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1. INLEIDING 

Vanuit de steeds toenemende en aanhoudende fileproblematiek is het thema nachttransport meer dan ooit 
actueel. Sinds 2017 zetten heel wat terminals en containerdepots in de verschillende havens in op bereikbaarheid 
tijdens de nachturen. Echter, de introductie van nachtopeningen is tot hiertoe niet overal succesvol gebleken. 
Om op een gestructureerde manier met nachtvervoer te kunnen werken, komt het erop aan om naast 
vervoerders ook magazijnen en productiecentra in het hinterland bij dit transport te betrekken.  

Om tegemoet te komen aan deze problematiek en om bedrijven te begeleiden bij de opstart van nachtelijke 
logistieke operaties startte VIL in maart 2020 het COOCK project “Warehouse 24/7”.  

2. CONTEXT EN SCOPE 

Het project Warehouse 24/7 bestaat uit twee grote blokken. In het eerste blok werd een algemene analyse 
gemaakt van het concept Warehouse 24/7. Hierbij o.a. werd in kaart gebracht: 

• Voor welke logistieke stromen Warehouse 24/7 interessant kan zijn (haven – hinterland; 
stadsdistributie, etc.). 

• Wat de randvoorwaarden zijn om Warehouse 24/7 mogelijk te maken (o.a. wetgeving nachtwerk, 
douane, proof of delivery, etc.). 

• Wat best practices zijn in België en Europa. 

Een belangrijke conclusie uit het eerste deel van het project is dat het concept Warehouse 24/7 op verschillende 
manieren kan worden ingevuld, afhankelijk van het type operaties en de partijen in de keten.  Om in deze 
verscheidenheid aan mogelijkheden klaarheid te brengen willen we -in het tweede deel van het project- een 
stappenplan ontwikkelen dat bedrijven moet helpen bij het opzetten van 24/7 laad- en losoperaties 
/magazijnoperaties Dit stappenplan zal vervolgens worden toegepast op twee concrete cases (Proof of 
Concepts): 

1. Warehouse 24/7 in het kader van stedelijke distributie, nl. de belevering van bedrijven in de 
stadskern (winkels, restaurants, kleine KMO’s, etc.) vanuit een magazijn in de stadsrand. 

2. Warehouse 24/7 in havengebied, nl. de ontwikkeling van een wachtdepot als tussenschakel tussen 
een containerterminal en een magazijn in het hinterland. 

Hiervoor is VIL op zoek naar een dienstverlener die dit stappenplan kan opstellen en kan uittesten op de twee 
concrete cases. 

3. ALGEMENE VEREISTEN 

3.1. Deliverables 

De opdracht bestaat uit twee delen: 
1. In het eerste deel wordt van de dienstverlener verwacht dat hij een generiek stappenplan opmaakt 

dat als gids moet dienen voor bedrijven die 24/7 logistieke operaties willen invoeren. Hierbij staat 
het magazijn of de laad/losplaats centraal.  Dit stappenplan moet hen begeleiden bij het in kaart 
brengen van de ‘as is’ situatie: nl. een doorlichting van de huidige logistieke activiteiten. Vervolgens 
moet dit stappenplan de bedrijven ondersteunen bij het uitwerken van een aantal gewenste ‘to be’ 
scenario’s.  Hierbij moet o.a. worden gekeken naar: het magazijnconcept, de technologische noden 
(vb. automatisatie toegang), veiligheid en beveiliging, personeelsbezetting, transportmiddelen, etc. 

2. Vervolgens zal de dienstverlener dit generieke stappenplan toepassen op twee concrete cases: 
WH24/7 i.k.v. stedelijke distributie en WH24/7 in havencontext (zoals eerder beschreven onder 
context en scope). Voor deze cases zal de dienstverlener de ‘as is’ situatie in kaart brengen en op 
basis hiervan een aantal ‘to be’ scenario’s uittekenen bij de betrokken projectdeelnemers. 
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Bovenstaande beschrijving is niet beperkend en zal in samenspraak met VIL verder vervolledigd en uitgewerkt 
worden na de gunning. 

3.2. 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 vlak van het doorlichten van logistieke- en magazijnoperaties.  

3.3. 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 opdracht zal moeten worden vervuld tussen juni 2021 en augustus 2021.  Een concrete planning zal worden 
opgemaakt in samenspraak met de dienstverlener.  Hierbij zullen afspraken worden gemaakt over 
voortgangsrapportage; vormelijke vereisten van de op te leveren resultaten; meetings met VIL en met de 
projectdeelnemers; presentaties die moeten worden gegeven. 

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 “Warehouse 
24/7” 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. 

5.2. Begroting 

De uitvoering van deze Request for Proposal wordt aangeboden aan een vaste prijs die het bedrag van 50.000 
Euro all-in (exclusief BTW) niet mag overschrijden. Dit bedrag omvat de loonkosten en andere mogelijke 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: 20%; 

• na tussentijdse rapportage: 30%; 

• na afronden van de opdracht: 50%. 

https://vil.be/over-vil/vil-leden/
http://www.vil.be/
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5.3. Timing 

Dienstverleners die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 14 05 2021 12u kenbaar te 
maken aan VIL via e-mail (julie.stuer@vil.be of michael.deca@vil.be). 

Indienen kandidatuur 

Een definitieve offerte moet uiterlijk 25 05 2021 12u via e-mail ingediend zijn ter attentie van Julie Stuer 
(julie.stuer@vil.be). 

Bespreking kandidatuur 

Op  27 of 28 05 2021 is er de mogelijkheid om de kandidatuur toe te lichten, via een videocall of op de kantoren 
van VIL (als de omstandigheden dit toelaten). 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 31 05 2021 16u zal VIL de gunning bekend maken. 

5.4. 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 “Warehouse 24/7” 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; 

• 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. 

5.5. 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. 

mailto:julie.stuer@vil.be
michael.deca@vil.be
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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 Julie Stuer of Michael Deca, Projectleiders bij VIL, op de volgende e-
mailadressen: julie.stuer@vil.be en michael.deca@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 31 05 2021 om 16u.   

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. 

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  
 
Julie Stuer  
julie.stuer@vil.be 
+32 498 71 89 71  
 
 

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


 

 

 


