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Is het mogelijk om screenshots of een live demo van de huidige applicatie Een demo op papier met de schermen en het schermverloop zal
(die in gebruik is) te ontvangen? Dit is essentieel voor de analyse en worden
verstuurd
naar
de
bedrijven
die
een
prijsopgave.
vertrouwelijkheidsverklaring hebben ingediend.
Dit wordt ook verduidelijkt via de demo.
De ingave gebeurt grosso modo door:
- Toevoegen van elke erfgerechtigde met de toepasselijke
tarieflijn, graad van verwantschap, erfopvolging (wettelijke
erfopvolging, testamentaire erfopvolging, contractuele
erfstelling) en het aandeel per erfgerechtigde (voor de
langstlevende echtgenoot kunnen in voorkomend geval bij
Vraag m.b.t. de applicatie logica van de huidige applicatie:
bestaan van een gemeenschappelijk vermogen ook de
Worden de gegevens in de huidige applicatie per erfgenaam ingevoerd of
vooruitgiften/preciputs en de bedingen van ongelijke
wordt er een algemene staat van de nalatenschap ingegeven & doet de
verdeling worden opgenomen)
applicatie autonoom de verdeling (vereffening huwgemeenschap, devolutie,
- Toevoegen van:
uitdelen passief & activa, ...)?
o Indien er een gemeenschappelijk vermogen
Vertrekt m.a.w. de business logica vanuit (de ingave van) de massa’s per
bestaat de globale activa en passiva van het
erfgenaam en worden deze delen dan gesommeerd om nadien de totale
gemeenschappelijk
vermogen.
Dit
nalatenschap te rapporteren?
gemeenschappelijk vermogen wordt dan
OF
automatisch vereffend door de toepassing.
Vertrekt de business logica vanuit de ingave van de volledige nalatenschap
o De globale activa en passiva van het eigen
en wordt nadien alles per erfgenaam toegekend en uitgerekend?
vermogen van de overledene
- Op basis van de ingegeven devolutie worden dan de
aandelen berekend per erfgenaam met daarop de
successierechten
- Per erfgerechtigde dienen wel de bijzondere legaten en de
eventuele ficties toegevoegd te worden, waarmee dan ook
rekening wordt gehouden in de berekening.
Is er documentatie over de mapping / betekenis van de velden in de Daar is geen documentatie over. Via de demo komt evenwel meer
inputCalculator.xml & outputCalculator.xml bestanden? Zo ja, kan deze info beschikbaar. De input/output bestanden zijn gebaseerd op de
bezorgd worden?
invulschermen.
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De externe tool zal geanonimiseerde gegevens ontvangen.
Bijvoorbeeld niet het rijksregisternummer, naam, voornaam van
Zal de externe tool gepseudonimiseerd/geanonimiseerd gegevens een erfgenaam maar wel een technisch identificatienummer en de
ontvangen of daadwerkelijke de volledige set persoonsgegevens?
geboortedatum. Via dit technisch identificatienummer zal in de
interne tool dan weer de link gelegd worden met de werkelijke
persoon.
Is de doorlooptijd voor de implementatie van de standpunten - ingenomen
Deze worden best zo snel mogelijk uitgevoerd, de termijn van 4
door de AAPD - tevens 4 maanden conform de doorlooptijd m.b.t.
maanden lijkt daar ook redelijk.
wetswijzigingen?
Is er een actieve samenwerking en eerstelijnscommunicatie mogelijk i.v.m.
standpunten die de AAPD plant om in te nemen? Dit om meer tijd te creëren Deze kan worden voorzien indien daartoe beslist wordt door de
voor het ontwikkelen en doorvoeren van aanpassingen tijdens de hiërarchie.
maintenance periode.
Dit kan worden voorzien indien daartoe beslist wordt door de
hiërarchie. De standpunten van de administratie zijn in principe ook
Zal de AAPD de standpunten (die ze inneemt) verduidelijken met
beschikbaar op het internet “Fisconet” (vakcursussen, RJ,
voorbeelden indien de leverancier er om vraagt? Dit zou namelijk een
circulaires). Meestal zijn daar reeds voorbeelden opgenomen. Bij de
efficiëntere en gerichtere ontwikkeling mogelijk te maken.
implementatie van de rekenmodule in 2008 werden alle
voorbeelden in de vakcursussen getest met de rekenmodule.
In het document is er sprake van een termijn van 4 maanden nadat de Ja, omdat de aangiftetermijn 4 maanden is (overlijden voorgevallen
wetswijzigingen in voege treden. Wordt er onder de term "implementatie" in België).
ook goedkeuring & update van de installatie (indien on site) verstaan?
Worden de requirements omtrent boetes & intresten (boete laattijdigheid,
Hierover kan in de analysefase overleg gepleegd worden hoe deze
boete verzuim, boete tekort schatting & intresten per erfgenaam) door de
berekening thans gebeurt.
administratie aangeleverd aan de leverancier? Dit om specifieke additionele
ontwikkelingen performant uit te voeren.
Zoals hoger vermeld, ingeval van reglementaire wijzigingen wordt
een implementatietermijn van de nieuwigheden voorzien van 4
Kan u het gewenste het release management / cycle voor installaties on site
maanden (analyse, ontwikkeling, testen en in productiestelling
en bijhorende termijnen toelichten?
inbegrepen), omdat de aangiftetermijn 4 maanden is (overlijden
voorgevallen in België).
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Er is in de opdracht geen post delivery fase voorzien, we raden aan om een
post delivery fase te voorzien vooraleer de applicatie en integratie in Dit kan indien daartoe beslist wordt door de hiërarchie.
productie geplaatst wordt. Is het toevoegen van dergelijke (noodzakelijke)
pragmatische fases bespreekbaar in het ontwikkelings- en integratietraject?
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Is het mogelijk om tijdens de post delivery fase de huidige rekenmotor (die Dit kan indien daartoe beslist wordt door de hiërarchie.
in gebruik is) als controle parallel te gebruiken?
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Kan de ontwikkelaar van de huidige applicatie betrokken worden /
ondersteuning bieden bij de ontwikkeling & integratie van de nieuwe
berekeningstool successierechten? Dit om zo veel mogelijk inzicht te hebben
in de huidige business logica en haar huidige integraties met andere
systemen.
Kan de leverancier tijdens ontwikkeling en integratie rechtstreeks toegang
krijgen tot een testomgeving waarop de huidige rekenmotor geïnstalleerd
is?

Dit kan indien daartoe beslist wordt door de hiërarchie en de
prioritaire taken van de huidige ontwikkelaar van de huidige
berekeningstool niet belemmerd worden.

Dit kan indien daartoe beslist wordt door de hiërarchie.

Er wordt verwezen naar de huidige interne toepassing die niet enkel
Wat wordt bedoelt met de interne toepassing? Wordt er hier verwezen naar de rekenmotor omvat maar het volledige beheer van het
de huidige rekenmotor die in gebruik is of is dit een verwijzing naar andere nalatenschapsdossier vanaf de kennisname van het overlijden tot de
applicaties die gekoppeld zijn aan de huidige rekenmotor?
eventuele afsluiting van het dossier, waaronder tevens begrepen de
procedure voor aflevering van het attest van erfopvolging.
Kan de leverancier beschikken over testdossiers (geanonimiseerd) met een
goede representatieve spreiding op vlak van diversiteit van dossiers, inclusief Dergelijke testdossiers kunnen in het begin van de analysefase
gevalideerde resultaten van de aangifte? Deze vraag wordt gesteld om in de worden bezorgd.
analyse fase de diversiteit en impact goed te kunnen uitdiepen.
De voorgestelde SLA is een uitgangspunt. In het bestek staat onder
de SLA-tabel duidelijk aangegeven : “De inschrijver dient in zijn
offerte een beschrijving te geven van de door hem voorgestelde SLA
Is het mogelijk om de dimensies van de SLA uit te diepen en bij te sturen?
met specifieke voorstellen wat wordt verstaan onder de drie types
van incidenten. “
De SLA moet worden verzekerd van maandag tot vrijdag gedurende
een uurrooster van 7.00u tot 18.00u.
Om aan de scope omschreven in "E.3. Resultaatsverbintenis en Er wordt verwezen naar punt E.3. “De opdrachtnemer dient al het
detailgegevens met betrekking tot de opdracht" te kunnen voldoen, dient er nodige te voorzien, zelfs indien dit niet expliciet in het bestek vermeld
gezamenlijk een gedetailleerde SRS opgesteld te worden. Teneinde de wordt, om tot een voldoening gevend resultaat te komen en om de
requirements gedetailleerd in kaart te kunnen brengen en af te stemmen in het bestek gevraagde specificaties te halen. Alles wat
tussen beide partijen. Is dit een bespreekbare werkwijze?
ondernomen wordt om dit te verwezenlijken maakt deel uit van de
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opdracht en moet door de opdrachtnemer voorzien worden. De
overeenkomst voortvloeiend uit deze opdracht is een
resultaatsverbintenis.”
In punt E.2. is opgenomen daaromtrent:
“Indien FOD Financiën daartoe beslist dient de externe
berekeningstool geïnstalleerd te worden op de infrastructuur FOD
Financiën en dit volgens de standaarden bepaald door de FOD
Financiën voor zover deze van toepassing zijn (zie
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/geschiedenis_moder
Wanneer kunnen we de beslissing omtrent de locatie (on site / off site) van
nisering/ict/open_standaarden). Afspraken zijn dan nodig en
installatie ontvangen? Dit is belangrijk gezien haar impact op timing &
procedures voor het tijdig installeren van nieuwe versies in test en
budget.
productie.”
Ter verduidelijking: in principe dient de installatie bij de
ontwikkelaar van de berekeningstool te gebeuren. Enkel indien de
FOD Financiën dit later anders beslist kan het nodig zijn deze bij FOD
Financiën te plaatsen
Deze richtlijn dient voor deze opdracht te worden gelezen en
begrepen in samenhang met punt D.8.2. Eigendom en D.8.3.
Graag bijkomende toelichting of de volgende paragraaf uit "Richtlijnen en
Overdraagbaarheid (blz. 30):
aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open
specificaties bij de federale overheidsbesturen" van toepassing is op deze
De begunstigde zal aan een door de FOD Financiën erkende derde
opdracht.
partij of de FOD Financiën alle informatie geven zodat de FOD
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/fedict_open_st
Financiën alle handelingen kan uitvoeren die nodig zijn voor de
andarden_open_specificaties.pdf
goede werking of de evolutie van de oplossing of deze door een
derde partij kan laten uitvoeren, indien de begunstigde of een van
zijn onderaannemers in gebreke blijft (stopzetting van activiteiten of
verbreking van het contract).
Aan het einde van het contract, ongeacht of dit afloopt of verbroken
wordt, zal de begunstigde zijn medewerking verlenen aan de FOD
Financiën, zodat de FOD Financiën of een derde partij de prestaties
die in het kader van dit contract worden uitgevoerd zonder
problemen kan voortzetten.
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe vanaf het begin van de
overdraagbaarheidsperiode alle nodige elementen voor de
productie van de informatica en alle documenten die toebehoren
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aan de FOD Financiën terug te bezorgen aan de FOD Financiën. De
methodes en de procedures die tijdens de prestaties worden
ingevoerd, zijn eigendom van de FOD Financiën.
Daarom zal de opdrachtnemer, bij verbreking, aan de FOD Financiën
een overgangsplan voorleggen dat uitvoerig de bepalingen en
voorwaarden weergeeft in verband met de taken die dienen te
gebeuren om de informatie te verstrekken die nodig is om de
overgang te garanderen, met daarbij een tijdsschema van die taken.
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om dit overgangsplan te laten
opstellen door medewerkers die deel uitmaken van het team dat met
deze overeenkomst is belast, zonder meerkosten voor de FOD
Financiën.
De FOD Financiën is de enige intellectuele eigenaar van de
oplossingen die worden ontwikkeld in het kader van dit project.
……
Deze worden aangeleverd door de administratie. Er wordt ook
Worden de functionele requirements i.v.m. de bijvoeglijke aangifte
verwezen naar de te organiseren live demo, meer specifiek het deel
aangeleverd door de administratie?
betreffende de bijvoeglijke aangifte.
Het bestek verwijst naar een site met 2 documenten van Fedict over
open standaarden. Deze documenten bevatten de aanbevelingen
van de FOD Fedict voor alle federale overheidsbesturen met het oog
op het oriënteren van hun investeringskeuzes, o.a. :
“De federale overheidsbesturen zullen bij de aanschaf van ICT
producten en diensten streven naar het vermijden van de
afhankelijkheid van een bedrijfseigen (“proprietary”) platform.”
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Kan er toegelicht worden wat voor de opdrachtgever de gangbare security “Om de afhankelijkheid van “bedrijfseigen binaire” formaten te
verminderen is het noodzakelijk om een open specificatie of (indien
standards voor gegevensuitwisseling inhouden?
beschikbaar) een open standaard als basis documentformaat te
gebruiken. XML is een erkende standaard voor de uitwisseling van
informatie tussen verschillende computersystemen.”
De veiligheidsmaatregelen hebben betrekking op :
• Het versleutelen van de verbindingen (TLS)
• De beveiliging van de documenten (versleuteling,
handtekening, …)
• De toegang tot de toepassing (authenticatie, …)

• De ambtenaren van Financiën kunnen toegang hebben tot
externe toepassingen via de voorzien beveiligde kanalen
(proxy)
• Een externe correspondent kan niet op eigen initiatief een
verbinding openen met een systeem van het intern netwerk
van Financiën.
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Een externe correspondent kan toegang hebben tot een voor het
publiek toegankelijke dienst, gesitueerd in DMZ (eventueel te
ontwikkelen dienst)
Er wordt ook verwezen naar de demo, het deel betreffende de
bijvoeglijke aangifte. Voor de berekening van de bijvoeglijke
aangifte wordt als basis de oorspronkelijke aangifte (of een vorige
Worden in het geval van een bijvoeglijke aangifte, ook de cijfers van de
bijvoeglijke aangifte) geselecteerd. De inputgegevens van die vorige
voorgaande aangiftes doorgestuurd?
aangifte worden dan automatisch opgehaald.
Bijzondere aandacht in de demo is vereist voor het deel waar de
vorige aangifte niet gekend is de toepassing.
Worden nieuwe dossiers ook nog bijgehouden in de huidige applicatie gezien
de vraag om bijvoeglijke aangiftes te voorzien dewelke enkel kan mits de Ja, deze nieuwe dossiers zullen ook nog bijgehouden worden.
gegevens van voorgaande aangiftes (berekening werd uitgevoerd door
huidige applicatie) opgeslagen zijn in de huidige applicatie.
De voorgestelde SLA is een uitgangspunt. In het bestek staat onder
de SLA-tabel duidelijk aangegeven : “De inschrijver dient in zijn
offerte een beschrijving te geven van de door hem voorgestelde SLA
De SLA opgenomen in de aanbesteding dient ons inziens verder gedetailleerd met specifieke voorstellen wat wordt verstaan onder de drie types
te worden. Wanneer er een alternatief als SLA geboden wordt, mag dit van incidenten. “ Dit wil zeggen dat het voorstel van de inschrijver
gewoon in de offering opgenomen worden?
meer gedetailleerd mag zijn maar ook moet stroken met de opzet
van de SLA-tabel in het bestek.
De SLA moet worden verzekerd van maandag tot vrijdag gedurende
een uurrooster van 7.00u tot 18.00u.
De rekenmotor Successiecalculator bevat de regelgeving mbt aangifte
nalatenschap en successierechten vanaf 2014, zoals aangegeven wenst de
AAPD deze motor te laten uitbreiden en de wetgeving van 2003-2014 te Dit traject moet in principe mee opgenomen zijn in de voorziene 6
laten implementeren. Dit zou een traject zijn dat de 6 maanden overschrijdt maanden
en als afzonderlijk traject beschouwd moeten worden. Is dit bespreekbaar
en als afzonderlijk traject?
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Indien er een installatie on site is, dan is de stabiliteit en performance van de
infrastructuur ten laste van de infrastructuurbeheerder dewelke aangesteld
is en de AAPD hierin ondersteunt.
Indien de interne toepassingen gekoppeld aan de huidige applicatie tijdens
de ontwikkeling veranderen, is een ontwikkeling in parallel starten niet
mogelijk terwijl de initiële ontwikkeling nog bezig is en/of onderhouden
dient te worden In concreto zou dit betekenen dat er opnieuw een business
en technische analyse zou moeten gebeuren. De timings en kostprijs zal hier
waarschijnlijk ook door beïnvloed worden. Gezien het een hypothese is en
geen concreet event waarvan de impact niet in kaart gebracht kan worden
op het moment van de aanbesteding, kunnen we hier enkel zeggen dat we
bereid zijn om dit dan te uit te voeren maar enkel mits een prijsherziening
indien noodzakelijk door de impact van de wijziging.

Inderdaad.

De bedoeling is om ongeacht of het om de oude of de nieuwe tool
gaat dezelfde gegevens door te sturen en te ontvangen, behoudens
er ondertussen reeds reglementaire wijzigingen zijn of gewijzigde
standpunten.

29

34

E2

De volgende vermelding komt tweemaal voor : « een door de FOD
Financiën te bepalen formaat (bijvoorbeeld XML) ». Het formaat
wordt dus niet bepaald en zal dus blijkbaar tijdens de realisatie van
het project worden vastgelegd. Het formaat xml wordt trouwens
wel vermeld maar niet opgelegd.
Kunnen we een beter inzicht krijgen op de verwachte security headers van Mits ondertekening van een vertrouwelijkheidsverklaring (zie
de XML’s?
bijlage 4 aan het bestek) en verzending ervan naar
finprocurement@minfin.fed.be
kan
de
geïnteresseerde
onderneming een kopie ontvangen van de xml-inputbestanden en outputbestanden die zullen worden gebruikt bij de
gegevensuitwisseling bij de exploitatie van de externe
berekeningstool.
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Op pagina 34 wordt er gesproken van 180 personeelsleden. Moet dit gezien
Ja.
worden als gemiddelde concurrent users?
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Op pagina 34 wordt er gesproken van 180 personeelsleden. Over hoeveel
Zie statistieken hieronder opgenomen.
dossiers/aanvragen spreken we over per dag/maand/jaar?

E1

Zie statistieken hieronder opgenomen. Op deze neergelegde
Over hoeveel “successierechten” &” rechten van overgang bij overlijden”
aangiften (oorspronkelijk/bijvoeglijk) dient minimaal één
berekeningen spreken we tot op heden die geïmplementeerd/
berekening te worden uitgevoerd. Minimaal want herberekeningen
geconfigureerd zullen moeten worden in de tool?
zijn ook mogelijk.
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In paragraaf E.2. staat geschreven: “Indien FOD Financiën daartoe beslist
dient de externe berekeningstool geïnstalleerd te worden op de
infrastructuur van FOD Financiën.” In paragraaf B.1. “Varianten zijn niet
toegelaten”.
Inderdaad.
Klopt onze redenering: “De aangeboden tool moet aangeboden worden op
een SaaS oplossing met mogelijkheid tot migratie naar de infrastructuur van
FOD Financiën.”
De antwoorden worden – als document bij de reeds gepubliceerde
opdracht- gepubliceerd op de website van de FOD Financiën,
Worden alle vragen gepubliceerd? Indien ja, waar kunnen we deze uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum voor de indiening van de
terugvinden?
offertes. te vinden via volgende link:
https://financien.belgium.be/nl/overheidsopdrachten
De Schadevergoeding in geval van het niet-respecteren van de norm zijn
deze op basis van de eenheid? Bijvoorbeeld:
Type 1 Kritiek – tijd nodig voor de bevestiging – eenheid: Uur – Norm: 8 uur De schadevergoeding is inderdaad op basis van de eenheid
na melding – 50 €
berekend. In het voorbeeld betekent dit dan 50 € per uur vertraging.
Moeten we dit lezen als 50€ per uur of als eenmalige 50€ als het zich
voordoet niet rekening houdend met hoelang het extra duurt.
De aandacht wordt gevestigd op het feit dat een inschrijver slechts
één offerte kan indienen per opdracht.
De moedervennootschap X en haar dochtervennootschap Y gaan fusioneren.
De fusie zal nog niet voltrokken zijn op het moment van indiening offerte
maar wel op het moment van eventuele uitvoering van de opdracht. Hoe
dient de offerte in een dergelijk geval ingediend te worden conform de
voorschriften en richtlijnen?
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In deze situatie lijkt de beste oplossing er in te bestaan een offerte
te laten indienen door de juridische opvolger, d.w.z. de
onderneming waarvan het ondernemingsnummer behouden blijft
na de fusie. Zoals vermeld op blz. 15 van het bestek mag de
inschrijver voor een bepaalde opdracht, de bekwaamheden van
andere entiteiten laten gelden wat ook de juridische aard is van het
Dient dit dan als een groepering aangeduid te worden op de offerte dewelke
verband dat tussen hem en deze entiteiten bestaat (een
gezamenlijk door beide vennootschappen ingediend wordt?
onderaannemer bijvoorbeeld). In dat geval moet hij aan de
Dienen beide vennootschappen afzonderlijk de offerte in te dienen?
aanbestedende overheid bewijzen dat hij voor de uitvoering van de
Indien ze als 1 opdrachtnemer handelen moeten er dan de UEA documenten
opdracht zal beschikken over de nodige middelen en dit door het
van beide ondernemingen toegevoegd?
voorleggen van de verbintenis van deze entiteiten om deze
middelen ter beschikking te stellen van de opdrachtnemer.

In dit geval dient de sectie II, C van het UEA eveneens te worden
ingevuld en moet voor elk van de betrokken entiteiten eveneens
een UEA worden ingediend.
De UEA documenten van beide ondernemingen moeten dus worden
toegevoegd.
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In D 3.2 en D 5.2 wordt de vrijgave van de borgtocht toegelicht. In deze alinea
staat vermeld dat “ de borgtocht in 1 keer zal worden vrijgegeven na de
D3.2 en D5.2 definitieve oplevering bij het einde van het contract dat op basis van dit
bestek werd afgesloten” Is de borgtocht toewijsbaar per fase zijnde de
integratiefase en maintenance fase?
In deze alinea is er sprake van ontwikkelingen. Is dit een referentie naar
software ontwikkelingen die gebeuren in het kader van de opdracht door de
opdrachtnemer of refereren deze ontwikkelingen naar de reeds bestaande
D8.2
(interne) ontwikkelingen geïmplementeerd bij de opdrachtgever? Indien dit
refereert naar de ontwikkelingen in het kader van de opdracht is dit dan
enkel en alleen van toepassing op de integratie component van de opdracht?

D10

Neen. De borgtocht zal in één keer worden vrijgegeven na de
definitieve oplevering bij het einde van het contract dat op basis van
dit bestek werd afgesloten.

Het gaat enkel om de ontwikkeling met betrekking tot de integratie
component.

Volgens D.4. Aansprakelijkheid van de dienstverlener (blz. 22)
draagt de dienstverlener de volledige aansprakelijkheid voor fouten
en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen, in het
bijzonder in de studies, de rekeningen, de plannen of in alle andere
door hem verstrekte documenten tijdens de uitvoering van de
opdracht.
De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien
tegen schadevergoedingen die deze aan derden verschuldigd is op
Is deze alinea van toepassing voor bijvoorbeeld een foutieve berekening
grond van een vertraging bij de uitvoering van de diensten of het in
waarbij de burger een vordering of schadeverhaal instelt t.a.v. de overheid
gebreke blijven van de dienstverlener.
en dit dan al deze (gerechts -en andere) kosten verhaald worden bij de
leverancier van de berekeningssoftware? Kunnen we het volledige
Op blz. 34-35 van het bestek staat onder “E.2. Werkwijze voor de
toepassingsgebied van deze clausule ontvangen?
berekening” vermeld :
o De resultaten van de berekening in rechten, boeten en intresten
per erfgenaam, worden teruggestuurd in een door de FOD
Financiën te bepalen formaat (bijvoorbeeld XML) door de
externe tool via beveiligde service naar de tool FOD Financiën
o De FOD Financiën controleert de aangeleverde gegevens via
webservice en indien deze controle positief is worden de
gegevens verder gebruikt voor de invordering van de
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C4.1.2

Wij zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht t.a.v. de klanten. Indien er een
contract bestaat vergelijkbaar met de scope van deze aanbesteding, zouden
we dit kunnen meedelen indien deze klant hiermee uitdrukkelijk instemt.
Hoe gaat de opdrachtgever met deze en eventuele andere beperkingen
buiten de wil van de opdrachtnemer om?

verschuldigde sommen (indien negatief wordt een duidelijke
foutbericht teruggestuurd)
Verder bepaalt E.3 dat de opdrachtnemer al het nodige moet
voorzien, zelfs indien dit niet expliciet in het bestek vermeld wordt,
om tot een voldoening gevend resultaat te komen en om de in het
bestek gevraagde specificaties te halen. Alles wat ondernomen
wordt om dit te verwezenlijken maakt deel uit van de opdracht en
moet door de opdrachtnemer voorzien worden. De overeenkomst
voortvloeiend uit deze opdracht is een resultaatsverbintenis.
De FOD Financiën is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van
de door haar aangeleverde gegevens. De opdrachtnemer is
verantwoordelijk voor de correcte berekening via de door hem
voorgestelde tool.
Het volgende selectiecriterium is opgenomen in het bestek:
“Een lijst van de voornaamste diensten inzake installatie/connectie
en integratie van een berekeningstool (met inbegrip van eventuele
licenties en support) bij minstens 2 bedrijven die gedurende de
afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag
en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties
waarvoor zij bestemd waren. Het totale gemiddelde jaarlijkse
bedrag van gelijkaardige diensten over die drie jaar moet ten minste
gelijk zijn aan de prijs die de inschrijver in zijn offerte vraagt voor
deze diensten, inclusief licenties en support voor 1 jaar. De diensten
worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit
afgeeft of medeondertekent of in geval van diensten voor een
privaatrechtelijke instantie, door attesten van de afnemer of, bij
ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de
dienstverlener.”
Indien eventueel de naam van het bedrijf niet mag worden
bekendgemaakt, kan verwezen worden naar de activiteitsector
waartoe het bedrijf behoort.
Verder wijs ik op de vertrouwelijkheidsplicht van de aanbestedende
overheid zoals opgenomen in artikel 13 van de Wet van 17/06/2016
inzake overheidsopdrachten.
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Algemeen

Is er al (formeel of informeel) zicht op de eventuele ontvoogding naar de
gewesten? Dit zowel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook het Nee, daarover is geen verdere info ontvangen.
Waals gewest?
Op blz. 9 van het bestek staat vermeld: “De inschrijver duidt in zijn
offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of
betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet
mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid.”
Verder wijs ik op de vertrouwelijkheidsplicht van de aanbestedende
overheid zoals opgenomen in artikel 13 van de Wet van 17/06/2016
inzake overheidsopdrachten:
“ § 2. Onverminderd de verplichtingen inzake de bekendmaking van
gegunde overheidsopdrachten en de informatieverstrekking aan
kandidaten, deelnemers en inschrijvers, maakt de aanbesteder de
informatie die hem door een ondernemer als vertrouwelijk is
Is de opdrachtgever bereid om een wederzijdse NDA te onderschrijven voor verstrekt, met inbegrip van eventuele fabrieks- of bedrijfsgeheimen
het waarborgen van de confidentialiteit?
en de vertrouwelijke aspecten van de offerte, niet bekend.
Hetzelfde geldt voor elke persoon die in het kader van zijn functie of
van de hem toevertrouwde opdrachten, kennis heeft van dergelijke
vertrouwelijke informatie.”
In dit opzicht is de opdrachtgever dan ook bereid een NDA te
onderschrijven.
In de gemotiveerde beslissing tot gunning van de opdracht dient de
aanbestedende overheid wel de motivering op te nemen waarom
de ene offerte beter is dan de andere en zal het dus noodzakelijk zijn
elementen uit de offertes aan te halen met het oog op die
motivering.
In het onderdeel D.8.1. Vertrouwelijkheid en bijzondere
verbintenissen betreffende verkregen informatie (blz. 28) staat
vermeld:
“Alle resultaten en verslagen die worden opgesteld door de
Op welke wijze kan de opdrachtnemer tijdens de overeenkomst publiek
opdrachtnemer tijdens de uitvoering van deze opdracht, zijn
communiceren dat er een samenwerking is?
eigendom van de aanbestedende overheid en mogen niet worden
gepubliceerd of meegedeeld aan derden, behoudens de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbestedende
overheid.”
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D2.5

Algemeen

Wie beslist welke optie van de 3 er gekozen wordt?

In het geval van nieuwe standpunten en wetswijzigingen is het mogelijk dat
de opdrachtnemer bijkomende info nodig heeft voor het implementeren van
de juiste rekenregels/logica. Het is daarom belangrijk dat de opdrachtnemer
in eerste lijn en binnen een afgesproken periode kan afstemmen met
bevoegde
personen
van
de
opdrachtgever.
Binnen
welke
antwoordtermijnen kan de opdrachtgever zich binden om de
opdrachtnemer deskundig hierin bij te staan (SLA).

Tijdens de kick-offmeeting (zie D.6.1.2. Opstartvergadering of kickoffmeeting op blz. 24) kan eventueel worden bepaald op welke wijze
de opdrachtnemer deze opdracht publiek mag vermelden.
Overeenkomstig artikel 38/11 van het koninklijk besluit van 14
januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, voorzien de opdrachtdocumenten in
een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, waarin de
modaliteiten voor de herziening van de voorwaarden van de
opdracht worden bepaald wanneer de aanbesteder of de
opdrachtnemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of
welke feiten ook die ten laste van de andere partij kunnen
worden gelegd, een vertraging of een nadeel heeft geleden.
De in het eerste lid bedoelde herziening kan bestaan uit één of
meerdere van volgende maatregelen:
1° de aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de
verlenging of de inkorting van de uitvoeringstermijnen;
2° een schadevergoeding;
3° een verbreking van de opdracht.
Indien de opdrachtdocumenten geen herzieningsclausule
bevatten als bedoeld in het eerste lid, wordt de regeling vervat in
tweede lid geacht van rechtswege van toepassing te zijn.
De indieningsvoorwaarden met betrekking tot een dergelijke
herziening zijn bepaald in de artikelen 38/14 tot 38/16 van
hetzelfde KB.
De gevalideerde circulaires met de standpunten van de
Administratie zijn beschikbaar op het internet via Fisconet. Indien
nog geen circulaire beschikbaar is, dient de ontwikkelaar contact te
nemen met het projectteam van de opdrachtgever, die ten
spoedigste (binnen de 3 werkdagen) de interne en transversale
juridische diensten hierover zal contacteren en vragen of een
standpunt ter zake reeds mogelijk is. SLA kunnen afgesproken
worden voor deze contactnames. Dit is evenwel geen SLA voor het
standpunt of de circulaire zelf.

2015

2016

2017

aantal neergelegde erfenisaangiften
oorspronkelijke neergelegd
onbelaste oorspronkelijke neergelegd

46010
32131
4817

45457
31227
4917

45735
31736
4822

belaste oorspronkelijke neergelegd
bijvoeglijke neergelegd

27314
13879

26310
14230

26914
13999

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest

statistiek genomen op 15/11/2018 om 17:15u

OPMERKING:
De uiterste datum voor de indiening van de offertes is met een week uitgesteld tot 10/12/2018 om 10u.

