ALGEMENE VEREISTEN 

 

Figuur 1: Front-End <-> Back-End 

 

Er moet een software platform ontwikkeld worden bestaande uit een Front-End applicatie, 

een Back-End data repository samen met een Smartphone App. De Front-End is webbased 

en is compatibel met de meest gangbare internet browsers (Google Chrome, Microsoft 

Edge, FireFox,..) 

De Smartphone App moet minstens iOS als Androïd compatibel zijn. 

In het geheel, zal het SDP gebruikt kunnen worden door volgende actoren: 

• Transportondernemingen “Uitvoerders” 

• Chauffeurs die logistieke opdrachten uitvoeren voor een transportonderneming 

“Chauffeurs” 

• Bedrijven met logistieke activiteiten die transportopdrachten laten uitvoeren 

“Klanten” 

• De applicatiebeheerders “Superusers” 

De Smartphone App zal enkel gebruikt worden door de Chauffeurs. 

De toegang tot de Smartphone App kan via un/pw combinatie of door de Smartphone eigen 

biometrische erkenning (fingerprint, face recognition, voice recognition, ..) maar staat 

volledig los van de biometrie nodig om als chauffeur aan te melden aan een site (zie 

verder). 

De Front-End zal gebruikt worden door de Klanten, Uitvoerders en de (Superusers) 

Het platform moet meertalig zijn en minstens de 3 Belgische landstalen alsook het Engels 

bevatten. 

De voorkeur wordt gegeven aan een cloud-based oplossing. 

Belangrijk: De FrontEnd zal gehost worden onder https://vil.be binnen de ‘applicatie 

rubriek’. 

https://vil.be/
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VIL verwacht een voorstel van het beheermodel voor het gebruik van de applicaties 

(licentiemodel), alsook van de uitbating van het systeem. (Verificaties, maintenance, 

updates, …) 

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. 

Voor de ontwikkeling verwachten we een opzet met minstens volgende omgevingen: 

Ontwikkel/Test, Acceptatie en Productie en de inzet van de nodige tools in verband met  

versioning en configuratie. 

De aanbieder zal het ontwikkelproces transparant genoeg maken en hierover 

communiceren zodat dit door VIL kan opgevolgd worden.  

 

 

Figuur 2:OTAP-straat 

 

Gezien de toepassing van deze software een 24/7 karakter heeft en data beheerd in een 

centrale database, moet de aangeboden oplossing ook beschikken over een Disaster 

Recovery Plan of [DRP]. 

Dit DRP bevat een gedocumenteerd plan van aanpak om de IT-omgeving te beschermen 

en te herstellen in geval van een onvoorziene anomalie. Om de continuïteit van de 

applicaties te verzekeren, moet een Backup-Restore policy voorzien worden. 

Ook verwachten we hier een Service Level Agreement [SLA] voorstel voor zowel de 

beheerder als de ontwikkelaar, incl. gratis support gedurende het eerste jaar na oplevering. 

Vanuit een Business Continuity Management oogpunt moet een er ook een back-up 

operationeel plan zijn voor de chauffeur, zodat hij tijdens een transportopdracht niet in de 

problemen komt. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het offline beschikbaar houden van de 

nodige ‘kaarten’ in de App.  

Monitoring en Continuous improvement: 

Het gebruik en de noden moeten gecapteerd kunnen worden zodat een continue 

verbetering van de applicatie mogelijk blijft (change requests). Zowel de webapplicatie als 

de Smartphone App moet daarbovenop een eenvoudig updatemodel bevatten alsook een 

doeltreffende helpfunctie. 

Belangrijk: Het centraal beheren van data moet volledig GDPR compliant zijn en alle 

maatregelen bevatten om een inbreuk hierop tegen te gaan. 

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 aangeboden software. 
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4 BASIS FUNCTIONALITEITEN 

Onder basis functionaliteiten worden die functionaliteiten gezien die minstens aanwezig 

moeten zijn opdat SDP een kwalitatief platform is met voldoende meerwaarde voor de 

verschillende gebruikers ervan.  

4.1 Front-End: Registratie van transportondernemingen en chauffeurs 

Het SDP systeem moet een fraudevrije identificatie van chauffeurs mogelijk maken.  

Hiervoor moet een database worden aangelegd met geverifieerde informatie over 

de transportondernemingen en hun chauffeurs. 

• De Smart Driver Pass kan enkel worden uitgereikt aan chauffeurs van een in 

het SDP-systeem geregistreerde transportonderneming.  Een chauffeur moet 

dus minstens gekoppeld zijn aan één transportondernemingen.   

Het is echter belangrijk dat een chauffeur zelf maar over één unieke SDP Id 

kan beschikken. Dit om fraude in het gebruik tegen te gaan. 

 

• Dit vereist dat een transportonderneming die zijn chauffeurs toegang wil 

geven tot het SDP systeem vooraf moet worden geregistreerd in het systeem.  

De transportonderneming registreert zich als “Uitvoerder” en krijgt hierbij een 

‘Uitvoerdersrol’. 

 

• Dit door opgave van verifieerbare informatie die het mogelijk maakt om de 

betrouwbaarheid van de onderneming te controleren, minimaal: 

o Bedrijfsgegevens; 

o Contactgegevens; 

 

• Registratie wordt goedgekeurd na verificatie van bovenstaande gegevens. 

• Het transportbedrijf krijgt hierna een uniek account ID en een login.  

 

• Wanneer de transportonderneming opdrachten wil uitvoeren die context-

specifieke vereisten vraagt, moeten deze vereisten kunnen geregistreerd 

worden: vb. known consignor voor luchtvracht, ISPS-code voor havengebied. 
known consignor: 
https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/beveiliging/vracht_en_post/bekende_afzenders) 
ISPS: ‘Verordening EG Nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten’, bindend voor alle Europese 
lidstaten.  De verordening is gebaseerd op de ISPS-Code (International Ship & Port Facility 
Security Code) en werd in België omgezet in een wet en KB voor maritieme beveiliging. 

 

• De onderneming op zich doet dan weer de registraties van zijn chauffeurs. 

Omdat chauffeurs voor meerdere transportbedrijven kunnen werken zal de 

chauffeur slechts 1 maal geregistreerd kunnen worden en daarna gekoppeld 

kunnen worden aan de desbetreffende transportbedrijven. Er kunnen dus ook 

nooit meer Smartphone Apps actief zijn dan dat er chauffeurs zijn. 

 

• Een chauffeur wordt geregistreerd als ‘Chauffeur’ en krijgt hierbij een 

‘Chauffeursrol’. 

• Bij registratie van een chauffeur in het SDP-systeem moet hij minimaal 

onderstaande informatie opgeven: 

o verifieerbare identiteitsgegevens; 

o verifieerbare gegevens rijbewijs; 

o mobiele contactgegevens zoals gsm-nr, email; 

 

https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/beveiliging/vracht_en_post/bekende_afzenders
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• Ook hier wordt de registratie goedgekeurd na verificatie van bovenstaande 

gegevens. 

• De chauffeur krijgt de nodige gegevens om de Smartphone APP te installeren. 

• De chauffeur krijgt dus éénmalig een uniek persoonlijk ID en een persoonlijke 

login voor de Smartphone App te activeren. 

 

Elke registratie van bedrijf of chauffeur moet de mogelijkheid bieden om een 

geldigheiddatum/periode te hebben, waarna bij overschrijding, de verificatie kan 

vernieuwd worden. 

Registraties en verificaties gebeuren in de Front-End applicatie, databeheer gebeurt 

in de Back-End applicatie. 

4.2 Front-End: systeembeheerder(s) 

Naast het beheren van autorisaties en rollen, moet deze rol in staat zijn om de 

applicaties te beheren. (verificatie registraties, instellen geldigheiddatum/periode, 

etc.). 

4.3 Smartphone APP: registratie van biometrische gegevens van de chauffeur  

Het registreren van de biometrie zal éénmalig via een Kiosk moeten gebeuren. 

Lokale registratie van de Biometrie (er is geen centraal beheer hiervan): 

• De biometrie wordt via een scanner in de Kiosk opgenomen en zal als een 

digitale template in het (beveiligde) Smartphone geheugen van de gebruiker 

moeten opgeslagen worden. Hiervoor is een rechtstreekse communicatie 

tussen de Kiosk en de App noodzakelijk. 

• Deze template is liefst SDP specifiek. 

• De vertaling van fingerprint naar template moet zodanig gebeuren dat er 

geen re-engineering van template naar fingerprint kan gebeuren.  

Belangrijk: de Aanbieder kan als alternatief opteren om reeds interfaces voor te 

stellen met de bedoeling deze te bouwen met 1 of meerdere identificatie systemen 

die registratie en verificatie van biometrische gegevens van personen aanbieden.  

4.4 Look & Feel  

Zowel de Front-End als de Smartphone App moeten de algemene Look & Feel van 

VIL volgen. De vormgeving (Look) en de interactieve stijl (Feel) staan beschreven 

in een apart document.  

4.5 Benaming  

Zowel de Front-End als de Smartphone App moeten een duidelijk benaming en/of 

logo krijgen. 

• Voor de Front-End: bvb online.smartdriverpass 

• Voor de App: SmartDriverPass 

• De App moet minstens in volgende Appstores beschikbaar zijn:  
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Figuur 3: online App Store logo’s 

 

 

De domeinnaam voor de Front-End en het logo zal tijdens de ontwikkeling 

aangeleverd worden. 
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5 BIJKOMENDE FUNCTIONALITEITEN 

Onder bijkomende functionaliteiten worden die functionaliteiten gezien die erop gericht 

zijn om de logistieke informatiestromen vlotter te laten verlopen bovenop de 

basisfunctionaliteiten.  

5.1 Front-End: Bijkomende registratie van chauffeur gerelateerde gegevens 

Een transportonderneming moet de mogelijkheid geboden worden om ook volgende 

gegevens van hun chauffeurs te (laten) registreren in functie van hun doelpubliek. 

(Bedrijven die gebruik willen maken van chauffeurs, rechtstreeks of onrechtstreeks 

in opdracht van of voor een eindklant voor de toegang tot bedrijfssites): 

• verifieerbare informatie over erkende opleidingen/trainingen/certificaten met 

geldigheiddatum/periode indien vereist; 

• informatie over bedrijfsspecifieke (veiligheids-)opleidingen (video, test, ..) met 

geldigheiddatum/periode indien vereist; 

Deze registratie moet verder aangevuld kunnen worden met andere gegevens die 

belangrijk kunnen/vereist zijn voor de uitbater van een specifieke site. 

Belangrijk: de Aanbieder kan opteren om reeds interfaces voor te stellen met de 

bedoeling deze te bouwen met 1 of meerdere informatieve systemen die informatie 

van gecertificeerde opleidingen aanbieden.  

5.2 Front-End: Registratie van voertuigen 

Een transportonderneming moet de mogelijkheid geboden worden om ook de 

gegevens van hun rijdend materieel te registreren in functie van hun doelpubliek. 

(Bedrijven die gebruik willen maken van deze gegevens, rechtstreeks of 

onrechtstreeks in opdracht van of voor een eindklant voor de toegang tot 

bedrijfssites): 

• Type voertuig; 

• Eigenschappen voertuig; 

• Kenteken; 

Dit kan uitgebreid worden met andere gegevens die belangrijk kunnen zijn/vereist 

zijn door de uitbater van een specifieke site (de Klant) (vb. Kooiaap met geldig 

certificaat). 

5.3 Front-End: Registratie van klanten 

Bedrijven met sites waar logistieke leveringen en/of ophalingen gebeuren en die 

gebruik willen maken van de gegevens in het SDP system, kunnen zich ook 

registreren als ‘Klant’ en krijgt hierbij een ‘Klantenrol’. 

 

• Dit door opgave van verifieerbare informatie die het mogelijk maakt om de 

betrouwbaarheid van de onderneming te controleren, minimaal: 

o Bedrijfsgegevens; 

o Contactgegevens per site; 

• Registratie wordt goedgekeurd na verificatie van bovenstaande gegevens. 
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• De klant krijgt hierna een uniek account ID en een login.  

 

Via dit systeem, kan een klant een black-/whitelist aanleggen van de 

chauffeurs/transportondernemingen die door hem aangevraagde 

transportopdrachten uitgevoerd heeft. 

Het aanleggen van zulk een shortlist kan expliciet (wel of niet op de lijst) of 

intrinsiek via een score (ranking). 

De scope van deze shortlists is per klant en zijn niet consulteerbaar door andere 

klanten/ transportondernemingen.  

Bij elke volgende transportopdracht worden dan automatisch die 

transportondernemingen en/of chauffeurs uitgesloten om de opdracht uit te voeren 

die opgelijst staan in de blacklist van de klant.  

Omgekeerd heeft de transportonderneming zicht of de preferentie van de klant via 

de whitelist. 

Bedrijven die zich niet registreren kunnen ook gebruik maken van SDP, maar dan 

zonder shortlists en rapportages. 

5.4 Front-End: Registratie van een transportopdracht 

Bedrijven die gebruik willen maken van een SDP geregistreerde 

transportonderneming moeten de mogelijkheid hebben om de identificatie van de 

transportopdracht door te geven. 

Elke transportopdracht moet gezien worden als een instance, waarbij alle 

noodzakelijke info voor deze instance geaggregeerd wordt in de Front-End en via 

de App beschikbaar is als een transportopdracht ‘kaart’. 

Elke instance heeft een status die door alle betrokken partijen kan opgevolgd 

worden.  

Van zodra een instance daadwerkelijk uitgevoerd wordt, wordt de bijhorende kaart 

hiervoor aangemaakt. 

Het is van belang dat alle partijen betrokken bij een transportopdracht, hun eigen 

unieke identificatie moeten kunnen behouden van de instance. Dit betekent dat 

deze identificatie meestal uit een dataset zal bestaan met verschillende referenties 

per betrokken partij (bvb PO-nr, Ref nr, ..)  

Belangrijk: de Aanbieder kan opteren om reeds interfaces voor te stellen met de 

bedoeling deze te bouwen met 1 of meerdere logistieke systemen die 

transportopdracht informatie aanbieden. (bvb slotbooking systemen, Track & Trace 

systemen, ..) 

 

5.5 Smartphone APP: Identificatie van chauffeurs op de site 

Om een fraudevrij gebruik te garanderen is het nodig dat de houder van de 

Smartphone daadwerkelijk kan aantonen dat hij/zij de persoon is die de App 

aangeeft. Dit kan op verschillende manieren gecontroleerd worden, één er van is 

gebruikt te maken van biometrische gegevens. 
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De biometrie van de chauffeur wordt via een scanner gelezen en vergeleken met de 

opgeslagen template op de Smartphone. 

Belangrijk: Als alternatief op de lokale integratie van de biometrie in de 

Smartphone, kan de Aanbieder opteren om een interface te bouwen met 1 of 

meerdere gecertificeerde DISP instanties. 

Als het bedrijf over een compatibele biometrisch controle beschikt en die ook 

gebruikt als identificatie van de chauffeur, behoort deze identificatie uiteraard tot 

de basisfunctionaliteit.  

5.6 Smartphone APP: Identificatie transportopdracht op de site 

Indien er met registratie van transportopdrachten gewerkt wordt, zal de 

transportopdracht ‘kaart’ in de Smartphone App dus alle referentie parameters van 

deze opdracht bevatten zodanig dat alle betrokken partijen hiermee een unieke 

identificatie kunnen voeren. 

De nodige intelligentie moet voorzien worden dat bij aanmelding de juiste kaart 

automatisch getoond wordt. Hier kan gebruikt worden van bvb. GPS data (voor het 

toepassen van een vooraanmelding) of na biometrische identificatie op de site zelf. 

Bij een vooraanmelding is het noodzakelijk dat de ontvangende klant gebruik 

maakt van de SDP Front-End. 

De ‘kaart’ wordt automatisch verwijderd uit de App als deze volledig uitgevoerd is. 

(De Back-End applicatie houdt echter wel de instances bij voor latere analyse en 

rapportering) 

De App kan dus voor 1 chauffeur gelijktijdig meerdere ‘kaarten’ bevatten. 

5.7 Smartphone: Multifactor Autorisatie [MFA] 

Wanneer de chauffeur zich in de App aanmeldt, moet de mogelijkheid om verificatie 

in 2 stappen door te voeren, mee als extra functionaliteit opgenomen worden. 

Dit kadert in het veiligheidsniveau dat de Aanbieder moet aantonen om te vermijden 

dat er misbruik van / inbreuk in het systeem gebeurd. De Smartphone kan hier 

gebruikt worden voor deze MFA via een mobiele App die werkt met een time-based 

one-time password [TOTP] algoritme (bvb verzonden per SMS of WhatsApp) 

5.8 Rapporteringen 

Klanten die gebruik willen maken van een SDP geregistreerde 

transportonderneming moeten de mogelijkheid hebben om een rapportering van de 

door hun uitgeschreven opdrachten op te vragen.  

Transportondernemingen moeten de mogelijkheid hebben om een rapportering 

van de door hun aanvaarde opdrachten op te vragen.  

Rapporteringen kunnen een vaste of dynamische setup hebben en kunnen enkel 

opgevraagd worden binnen de scope van hun profiel. (bvb transportondernemingen 

kunnen enkel die data opvragen in functie van hun uitgevoerde transportopdrachten) 

De beheerder van de SDP applicatie moet de mogelijkheid hebben om meerdere 

rapporten te kunnen definiëren en te genereren en heeft ook een basis dashboard 

met analytische data ter beschikking. 
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6 BASIS OPBOUW 

De architectuur moet voorzien in een autorisatiemodel met profielen en rechten.  

Voor elke rol moeten de rechten per functie duidelijk gedefinieerd worden.  

6.1 De Front-End: 

Hier moeten minstens volgende pagina’s aanwezig zijn:  

• een login/registratie pagina 

• een account pagina 

• een transportopdracht pagina 

• een rapportage pagina 

• een maintenance pagina 

 

 

 

Figuur 4: Webpages Front-End 

 

• De Welcome pagina is de online landingpage. 

• De Maintenance pagina is de offline landingspage, wanneer het systeem niet 

beschikbaar is. (gepland of ongepland) 

De Aanbieder zal een Wireframe ontwerp van de webpagina’s aanleveren als 

onderdeel van de gevraagde deliverables. 
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6.2 De Back-End: 

Zal volgende functionaliteiten hebben: 

• De data repository beheren 

• Een beveiligde/geëncrypteerde interface hebben met de Smartphone App 

• Een standaard interface aanbieden om te connecteren met andere systemen 

voor het binnentrekken van (transportinformatie) data (OPEN API, REST API, 

SOAP, ..) zoals slotbookingen , Track&Trace info.  

De Aanbieder zal een schema van de setup Front-End <-> Back-End structuur met 

alle interfaces aanleveren als onderdeel van de gevraagde deliverables. 

Hier hoort ook een Entity Relationship Diagram [ERD] van de datasets bij. 

Voor koppelingen rond identiteiten (Identity providers, KYC systemen) verwijzen we 

naar OpenID connect als standaard implementatie. 

Als aanbeveling voor het inzetten van een API standaard verwijzen we naar: 
https://opensource.zalando.com/restful-api-guidelines 

Alsook ‘Every secured API endpoint needs to be secured using OAuth 2.0 or Basic 

Auth.’ 

 

6.3 De Smartphone App: 

Moet minstens volgende functionaliteiten hebben: 

• Login scherm 

• Overzicht van transportopdrachten (lopende, open) 

• Per transportopdracht een transportopdracht ‘kaart’ 

• Verificatie via biometrie 

 

De Aanbieder zal een Wireframe ontwerp van de webpagina’s aanleveren als 

onderdeel van de gevraagde deliverables. 

 

  

https://opensource.zalando.com/restful-api-guidelines
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7 DATA SETS 

7.1 Transportbedrijven 

Basis set: 

• Naam bedrijf 

• Vennootschapsvorm 

• BTW nr 

• Adres 

• Alg telnr 

• Alg email 

• Contactpersonen (Naam, voornaam, telnr, email) 

 

Extra set: 

• … 

7.2 Chauffeurs 

Basis Set: 

• Achternaam 

• Voornaam 

• Geboortedatum 

• Geslacht 

• Nationaliteit 

• Moedertaal 

• GSM nr 

• Email 

 

Extra set: 

• Roepnaam 

• Bijkomende talen 

7.3 Voertuigen 

Basis set: 

• Kenteken 

• Type voertuig (truck, trekker, oplegger, hefwerktuig…); 

 

Extra set: 

• Brandstof  

• EUROnorm 

• Laadvermogen 

• Certificaten 

• … 
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7.4 Klanten 

Basis set: 

• Naam bedrijf 

• Vennootschapsvorm 

• BTW nr 

• Adres 

• Alg telnr 

• Alg email 

• Contactpersonen (Naam, voornaam, telnr, email) 

• Gegevens Sites 

 

Extra set: 

• … 

7.5 Transportorder kaarten 

Basis set: 

• Status kaart (open, …,  afgesloten) 

• Van gegevens (naam, adres, contactgegevens) 

• Naar gegevens (naam, adres, contactgegevens) 

• Datum en tijdsvenster Pick-up 

• Datum en tijdsvenster Delivery 

 

Extra set: 

• Uur pick-up & delivery (slotbooking) 

• Type goederen (paletten, stukgoed, container, oplegger…) 

• Transportopdracht referentie/identificatie 

• Voertuig (combinatie) identificatie (kenteken(s)) 

• Transportbedrijf (opdrachtnemer) 

• Transportbedrijf (uitvoerder) 

7.6 Status instance/kaart: 

Basis set: 

Instance Kaart 

Aangemaakt - 

Bevestigd - 

In uitvoering Open 

Afgesloten Afgesloten 

 

Extra set: 

• Track & Trace info 

• …. 
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8 EXTRA NIET VERMELDE 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. 

 

9 PLANNING EN MILESTONES 

We voorzien een definitieve oplevering van een operationeel de SDP systeem tegen 

31maart2021. 

 

Aansluitend zal de applicatie/tool worden getest door één of meerdere deelnemende 

bedrijven als onderdeel van de acceptatie. 

De Aanbieder moet instaan voor aanpassingen aan de applicaties wanneer zich toch nog 

problemen zouden manifesteren tijdens deze acceptatietesten. 
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10 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: http://www.vil.be 

10.1 Inhoud offerte 

De Aanbieder bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdracht 

voor het project ‘Smart Driver Pass’ en bevat daarnaast minstens: 

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

tijdens het laatste boekjaar); 

• Beschrijving van de voorgestelde oplossing, zowel functioneel als technisch (incl 

DRP); 

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

werknemers tijdens het laatste boekjaar) indien van toepassing; 

• Beschrijving van de delen die worden uitgevoerd door één of meerdere 

onderaannemers, indien van toepassing; 

• Beschrijving van de infrastructuur en architectuur van de geboden oplossing; 

• Voorstel van de projectaanpak en de werkverdeling; 

• Een gedetailleerd projectplan met milestones en deliverables per projectstap; 

• Het projectplan geeft ook een duidelijke indicatie naar de verschillende 

ontwikkel, test en acceptatie milestones; 

• 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; 

• Voorstel licentiemodel en beheer van het gehele SDP systeem op te delen in 

beheer software (incl SLA) en operationele uitbating platform.  

 

10.2 Begroting 

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

van 130.000 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% 

• Bij nog nader te definiëren tussentijdse deliverable: 40% 

• Na oplevering en acceptatie van de definitieve versie: 40% 

  

http://www.vil.be/
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10.3 Timing 

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

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

 

 

 

Figuur 5:Timeline 

Als startpunt geldt de datum van publicatie van deze RPF op de VIL website. (dag 

“0”) 

Intentieverklaring 

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

opgegeven einddatum van stap 2 kenbaar te maken aan VIL via e-mail 

(dirk.jocquet@vil.be).  

Indienen offerte 

Een definitieve offerte moet uiterlijk opgegeven einddatum van stap 3 om 09u 

via e-mail (dirk.jocquet@vil.be) ingediend worden.  

Offerte bespreking 

Tussen de opgegeven start- en einddatum van stap 4 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. 

10.4 Deliverables 

• Tijdens het ontwikkelproces ter validatie: 

o Wireframes van de webpagina’s 
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o Wireframes van de Smartphone App 

o Architectuur van de Back-End 

o Infrastructuur van de oplossing 

o ERD van de datasets 

 

• Bij oplevering: 

o De geteste en gevalideerde Back-End  

o De geteste en gevalideerde Front-End webapplicatie 

o De geteste en gevalideerde Smartphone App 

o Alle functionele en technische documentatie van de 3 onderdelen en 

de interfaces.  

o Beschrijving van de nodige configuratie en setup. 

o DRP, BCP en SLA documentatie 

o Geteste en gevalideerde Backup-Restore scenario’s 

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

 

10.5  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 

‘Smart Driver Pass’ 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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10.6 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, broncode, broncode beschrijving, 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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11 SELECTIEPROCEDURE 

11.1 Indiening offerte 

Eventuele  vragen aangaande deze RFP kunnen schriftelijk ingediend worden bij Dirk 

Jocquet, Project Leader bij VIL, op het volgende e-mail adres: dirk.jocquet@vil.be . 

Aanbieders dienen hun offerte in volgens de procedure beschreven in hoofdstuk 

‘Offerte Aanvraag’ van deze RFP. 

11.2 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 

• Wijze waarop eventuele bijkomende vragen van VIL worden beantwoord 

• Visie op het project en de voorgestelde projectaanpak 

• Beschikbaarheid voor de uitvoering van de opdracht, rekening houdend met de 

gestelde oplevertermijn. 

11.3 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. 

Ten laatste op de opgegeven datum van stap 5 (zie Figuur 5:Timeline) 12u zal 

VIL de gunning bekend maken. Na gunning wordt de opdracht bij voorkeur 

onmiddellijk aangevat. 

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.  

Aangezien VIL COOCK-projecten in grote mate gefinancierd worden vanuit de 

gereserveerde clustermiddelen wordt de Aanbieder geacht lid te zijn, dan wel bereid 

te zijn lid te worden van VIL tijdens de duurtijd van het project. Meer info over hoe 

lid te worden: https://vil.be/over-vil/vil-leden/inschrijving/ deel toegetreden leden. 

11.4 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.  

  

mailto:dirk.jocquet@vil.be
https://vil.be/over-vil/vil-leden/inschrijving/
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11.5 Contact 

VIL vzw  

Koninklijkelaan 76  

2600 Berchem  

Dirk Jocquet, Project Leader 

dirk.jocquet@vil.be  

+32 3 229 05 18 / +32 485 888 103 
  

mailto:dirk.jocquet@vil.be
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11.6 Glossary 

• DISP Digital Identity Service Provider 

• DRP Disaster Recovery Plan 

• ERD Entity Relationship Diagram 

• SDP  Smart Driver Pass 

• SLA Service Level Agreement  

• RFP Request for Proposal 

• TOTP Time-based One-Time Password 

• UI  User Interface 
  



 

 

 
 


