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1e Nota van Inlichtingen Voertuigherkenning 2.0 bis - Koninklijke Marechaussee 
 

Vraagnr. Betreft Vraag Antwoord 

Vragen ingediend t/m 7 juni 2019 – beantwoord op 7 juni 2019  

01 Geen documenten 
beschikbaar 

Geachte mevrouw/ heer,Er zijn geen documenten door 
u toegevoegd aan deze tender. Kunt u de 
tenderstukken alstublieft beschikbaar stellen? Het gaat 
om de leidraad en bijlagen, die genoemd worden in de 
vragenlijst.Bij voorbaat hartelijk dank, Jeroen Geurts, 
Griffid B.V. 

De documenten zijn zojuist vrijgegeven. 

02 Tender 
documenten? 

Geachte,Indien wij ons niet vergissen zijn er geen 
tender documenten beschikbaar? Wij zijn met name op 
zoek naar de selectieleidraad en eventuele bijlagen.Zou 
u zo vriendelijk willen zijn om deze via het Negometrix 
platform beschikbaar te maken of indien deze 
beschikbaar zijn, ons te wijzen waar we deze kunnen 
terugvinden. Op de verwachte plaats nl. Tender 
Documenten - Selectiefase - vinden wij alvast geen 
documenten terug.Dank bij voorbaat en wij kijken uit 
naar uw positieve en snelle reactie.Mvg,Sylvie 

De documenten zijn zojuist vrijgegeven. 

03 Wijziging in: 1.1.1. Wijziging in: 1.1.1. Toegevoegde documenten: 
Bijlage 1 - Eigen Verklaring ADV.docx 

04 Wijziging in: 1.1.2. Wijziging in: 1.1.2. Toegevoegde documenten:  
Bijlage 2 - Terbeschikkingstellingsverklaring.docx 

05 Wijziging in: 1.1.3. Wijziging in: 1.1.3. Toegevoegde documenten:  
Bijlage 3 - Model referentieopdrachten.docx 

06 Wijziging in: 1.1.4. Wijziging in: 1.1.4. Toegevoegde documenten:  
Bijlage 4 - Akkoordverklaring ABDO.docx 

07 Wijziging in: 1.1.5. Wijziging in: 1.1.5. Toegevoegde documenten:  
Bijlage 6 - Selectiecriteria VHK 2.0.xlsx 
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08 Wijziging in: 1.1.6. Wijziging in: 1.1.6. Toegevoegde documenten:  
Bijlage 5 - Landen van herkomst.pdf  
Bijlage 7 - Standaard Defensie IT Bouwstenen.pdf 
Bijlage 10 - Logging en monitoring.pdf 
Bijlage 8 ARBIT 2018-DEF.pdf 
Bijlage 9 - Beveiliging van IT Diensten.pdf 
Bijlage 12 - Draadloze Toepassingen.pdf 
Bijlage 11 - Koppelingen met Defensienetwerken.pdf 
Selectieleidraad VHK 2.0 v2.pdf 

09 Vragen ingediend t/m 19 juni 2019 – beantwoord met publicatie van deze NvI.   

10 Termen ANPR De definitie van termen rond ANPR zijn meervoudig 
inteprerteerbaar.  
 

10.0. Deze opmerking begrijpen wij niet.  
 
Om Gegadigden, daar waar wel een vraag wordt gesteld, toch 
van een passend antwoord te kunnen voorzien is de onder 
vraag 10 ingediende tekst opgesplitst.  

Op welke wijze moet de leverancier aantonen dat 
gegeven ANPR-specificaties aantoonbaar zijn?  
 
Toetst u of de resultaten aantoonbaar zijn door te 
kijken naar: Voldoende passages om een specificatie te 
bewijzen cq aan te tonen? 

10.1 Voor de methode waarmee u dit kunt aantonen verwijzen 
wij naar de begripsbepaling van Aantoonbaar. 
 
Zie ook het antwoord 3 bij vraag 19. 

100% registratiegraad om te voorkomen dat de 5% 
fout gelezen kentekens (technisch) niet zijn 
geregistreerd?  
 

10.2 De procesgang is Registreren -> Herkennen -> Verrijken. 
U dient 100% te Registreren (onder bepaalde voorwaarden, zie 
tevens vraag 14). 
Van de aldus Geregistreerde voertuigen kan van maximaal 8% 
het kenteken niet juist Herkend worden. U noemt hier 5% 
maar de eis onder 4.3.3.1.iv is hier van toepassing. 
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Weegt u mee dat wanneer er veel landen tegelijk 
herkend moeten worden, bv 150, dat het uitdagender 
en complexer is om een juist land te herkennen t.o.v 
een ANPR-oplossing die alleen NL en "overige landen 
herkent"?  

10.3. In de selectiefase kunnen meer punten verdient worden 
indien in de door u in te dienen referentie meer landen 
worden herkent. Deze puntentoekenning is gebaseerd op de 
waarschijnlijkheid dat kentekens van bepaalde landen de grens 
passeren en de in het kader van de toekomstige opdracht 
relevante ervaring die u met de herkenning van die landen 
heeft opgedaan. Op basis van onze gebruikservaring hebben 
wij een top 10 samengesteld. Daarna landen die in categorie 1 
vallen etc.  
 
Wij hebben de selectieleidraad aangepast om het 
herkenningspercentage voor de categorie 2, 3, en 4 landen 
specifiek te noemen. 

Weegt u de foutkans mee bij het beoordelen van 
ANPR-resultaten zoals opgenomen in de 
selectieleidraad 3.2 b? 

10.4 Neen, niet in de selectiefase.  
 
De door u aangehaalde omschrijving is ter illustratie van wat 
wij in de gunningsfase van u gaan eisen. Dus in de 
gunningsfase is een hoger percentage wel onderdeel van de 
beoordeling. Voor de selectiefase is echter wat bij de KC 1 
gevraagd wordt bepalend. 

11 Eisen 
landenherkenning 

Is de volgende aanname correct? Landenherkenning is 
primair gebaseerd op officieel door het specifieke land 
van herkomst uitgegeven kentekenspecificaties, 
ongeacht of kentekens correct worden gelezen.  
Los van specifieke eigenschappen van een kenteken die 
mede bepalend zijn voor de landenherkenning. Deze 
aanname sluit een karton met daarop een 
handgeschreven kenteken uit van garantie op correcte 
landenherkenning. 

De vraag is ons niet geheel duidelijk. Voor zover wij uw vraag 
begrijpen kunnen wij bevestigen dat er inderdaad wordt 
uitgegaan van officiële kentekenplaten.  
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12 Incomplete zin in 
verklaring 

In het onderdeel 'Geschiktheidseisen' van deze 
verklaring staat: "Hiernaast kan Gegadigde, indien van 
toepassing, omschrijven voor welke (geschiktheids)eis 
er aanspraak op een derde wordt gedaan. Zaken". Hier 
lijkt een stuk van de laatste zin te zijn weggevallen. 
Kunt u dit corrigeren? 

Er is inderdaad een stukje tekst blijven staan. Er wordt een 
nieuwe versie van het document ter beschikking gesteld.  
 
Gelieve het document ‘Bijlage 1 - Eigen Verklaring ADV V 1.1’ 
te gebruiken.  

13 Bijlage 6 - 
Selectiecriteria VHK 
2.0(14046271).xlsx: 
Velden ‘gegadigde:’ 
en ‘datum:’ niet in 
te vullen 

De Velden 'gegadigde' en 'datum' kunnen niet ingevuld 
worden (zijn 'protected fields' in Excel). Kunt u dit s.v.p. 
herstellen? 

Er wordt een nieuwe versie van het document ter beschikking 
gesteld.  
 
Gelieve het document ‘Bijlage 6 - Selectiecr VHK 2.0 V 1.1’ te 
gebruiken. 
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14 Selectieleidraad – 
paragraaf 4.3.3. ad. 
1.ii - 100% 
aantoonbaar 
geregistreerde 
passages 

Gegadigde begrijpt het belang voor de Opdrachtgever 
om alle passages te registreren. Echter, 100% 
registreren van passerende voertuigen is in een test 
aantoonbaar, maar kan niet operationeel binnen de 
beschikbaarheid worden "gegarandeerd". Beperkende 
factoren zijn onder meer:- weersomstandigheden 
(deze worden niet genoemd bij dit criterium).- fysiek 
niet te registreren passages (bijvoorbeeld te dicht 
achter een vrachtauto of 'bumperkleven' op een 
voorganger). Is Opdrachtgever bereid om deze 
kerncompetentie aan te passen of te laten vervallen? 

Er wordt hier bedoeld dat als het systeem beschikbaar is, en de 
weersomstandigheden normaal zijn (zie definitie) en het 
voertuig geheel of gedeeltelijk zichtbaar is, de Voertuigpassage 
Geregistreerd dient te worden. 
 
Er zijn dus inderdaad een aantal omstandigheden te bedenken 
waarbij de registratie bemoeilijkt wordt: 

 Het zicht is door weeromstandigheden te beperkt 
waardoor de sensoren hun functie niet kunnen 
uitvoeren. Door criterium 4.3.3.1. i wordt dit criterium 
al gespecificeerd en is daarmee dus van toepassing op  
alle overige punten uit de kerncompetentie 1. 

 Voertuigen worden  door een ander voertuig geheel of 
gedeeltelijk aan het zicht van de camera onttrokken. 
Zolang een deel van een passerend voertuig zichtbaar 
is dient het geregistreerd te worden. 
(Tijdens het Herkennen zal dan blijken of het kenteken 
van het Geregistreerde voertuig in het beeld voorkomt 
en of dat vervolgens Herkent kan worden.)  

 
De begripsbepaling van Registreren zal aangepast worden met 
deze aanvulling. 
 
Er wordt een nieuwe versie van de Selectieleidraad ter 
beschikking gesteld.  
 
Gelieve het document ‘Selectieleidraad VHK 2.0 V 2.1’ te 
gebruiken. 
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15 Selectieleidraad – 
paragraaf 4.3.3. ad. 
1.vi - Uit beeld 
herkennen van 
voertuigcategorieën 

Technieken voor het uit beeld herkennen van objecten 
als bijvoorbeeld het handheld gebruik van een GSM of 
het afschermend gebruik van een zonneklep zijn als 
softwarematige oplossingen beschikbaar en toegepast. 
De ervaring van Gegadigden met deze technieken kan 
als onderscheidende ervaring worden gezien. Wij 
stellen voor deze eis breder te formuleren: Dat feiten 
van voertuigen aantoonbaar en zonder verrijking 
herkend worden zoals:  
Voertuigcategorieën;  
Merk; 
Type; 
Kleur; 
Telefoongebruik van de bestuurder; 
Afschermend gebruik van zonneklep. 
 
Is Opdrachtgever bereid om de ervaring met uit beeld 
herkennen van objecten breder te definiëren dan 
alleen landen en voertuigcategorieën en de 
omschrijving hierboven te gaan hanteren?   

Hoewel deze mogelijkheden zeker interessant zijn voor ons en 
enkele van de door u genoemde voorbeelden in de 
gunningsfase als wensen zijn opgenomen wordt hier in de 
selectiefase geen rekening mee gehouden.  
 
Mede gelet op de zorgen van de markt zoals verwoord in vraag 
25, is de inschatting dat indien een dergelijke voorwaarde zou 
worden toegevoegd, de selectie van leveranciers de facto 
geschiedt op productspecificaties.  
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16 Selectieleidraad – 
paragraaf 4.3.3. ad. 
1.vii - Aanleveren 
binnen 3 seconden 

Kunt u bevestigen dat het bij dit criterium alleen gaat 
om de performance van het systeem en niet om de 
overage aspecten die vermeld staan bij de definitie van 
"Voertuigpassage"?   

De eis van 3 seconden betreft het volledige proces zoals onder 
de bevraagde definitie is weergegeven. Dus van het moment 
dat een voertuig door een sensor wordt Geregistreerd, de 
Herkenning van de gespecificeerde voertuigkenmerken heeft 
plaatsgevonden, het voertuigpassagebericht is aangemaakt en 
verzonden, totdat het passagebericht aankomt bij de (externe)  
internet interface waarlangs de data naar een centrale 
applicatie geleid wordt. 
 
Uw vraag heeft wel geleid tot aanpassing van paragraaf 4.3.3. 
ad. 1.vii 
 
Gelieve het document ‘Selectieleidraad VHK 2.0 V 2.1’ te 
gebruiken. 
 
Voor de duidelijkheid: Het gehele systeem (o.a. sensoren, 
camerasoftware waarmee een geregistreerde passage tot een 
bruikbaar beeld wordt omgevormd, de weginfrastructuur, 
(mobiele) verbindingen tussen de locaties tot aan het generiek 
koppelvlak Defensie, de software voor matching en de 
interface) vallen onder de opdracht en zijn, net als in de 
huidige Overeenkomst, in de toekomstige Opdracht voor de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Alleen de 
hosting  van de centrale applicatie en het generieke koppelvlak 
Defensie worden door Defensie verzorgt.  
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17 Selectieleidraad – 
paragraaf 4.4 derde 
alinea - Aantal 
referenties per 
kerncompetentie 

Opdrachtgever stelt dat het voldoen aan de vermelde 
kerncompetenties dient te worden aangetoond aan de 
hand van één referentieopdracht per 
kerncompetentie. Verder worden in bijlage 6 - 
Selectiecriteria extra punten toegekend indien de 
kerncompetenties worden aangetoond met minder 
dan vier referenties (meer punten bij minder 
referenties). In de Selectieleidraad worden voor het 
aantonen van KC1 en KC3 meerdere specifieke 
elementen gevraagd. Ervaring met alle genoemde 
specifieke elementen is niet altijd binnen één 
referentie te vinden die volledig past op één KC. Terwijl 
het voldoen aan alle vier kerncompetenties wel in vier 
of minder referenties aangetoond kan worden.  
 
Is opdrachtgever bereid om het maximum van één 
referentieopdracht per kerncompetentie te laten 
vervallen, met behoud van het maximum aantal 
referenties van vier referenties voor het totaal van alle 
vier kerncompetenties? 

Dat is akkoord. 
 
Het is Gegadigden toegestaan op basis van maximaal vier 
verschillende referentieopdrachten aan te tonen dat zij kan 
voldoen aan de gestelde ervaringseisen.  
 
De vier kerncompetenties gezamenlijk dienen te voldoen aan 
de eisen zoals die per kerncompetenties aan de orde zijn.    
 
De eis dat per kerncompetentie een referentieopdracht dient 
te worden aangeleverd die voldoet aan alle eisen die bij de  
betreffende kerncompetentie gesteld zijn komt daarmee te 
vervallen.   
 
 Zie ook vraag 25 en 38. 

18 Vraag 1.1.6 op 
Negometrix 

Een gegadigde dient hier onder meer "de gehele 
Selectieleidraad" te uploaden. Bedoelt u hiermee het 
document 'Selectieleidraad VHK 2.0 
v2(14046464).pdf'? Zo niet, kunt u dan s.v.p. nader 
specificeren welke documenten u bedoelt met "de 
gehele Selectieleidraad"? 

Dat is correct, daarnaast dient u bijlage 5 en 7 te uploaden.    
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19 Selectieleidraad - 
4.3.3 Technische- 
en beroeps-
bekwaamheid 

Op pagina 20 staat: "Waar bij kerncompetentie 1 over 
"Aantoonbaar" wordt gesproken dient de Gegadigde 
bij inschrijving bewijsstukken te overleggen. 
 
"Vraag 1: Bedoelt u 'bij aanmelding' in plaats van 'bij 
inschrijving'?  
 
Bij 6 van de 7 genoemde criteria spreekt u over 
'aantoonbaar'. In de Begripsbepalingen op pagina 5 
definieert u 'Aantoonbaar' als: "De werking van een 
functionaliteit is proefondervindelijk geverifieerd. Van 
deze verificaties zijn door referenten ondertekende 
documenten te overleggen. 
 
"Vraag 2: Betekent dit dat deze documenten ook 
daadwerkelijk overlegd dienen te worden? En, zo ja, 
wanneer en bij welk onderdeel in Negometrix?  
 
Vraag 3: Accepteert u ook andere manieren om de 
criteria aan te tonen? 

Vraag 1: Het is inderdaad de bedoeling dat bewijzen met de in 
te dienen aanmelding worden meegestuurd.  
 
Vraag 2: Beweringen dienen Aantoonbaar te zijn. Bewijzen 
waarmee hetgeen is omschreven aangetoond wordt kunnen 
bij de desbetreffende vraag worden geüpload.    
 
Vraag 3: Neen. Andere bewijzen dan een verklaring van de 
referent worden niet geaccepteerd.  
 
Een bewering wordt geaccepteerd als Aantoonbaar indien de 
contactpersoon van de referent beweringen in de ingediende 
referentie bevestigd en deze met gegevens uit een 
test(verslag) worden onderbouwd.  
 
Door instemming van de referent, op basis van de in die 
situatie voor acceptatie gebruikte methode, te accepteren als 
‘Aantoonbaar’, wordt voorkomen dat een generieke eis dat 
een test statistisch significant dient te zijn, tot 
interpretatieverschillen aanleiding zou geven. Indien gekozen 
zou zijn vooraf te definiëren wat als statistisch significant zal 
worden aangemerkt zou onbedoeld kunnen ontstaan dat een 
referentie die voldoet, niet in aanmerking kan worden 
genomen omdat een test is uitgevoerd die niet overeenkomt 
met wat in deze selectiefase als significant zou worden 
aangemerkt. Bijvoorbeeld: Indien bij de opgegeven referentie 
is bepaald dat 50.000 passages voldoende zekerheid geeft, en 
dus de oplevering met die gegevens is geaccepteerd, de 
referentie niet gebruikt kan worden indien in deze 
aanbesteding een norm van 100.000 zou worden geëist.    
 
De toevoeging van ‘proefondervindelijk’ in de definitie heeft 
bijvoorbeeld te maken met de eis dat 100% van de passages 



VHK - Nota van Inlichtingen 190628 DEF 

Pagina 10 van 18 
 

Vraagnr. Betreft Vraag Antwoord 

geregistreerd dient te worden. Het is (voor zo ver wij weten) 
zonder proefondervindelijk vergelijk van daadwerkelijke 
Passages in een operationele situatie, ten opzichte van door 
een systeem gesignaleerde Passages, niet mogelijk aan te 
tonen dat er geen Passages gemist zijn.  
 
Let op: Er zal, naast mogelijke bezoeken op locatie om e.e.a. te 
verifiëren, contact opgenomen worden met de contactpersoon 
van de referent om de omschreven referentieopdracht te 
bespreken.   

20 Gestelde eis 4.3.3 - 
1.ii 

De eist stelt "Dat Aantoonbaar alle (100%) van de 
passerende voertuigen Geregistreerd zijn als de 
sensoropstelling operationeel was en beschikbaar 
was". Dit is volgens ons technisch niet mogelijk. De 
sensor kan maximaal detecteren wat hij ook "ziet". Een 
voertuig zonder kenteken, een afgedekt voertuig, een 
afgedekt kenteken of een zeer slecht leesbaar 
kenteken zijn allemaal scenarios waar informatie niet 
kan worden geregistreerd door de sensor. De "National 
ANPR Standard for policing and law enforcement" 
schrijft daarom bijvoorbeeld bij tegemoetkomend 
verkeer een minimale detectie van 98% van 
voertuigkenmerken voor die door het menselijke oog 
waarneembaar zijn. Kunt u de eis hierop aanpassen? 

Zie allereerst het antwoord bij vraag 14. 
 
Daarnaast wijkt uw interpretatie van Registreren naar ons idee 
af van hoe het door ons gedefinieerd is. Een voertuig zonder 
kenteken, of met slecht Herkenbaar kenteken kan nog steeds 
geregistreerd worden als Voertuigpassage. Bij de Herkenning 
zal dan in die voorbeelden het kenteken niet Herkend kunnen 
worden omdat er simpelweg geen kentekenplaat is of het 
kenteken kan niet juist herkend worden omdat de 
kentekenplaat slecht Herkenbaar is. Andere kenmerken zoals 
bijv. voertuigcategorie kunnen in dat geval nog steeds wel 
Herkend worden. 
 
Wij hebben bij de begripsbepalingen de definitie van Slecht 
Herkenbaar Kenteken toegevoegd. 
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21 Gestelde eis 4.3.3 - 
1.iv 

De eist stelt "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 
%." Kunt u aangeven waarom u bij deze eis onder de 
marktstandaard van minimaal 95% correcte 
herkenning blijft? Dit is tevens in strijd met de onder 
3.2.b omschreven sensoreisen. 

Er is bewust gekozen niet het percentage te gebruiken dat in 
de Gunningsfase van toepassing zal zijn. In de Selectiefase zijn 
we immers op zoek naar een Gegadigde met voldoende 
ervaring, een eis van 95% zou mogelijk de markt te zeer 
verengen, vandaar dat gekozen is een ruimer percentage te 
hanteren. Onder 3.2b is ter indicatie van de eisen die in de 
gunningsfase gesteld gaan worden een omschrijving in 
hoofdlijnen gegeven. Daar is gemeld dat op het moment dat 
producteisen aan de orde komen een hoger percentage zal 
worden gehanteerd.   
 
Gelieve het document ‘Selectieleidraad VHK 2.0 V 2.1’ te 
gebruiken. 

22 Gestelde eis 4.3.3 - 
1.v 

De eis stelt "Dat van ten minste de volgende landen 
van herkomst Aantoonbaar het kenteken en land van 
herkomst Herkend (dus niet door middel van Verrijken) 
werd:". In het algemeen hebben verschillende klanten 
verschillende behoeften kwa landherkenning. De 
technische uitdaging is niet zo zeer precies die tien 
landen te herkennen maar veel landen tegelijkertijd te 
kunnen herkennen. Waarom schrijft uw bij de 
referentie precies deze 10 landen voor ipv 5 West-
Europeese en 5 Oost-Europeese landen? 

De tien voorgeschreven landen zijn de landen waarvan wij de 
meeste kentekens hebben waargenomen in de afgelopen 7 
jaar.  
 
Een referentieopdracht die een uitstekend 
herkenningspercentage op kentekens met Arabisch schrift laat 
zien is waarschijnlijk niet vergelijkbaar met de oplossing die 
kentekens herkent die in het gebruik in relatie tot de taak van 
de KMar aan de orde zal zijn. In ieder geval is Herkenning van 
Arabische kentekens voor ons niet voldoende maatgevend om 
op basis daarvan te veronderstellen dat Herkenning daarvan in 
relatie tot de toekomstige Opdracht als relevante ervaring 
dient te worden aangemerkt.    
 
Zie ook antwoord op vraag 24. 
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23 Gestelde eis 4.3.3 - 
1.vi 

De eist stelt "Dat tenminste de volgende van de 
hieronder aangegeven voertuigcategorieën 
Aantoonbaar Herkend (dus niet Verrijkt) werden". 
Voertuigherkenning via de beelden op de sensor is een 
relatief nieuwe functionaliteit die door de markt wordt 
gevraagd, wat betekent dat aantoonbaarheid via 
bestaande referenties moeilijk is. Wij kunnen 
bijvoorbeeld referenties met maximaal 5 
voertuigcategorien aanleveren. Dat betekent niet dat 
meer categoriën technische niet mogelijk zijn. Tot nu 
toe is dit alleen geen brede markteis geweest. Het 
aantal en type voertuigcategoriën zijn trainbaar en in 
ontwikkelingstesten aangetoond. Kunt u de eis 
aanpassen, zo dat de referentie voertuigherkenning via 
de sensor in het algemeen eist, maar dat het aantal en 
type categoriën minder strict wordt voorgeschreven zo 
dat referenties met klanten buiten Nederland mogelijk 
worden gemaakt? 

Het staat u sowieso vrij om referenties buiten Nederland te 
gebruiken. 
 
Wij hebben de KC en de nadere selectiecriteria hierop 
aangepast.  
 
Gelieve het document ‘Selectieleidraad VHK 2.0 V 2.1’ te 
gebruiken. 
 
Gelieve het document ‘Bijlage 6 - Selectiecr VHK 2.0 V 1.1’ te 
gebruiken. 
 

24 Bijlage 6 - Paragraaf 
4.8.2 - Aantal 
herkende landen 
van herkomst 

De lijst met categorie 1, 2, 3 en 4 landen is extreem 
gedetailleerd. Om punten voor een categorie te krijgen 
moeten ALLE landen uit de desbetreffende categorie 
aantoonbaar kunnen worden gelezen. Omdat de lijst 
landen bevat die ons inziens bij de meeste projceten 
niet relevant zijn (bij Andorra, Liechtensein, San 
Marino, Vaticanstad) is de lijst niet geschikt om de 
verschillen tussen leveranciers goed in kaart te 
brengen. Kunt u de eis aanpassen om punten voor 
aantallen landen toe tekennen? Bijvoorbeeld 11-20, 
21-30, 31+, of 10+ per categorie, vergelijkbaar met de 
voertuigcategoriën? 

Wij hebben belangrijke overwegingen bij de keuze voor de top 
10 landen en de diverse landen-categorieën. Deze hebben wij 
nader toegelicht bij vraag  10 punt 10.3 en vraag 22. 
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25 (Te) specifieke 
kerncompetenties 

In de selectiefase van een niet-openbare aanbesteding 
worden de geïnteresseerde ondernemingen 
geselecteerd die in principe geschikt zijn om de 
opdracht uit te voeren. In de gunningfase wordt 
vervolgens de gewenste oplossing uitgevraagd. Wij 
stellen vast dat de door u gedefinieerde 
kerncompetenties (en met name kerncompetentie 1) 
met alle bijbehorende criteria, dusdanig specifiek zijn 
gedefinieerd dat u daarmee in de selectiefase eigenlijk 
ook al de gewenste oplossing selecteert. Dit heeft als 
consequentie dat gegadigden die wel over de 
benodigde kennis en ervaring beschikken (mogelijk 
zelfs ruimschoots) maar die de oplossing nog niet bij 
één klant al in de volle breedte hebben 
geïmplementeerd, niet aan de gunningsfase kunnen 
deelnemen omdat zij hun competentie niet met één 
referentie kunnen aantonen. Naar onze mening kan dit 
niet de bedoeling kan zijn. De Gids Proportionaliteit 
(flankerend beleid bij de Aanbestedingswet) zegt 
hierover: "Teveel en te specifieke kerncompetenties 
definiëren én daarbij vragen naar referenties per 
kerncompetentie zou wel eens zoeken naar een schaap 
met vijf poten kunnen worden. Daardoor wordt de 
markt sterk verengd, hetgeen noch in het belang van 
aanbestedende diensten noch in het belang van 
potentiële inschrijvers is.". Wij vragen u daarom om 
gegadigden in de gelegenheid te stellen om hun 
technische bekwaamheid aan te tonen met ofwel 
meerdere referentieopdrachten per kerncompetentie, 
danwel om deze voor Defensie en voor gekwalificeerde 
gegadigden ongewenste situatie te voorkomen door 
bijvoorbeeld het minimum vereiste aantal herkende 

Wij volgen niet in de stelling dat de markt op basis van de 
gestelde eisen te zeer en onnodig wordt verengd.  
 
De gestelde eisen richten zich op ervaringen die een 
Gegadigde dient te hebben opgedaan, nadrukkelijk met 
betrekking op ervaring aangaande voorwaarden die in de 
uitvoering van de voorgenomen Opdracht voor de KMar aan 
de orde gaan komen. De eisen die aan referentieprojecten 
worden gesteld - om aan de hand daarvan een beeld te 
kunnen vormen of Gegadigden die toegelaten worden over de 
vereiste ervaring beschikken - zijn beduidend lager dan wat in 
de gunningsfase aan een te leveren product zal worden 
gesteld.    
 
Wij hebben bij diverse vragen, op basis van de daar aan de 
orde gestelde veronderstelde onvergelijkbaarheid met andere 
projecten, onze motivatie uitgebreid uiteengezet en hebben in 
voorkomende gevallen de eisen naar beneden bijgesteld. 
Tevens hebben de mogelijkheid geboden om een 
kerncompetentie met meerdere referenties af te dekken 
zolang het totaal aantal referenties voor alle kerncompetenties 
gezamenlijk niet meer dan 4 is. 
 
Vraagsteller baseert zijn betoog op een door haar opgedane 
veronderstelling dat met de gestelde selectie eisen reeds 
wordt voorgesorteerd op een gewenste oplossing. De 
veronderstelling wordt door vraagsteller zelf gepresenteerd als 
constatering.   
De veronderstelde constatering wordt met kracht van de hand 
gewezen. Voor zo ver relevant zou kunnen zijn wordt eraan 
gehecht met klem te benadrukken dat er geenszins sprake is 
van enige behoefte of voornemen voor te sorteren op een 
(bestaande en/of gewenste) oplossing.   
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voertuigcategorieën terug te brengen tot drie en daar 
een referentie voor te vragen.  

26 ABDO Begrijpen wij goed dat er m.b.t. ABDO bij de 
aanmelding alleen de verklaring volgens bijlage 4 
behoeft te worden ingediend?  

 Dat is correct. De ABDO is voor deze opdracht van toepassing 
verklaard. Met bijlage 4 verklaard Gegadigde bereid en in staat 
te zijn  de voorwaarde die uit de ABDO volgen toe te passen.  

27 ABDO Zorgt de Aanbestedende Dienst voor de aanmelding 
ABDO screening indien gegagdige voor deelname aan 
de gunningsfase in aanmerking komt?  

 De Opdrachtgever zorgt voor aanmelding. Voor de 
Aanbestedende dienst is dat de Hoofdaannemer. Indien de 
Opdrachtnemer gebruik maakt van (een) Onderaannemer(s) 
dient zij de aanmelding zelf te verzorgen.   

28 Uitbreiding 
sensoropstellingen 

In par. 3.2 staat: 'In de toekomst moet ook rekening 
gehouden worden met verdere uitbreiding van de 
statische sensoropstellingen'. Zullen dus binnen deze 
overeenkomst ook sensoren en sensoropstellingen 
geleverd moeten worden? 

Het is inderdaad de bedoeling dat in geval van uitbreidingen 
van sensoren op bestaande locaties of  en/of indien het aantal 
locaties wordt uitgebreid, deze uitbreidingen bij de  
toekomstige Opdrachtnemer ondergebracht kunnen worden. 
 
Het is niet wenselijk dat voor mogelijk toekomstige 
uitbreidingen een ander partij dient te worden gevonden.  
 
We zijn op zoek naar een leverancier die een totaaloplossing 
biedt. Van camera tot afleveren Passagebericht. De opdracht 
behelst ook het beheer en onderhoud van sensoren, inclusief 
voor de werking van te verzamelen beelden benodigde 
software, apparatuur en software als onderdeel van de 
weginfrastructuur, bijvoorbeeld de camera’s en 
computerapparatuur in wegkantkasten.  
 
De bouw en het onderhoud van wegdekoverspanningen zijn a 
priori geen onderdeel van de toekomstige overeenkomst.  

29 Model Referenties Model Referenties Mag in Bijlage 3 de kolom voor de 
omschrijving van de opdracht breder worden 
gemaakt?  

Het is niet toegestaan de opmaak van door de Aanbestedende 
dienst opgestelde templates aan te passen.  
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30 Onderaannemer Par. 2.2.3: wat is hier de definitie van een 
onderaannemer?  

In algemene zin is een onderaannemer een natuurlijke 
persooon of enige andere andere rechtspersoonlijkheid die 
van de eigenlijke Opdrachtnemer een deel van de klus 
aanneemt.  
 
Meer specifiek in relatie tot de in de genoemde paragraaf 
bedoelde beroep op de draagkracht van een derde: Een 
(natuurlijke) rechtspersoon die aan de eigenlijke 
Opdrachtnemer kennis en kunde ter beschikking stelt om te 
kunnen voldoen aan de competenties waarover de mogelijk 
toekomstige eigenlijke Opdrachtnemer dient te beschikken om 
een toekomstige Opdracht uit te kunnen voeren en, derhalve 
aantoonbaar voor een Gegadigde ter beschikking dienen te 
staan om voor Selectie in aanmerking te komen.     

31 Volmacht Par. 2.8: Mag de aanmelding ook worden ondertekend 
met een volmacht? 

Indien door een inzake voldoende gemandateerd 
volmachtgever een rechtsgeldig getekende volmacht aan de 
stukken wordt toegevoegd is dat toegestaan.  
 
Indien aan de orde: Een volmacht kan als aanvullende bijlage 
bij het onderdeel waar ondertekening gevraagd wordt worden 
toegevoegd).   

32 uittreksel KvK Uittreksel KvK: bedoelt u hier een scan van het 
papieren gewaarmerkte uittreksel? Mag dit ook een 
digitaal gewaarmerkt uittreksel zijn die ook door de 
KvK worden afgegeven?  

Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is voldoende.  
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33 Referenties In par. 4.4 staat '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. Bedoelt u hier 
dat de 4 kerncompetenties met 1, 2, 3 of 4 referenties 
mogen worden aangetoond? 

Zie antwoord op vraag 17.  
 
 

34 Aantal categoriën Par. 4.8.2: in te tabel staat in de cel linksonder: 'Alle 13 
of meer'. Hiermee impliceert u dat het kunnen 
herkennen van meer categorieën dan de gegeven 13 
door de aanbestedende dienst wordt gewaardeerd. 
Echter de toekenning van punten is nu gelijk wanneer 
er 13 kunnen worden herkend en wanneer er meer 
dan 13 kunnen worden herkend. Zou u dit kunnen 
aanpassen, zodat meer categorieën ook tot een hogere 
score leidt? 

Zie antwoord vraag 35. 

35 Aantal categoriën Par 4.8.2: in te tabel staat in de linkerkolom eerst '9', 
dan >10 - Bedoelt u hier '9', '>=10 - <12' en vervolgens 
'12 of meer'? 

Dit is inderdaad onjuist geformuleerd. 
In combinatie met vraag 34 is de tekst in de tabel hierop 
aangepast. 
 
Gelieve het document ‘Selectieleidraad VHK 2.0 V 2.1’ te 
gebruiken. 
 
Gelieve het document ‘Bijlage 6 - Selectiecr VHK 2.0 V 1.1’ te 
gebruiken. 
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36 Beroep op 
draagkracht derde 

Par. 4.4: Gegadigde kan een beroep doet op de 
draagkracht van een derde om aan de 
geschiktheidseisen te voldoen. Om diversiteit in de 
geboden oplossingen te bevorderen, zou het wenselijk 
zijn dat een derde partij slechts door één gegadigde 
kan worden opgevoerd met beroep op draagkracht en 
niet door meerdere gegadigden. Bent u bereid deze 
voorwaarde op te nemen in de selectie? 

Neen. Onze inschatting is dat er een aantal oplossingen in de 
markt worden gevoerd die dusdanig specifiek zijn dat meer 
partijen daarvan gebruik moeten maken om voor Selectie in 
aanmerking te kunnen komen. Indien de voorwaarde wordt 
toegevoegd dat kennis kunde en ervaring exclusief aan een van 
de partijen dient te worden voorbehouden zou daarmee de 
markt onnodig en ongewenst worden verengd.        

37 Vragen De ervaring leert dat er na publicatie van de Nota van 
Inlichtingen er toch weer belangrijke vervolgvragen 
ontstaan. Kan de aanbestedende dienst daarom de 
gelegenheid geven toch een 2e vragenronde?  

De genoemde uiterste datum om vragen te stellen is bedoeld 
als datum waarop beantwoording van tot dan ingediende 
vragen gegarandeerd kan worden.  
 
We verzoeken Gegadigden met klem om eventuele 
aanvullende vragen op tot dan gepubliceerde antwoorden met 
een verzoek tot verduidelijking uiterlijk maandag 1 juli voor 
16:00 uur in te dienen.  
 
Eventuele verduidelijkingsvragen kunnen met de mailclient in 
Negometrix aan de contactpersoon voor deze aanbesteding 
worden gestuurd. Indien besloten wordt een 
verduidelijkingsvraag van een antwoord te voorzien zal zowel 
de vraag als het antwoord in een geüpdatete versie van de NvI 
voor alle Gegadigden beschikbaar worden gesteld.   
 
Het staat Gegadigden overigens vrij – indien daar naar het 
oordeel van de vraagsteller gegronde reden toe zou ontstaan -  
ook na 1 juli een aanvullende vraag in te dienen. Al naar gelang 
de aard van de vraag en het belang dat Gegadigden kunnen 
hebben bij een eventueel antwoord wordt bepaald of de vraag 
alsnog voor beantwoording in aanmerking wordt genomen.    
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38 Integrale referentie 
voor 
Kerncompetenties 

Zou de aanbestedende dienst willen overwegen om de 
verschillende competenties die onder kerncompetentie 
1 worden gevraagd, middels verschillende referenties 
te mogen beantwoorden? Er is reeds een mechanisme 
waarbij meer punten te verdienen zijn al naar gelang er 
minder referenties nodig zijn om de kerncompetenties 
in te vullen.    

Zie antwoord op vraag 17. 

 


