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LEESWIJZER 

 

Voor u ligt de Selectieleidraad voor de Europese niet-openbare aanbesteding van het systeem 

Voertuigherkenning 2.0 bis (VHK 2.0) van de Defensie Materieel Organisatie (verder DMO). Doel 

van deze Selectieleidraad is om u dusdanig te informeren over de opdracht, dat u een gedegen 

afweging kunt maken om wel of niet aan te melden voor deelname aan deze procedure.  

 

De Selectieleidraad zal u inzicht verschaffen met betrekking tot de uitsluitingsgronden, 

geschiktheidseisen en selectiecriteria die op deze procedure en u als Gegadigde van toepassing 

zijn. Deze uiteenzetting heeft als doel u dusdanig te informeren zodat u als Gegadigde weet wat 

ervan u wordt verwacht om te kunnen worden geselecteerd voor de gunningsfase van deze 

aanbesteding. Tevens wordt er aangegeven welke documenten u dient te overleggen voor deze 

aanbesteding. 

 

Hoofdstuk 1: In dit hoofdstuk treft u algemene gegevens aan over de Aanbestedende dienst en de 

contactgegevens voor deze aanbesteding. 

 

Hoofdstuk 2: Hier treft u algemene bepalingen aan die relevant zijn voor deze aanbesteding, met 

op een aantal plekken voorschriften waaraan uw aanmelding moet voldoen. 

 

Hoofdstuk 3: In het derde hoofdstuk treft u een globale omschrijving van de opdracht aan. 

 

Hoofdstuk 4: Hier treft u de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen die worden gesteld aan u 

als Gegadigde. Er wordt tevens ingegaan op selectiecriteria in relatie tot de shortlist van 

Gegadigden voor de gunningsfase. 

 

Hoofdstuk 5: Hier wordt verder ingegaan op de stappen rondom de beoordeling en uiteindelijke 

selectie van Gegadigden.  
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BEGRIPSBEPALINGEN* 

 

Aanbestedingsstukken Alle door de Aanbestedende dienst ter beschikking gestelde 

documenten in deze Europese aanbestedingsprocedure. 

Aanbestedingswet Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied (ADV)/ 

Aanbestedingsbesluit op defensie- en veiligheidsgebied, ter 

implementatie van Richtlijn 2009/81/EG betreffende het plaatsen 

van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten op 

defensie- en veiligheidsgebied. 

Aanbestedende dienst Defensie Materieel Organisatie 

Aantoonbaar  De werking van een functionaliteit is proefondervindelijk 

geverifieerd. Van deze verificaties zijn door referenten 

ondertekende documenten te overleggen. 

Beheer, Functioneel  Instandhouden, onderhouden en vernieuwen van de 

informatievoorziening voor het ondersteunen van processen door 

het bieden van functionaliteit voor het tijdige en juist verwerken, 

gebruiken en beheren van informatie. 

Beheer, Applicatie Instandhouden, onderhouden en vernieuwen van de applicaties 

en bijbehorende gegevensverzamelingen. 

Beheer, Technisch Instandhouden, onderhouden en vernieuwen van de technische 

infrastructuur inclusief alle fysieke objecten. 

Herkennen Het uit beeldmateriaal afleiden van voertuigkenmerken. Verrijking 

wordt hier dus niet mee bedoeld. 

Inschrijver De geselecteerde marktpartij, of het samenwerkingsverband, die 

tijdens de gunningsfase een inschrijving heeft verzorgd. 

Normale 

Weersomstandigheden 

Zie Bijlage 12 voor normalisatietabel van als Normaal 

gedefinieerde Weersomstandigheden. 

Nota van Inlichtingen Overzicht van vragen gesteld door Gegadigden en beantwoording 

door de Aanbestedende dienst.  

Onderhoud, Adaptief Het aanpassen van componenten omdat de omgeving van die 

componenten wijzigen; Het aanpassen van de programmatuur 

aan veranderingen in andere informatiesystemen waarmee de 

service verbonden is; Het aanpassen van de programmatuur aan 

veranderingen in de technische infrastructuur. 

Onderhoud Door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden gericht op het 

herstellen en/of verbeteren van de Prestatie.  

Onderhoud, Additief Het aanpassen van het systeem gericht op het aanvullen van 

nieuwe functionaliteiten. 

Onderhoud, Correctief Het opsporen en herstellen door Opdrachtnemer van Storingen, 

die Opdrachtgever hem heeft gemeld of die Opdrachtnemer 

anderszins bekend zijn geworden. 

 

Aanvulling op ARBIT: tevens het corrigeren of herstellen van 

schade aan het systeem. 

Onderhoud, Innovatief Het beschikbaar stellen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever 

van Nieuwe versies c.q. nieuw ontwikkelde onderdelen van 

Producten en/of nieuwe Documentatie. 

 

Aanvulling op ARBIT: Wij maken een verdere onderverdeling in 

Additief- en Perfectief Onderhoud. 

Onderhoud, Perfectief Het aanpassen van het systeem om de kwaliteit van de 

functionaliteit te verbeteren. 
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Onderhoud, Preventief Het treffen van maatregelen door Opdrachtnemer ter voorkoming 

van Storingen en andere daarmee verband houdende vormen van 

dienstverlening. 

 

Aanvulling op ARBIT: rekening houdend met de technische en 

economische levensduur van dat systeem of component. Dit 

omvat o.a.: 

 

 Het systematisch opzoeken en corrigeren van fouten of 

vervanging of bijstellen van componenten voordat deze 

manifest worden in de vorm van storingen  

 Het onderhouden van de databasestructuur en/of 

gegevensstructuur  

 Het in stand houden van kennis en vaardigheden m.b.t. 

het systeem teneinde blijvend aan de service te kunnen 

voldoen; 

 Het in stand houden van ontwikkel-, test-, acceptatie- en 

productie omgevingen, alsmede het Beheer van de 

technische documentatie en de applicatieprogrammatuur 

van het systeem  

 Het geven van advies bij het gebruik en het Beheer van 

het systeem. 

Opdracht De te leveren prestatie. 

Opdrachtgever Defensie Materieel Organisatie. 

Registreren D.m.v. beeldmateriaal het passeren van een voertuig langs de 

sensoropstelling vastleggen. 

Selectieleidraad Dit document inclusief bijlagen. 

Scale-up (ook wel vertical 

scaling genoemd) 

Het toevoegen van extra processoren, meer geheugen, of de 

aanschaf van een meer robuuste server. 

Scale-out (ook wel 

horizontal scaling 

genoemd) 

Het toevoegen van meerdere servers zodat de werklast over 

meerder (gelijkwaardige) servers verdeeld kan worden. 

Verrijken Het, op basis van het herkende land en kenteken, verzamelen van 

aanvullende informatie over het voertuig of de eigenaar van het 

voertuig uit andere databronnen, zoals bijv. RDW in geval van 

Nederlandse kentekens. 

Voertuigkenmerken Dit betreft elementen die het voertuig nader beschrijven en het 

mogelijk maken het voertuig (uniek) te identificeren. In het kader 

van deze Selectieleidraad betreft dit de elementen; land van 

herkomst, kenteken, en voertuigcategorie. 

Voertuigpassage Geformatteerd bericht bestaande uit Registratie middels 

beeldmateriaal, de daaruit afgeleide kentekenuitsnede, en 

tekstuele gegevens die de herkende voertuigkenmerken 

beschrijven van een gepasseerd voertuig. 
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AFKORTINGEN* 

 

Afkorting / begrip Definitie*  

ABDO (2017) Algemene Beveiligingseisen Defensie Opdrachten 

2017 

ADV Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied 

ARBIT-DEF (2018) Algemene Rijksvoorwaarden Bij IT Overeenkomsten 

voor Ministerie van Defensie 2018  

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BIV Bureau Industrieveiligheid 

Definitieve ABDO Autorisatie De verklaring van BIV / MIVD aan de Opdrachtgever 

dat vanuit beveiligingsoogpunt geen bezwaar bestaat 

tegen gunning van een opdracht aan Opdrachtnemer. 

DMO Defensie Materieel Organisatie  

Eis Knock-out criterium 

EV Eigen Verklaring  

JIVC Joint Informatie Voorzieningscommando 

KMar Koninklijke Marechaussee  

MIVD Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

TBB Te Beschermen Belang  

VHK 2.0 Voertuigherkenning 2.0 

Voorlopige ABDO autorisatie De verklaring van het BIV / de MIVD aan Gegadigde 

dat er vanuit beveiligingsoogpunt geen bezwaar 

bestaat tegen een bedrijf als kandidaat 

Opdrachtnemer (toelating gunningsfase). 

 

* Een gedefinieerd begrip kan zowel met als zonder hoofdletter worden gebruikt, indien een begrip 

met een Hoofdletter is gedefinieerd wordt - indien hetzelfde begrip met een kleine letter wordt 

gebruikt - hetzelfde bedoeld. Gehanteerde afkortingen kunnen als afkorting gebruikt worden, 

indien de bij de afkorting behorende term voluit wordt geschreven wordt daarmee hetzelfde 

bedoeld als wanneer de afkorting wordt gebruikt. Indien een begrip of afkorting in het enkelvoud 

wordt gebruikt wordt, indien van toepassing, daarmee tevens het meervoud aangeduid. 

 

I.v.m. de sensoropstelling in de openbare ruimte zijn waar van toepassing de ARBIT definities 

aangaande Onderhoud aangevuld. 
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1 INLEIDING 

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u aan te melden voor deelname aan de niet-

openbare aanbesteding ‘Voertuigherkenning 2.0’. Het betreft een systeem dat (in beginsel) 

medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (KMar) ondersteunt bij het monitoren van 

voertuigbewegingen.  

 

Gezien de scope en het gevoelige karakter van de opdracht (artikel 2.1 ADV) is de keuze voor de 

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied gerechtvaardigd. De complexiteit van de 

opdracht is ingeschat op gemiddeld waarbij een diversiteit aan oplossingen wordt verwacht. 

Derhalve zal de gunning, tijdens de tweede fase van deze aanbesteding, plaatsvinden op basis van 

EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). 

 

Een globale uiteenzetting en beschrijving van de opdracht is gegeven in hoofdstuk 3.  

 

Uw aanmelding zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in deze 

Selectieleidraad. De inrichting van het document en de voorwaarden zijn opgesteld conform de 

niet-openbare procedure, artikel 2.19, van de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied 

(ADV). Een aanvullend onderdeel binnen deze niet-openbare procedure is een ABDO screening. Pas 

nadat partijen, die voor deelname aan de gunningsfase in aanmerking komen, zijn aangemeld voor 

een voorlopige ABDO screening, de aanvraag is beoordeeld door het Bureau Industrie Veiligheid 

(BIV) en de controle heeft geresulteerd in het afgeven van een verklaring van geen bezwaar mag 

een geselecteerde partij deelnemen aan de gunningsfase. 

1.1 Aanbestedende dienst 

De Aanbestedende dienst is de Defensie Materieel Organisatie, afdeling Inkoop IT.  

 

De Aanbestedende dienst is verantwoordelijk voor de aankoop van het defensiematerieel van de 

vier Operationele Commando’s (Koninklijke Landmacht, -Luchtmacht, -Marine en -Marechaussee) 

en de ondersteunende eenheden DMO, DOSCO (voormalig CDC) en Bestuursstaf.  

 

Als apart onderdeel van het Ministerie van Defensie is de Aanbestedende dienst officieel in 

december 2004 opgericht en bestaat uit zowel burgerpersoneel als militairen voornamelijk 

afkomstig van de Koninklijke Landmacht, -Luchtmacht, -Marine en -Marechaussee. DMO draagt 

zorg voor de aanschaf en de instandhouding van modern, veilig en kwalitatief hoogwaardig 

materieel. Ook de afstoting van materieel valt onder de verantwoordelijkheid van DMO. Hierdoor 

kan de militair zich optimaal concentreren op het uitoefenen van zijn taak. 

 

Voor meer informatie over het Ministerie van Defensie en de Aanbestedende dienst is de website 

http://www.defensie.nl te raadplegen. 

 

Inkoop IT handelt namens het Joint IV Commando (JIVC) waarbij de Koninklijke Marechaussee als 

interne opdrachtgever fungeert.  

1.2 Koninklijke Marechaussee  

De KMar waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk der 

Nederlanden. Wereldwijd wordt de KMar ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van 

koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van landsgrenzen, zee- en luchthavens 

in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. 

  

http://www.defensie.nl/
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De KMar heeft drie hoofdtaken: 

1. grenspolitietaak; 

2. bewaken en beveiligen; 

3. internationale en militaire politietaken. 

1.3 Elektronisch aanbesteden 

De selectiefase van deze aanbesteding verloopt geheel elektronisch middels het online 

inkoopplatform van Negometrix. Dit betekent dat elke vorm van informatie-uitwisseling digitaal zal 

verlopen, zowel aan de kant van de Aanbestedende dienst als aan de kant van u als Gegadigde. 

Alle relevante informatie van de Aanbestedende dienst, ongeacht of het om Aanbestedingsstukken 

gaat, (formele) communicatie zoals de Nota’s van Inlichtingen of uitingen over de motivatie van de 

selectie en/of afwijzing, verloopt via het platform van Negometrix.  

 

In verband met de vertrouwelijkheid van stukken die in de gunningsfase ter beschikking worden 

gesteld, geldt in die fase een beperking in de mogelijkheid het proces digitaal te doorlopen. Onder 

meer het PvE zal alleen op papier of digitaal op een stick worden verstrekt en u dient (delen van) 

uw offerte op papier in te dienen. Derhalve geldt in de gunningsfase dat het gebruik van 

Negometrix alleen aan de orde komt waar, rekening houdend met het toegekende 

rubriceringsniveau, dat aan de orde kan zijn.  

1.4 Inlichtingen en contactgegevens 

Mocht u vragen hebben over de Aanbestedingsstukken dan wel onvolkomenheden, 

procedurefouten en/of tegenstrijdigheden constateren, dan dient u dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk 

voor de daarvoor in de planning (zoals weergegeven in Negometrix) opgenomen datum (Einddatum 

Vragenronde) bij de Aanbestedende dienst kenbaar te maken. Bij mogelijke verschillen qua 

interpretatie in deze selectieleidraad is de begripsbepaling leidend. Mochten daar nog 

onduidelijkheden uit voortkomen voor de gegadigde dient hij deze terstond kenbaar te maken aan 

de opdrachtgever. Deze termijn wordt gehanteerd om de Aanbestedende dienst in de gelegenheid 

te stellen vragen te beantwoorden, een bezwaar of constatering te toetsen en indien van 

toepassing Gegadigde een redelijke termijn te geven eventuele aanpassingen te kunnen 

verwerken. Indien naderhand blijkt dat er onvolkomenheden en/of strijdigheden in deze 

documenten zitten en deze zijn niet door de Gegadigde voor de uiterlijke daarvoor in de planning 

opgenomen datum gemeld, zal dit in het voordeel van de Aanbestedende dienst worden uitgelegd. 

Kennelijke fouten of omissies in de tekst van de Selectieleidraad binden de Aanbestedende dienst 

niet. 

  

Alle vragen en opmerkingen die de Aanbestedende dienst binnen de in de planning genoemde 

uiterste termijn voor het stellen van vragen ontvangt via de Vraag & Antwoord module van 

Negometrix, zullen geanonimiseerd middels een Nota van Inlichtingen worden beantwoord. Deze 

nota zal uiterlijk 10 kalenderdagen voor de sluitingsdatum van aanmelding aan Gegadigden bekend 

worden gesteld. Voor het gebruik van de Vraag & Antwoord module is een instructiedocument 

beschikbaar op de instructiepagina van Negometrix: https://negometrix.com/nl/instruction-

page/leveraniers  

 

De contactpersoon namens de Aanbestedende dienst is: 

De heer Arjen Spolet 

Inkoop IT (Kromhoutkazerne te Utrecht, gebouw K5) 

Directie Inkoop 

Defensie Materieel Organisatie 

Ministerie van Defensie 

E-mail: A.Spolet@mindef.nl  

Tel. 06-15 05 49 17 

 

https://negometrix.com/nl/instruction-page/leveraniers
https://negometrix.com/nl/instruction-page/leveraniers
mailto:A.Spolet@mindef.nl
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Tevens is de contactinformatie in Negometrix terug te vinden bij de aanbesteding met Negometrix 

referentienummer: 15960000 – 15977355.  

De contactpersoon is uw aanspreekpunt voor deze aanbesteding, eventuele vragen en/of 

opmerkingen die u niet zondermeer kwijt kunt in het vragenformulier kunt u – bij voorkeur per e-

mail vanuit het berichtencentrum van Negometrix - melden bij de contactpersoon voor deze 

aanbesteding. Het is binnen deze aanbesteding niet toegestaan contact op te nemen met andere 

defensiemedewerkers dan de in Negometrix genoemde contactpersoon, tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld in de aanbestedingsstukken. 

1.5 Klachtenprocedure 

Mocht u een opmerking hebben kunt u dat melden bij de contactpersoon voor deze aanbesteding. 

Een opmerking kan pas als klacht worden aangemerkt als de klager aantoonbaar een eventuele 

opmerking bij de contactpersoon voor deze aanbesteding heeft voorgelegd. Bent u het niet eens 

met de behandeling van uw opmerking of blijft de grondslag waar uw opmerking op is gebaseerd 

bestaan, dan kan daaruit een klacht ontstaan. In geval van een klacht kunt u deze indienen bij het 

klachtenmeldpunt, e-mailadres: aanbestedingsklachten@mindef.nl. U dient hierbij duidelijk en 

gemotiveerd aan te geven op welk aspect van de aanbesteding uw klacht betrekking heeft. De 

klacht zal zo spoedig mogelijk worden behandeld door een onafhankelijke deskundige binnen het 

Ministerie van Defensie. De reactie op uw klacht ontvangt u via de contactpersoon van deze 

aanbesteding. Voordat u een klacht indient, dient u eerst gebruik te maken van de termijn om 

vragen te stellen als bedoeld in paragraaf 1.4. 

 

Indien u het niet eens bent met de klachtafhandeling binnen deze aanbesteding, dan is het 

mogelijk de klacht voor te leggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. Voor nadere 

informatie over de werkwijze van de Commissie van Aanbestedingsexperts kunt u terecht op 

www.commissievanaanbestedingsexperts.nl.  

mailto:aanbestedingsklachten@mindef.nl
http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
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2 ALGEMENE BEPALINGEN 

In dit hoofdstuk treft u relevante voorwaarden aan die de Aanbestedende dienst stelt aan uw 

aanmelding. De specifieke voorwaarden inzake selectie zijn hierin eveneens beschreven. 

2.1 Publicatie en Aanmeldingstermijn 

Deze aanbesteding is via een daarvoor ontwikkelde koppeling in Negometrix, na vrijgave, 

gepubliceerd op Tenderned. Als sluitingsdatum en tijdstip voor ontvangst van uw aanmelding door 

de Aanbestedende dienst geldt de datum zoals weergegeven in de planning op Negometrix 

(Einddatum Selectiefase). Alle data en tijden zijn vermeld in GMT+2:00, Midden-Europese 

standaardtijd (NL lokale tijd). 

 

Uw gehele aanmelding inclusief bijbehorende stukken dient voor de datum ‘Einddatum Selectiefase’ 

te worden geüpload in Negometrix. De eisen met betrekking tot uw aanmelding en relevante 

documenten, zoals een Eigen Verklaring, zijn nader toegelicht in Negometrix. 

2.2 Hoedanigheid Gegadigde 

2.2.1 Zelfstandige aanmelding 

In geval van een zelfstandige aanmelding van een Gegadigde dient de betreffende rechtspersoon of 

natuurlijk persoon zelfstandig aan de gestelde (geschiktheids)eisen te voldoen.   

2.2.2 Samenwerkingsverband 

Indien een aanmelding van een Gegadigde bestaat uit een samenwerkingsverband van 

ondernemers, dient elke deelnemer aan het samenwerkingsverband afzonderlijk een ‘Eigen 

Verklaring’ met de informatie die wordt gevraagd in de delen A en B en voor zover van toepassing 

deel C naar behoren in te vullen en desbetreffende ‘Eigen Verklaring’ rechtsgeldig te ondertekenen.  

 

Uit de ingevulde ‘Eigen Verklaring’ moet tevens blijken wie de leiding heeft binnen het 

samenwerkingsverband en als verantwoordelijk gemachtigde jegens de Aanbestedende dienst mag 

optreden. Door deel te nemen aan een samenwerkingsverband en het ondertekenen van de Eigen 

Verklaring, verklaart elke deelnemer tevens zowel gezamenlijk als hoofdelijk aansprakelijk te zijn 

voor gestanddoening van de verplichtingen die voortvloeien uit de aanmelding en, indien van 

toepassing, de daaropvolgende inschrijving en volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst.  

 

Het is niet toegestaan om tijdens deze aanbestedingsprocedure de ondernemers in het 

samenwerkingsverband te wijzigen. 

 

De deelnemers dienen gezamenlijk aan de gestelde (geschiktheids)eisen te voldoen. 

2.2.3 Beroep op de draagkracht van een derde 

Wanneer u, om aan de geschiktheidseisen te voldoen, een beroep wilt doen op de draagkracht van 

een derde (de holding waar u deel van uitmaakt, een andere rechtspersoon of een natuurlijke 

persoon), dan geeft u dat aan in de Eigen Verklaring. Uit uw aanmelding moet ook blijken met 

betrekking tot welke geschiktheidseis u een beroep doet op een derde.  

 
De Gegadigde mag een beroep doen op een onderaannemer om aan de gestelde 

geschiktheidseisen te voldoen, indien kan worden aangetoond dat Gegadigde daadwerkelijk, in het 

kader van de onderhavige opdracht, kan beschikken over de inzet van desbetreffende 

onderaannemer. Hiertoe dient Gegadigde een door de onderaannemer ondertekende 

‘Terbeschikkingstellingsverklaring’ aan te leveren. Een opgegeven onderaannemer hoeft geen 

afzonderlijke ‘Eigen Verklaring’ te overleggen. 
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2.2.4 Onderaanneming 

Naast de hierboven genoemde derde(n) mogen tijdens de looptijd van de (raam)overeenkomst, na 

toestemming van de Aanbestedende dienst, onderaannemers worden ingezet om delen van de 

opdracht uit te voeren.  

 

Indien u nu al kan en wilt laten weten dat u een deel van de opdracht wil laten uitvoeren door een 

of meer onderaannemers, dan kunt u dit aangeven in de Eigen Verklaring en/of Aanmelding. 

Daarbij moet u aangeven welke onderdelen van de opdracht dat betreft en, voor zover bekend, 

welke onderaannemers u voorstelt.  

 

De samenwerking met een onderaannemer laat de aansprakelijkheid van de Inschrijver, als 

hoofdaannemer, voor de uitvoering van de opdracht ongewijzigd. 

2.3 Taal 

Alle Aanbestedingsstukken zijn in de Nederlandse taal gesteld. De voertaal in de 

Aanbestedingsstukken, tijdens de aanbestedingsprocedure evenals bij de uitvoering van de 

overeenkomst is de Nederlandse taal. Door Gegadigden in te dienen stukken moeten in de 

Nederlandse taal gesteld zijn. Indien de gevraagde informatie of een officieel document niet in het 

Nederlands beschikbaar is, dient naast het originele document een vertaling daarvan bijgevoegd te 

worden. 

2.4 Afbreken aanbesteding 

De Aanbestedende dienst behoudt zich te allen tijde het recht voor om de aanbesteding op te 

schorten, dan wel niet tot selectie over te gaan en/of de aanbestedingsprocedure tussentijds 

eenzijdig te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding. Een reden 

voor afbreken kan bijvoorbeeld zijn dat politiek draagvlak en/of (voldoende) financieel budget 

komen te ontbreken. Gegadigden ontvangen schriftelijk bericht van de Aanbestedende dienst over 

het opschorten, niet voortzetten van de aanbestedingsprocedure of het niet te selecteren. 

2.5 Kosten aanmelding 

Kosten die verband houden met het opstellen en indienen van de aanmelding worden niet door de 

Aanbestedende dienst vergoed, ook niet ingeval van een tussentijdse beëindiging als bedoeld in 

paragraaf 2.4. 

2.6 Nederlands recht / geschillen 

Op deze Europese aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met 

deze aanbesteding en de overeenkomst of overeenkomsten die daarmee samenhangen, worden 

beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag. 

2.7 Intellectueel eigendom 

Het intellectueel eigendom van de Aanbestedingsstukken berust bij de Aanbestedende dienst. 

Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de 

Aanbestedende dienst niets uit de Aanbestedingsstukken worden verveelvoudigd anders dan voor 

het doel van deze Europese aanbesteding. 

2.8 Uitsluiting van uw aanmelding 

Beoordeling van u en uw aanmelding vindt in 2 verschillende fases plaats. 

 

Op de eerste plaats wordt uw aanmelding ongeldig verklaard, terzijde gelegd en komt niet voor 

verdere beoordeling binnen deze aanbesteding in aanmerking, wanneer één of meer van de 

volgende situaties zich voordoen: 

- De aanmelding is niet via het online aanbestedingsplatform Negometrix of niet tijdig ingediend; 
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- De gevraagde informatie en documenten zijn niet, niet volledig, onder voorbehoud, onder 

voorwaarden of onjuist verstrekt; 

- De aanmelding is niet ingediend met de juiste formulieren of de inschrijver heeft de verstrekte 

formulieren gewijzigd; 

- De aanmelding en de daarbij behorende formulieren zijn niet ondertekend door de daartoe 

bevoegde persoon. 

 

De tweede beoordeling gaat over de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Hier kijken we naar 

de geschiktheid van u als inschrijver.  

 

Wanneer een of meer van de uitsluitingsgronden uit hoofdstuk 4 op uw onderneming (of 

samenwerkingsverband of onderaannemer) van toepassing is, kan de Gegadigde met zijn 

aanmelding worden uitgesloten.  

 

Wel krijgt u eerst de gelegenheid te bewijzen dat u voldoende maatregelen heeft genomen om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen. Indien de Aanbestedende dienst dat bewijs toereikend acht, wordt u 

niet uitgesloten. Het is aan de Aanbestedende dienst om te bepalen of het bewijs van de 

betreffende ondernemer toereikend is. 

 

De Aanbestedende dienst kan ook om andere redenen afzien van toepassing van de 

uitsluitingsgrond, indien uitsluiting bijvoorbeeld kennelijk onredelijk zou zijn.  

 

Ook kunt u uitgesloten worden als u niet voldoet aan een of meer van de gestelde 

geschiktheidseisen. 

3 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen de overheidsopdracht omschreven die onderwerp is van deze 

aanbesteding. Het doel van deze opdrachtbeschrijving is om u dusdanig te informeren, zodat u een 

gedegen afweging kunt maken om wel of niet aan te melden voor deelname aan deze procedure. 

Een gedegen afweging in hoeverre u uzelf in de basis in staat acht invulling te kunnen geven aan 

de onderhavige opdracht. 

De exacte functionele en technische specificaties zijn inhoudelijk in het Programma van Eisen en de 

concept overeenkomst beschreven. Desbetreffende documenten zullen uitsluitend worden verstrekt 

aan de Gegadigden die op basis van deze Selectieleidraad zijn geselecteerd voor de gunningsfase, 

na afgifte van de voorlopige ABDO autorisatie. 

 

Op basis van de scope en aard van de opdracht is voor deze aanbesteding de keuze gemaakt voor 

de CPV-code 48000000 - Software en informatiesystemen. 

3.1  Achtergrond van de opdracht 

De KMar gebruikt een systeem voor voertuigherkenning ter ondersteuning van haar taak. Hierbij 

worden bij grensovergangen en binnenlandse wegen Voertuigpassages geregistreerd die centraal 

verzameld worden voor nadere analyse of vergeleken worden met zoekopdrachten.  

 

Dit systeem dat sinds 2012 in gebruik is, is toe aan gedeeltelijke vervanging, bestaat uit de 

hieronder genoemde hoofdcomponenten:  

1. Extern Sensordomein, bestaande uit: 

a. KMar sensoren ter Registratie van Voertuigpassages en kentekenHerkenning 

i. Statische sensoropstelling bij 15 grenslocaties 

ii. Centraal verzamelen van passage gegevens 

iii. Verrijken van  data 

iv. Aansturing van de sensoren 

v. Prioriteren passage berichten en versturen naar Defensie 
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b. Politie sensoren die Voertuigpassages registreren die in combinatie met door de 

KMar sensoren geregistreerde passages gebruikt kunnen worden 

c. Controle server, gehost door externe partij  

2. Generiek Koppelvlak Defensie 

a. Ontvangen passageberichten  

b. Virusscanning 

c. Versturen passageberichten naar de centrale applicatie 

3. Interne Centrale applicatie, gehost door Defensie 

a. Vergelijken passage berichten met gespecificeerde zoekopdrachten 

b. Notificeren bij succesvolle matching 

c. Verzamelen passageberichten voor nadere analyse 

 

Het beschikbaar stellen van het systeem voor de KMar wordt verzorgd door DMO/JIVC die de regie 

voert over de interne IT afdelingen en de leveranciers van het huidige systeem. Hiertoe is met de 

leveranciers een onderhoud en Beheer contract afgesloten. 

3.2  Behoefte in hoofdlijnen 

Onderstaand een opsomming op hoofdlijnen van de behoeftestelling: 

a. Vervangen van de Centrale applicatie met een (nieuw te ontwikkelen) applicatie op basis 

van een modulaire, service gerichte architectuur en ontwerp met: 

 Verbeterde functionaliteit, waaronder responsive web based design 

 Verhoogde verwerkingscapaciteit 

 Integraal gebruik van door de Politie of andere ketenpartners aangeleverde 

Voertuigpassageberichten 

 Te realiseren met de door Defensie gebruikte standaard IT bouwstenen1 met zoveel 

mogelijk gebruik van open source componenten; 

 Optimale schaalbaarheid/uitbreidbaarheid 

i. Bij toename verkeerintensiteit 

ii. Voor meer te matchen volledige/gedeeltelijke kentekens 

iii. Voor meer plannen en/of zoekopdrachten 

iv. Voor meer gebruikers  

v. Bij uitbreiding van het sensordomein  

- Nieuwe Defensie sensoren  

- Nieuwe Partner sensoren, bijv. de Politie 

 Verbeterde beschikbaarheid (minimaal 99,66%) 

b. Aanpassingen in het Sensordomein  

 Conform de eisen de software oplossing in enigerlei vorm (her)ontwikkelen of 

continueren met hergebruik van de bestaande fysieke componenten (camera’s 

vervangen 2018). Het hierbij te behalen herkenningspercentages is ≥ 95% met 

een foutmarge van ≤ 0,1%  

 Aanpassen berichten formaat  

 Overige ICT aanpassingen waar volgend uit het te bepalen ontwerp 

c. Meerjarig Onderhoud en Beheer 

 Onderhoud en Beheer van de centrale applicatie 

 Onderhoud en Beheer van bestaande statische sensoropstellingen 

 Mogelijkheid tot aansluiten en in Beheer nemen van nieuwe sensoren 

 

In de toekomst moet ook rekening gehouden worden met verdere uitbreiding van de statische 

sensoropstellingen. 

 

                                                
1 Zie ‘Bijlage 7 - Standaard Defensie IT Bouwstenen’ 
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Door invulling te geven aan bovenstaande behoefte wordt het voor de KMar mogelijk om in de 

toekomst effectiever en efficiënter grenstoezicht te kunnen houden. Een relevant element hierbij is 

dat men op ieder moment van de dag over de juiste informatie kan beschikken. De 

beschikbaarheid van het systeem is dan ook essentieel. 

3.3  Koppelingen, monitoring en beveiliging 

In het kader van de onderhavige opdracht en de daaraan gerelateerde (mogelijke) 

koppelingen/verbindingen dient u kennis te hebben of te hebben genomen van de vanuit Defensie 

geldende (beveiligings)richtlijnen. De opdracht dient in overeenstemming met deze richtlijnen 

uitgevoerd te worden. Onderstaande richtlijnen zijn als bijlage onder deze aanbesteding 

toegevoegd. 

05a_D300 Beveiliging van IT Diensten 

05b_D401 Koppelingen met Defensienetwerken 

05c_D402 Draadloze Toepassingen 

05d_D306 Logging en monitoring 

3.4 Wet- en regelgeving 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing in het kader van het 

gebruik van VHK 2.0. Derhalve zal een Privacy Impact Assessment opgesteld worden welke aan 

deelnemende partijen tijdens de gunningsfase beschikbaar gesteld kan worden om te bepalen hoe 

de AVG eisen ‘Privacy by Design’ en ‘Privacy By Default’ in VHK 2.0 geïmplementeerd dienen te 

worden. En in hoeverre deze in een Verwerkersovereenkomst dienen te worden vastgelegd. 

3.5 Mogelijke uitbreidingen/aanpassingen na implementatie  

Technische ontwikkelingen en ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving kunnen er in 

de toekomst toe leiden dat gedurende de looptijd van de overeenkomst (softwarematige) 

aanpassingen aan VHK 2.0 noodzakelijk zijn.  

 

Een voorbeeld van een wijziging als gevolg van een aanpassing in vigerende wet- en regelgeving is 

de hierboven genoemde AVG welke op 25 mei 2018 van kracht is geworden. Een dergelijke 

wijziging kan leiden tot aanpassingen rondom de beveiliging van een (IT) systeem, procedures en 

het gebruik ervan wanneer daarop gegevens worden verwerkt die binnen het bereik van deze wet 

vallen. Dit soort wijzigingen kan een aanleiding zijn tot een 'Request for Change’ (verzoek tot 

wijziging).  

 

Naast mogelijke wijzigingen in het kader van wetgeving kan een verzoek tot wijziging ook verband 

houden met bijvoorbeeld een verandering van inzicht in de manier waarop de KMar haar taak het 

meest effectief en efficiënt kan uitvoeren. Ook kan een aanvulling op, of wijziging van de behoefte 

ontstaan uit het gebruik van het systeem door derden en of het aansluiten van aanvullende 

applicaties.  

 

Vanzelfsprekend zal daarbij het wettelijk kader, voor zover daaruit beperkingen ten opzichte van 

gewenste aanpassingen uit dienen te volgen, nauwlettend worden bewaakt. 

3.6 Het financiële volume 

De verwachting is dat de geselecteerde marktpartijen een diversiteit aan oplossingen gaan 

aanbieden. Dit met als mogelijk gevolg dat de aanbiedingsprijzen eveneens naar verwachting 

uiteenlopend zullen zijn. 

 

De geraamde waarde voor de omschreven behoefte (inclusief meerjarig Onderhoud en Beheer) is 

geschat op € 5.000.000,- excl. BTW. Hierbij is uitgegaan van de ontwikkeling en implementatie 

plus een daaropvolgende periode van vier (4) jaar onderhoud en Beheer. Het element 

housing/hosting (data center, hardware, storage en OS-licenties) wordt door Defensie geleverd en 
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is derhalve niet meegenomen in de raming. Licenties als onderdeel van de oplossing vallen 

daarentegen wel binnen het budget. 

 

Over de gehele duur van de overeenkomst (10 jaar) gaat de Aanbestedende dienst uit van een 

bedrag van  € 7.5000.000,- excl. BTW. Aan de raming kunnen geen rechten worden ontleend. 

3.7 Duur Overeenkomst 

De ingangsdatum van de overeenkomst is zo spoedig mogelijk nadat de gunning definitief is 

geworden. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van vier jaar. Na vier jaar geldt een optie tot 

maximaal drie contractverlengingen van ieder steeds twee jaar, steeds met een opzegtermijn van 

een jaar. De maximale looptijd van de overeenkomst, inclusief verlengingen, is daarmee tien jaar.  

3.8 Niet systeem gebonden factoren  

VHK 2.0 wordt volledig geïntegreerd in de Defensie (IT)infrastructuur en moet als zelfstandig 

systeem binnen deze (IT)infrastructuur kunnen functioneren.  

3.9 Perceelverdeling  

Binnen deze aanbesteding is er geen sprake van een perceelverdeling. 
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4 UITSLUITING, GESCHIKTHEID EN SELECTIE 

In dit hoofdstuk worden de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria weergegeven, 

die aan Gegadigde worden gesteld om zich te kwalificeren voor de gunningsfase. Bij ieder 

selectiecriterium wordt aangegeven welke documenten u daartoe dient te overleggen bij uw 

aanmelding of na schriftelijk verzoek van de Aanbestedende dienst binnen 10 werkdagen moet 

kunnen overleggen. 

4.1 Verplichte uitsluitingsgronden  

De Gegadigde dient aan te tonen dat een omstandigheid zoals genoemd in artikel 2.76 ADV, op 

haar niet van toepassing is. Hiertoe dient Gegadigde het gevraagde in deel A van de ‘Eigen 

Verklaring’ volledig en naar waarheid in te vullen en de EV rechtsgeldig ondertekend bij uw 

aanmelding in te dienen. 

 

Indien een Gegadigde wordt geselecteerd, dient de Gegadigde binnen 10 werkdagen na schriftelijk 

verzoek van de Aanbestedende dienst een wettelijk bewijsstuk te overleggen. Voor Nederlandse 

Gegadigden bestaat dit uit een door de dienst Justis, namens de minister van Veiligheid en Justitie 

(inmiddels J&V), afgegeven ‘gedragsverklaring aanbesteden’ (artikel 2.79 lid 2 ADV). De 

gedragsverklaring aanbesteden mag niet ouder zijn dan twee jaar, gerekend vanaf het verzoek tot 

deelname. 

 

Gegadigden met plaats van vestiging buiten Nederland dienen een bewijsstuk te overleggen 

overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat van vestiging (artikel 2.79 lid 4 ADV).  

4.2 Facultatieve uitsluitingsgronden 

De Gegadigde dient aan te tonen niet in omstandigheden te verkeren zoals genoemd in artikel 2.77 

ADV, voor zover de Aanbestedende dienst deze van toepassing heeft verklaard in het EV-

document. Hiertoe dient de Gegadigde het gevraagde in deel B volledig en naar waarheid in te 

vullen en het EV-document rechtsgeldig ondertekend in te dienen. 

 

Binnen 10 werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe van de Aanbestedende dienst zal de 

Gegadigde de wettelijke bewijsstukken overleggen. 

 

Voor Nederlandse Gegadigden bestaan deze uit: 

- voor de facultatieve uitsluitingsgrond (artikel 2.77 lid 1 onderdeel a ADV) genoemd in deel B 

van de EV, een uittreksel uit het handelsregister dat niet ouder mag zijn dan 6 maanden te 

rekenen vanaf het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming. 

- voor de facultatieve uitsluitingsgronden (artikelen 2.77 lid 1 onderdelen b en c ADV) genoemd, 

een door de dienst Justis, namens de minister van Veiligheid en Justitie afgegeven 

‘gedragsverklaring aanbesteden’, de gedragsverklaring mag niet ouder zijn dan twee jaar te 

rekenen vanaf het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming. 

- voor de facultatieve uitsluitingsgrond genoemd in deel B, (artikel 2.77 lid 1 onderdeel d ADV) 

een door de Belastingdienst afgegeven verklaring dat niet ouder mag zijn dan 6 maanden te 

rekenen vanaf het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming. 

 

Gegadigden met plaats van vestiging buiten Nederland dienen bewijsstukken te overleggen 

overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat van vestiging.  

De Gegadigde, waarop een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 2.77 ADV van toepassing is, 

wordt in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om zijn 

betrouwbaarheid aan te tonen. Indien de Aanbestedende dienst dat bewijs toereikend acht, wordt 

de betrokken Gegadigde niet uitgesloten. Het is aan de Aanbestedende dienst om te bepalen of het 

bewijs van de betreffende Gegadigde toereikend is. 
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4.3 Geschiktheidseisen 

4.3.1 Beroepsbevoegdheid 

De onderneming van Gegadigde dient ingeschreven te staan in het beroeps- of handelsregister 

volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd.  

 

Binnen 10 werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe van de Aanbestedende dienst zal de 

Gegadigde de inschrijving in het beroeps- of handelsregister, dan wel van een overeenkomstig 

register van het land van vestiging van de onderneming van Gegadigde, aan te tonen door 

overlegging van het papieren gewaarmerkt uittreksel. Dit uittreksel moet rechtsgeldig zijn en mag 

niet ouder zijn dan 6 maanden te rekenen vanaf het tijdstip van indiening van het verzoek tot 

deelneming.  

4.3.2 Financiële en economische draagkracht 

De onderneming van Gegadigde dient aan te tonen financieel en economisch in staat te zijn de 

opdracht uit te voeren. Ter bepaling hiervan geldt:  

 

Verzekering tegen beroepsrisico’s 

Gegadigde heeft zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekerd en 

houdt zich zodanig verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (artikel 2.81 lid 1 onderdeel a 

ADV). De verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid biedt dekking voor ten minste € 

1.250.000 per aanspraak, met een minimale jaarlijkse uitkering van 200% van dit bedrag. Hiertoe 

dient de Gegadigde deel C conform Bijlage 1 ‘Eigen Verklaring’ naar waarheid in te vullen en de EV 

rechtsgeldig te ondertekenen. 

 

Binnen 10 werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe van de Aanbestedende dienst zal de 

Gegadigde ten bewijze van het voldoen aan het gestelde een bewijs van premiebetaling aan de 

verzekeringsmaatschappij aan de Aanbestedende dienst overleggen. Indien van toepassing 

inclusief een mededeling van eventuele eerdere claims onder dezelfde polis in het lopende 

verzekeringsjaar. 

4.3.3 Technische- en beroepsbekwaamheid 

De Gegadigde dient op basis van een door haar op te stellen omschrijving van eerder uitgevoerde 

referentieopdrachten aannemelijk te maken dat zij, om de onderhavige opdracht uit te kunnen 

voeren, over de hierna opgesomde vier (4) kerncompetenties (KC’s) beschikt. 

 

1. Kennis en ervaring met: 

het ontwikkelen en implementeren en leveren van een in een ‘openbaar 

toegankelijke’ ruimte gebruikte, sensoropstelling waarmee passerende voertuigen 

worden Geregistreerd2 d.m.v. beeldmateriaal. Een sensoropstelling is inclusief de 

gebruikte technologie om het kenteken, land van herkomst en voertuigcategorie uit 

het beeldmateriaal te Herkennen (dus niet door middel van Verrijken). Daarbij 

gelden de volgende criteria: 

i. Dat de Registratie van voertuigen elk moment van de dag, minimaal onder 

Normale Weersomstandigheden (zie bijlage 13), heeft plaatsgevonden; 

ii. Dat Aantoonbaar alle (100%) van de passerende voertuigen Geregistreerd 

zijn als de sensoropstelling operationeel was en beschikbaar was;  

iii. Dat de Herkenning van kentekens en land van herkomst Aantoonbaar elk 

moment van de dag, onder Normale Weersomstandigheden (zie bijlage 13) 

heeft plaatsgevonden; 

                                                
2 Zie begripsbepaling voor de definities van registeren, herkennen, verrijken, en voertuigkenmerken.  
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iv. Dat de Herkenning van kentekens en land van herkomst uitgevoerd werd 

met een Aantoonbaar minimaal herkenningspercentage van 92 % met 

aantoonbare maximale toelaatbare foutmarge van 0,5 %. 

v. Dat van ten minste de volgende landen van herkomst Aantoonbaar het 

kenteken en land van herkomst Herkend(dus niet door middel van 

Verrijken) werd: 

1. Nederland 

2. Duitsland 

3. België 

4. Polen 

5. Roemenië 

6. UK 

7. Frankrijk 

8. Bulgarije 

9. Litouwen  

10. Tsjechië 

vi. Dat tenminste de volgende van de hieronder aangegeven 

voertuigcategorieën Aantoonbaar Herkend (dus niet Verrijkt) werden 

1. Personenauto 

2. Personenauto met aanhangwagen 

3. Personenauto vervoerd op andersoortig voertuig / aanhanger 

4. Vrachtwagen (Rijbewijs C/CE/C1/C1E) 

5. Vrachtwagen combinatie (trekker met oplegger) (Rijbewijs 

C/CE/C1/C1E) 

6. Kleine bus (Rijbewijs C/CE/C1/C1E) 

7. Middelgrote bus (Rijbewijs D1/D1E) 

8. Touringcar/Autobus (Rijbewijs D/DE) 

9. Motorfiets/Scooters (Rijbewijs Ax) 

 

vii. Dat het aanleveren van de Voertuigpassage, vanaf moment van Registratie 

tot aan de centrale applicatie Aantoonbaar geschiedde in ≤ 3 seconden (bij 

voorkeur met gebruik making van datatransport over een mobiele netwerk 

verbinding); 

 

2. Kennis en ervaring met het onderhouden en beheren van het geheel van onder 1 

genoemde of een sensoropstelling met vergelijkbare  eigenschappen karakteristieken 

 

3. Kennis en ervaring met  

a. het ontwikkelen en/of leveren van een softwarematige analysetool die gezochte  

‘voertuigen’ kan detecteren door uit de sensoropstelling aangeleverde 

Voertuigpassages te vergelijken met zoekprofielen, met de volgende kwalitatieve 

eigenschappen:  

i. De analysetool heeft minimaal 500 van dergelijke vergelijkingen per 

seconde kunnen uitvoeren. 

ii. In de analysetool konden minimaal 500.000 exact gedefinieerde 

voertuigkentekens van 12 of meer tekens kunnen worden ingevoerd ter 

vergelijking zoals bedoeld bij punt i. 

iii. In de analysetool konden minimaal 5.000 gedeeltelijk bekende 

voertuigkentekens, bestaande uit 12 of meer tekens waarbij gebruik 

gemaakt kan worden van zogeheten wildcards, kunnen worden ingevoerd 

ter vergelijking zoals bedoeld bij punt i. Bijv.  

- AB* betekent dat er gezocht wordt naar alle kentekens die beginnen met 

de letters AB ongeacht de lengte van het kenteken.  
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- CD??123 betekent dat er gezocht wordt naar kentekens met een lengte 

van 7 tekens, beginnende met CD en eindigend op 123. 

b. De software was schaalbaar volgens scale-up en scale-out methodes; 

c. Het implementeren van desbetreffende softwarematige analysetool in een IT 

omgeving die bestaat uit een diversiteit aan applicaties die tezamen een netwerk 

vormen, volgens specifieke aansluitvoorwaarden en acceptatiecriteria. Dit omvat 

tevens het aansluiten op bestaande applicaties.  

 

4. Kennis en ervaring met het verlenen van support en Onderhoud (Adaptief-, Additief-, 

Correctief-, Perfectief-, en Preventief-) van het onder 3  genoemde of een software 

analysetool met vergelijkbare karakteristieken. 

 

Waar bij kerncompetentie 1 over “Aantoonbaar” wordt gesproken dient de Gegadigde bij 

inschrijving bewijsstukken te overleggen. 

4.4 In te dienen referenties  

Het voldoen aan de hiervoor vermelde kerncompetenties, dient te worden aangetoond aan de hand 

van één referentieopdracht per kerncompetentie. Hierbij geldt dat een beroep op één 

referentieopdracht is toegestaan indien met die referentieopdracht alle kerncompetenties worden 

aangetoond. De referentieopdracht mag niet ouder zijn dan vijf jaar, gerekend vanaf het moment 

van publiceren van dit Selectiedocument. Indien gebruik wordt gemaakt van een nog niet (geheel) 

afgeronde opdracht mag alleen het werkelijk behaalde resultaat van de opdracht worden 

opgegeven en kan niet worden volstaan met een prognose van het te verwachten resultaat. 

 

Gegadigde dient de vereiste informatie over de referentieopdracht(en) te verstrekken door middel 

van (een) ingevulde en ondertekende ‘Bijlage(n) Model referentieopdrachten’.  

 

Indien de referentieopdracht is uitgevoerd in een samenwerkingsverband, dient u aan te geven 

welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd, welke resultaten door u zijn behaald en wat de 

opdrachtwaarde van uw aandeel was. Indien u een beroep doet op een derde, en de derde heeft de 

opdracht uitgevoerd in een samenwerkingsverband, dient de derde dit ook aan te geven. 
 

Wanneer u, om aan de geschiktheidseisen te voldoen, een beroep wilt doen op de draagkracht van 

een derde (de holding waar u deel van uitmaakt, een andere rechtspersoon of een natuurlijke 

persoon), dan geeft u dat aan in de Eigen Verklaring. Uit uw aanmelding moet ook blijken met 

betrekking tot welke geschiktheidseis u een beroep doet op een derde. U kunt dit bijvoorbeeld in 

het Model Referentieopdrachten aangeven.  

 
De onderaannemer waarop een beroep wordt gedaan, moet ook een 

‘Terbeschikkingstellingsverklaring’ ondertekenen, de terbeschikkingsverklaring wordt als onderdeel 

van de aanmelding ingediend. 

4.4.1 Verificatie van opgegeven referentie  

Door het opgeven van een referentieproject geeft Gegadigde toestemming aan de Aanbestedende 

dienst om zonder tussenkomst van desbetreffende Gegadigde, voor verificatie contact op te nemen 

met de genoemde contactpersoon van de referentie. Indien daartoe aanleiding ontstaat kan een 

locatiebezoek onderdeel van de verificatie uitmaken.  

 

Indien de Aanbestedende dienst niet in staat wordt gesteld om de referentie te controleren 

(bijvoorbeeld doordat geen toegang wordt verkregen tot de referent en de Gegadigde de uitvoering 

en afronding van de referentieopdracht niet door middel van andere documenten kan aantonen), 

zal de opgegeven referentie niet worden meegenomen in de beoordeling. 



Ministerie van Defensie 

Defensie Materieel Organisatie  

Afdeling: Inkoop IT 

Niet-openbare procedure ADV: Voertuigherkenning 2.0 v2 

 

 

 21 

4.5 Kwaliteitsborging 

De Gegadigde dient aan te tonen dat zijn systeem van kwaliteitsborging voldoet aan de in de ISO 

norm 9001:2015 gestelde maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Het 

toepassingsgebied (de scope) van het kwaliteitsborgingsysteem dat door de Gegadigde wordt 

gehanteerd dient in relatie tot de in deze Selectieleidraad omschreven behoefte en daaruit 

voortkomende werkzaamheden relevant te zijn. Gegadigden dienen gedurende looptijd van de 

overeenkomst te beschikken over een geldig kwaliteitssysteem(certificaat) zoals hiervoor 

beschreven. 

 

Hiertoe dient Gegadigde middels deel C, onderdeel (d) van de ‘Eigen Verklaring’ te verklaren te 

voldoen aan hetgeen wordt geëist en de EV rechtsgeldig te ondertekenen.  

 

Indien een Gegadigde voor selectie in aanmerking komt, dient de Gegadigde binnen 10 werkdagen 

na schriftelijk verzoek van de Aanbestedende dienst ten bewijze van het voldoen aan het gestelde 

een geldig kwaliteitsborgingcertificaat te overleggen. De Aanbestedende dienst erkent eveneens 

gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instanties. Ook gelijkwaardige 

maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking waarmee de gestelde eisen zijn 

geïmplementeerd, zijn aanvaardbaar, mits dit blijkt uit een door een onafhankelijke instantie 

opgestelde verklaring. Deze verklaring dient dan tevens als bewijsstuk te worden overgelegd.  

 

Ingeval de Gegadigde bestaat uit een samenwerkingsverband, dient opgemerkt te worden dat niet 

alle deelnemers van het samenwerkingsverband hoeven te beschikken over een 

kwaliteitsborgingcertificaat; enkel de deelnemers die daadwerkelijk de werkzaamheden uitvoeren.  

4.6 Uitsluiting van uw aanmelding 

Indien de Gegadigde niet voldoet aan één of meer van de gestelde geschiktheidseisen, wordt u 

afgewezen voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. In dat geval wordt uw aanmelding 

terzijde gelegd en niet verder beoordeeld. 

 

Het niet tijdig of onvolledig aanleveren van de gevraagde bewijsstukken om te kunnen vaststellen 

of Gegadigde aan de geschiktheidseisen voldoet, leidt eveneens tot afwijzing van de Gegadigde. 

4.7 Gerubriceerde opdracht, autorisatie BIV vereist  

Op deze opdracht zijn de Algemene Beveiligingseisen Defensie (ABDO) van toepassing. Dit zijn 

onder andere een aantal implementatievereisten en wijze waarop omgegaan dient te worden met 

data en informatie op basis van het aan deze opdracht toegekende beveiligingsniveau. 

De rubricering voor deze aanbesteding is tijdens de selectiefase vastgesteld op maximaal 

departementaal vertrouwelijk.  

De rubricering tijdens de gunningsfase en daar na is als volgt vastgesteld 

- Voor het sensordomein: Maximaal TBB3. 

- Voor de centrale applicatie: Maximaal TBB3. 

- Voor de weginfrastructuur: Maximaal TBB4. 

 

Gezien de omvang van de ABDO wordt uit praktische overwegingen kortheidshalve verwezen naar 

het internetadres waar u de meest recente versie van de ABDO aantreft: 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/industrieveiligheid  

 

U dient schriftelijk te verklaren dat u, in geval van Selectie, akkoord gaat met de toepassing van de 

ABDO 2017 en tevens akkoord te gaan met toepassing van het beveiligingsbeleid tijdens gunning 

en uitvoeringsfase. Gegadigde voegt de akkoordverklaring toe bij de aanmelding conform het 

model dat als Bijlage 4 is bijgevoegd. De ABDO 2017 vormt een integraal onderdeel van de 

toekomstige overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. In de selectiefase geldt dat 

voorafgaand aan het verkrijgen van een voorlopige ABDO autorisatie een onderzoek zal worden 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/industrieveiligheid
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uitgevoerd. Alleen aan partijen aan wie deze autorisatie wordt toegekend kan toegang tot de 

tweede fase van de aanbesteding worden verleend. Daaruit volgt dat partijen die geen autorisatie 

krijgen niet worden toegelaten tot de tweede fase van de aanbesteding. Tijdens en na het 

uitvoeren van het onderzoek door BIV kunnen aanvullende aanwijzingen c.q. eisen worden gesteld 

in relatie tot te nemen (aanvullende) maatregelen. Gegadigden dienen binnen een termijn van 

maximaal 100 dagen na dat een aanwijzing is door BIV is verstuurd invulling te hebben gegeven 

aan desbetreffende aanwijzingen en/of eisen. Indien een partij niet binnen de gestelde termijn van 

100 dagen na dat het BIV een mogelijk op te leggen maatregel heeft gecommuniceerd een 

autorisatie wordt verleend, wordt de Gegadigde (alsnog) niet toegelaten tot de tweede fase van de 

Aanbesteding. Het aanmelden van de geselecteerde partijen bij BIV wordt door de Aanbestedende 

dienst verzorgd. 

 

In de tweede fase wordt, nadat de voorgenomen winnaar bekend is geworden, voor die partij de 

definitieve ABDO autorisatie aangevraagd. Het al dan niet toekennen van de definitieve autorisatie 

is zwaarwegend. Indien geen definitieve autorisatie wordt afgegeven kan de opdracht niet aan de 

als voorgenomen winnaar aangewezen partij worden gegund. In dat geval zal de als tweede 

geëindigde inschrijver worden voorgedragen voor het autorisatieproces inzake het verkrijgen van 

een definitieve ABDO autorisatie.  

   

Het niet naleven van de in de ABDO 2017 gestelde beveiligingseisen wordt als contractbreuk 

beschouwd. Dit kan leiden tot opschorting of intrekking van de verleende autorisatie tot verwerken 

en opslaan van gegevens en of zaken waaraan een TBB is toegekend, hetgeen beëindiging van het 

contract tot gevolg kan hebben. Indien het niet naleven valt terug te voeren op een bepaald 

persoon kan intrekking van diens Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) het gevolg zijn. Bij 

beëindiging van het contract dient het TBB te worden ingeleverd of vernietigd. Het moedwillig 

achterhouden of verstrekken of ter beschikkingstellen van een TBB aan een nietgerechtigde, is een 

strafbaar feit conform het gestelde in het Wetboek van strafrecht (artikel 98, 98a, 98b, 98c, 272 en 

273). 

4.8 Selectiecriteria t.b.v. Shortlist 

Er zijn voor deze aanbesteding nadere selectiecriteria opgesteld om de groep van geschikte 

Gegadigden, waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en die voldoen aan de 

geschiktheidseisen als gesteld in hoofdstuk 4, terug te brengen tot een Shortlist. De Selectiecriteria 

hebben betrekking op onderscheidende ervaring. De wijze van beoordelen en hoe te komen tot een 

Shortlist staat in hoofdstuk 5 beschreven.  

 

Onderscheidende ervaring 

In paragraaf 4.3.3. staat omschreven over welke kerncompetenties een Gegadigde minimaal dient 

te beschikken om toegelaten te worden tot de gunningsfase. In deze paragraaf staan aanvullende 

selectiecriteria, gerelateerd aan competenties en ervaring van Gegadigde (inclusief derde partijen), 

waarmee Gegadigde zich kan onderscheiden als het gaat om de ranking op de Shortlist.  

4.8.1 Integrale referentie voor Kerncompetenties  

In paragraaf 4.4 is gesteld dat voor iedere KC een referentie mag worden ingediend maar dat ook 

op basis van één referentie kan worden aangetoond dat aan alle gestelde eisen wordt voldaan. Een 

Gegadigde die aantoonbaar eerder een oplossing heeft gerealiseerd die voldoet aan alle eisen 

wordt verondersteld meer relevante ervaring te hebben dan wanneer per onderdeel ervaring is 

opgedaan maar deze niet is ontstaan bij het realiseren en Onderhouden van een oplossing waarin 

de verschillende KC’s in een geïntegreerde Opdracht samenkomen.  

 

Indien de Gegadigde referenties kan inbrengen die per referentie meer dan één KC afdekt dan 

wordt dat als volgt gewaardeerd: 
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Referenties Punten 

Referentie dekken de 4 KC’s niet af  Knock-out 

4 referenties dekken 4 KC’s af 0 

3 referenties dekken 4 KC’s af 1 

2 referenties dekken 4 KC’s af 2 

1 referentie dekt 4 KC’s af 3 

4.8.2 Nadere selectiecriteria m.b.t. leveren van een sensoropstelling  

 

Aantal te herkennen landen van herkomst 

Indien de Gegadigde een (aanvullende) referentie kan overleggen waarin hij aantoont dat zijn 

referentie niet alleen voldoet aan alle gestelde eisen, zoals gesteld in paragraaf 4.3.3, maar deze 

tevens overtreft v.w.b. het nadere selectiecriterium m.b.t. het aantal te herkennen landen, wordt 

dit als volgt gewaardeerd:  

 

De volgende staffel met de te behalen punten is van toepassing.3 

Landen van herkomst Punten 

< top 10 landen Knock-out 

Top 10 landen 0 

Alle categorie 1 landen 1 

Alle categorie 1 en 2 landen 2 

Alle categorie 1, 2 en 3 landen 3 

Alle categorie 1 t/m 4 landen  4 

 

Herkennen voertuigcategorie 

Indien de Gegadigde een (aanvullende) referentie kan overleggen waarin hij aantoont dat zijn 

referentie niet alleen voldoet aan alle gestelde eisen, zoals gesteld in paragraaf 4.3.3, maar deze 

tevens overtreft v.w.b. het nadere selectiecriterium m.b.t. te Herkennen (niet d.m.v. Verrijking) 

voertuigcategorieën, wordt dit als volgt gewaardeerd:  

 

Aantal categorieën  Punten 

< 9  Knock-out 

9 0 

> 10 - < 12 1 

Alle 13 of meer 2 

   

Gegadigde dient op ‘Bijlage 6 - Selectiecriteria VHK 2.0’ aan te geven hoeveel van de hieronder 

gespecifieerde categorieën door de ontwikkelde en geïmplementeerde sensoropstelling worden 

Herkent (dus niet d.m.v. Verrijken) en in die referentieopdracht zijn gerealiseerd.  

1. Personenauto 

2. Personenauto met aanhangwagen 

3. Personenauto vervoerd op andersoortig voertuig / aanhanger 

4. Vrachtwagen (Rijbewijs C/CE/C1/C1E) 

5. Vrachtwagen combinatie (trekker met oplegger) (Rijbewijs 

C/CE/C1/C1E) 

6. Kleine bus (Rijbewijs C/CE/C1/C1E) 

7. Middelgrote bus (Rijbewijs D1/D1E) 

8. Touringcar/Autobus (Rijbewijs D/DE) 

9. Motorfiets/Scooters (Rijbewijs Ax) 

 

                                                
3 Zie ‘Bijlage 5 - Landen van herkomst’ voor overzicht landen en categorieën 
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10. Bestelbus 

11. Bestelbus met aanhangwagen  

12. Pick-up  

13. Camper 

4.8.3 Nadere selectiecriteria m.b.t. kwaliteitsnormen analysetool 

De nadere selectiecriteria in relatie tot kerncompetentie 3 zijn toegespitst op voor software toe te 

passen kwaliteitsnormen. 
 

Indien de Gegadigde kan aantonen dat zijn software voldoet aan hieronder genoemde 

kwaliteitsnomen wordt dit als volgt gewaardeerd: 

 

Kwaliteitsnorm Punten 

Software is ontwikkeld en getest volgens 

ISO 25010 normen (of vergelijkbaar) v.w.b. 

Quality In Use en Product Quality  

1 

Software is ontwikkeld en getest volgens 

ISO 25010 normen (of vergelijkbaar) v.w.b. 

Quality In Use en Product Quality  

+ Software is een door erkend extern 

bureau beoordeeld op de gehanteerde 

normen 

2 

 

Gegadigde dient inzichtelijk te maken dat hij werkt volgens welke kwaliteitsnormen en indien 

beoordeeld door een extern bureau de resultaten daarvan te overleggen. 
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5 SELECTIEMETHODIEK, BEOORDELING EN SELECTIEBESLISSING  

De Aanbestedende dienst zal de Gegadigden beoordelen op de gronden voor uitsluiting, 

geschiktheidseisen en, indien van toepassing, selectiecriteria. De wijze van beoordelen en ranken 

daarvan wordt in dit hoofdstuk beschreven.  

 

Het selectieproces is verdeeld in zeven stappen: 

Stap 1 - Controle vormvereisten; 

Stap 2 - Controle op uitsluitingsgronden; 

Stap 3 - Beoordeling geschiktheidseisen; 

Stap 4 - Beoordeling (indien van toepassing) selectiecriteria t.b.v. Shortlist Gegadigden;  

Stap 5 – Indiening van bewijs door geselecteerde Gegadigden;  

Stap 6 - voorlopige selectiebeslissing en standstill-termijn; 

Stap 7 - ABDO autorisatie aanvraagproces. 

Stap 8 – Definitief toelatingsbesluit  

 

Indien meer dan zeven (7) Gegadigden stap 1 t/m 3 succesvol hebben doorlopen, worden deze 

Gegadigden op basis van de selectiecriteria beoordeeld. Aan de hand van de vastgestelde 

beoordeling wordt een score toegekend. De score dient onder meer om de mate waarin een 

Gegadigde geschikt wordt geacht de voorgenomen opdracht uit te voeren, vast te stellen. De 

behaalde score bepaalt de rangorde op de ranglijst (Shortlist). 

 

De nummers 1 t/m 7 op de ranglijst worden gevraagd de vereiste bewijsstukken, zoals 

omschreven in hoofdstuk 4 binnen de aangegeven tijd van 10 werkdagen te overleggen. Na 

beoordeling en akkoordbevinden van desbetreffende bewijstukken en na ommekomst van de 

laatste dag van de standstill- termijn wordt het ABDO autorisatie aanvraagproces door de 

Aanbestedende dienst opgestart. 

5.1 Selectiecommissie  

De selectiecommissie voor deze selectiefase bestaat uit vier leden en is samengesteld uit twee 

medewerkers van de afdeling Inkoop IT en twee medewerkers van het JIVC. De controle inzake de 

vormvereisten en de uitsluitingsgronden is in beginsel de verantwoordelijkheid van de afdeling 

Inkoop IT. De beoordeling van de ‘Eigen Verklaring’ en de hieraan gerelateerde bewijsstukken 

(gedragsverklaring aanbesteden, uittreksel uit het handelsregister en verklaring belastingdienst) 

valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van desbetreffende afdeling.  

Daar waar het een beoordeling betreft aangaande de geschiktheidseisen (technische- en 

beroepsbekwaamheid), met in het bijzonder de beoordeling van de kerncompetenties in combinatie 

met de aangeleverde referentieopdrachten, al dan niet met de aanvullende selectiecriteria, is in 

beginsel een aangelegenheid voor de twee medewerkers van het JIVC. Dit vanwege het technisch 

inhoudelijke karakter. 

De afdeling Inkoop IT heeft binnen de selectieprocedure een overkoepelende proceduregerichte 

taak. 

5.2 Van score naar ranking 

Binnen deze Selectiefase is het voor Gegadigden mogelijk om zich te onderscheiden. De mate 

waarin de Gegadigden naar oordeel van de Aanbestedende dienst onderscheidend zijn wordt 

bepaald door puntentoekenning in relatie tot de selectiecriteria zoals omschreven in paragraaf 4.8 

Het aantal behaalde punten is bepalend voor de plek op de Shortlist.  

Beoordeling van de selectiecriteria uit paragraaf 4.8 vindt plaats op basis van de door Gegadigde 

ingevulde Bijlage ‘Selectiecriteria VHK 2.0’. Gegadigde dient op desbetreffende bijlage in te vullen 
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middels drop-down menu keuzes welke situatie van toepassing is. De waarde, dus het aantal 

punten, behorende bij een situatie staan eveneens omschreven in paragrafen 4.8.n. 

Er is geen sprake van een relatieve beoordelingsmethodiek. In de Bijlage ‘Selectiecriteria VHK 2.0’ 

is tevens een kolom opgenomen die door de Aanbestedende dienst gebruikt gaat worden om de 

punten per selectiecriterium in te vullen. In totaal zijn er door Gegadigde 11 punten te behalen. 

De zeven (7) partijen aan wie het hoogste aantal punten is toegekend komen, onder voorbehoud 

van de bezwaartermijn en ABDO autorisatie, in aanmerking voor de gunningsfase. Het aantal 

punten die tijdens deze selectiefase zijn behaald hebben geen invloed op het resultaat in de 

gunningsfase en worden dan ook niet meer meegewogen.  

Indien er sprake is van gelijke scores, bijvoorbeeld twee Gegadigden met allebei een score van 400 

punten, eindigen beide Gegadigden op dezelfde plek op de rangorde. Dat ziet er bijvoorbeeld als 

volgt uit: 

1. Gegadigde A - 11 punten; 

2. Gegadigde B - 10 punten; 

2. Gegadigde C - 10 punten; 

3. Gegadigde D - 9 punten; 

4. …. 

Indien door gelijke scores er meer dan zeven Gegadigden voor de shortlist zijn zal de Gegadigde 

met de hoogste score voor aantal herkende kentekens worden uitgenodigd,. Indien ook dan nog 

een gelijke score geldt wordt de score op het aantal te Herkennen voertuig categorieën 

doorslaggevend. Blijkt ook dan een gelijke score wordt de score voor de gehanteerde 

kwaliteitsnormering gehanteerd. Zijn ook dan de scores gelijk wordt doormiddel van loting bepaald 

wie op de shortlist opgenomen wordt. Indien een loting aan de rode dient te komen worden de 

partijen die in de loting worden opgenomen uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.  

Bij zeven of minder geschikte Gegadigden wordt de beoordeling om te komen tot de Shortlist 

buiten beschouwing gelaten. 

5.3 Toelating- dan wel afwijzingsbesluit 

Elke Gegadigde wordt door middel van een voor iedere Gegadigde individueel op te stellen en voor 

alle Gegadigden op dezelfde dag te versturen mededeling, met opgave van gronden voor dat 

besluit, door de Aanbestedende geïnformeerd. De mededeling van de selectiebeslissing wordt in 

ieder geval digitaal via Negometrix verzonden.  

 

Indien binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na verzending van de mededeling van de 

selectiebeslissing een kort gedingprocedure aanhangig is gemaakt, hetgeen moet blijken uit 

toezending van een kopie van het exploot van de dagvaarding, zal de Aanbestedende dienst niet 

tot de gunningsfase overgaan voordat in kort geding vonnis is gewezen. Voor zover niet binnen 

genoemde termijn een kort geding aanhangig wordt gemaakt, vervallen de rechten van Gegadigde 

om nog op te komen tegen de selectiebeslissing.  

 

Indien de Aanbestedende dienst zelf fouten in de aanbestedingsprocedure heeft geconstateerd, dan 

wel van oordeel is dat een klagende Gegadigde in het gelijk moet worden gesteld zonder dat de 

uitkomst van een eventuele kort gedingprocedure hiervoor behoeft te worden afgewacht, kan de 

Aanbestedende dienst uit eigener beweging terugkomen op de selectiebeslissing. In voorkomend 

geval kunnen Gegadigden die geselecteerd zijn geen aanspraak maken op enige schadeloosstelling. 
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BIJLAGE 1 Eigen Verklaring ADV 

De ‘Eigen Verklaring ADV’ is als separaat document toegevoegd. 

BIJLAGE 2 Terbeschikkingstellingsverklaring (in geval van onderaanneming) 

De terbeschikkingstellingsverklaring is als separaat document toegevoegd. 

BIJLAGE 3  Model referentieopdrachten 

Het model referentieopdrachten is als separaat document toegevoegd. 

BIJLAGE 4  Akkoordverklaring ABDO 

De akkoordverklaring ABDO is als separaat document toegevoegd. 

BIJLAGE 5 Landen van herkomst 

Het overzicht ‘Landen van herkomst’ is als separaat document toegevoegd. 

BIJLAGE 6  Selectiecriteria VHK 2.0 

De invulversie inzake de selectiecriteria VHK 2.0 is als separaat document toegevoegd. 

BIJLAGE 7  Standaard Defensie IT Bouwstenen 

De bijlage ‘Standaard Defensie IT Bouwstenen’ is als separaat document toegevoegd. 

BIJLAGE 8  ARBIT 2018-Def 

De bijlage ‘algemene Rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten 2018 Defensie’ is als separaat 

document toegevoegd. 

BIJLAGE 9  Beveiliging van IT Diensten 

De bijlage ‘Beveiliging van IT Diensten’ is als separaat document toegevoegd. 

BIJLAGE 10  Logging en monitoring 

De bijlage ‘Logging en monitoring’ is als separaat document toegevoegd. 

BIJLAGE 11  Koppelingen met Defensienetwerken 

De bijlage ‘Koppelingen met Defensienetwerken’ is als separaat document toegevoegd. 

BIJLAGE 12  Draadloze Toepassingen 

De bijlage ‘Draadloze Toepassingen’ is als separaat document toegevoegd. 
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BIJLAGE 13 Definitie weersomstandigheden 

De onderstaande tabel geeft aan onder welke weersomstandigheden het systeem nominaal vereist 

is te functioneren. 

 

 Omstandigheid Omschrijving 

Weer Bewolkt Intensiteiten van zon of 
bewolking hebben geen invloed 
op kentekenherkenning 

Half bewolkt 

Zon 

Mist 

Neerslag Geen   

Regen tot 60 mm/dag 

Sneeuw 

Hagel 

Overig IJsvorming   

Windkracht ≤ 8 Bft   

Temperatuur >= -10 en <= 35 C   

Zicht > 50 m   
 

 


