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Inleiding   

Cap Digital is de competitiviteits- en digitaliseringspool. In die hoedanigheid wil de vereniging van 
de Regio Île-de-France, zowel vanuit economisch als strategisch oogpunt, tot een Europese 
referentie op het vlak van digitale technologie maken. Haar missie bestaat erin bij te dragen aan het 
concurrentievermogen en de zichtbaarheid van haar leden op nationaal en internationaal niveau, 
en aan de aantrekkelijkheid van de regio, door te steunen op netwerken en gebruik te maken van 
hefbomen, zijnde onderzoek, innovatie, ontwikkeling van competenties, digitalisering van 
ondernemingen en markten, ondersteuning van de groei van KMO’s en van de samenwerking 
tussen KMO’s, key accounts, laboratoria en financiers. 

Cap Digital werd door de ‘Services Pilotes de l’Etat’ geselecteerd in het kader van de oproep "Big 
Data Challenges" met betrekking tot het Programme des Investissements d’Avenir (PIA) om een 
experimentele tool te beheren die grote ondernemingen en overheidsinstellingen de mogelijkheid 
biedt start-ups en kmo’s te beheren die in staat zijn in te spelen op hun problemen en uitdagingen 
door het ontwikkelen van oplossingen op basis van de exploitatie van hun gegevens. Dankzij deze 
tool kunnen Franse start-ups en KMO’s die werkzaam zijn in de digitale sector financiële steun 
krijgen die wordt toegekend door de Staat en wordt beheerd door Bpifrance.  

hub.brussels is het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven. Het 
Agentschap, ontstaan uit de fusie tussen Atrium, Brussel Invest & Export en Impulse, ondersteunt 
en ziet toe op de ontwikkeling en de internationalisering van Brusselse ondernemingen en 
handelszaken en het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Brussel. 

Het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven biedt start-ups en scale-ups 
in Brussel en daarbuiten gratis oplossingen en adviezen, maar ook diensten voor 
bedrijfsstrategieën, -financiering, -clustering en -internationalisering. Van concept tot oprichting 
begeleiden de teams van het agentschap de reflectie en de ontwikkeling van de Brusselse 
ondernemingen, en vergemakkelijken ze de formaliteiten. Ze bieden ook ondersteuning aan de 
ondernemingen die hun activiteiten buiten de grenzen van het Gewest/het land willen verruimen en 
stimuleren buitenlandse investeringen in Brussel. 

Met gerichte projecten en acties start hub.brussels nieuwe dynamische ontwikkelingen in het 
Brusselse ecosysteem door spelers uit de publieke en private economische wereld samen te 
brengen om bestaande banden te versterken en nieuwe kansen te creëren. 

Dankzij zijn specialistische kennis van het Brussels economisch ecosysteem kan het Agentschap 
bij de Regering de rol vervullen van initiatiefnemer. Op basis van statistische en praktische 
terreinindicatoren kan het Agentschap een geïnformeerde en informerende monitoring uitvoeren 
van de sector en het grondgebied, en zodoende de acties van het Gewest evalueren. 

Het Agentschap is de sponsor van het initiatief met betrekking tot de oproep voor dienstverleners 
die in staat zijn start-ups en KMO’s (of daarmee gelijkgestelde entiteiten) te mobiliseren in het kader 
van een proces van collectieve intelligentie en open innovatie. 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

"De sponsor” betekent het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven die 
de use case van de Challenge heeft vastgesteld en aan de Beheerder het beheer en de sturing 
van de Challenge toevertrouwt. 
 
"De Beheerder" betekent de vereniging Cap Digital die door de Sponsor het beheer krijgt 
toevertrouwd van de tool die de Laureaten van de Challenge de kans biedt te genieten van de 
financiële steun die door de Staat wordt toegekend en door Bpifrance voor de Franse laureaten 
wordt beheerd, en die door hub.brussels voor de andere laureaten wordt toegekend volgens de 
specifieke envelop.   
 
"De Kandidaat" betekent de onderneming (natuurlijke of rechtspersoon) die aan de Challenge 
deelneemt.  
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De Challenge staat open voor een individuele onderneming of een consortium dat ten minste uit 
een KMO/ZKO bestaat in de zin van dit Reglement. 
De kandidaten beantwoorden aan verschillende financieringsmodaliteiten naargelang het om 
Franse of niet-Franse kandidaten gaat (cf. artikel 7). 
 
"Challenge" betekent het proces van collectieve intelligentie erop gericht structuren te mobiliseren 
voor de ontwikkeling van prototypen van innovatieve oplossingen voor het tellen van 
voetgangersstromen. De Challenge maakt het mogelijk om onder de Kandidaten een panel van 
ondernemingen te selecteren die aan de selectiecriteria voldoen en bereid zijn de bij de 
kandidaatstelling ingediende Proof of Concept te realiseren.  
 
"Resultaat" betekent de door de Kandidaat voorgestelde aanbevelingen en adviezen en de door 
de Sponsor overgebrachte bijhorende expertise. 
 
“Laureaten” betekent de Kandidaten die, na de preselectiefase, geselecteerd worden om in het 
kader van de Challenge deel te nemen aan de realisatie van een Proof of Concept. 
 
“Partij” betekent de Sponsor of de Beheerder. 
 
“Partijen” betekent de Sponsor en de Beheerder. 

ARTIKEL 2 - VOORWERP VAN HET REGLEMENT 

Dit reglement (hierna "het Reglement") bepaalt de voorwaarden en regels met betrekking tot de 
deelname aan de Challenge, met name voor de kandidaten die een Proof of Concept ontwikkelen, 
hierna POC genoemd, in het kader van de realisatiefase, en voor de Franse kandidaten die een 
financiering van de Staat en voor de niet-Franse kandidaten die een financiering van hub.brussels 
(hierna "Financiering" genoemd) wensen aan te vragen voor de realisatie van deze werken.  

De Kandidaat erkent dat hij in kennis gesteld werd en aanvaardt dat de voorgestelde Challenge een 
beroep doet op zijn scherpzinnigheid, vaardigheid en vindingrijkheid in het kader van proeven met 
een significante moeilijkheidsgraad. De Challenge berust in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, op 
toeval of geluk en kan dus niet geïnterpreteerd worden als zou ze op een loterij lijken. 

ARTIKEL 3 - DOELSTELLINGEN VAN DE CHALLENGE 

Dagelijks bezoeken meerdere honderden duizenden klanten de handelswijken van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Met hoeveel zijn ze? Hoe zijn ze verspreid over de belangrijkste 
handelscentra? Hoe is het bezoek aan de handelswijken de voorbije vijf jaar geëvolueerd? Om daar 
achter te komen, voert hub.brussels jaarlijkse metingen van voetgangersstromen uit, d.i. een telling 
van het aantal klanten dat de verschillende handelszones en handelswijken van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest doorkruist. Die tellingen worden manueel uitgevoerd door zijn personeel en 
in zijn databank geïmplementeerd.  

Deze tellingen maken het mogelijk om de omvang van de doorgang in de onderzochte straten te 
evalueren, maar ook om te bepalen of deze doorgang constant is naargelang de dag van de week 
en het tijdstip van de dag. Ze verfijnen de kennis van hub.brussels en verbeteren de evaluatie van 
de commerciële vitaliteit van een straat en van de aantrekkelijkheid en de werking ervan.  

Hoewel deze methode veel voordelen biedt (grote hoeveelheden verzamelde gegevens, hoge 
precisie, flexibiliteit en mobiliteit, gemakkelijk te herhalen op andere tijdstippen en locaties, lage 
kosten voor installatie/voorbereiding/uitrusting), is ze ook beperkt. Hieronder vermelden we vooral 
de lage ruimtelijke en temporele dekking van de gegevens. Als oplossing hiervoor wil hub.brussels 
een beroep doen op een tool die constant de drukte in de Brusselse winkelstraten evalueert, maar 
die ook de vergaarde informatie over klanten verfijnt (blijven ze lang in een gebied? Komen ze vaak? 
Oefenen sommige onderzoekszones een grotere aantrekkingskracht uit dan andere? enz.) 
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ARTIKEL 4 - PRINCIPE VAN DE CHALLENGE 

Een in 2018 uitgevoerde benchmark heeft een reeks bestaande tools voor het tellen van 
voetgangersstromen geïdentificeerd. Na analyse en vergelijking bleek dat elke tool zijn beperkingen 
en voordelen had, inherent aan de gebruikte technologie en de configuratie van de telplaatsen. 
Aangezien het Brusselse grondgebied bijzonder kosmopolitisch en heterogeen is, wil het 
Agentschap wil in verschillende handelswijken van het Brussels Gewest gedurende drie tot zes 
maanden een aantal vernieuwende tools testen en evalueren die de voetgangersstromen kunnen 
tellen en die zowel kleine als grote stromen kunnen meten, verwerken, analyseren en modelleren.  

In het kader van de Challenge, die door de Partijen wordt georganiseerd, zullen de Kandidaten dus 
prototypes moeten realiseren bestaande in “innoverende oplossingen voor het tellen van 
voetgangersstromen en het analyseren van het gedrag van deze voetgangers, die in situ getest en 
geëvalueerd dienen te worden. Het doel van deze challenge is een technologiebouwsteen te 
ontwikkelen, die geïntegreerd zal worden in een datavisualisatieplatform van hub.brussels en die 
het mogelijk maakt grafieken en kaarten (eigendom van hub.brussels) op te roepen, om op die 
manier relevante gegevens en analyses te verstrekken en de ontwikkeling van de economische 
activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te stimuleren”.   

De deliverables moeten absoluut beantwoorden aan de problematiek en de regels van de Challenge 
die in dit reglement beschreven worden. 

ARTIKEL 5 - MODALITEITEN IN VERBAND MET DE DEELNAME AAN DE CHALLENGE 

De inschrijving voor en de deelname aan de Challenge zijn gratis en toegankelijk via de site poc&go. 
De kandidaatstelling gebeurt in het Frans of het Nederlands naar keuze van de Kandidaat. De 
Kandidaat verbindt zich ertoe een contactpersoon aan te wijzen die één van zijn beide talen 
beheerst. 

Personeelsleden van de Partijen of ondernemingen die betrokken zijn bij de voorbereiding en/of 
promotie ervan en hun gezinsleden mogen niet deelnemen aan de Challenge. 

Per Kandidaat is slechts één deelname aan de Challenge toegestaan. 

ARTIKEL 6 - VERLOOP VAN DE CHALLENGE 

Fase 1: preselectie van de kandidaten 

Maandag 1 april  
 
Dinsdag 2 april 2019 - in Parijs 

  
  
Dinsdag 9 april 2019 - in 
Brussel 

Officiële lancering van de Challenge  
 
Lanceringsevenement van de challenge in Parijs in de gebouwen 
van Cap Digital en opening van het inschrijvingsplatform 
  
Evenement voor de presentatie van de challenge in Brussels 

Vrijdag 3 mei 2019 uur 's 
middags  

Uiterste datum voor de indiening van de kandidaatstellingsdossiers 

Vrijdag 3 mei                                        
- maandag 20 mei 2019  
 
Maandag 20 mei 2019 
namiddag 
 
Woensdag 22 mei 2019 

Analyse van de kandidaatstellingsdossiers 
 
 
Intern selectiecomité 
 
 
Antwoord aan de kandidaten over hun al dan niet geselecteerd-zijn 
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Maandag 27 mei 2019 in 
Brussel 
 
Dinsdag 28 mei 2019 in Parijs  

Twee workshops met de geselecteerde kandidaten en het team van 
hub.brussels om hun voorstel te verfijnen 

Dinsdag 4 juni 2019 in Brussel Audities van de geselecteerde kandidaten: final pitch voor de jury 

Woensdag 5 juni 2019 Bekendmaking van de door de jury voor fase 2 gekozen Laureaten 

Fase 2: realisatie van de prototypen 

Woensdag 12 juni 2019 Begin van de realisatiefase: voorbereidende vergadering in verband 
met de POC’s 

Vrijdag 12 juli 2019 
(Min. 1 maand voorber. 
installaties) 

Maandelijkse telefonische opvolging van de voorbereiding van de 
POC’s (fysieke installaties) 

Donderdag 12 september 2019 Maandelijkse telefonische opvolging van de POC’s  

Vrijdag 11 oktober 2019 Maandelijkse telefonische opvolging van de POC’s  

Dinsdag 12 november 2019 Maandelijkse telefonische opvolging van de POC’s   

Dinsdag 3 december 2019 Indiening van de tussentijdse deliverables  

Donderdag 12 december 2019 
- in Brussel 

Indiening van de definitieve deliverables en definitieve presentatie 
van de POC’s 

Vrijdag 13 december 2019 Bekendmaking van de winnaar van de challenge 

 

6.1. De Challenge loopt van 1 april tot 13 december 2019. 

6.2. Elke in het kader van het Reglement vastgestelde datum wordt begrepen zoals uitgedrukt door 
de tijdzone van Parijs. 

6.3. Aan de Kandidaat wordt geen enkele verlenging of afwijking van deze duur verleend, om welke 
reden dan ook. 

6.4. De partijen behouden zich het recht voor om, gedurende een redelijke termijn die aan de 
Kandidaten meegedeeld zal worden, de duur van de Challenge te wijzigen als de operationele 
vereisten dit nodig maken. 

6.5. De Challenge wordt georganiseerd in twee (2) fasen, elk bestaande uit twee (2) stappen. 
 

Fase 1: preselectie van de kandidaten 

 

6.6. Fase 1: preselectie van de kandidaten 

De preselectiefase loopt van 1 april tot 5 juni 2019. 

 Stap 1 (van 1 april tot 3 mei): de Kandidaten werken hun kandidaatstellingsdossier uit en 
dienen het uiterlijk op 3 mei 2019, ‘s middags, in.  

o Lanceringsevenement voor de Challenge in Parijs: informatiesessie in de gebouwen 
van Cap Digital 

o Evenement voor de presentatie van de challenge in Brussel: informatiesessie in de 
gebouwen van hub.brussels.  

 Stap 2 (van 3 mei tot 22 mei): het Selectiecomité analyseert de ontvangen 
kandidaatstellingsdossiers in het licht van de rangschikkingscriteria zoals vastgesteld in artikel 
9 van dit reglement.  
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 Stap 3 (van 22 mei tot 5 juni): De Kandidaten die de dossiers hebben ingediend die het meest 
relevant worden geacht, zullen door het Selectiecomité uitgenodigd worden om deel te nemen 
aan een workshop. De workshops worden tijdens een hele dag georganiseerd in 
opeenvolgende  individuele sessies opdat de Kandidaten, na gesprekken met het team van 
hub.brussels en Cap Digital, hun voorstellen zouden kunnen verfijnen. Zij worden gehouden op 
27 mei in Brussel (hub.brussels) voor niet-Franse kandidaten en op 28 mei in Parijs (Cap Digital) 
voor Franse kandidaten. De workshops zullen tot doel hebben een aantal onzekerheden weg 
te nemen na het lezen van de aanvraagdossiers. De meest irrelevante dossiers kunnen dan 
voor de juryhoorzittingen worden afgewezen. Het Selectiecomité zal aan de juryleden een nota 
verstrekken met de eventuele te verfijnen punten/kanttekeningen/twijfels/voordelen 
/beperkingen van elke voorgestelde oplossing (voortgang sinds de workshops ...) om de jury te 
helpen bij haar keuze. 
De audities van de voltooide projecten vinden op 4 juni 2019 plaats voor de eindjury in de 
gebouwen van de Sponsor. 

Aan het einde van de eerste fase selecteert de Jury de geselecteerde winnaars om deel te nemen 
aan fase 2 van de Challenge. Voor de Franse kandidaten is de selectie van de laureaten 
onderworpen aan de goedkeuring van de ‘Service Pilote de l’Etat’ die als enige bevoegd is om zijn 
definitief akkoord over de selectie te geven. Voor de andere kandidaten is de selectie van de 
Laureaten uitsluitend onderworpen aan de definitieve goedkeuring van de Sponsor. 

De Beheerder deelt uiterlijk op 5 juni 2019 aan alle Kandidaten van de groep de resultaten van de 
selectie via e-mail mee op het tijdens de inschrijving meegedeelde adres. 

Fase 2: realisatie van de prototypen 

6.7. Alleen de Laureaten kunnen deelnemen aan de fase van de prototypen. 

6.8. De realisatiefase loopt van 12 juni tot 13 december 2019: 

 Stap 1 (van 12 juni tot 11 december 2019): elke Laureaat ontwikkelt en test in situ in Brussel 
het prototype dat hij voorstelt. 

 Stap 2 (3 en 12 december 2019): elke Laureaat dient een eerste versie van de deliverables bij 
de Partijen in met het oog op een analyse en eventuele aanpassingen (3 december). Elke 
Laureaat dient alle definitieve deliverables en het prototype dat hij voorstelt in (op 12 
december). 

Op 12 december wordt in de gebouwen van de Sponsor een laatste vergadering gehouden voor de 
presentatie van de werken die tijdens fase 2 van de Challenge gerealiseerd werden. Tijdens deze 
vergadering evalueren de vertegenwoordigers van de Partijen de prototypen van de Laureaten 
volgens de rangschikkingscriteria zoals vastgesteld in artikel 9 van dit reglement. Hiertoe steunen 
ze op de presentatie die door de Laureaat tijdens de sessie werd gegeven en op de test van het 
geleverde prototype.  

Na overleg maakt de Sponsor uiterlijk op 13 december de eindrangschikking van de Challenge 
bekend. 

 Het totale aantal Laureaten voor de Financiering is beperkt tot drie (3). 

ARTIKEL 7 – FINANCIERING VAN DE LAUREATEN  

7.1 Selectiecriteria  

7.1.1 Franse kandidaten 

De subsidiëring door de Franse staat is uitsluitend voorbehouden aan elke onderneming die het 
bewijs levert dat ze aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet: 

 een onderneming zijn die ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister; 

 een KMO zijn1 in de zin van artikel 3 van decreet N 2008-1354 van 18 december 2008. 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=en&item_id=8274 
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De Kandidaat moet op het moment van zijn inschrijving bevestigen dat hij voldoet aan de 
bovengenoemde voorwaarden. Wat dit betreft moet hij een uittreksel K bis van minder dan drie 
maanden indienen ten bewijze van zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de kandidaat-
onderneming. 

Kandidaten die op het ogenblik van hun inschrijving en op ieder ogenblik tijdens de duur van de 
Challenge niet voldoen aan de voorwaarden van dit Artikel zullen van rechtswege en zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gediskwalificeerd voor de Challenge en kunnen geen subsidie 
ontvangen zoals vastgesteld in Artikel 6 hieronder. In het geval dat een subsidie toegekend zou zijn 
aan een Kandidaat die tijdens de inschrijving of tijdens de periode van de Challenge niet voldoet 
aan de voorwaarden voor deelname, moet deze Kandidaat de volledige subsidie terugbetalen aan 
de Beheerder. 

7.1.2 Niet-Franse kandidaten   

De Challenge staat open voor:  
(i) elke Kandidaat;  

(ii) die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen over een ondernemingsnummer beschikt dat op 
de dag van zijn deelname geldig is; 

(iii) die het kandidaatstellingsdossier op de site www.poc-and-go.com behoorlijk ingevuld en 
ondertekend heeft. 

7.2 Financieringsmodaliteiten 

7.2.1  Franse kandidaten 

De Laureaat van de Challenge kan een financiering door de Staat vragen voor de realisatie van de 
ontwikkelingswerken die nodig zijn voor de realisatie van deze fase.  

De financiering door de Staat is afkomstig van het Programme des Investissement d’Avenir en is 
begrensd tot € 60.000 voor de Challenge. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal geslaagde 
kandidaten. 

De in aanmerking komende uitgaven van het project kunnen door financieringen ondersteund 
worden tegen een percentage van 45% voor kleine ondernemingen en 35% voor middelgrote 
ondernemingen. In aanmerking komende uitgaven zijn: 

 de kosten van het voor het project ingeschakelde personeel; 

 forfaitaire kosten evenredig aan de personeelskosten. 
 

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet de Laureaat over de financiële draagkracht 
beschikken om, met betrekking tot de werken die hij voornemens is uit te voeren, het deel van de 
kosten te dragen dat te zijnen laste blijft na aftrek van de steun en, in voorkomend geval, van de 
bijdrage van de Sponsor. 

Opdat de uitgaven in aanmerking zouden komen, moeten de ontwerpwerkzaamheden in Frankrijk 
worden uitgevoerd. 

Om hiervan te profiteren, moet aan het begin van de tweede fase van de Challenge een 
overeenkomst worden ondertekend tussen elke Kandidaat en Bpifrance, waarbij laatstgenoemde in 
zijn naam en voor rekening van de Staat handelt. 

De prijs is niet cumuleerbaar.  

7.2.1.1. Elke toekenning van een subsidie aan het einde van de Challenge is afhankelijk van, en 
vindt alleen plaats, onder voorbehoud van: 

 de volledige naleving van de bepalingen van dit Reglement; 

 de overlegging door elke Laureaat van bewijsstukken waaruit blijkt dat zijn onderneming voldoet 
aan de criteria van artikel 5; 

 de indiening van een document waarin de uitgevoerde werkzaamheden worden beschreven en 
de resultaten worden gepresenteerd van de ontwikkelingen die in fase 2 werden gerealiseerd. 

http://www.poc-and-go.com/
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Dit rapport wordt vervolgens door de Beheerder aan Bpifrance verstrekt, die de toekenning van 
de subsidie zal valideren. 

 
7.2.1.2. Elke Kandidaat erkent en stemt ermee in dat de Subsidies geen aanleiding kunnen geven 
tot enigerlei betwisting door de Kandidaten, tot een verzoek om uitbetaling van hun tegenwaarde in 
geld of tot een vervanging of uitwisseling ervan voor een andere subsidie voor welk doel dan ook. 
De subsidies zijn niet overdraagbaar en de Kandidaten worden erop gewezen dat de verkoop of 
uitwisseling van subsidies verboden is. 

7.2.1.3. Elke Kandidaat erkent en stemt ermee in dat de Partijen alleen verplicht zijn om de 
toegekende subsidies aan de Kandidaten ter beschikking te stellen. Bijgevolg blijven alle 
bijkomende kosten die verband houden met deze subsidies of alle algemene kosten die verband 
houden met het in bezit nemen van deze subsidies ten laste van de Kandidaten, tenzij anders 
bepaald in het Reglement. Er is geen enkele tenlasteneming of vergoeding verschuldigd met 
betrekking tot de aanwending of de terbeschikkingstelling van de subsidie. 

7.2.2 Niet-Franse kandidaten  

De financiering komt van de Sponsor en is begrensd tot 30.000 € inclusief alle belastingen. Dit 
bedrag zal gedeeld worden door het aantal geselecteerde kandidaten. 

De financiering wordt berekend op basis van de totale in aanmerking komende uitgaven en 
begrensd tegen een percentage van 45% voor elke Kandidaat. Om hiervan te profiteren, moet aan 
het begin van de tweede fase van de Challenge een overeenkomst worden ondertekend tussen 
elke Kandidaat en de Sponsor. 

Deze in aanmerking komende uitgaven omvatten: 

 de kosten van het personeel dat wordt ingeschakeld voor de ontwikkeling van het prototype (op 
basis van de loonfiche(s) van het ter beschikking gestelde personeel, van eventuele 
onderaannemingscontracten voor externe personeel ...); 

 werkings-/investeringskosten in verband met de ontwikkeling van het prototype (apparatuur, 
transportkosten, aankoop van licenties ...) met uitsluiting van de kosten voor vergaderingen, 
catering, kantooruitrustingen of alle andere elementen die in het kader van de ontwikkeling van 
het prototype niet relevant worden geacht. 

 
Deze in aanmerking komende uitgaven moeten opgenomen worden in een lijst met vermelding van 
de naam van de leverancier, de datum, het bedrag excl. btw en het bedrag incl. btw indien deze 
verschuldigd is. De lijst moet eindigen met een totaalbedrag. Hij moet ook worden gedateerd en 
ondertekend door een persoon die bevoegd is om de Kandidaat te verbinden. De Sponsor moet 
deze lijst, de naar behoren ingevulde en regelmatig opgestelde bewijsstukken (factuur, 
onderaannemershonoraria, loonfiches ...) en de bewijzen van betaling uiterlijk op 12/12/2019 
ontvangen. Deze bewijsstukken moeten heel of een deel van de periode bestrijken van 05/06/2019 
tot 12/12/2019 (waarbij de datum van de factuur/het bewijsstuk als bewijs geldt). Wordt een inbreuk 
vastgesteld, dan weigert de Sponsor het bewijsstuk en verwijdert hij dit uit de afrekening. 

Na ontvangst en verificatie door de Sponsor wordt de betaling uitgevoerd binnen een termijn van 
30 kalenderdagen vanaf de 1e dag van de maand na de ontvangst en de verificatie van het dossier 
in kwestie.  

7.2.2.1. Elke toekenning van een financiering aan het einde van de Challenge is afhankelijk van, en 
vindt alleen plaats, onder voorbehoud van: 

 de volledige naleving van de bepalingen van dit Reglement; 

 de overlegging door elke Laureaat van bewijsstukken waaruit blijkt dat zijn onderneming voldoet 
aan de criteria van artikel 5; 

 de indiening van alle in de kandidaatstellingsdossiers beschreven en door de Partijen 
gevalideerde deliverables. 
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7.2.2.2. Elke Kandidaat erkent en stemt ermee in dat de financieringen geen aanleiding kunnen 
geven tot enigerlei betwisting door de Kandidaten. De financieringen zijn niet overdraagbaar en de 
Kandidaten worden erop gewezen dat de verkoop of uitwisseling van financieringen verboden is. 

7.2.2.3. Elke Kandidaat erkent en stemt ermee in dat de Partijen alleen verplicht zijn om de 
toegekende financieringen aan de Kandidaten ter beschikking te stellen. Bijgevolg blijven alle 
bijkomende kosten die verband houden met deze financieringen of alle algemene kosten die 
verband houden met het in bezit nemen van deze financieringen ten laste van de Kandidaten, tenzij 
anders bepaald in het Reglement. Er is geen enkele tenlasteneming of vergoeding verschuldigd 
met betrekking tot de aanwending of de terbeschikkingstelling van de financiering. 

7.2.2.4. Hoewel de wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing is op de in aanmerking 
komende Kandidaat, wil de Sponsor de zekerheid hebben dat de uitgaven verbonden met het 
project, en waarvoor een financiering wordt gevraagd, in de lijn liggen van de marktprijzen. Die norm 
heeft tot doel de (zeldzame) gevallen van collusie te voorkomen waarbij kopers en leveranciers een 
afspraak maken over verhoogde prijzen voor goederen en diensten die gedekt worden door 
overheidsfinanciering. Wanneer de Kandidaat een beroep doet op een externe dienstverlener dan 
moet, voor zover mogelijk, een passende oproep tot mededinging gedaan worden. De Kandidaat 
verbindt zich ertoe om, op eerste verzoek van de Partijen, alle relevante documentatie te 
verstrekken. 

7.2.2.5. Alle uitgaven die niet in overeenstemming zijn met dit Reglement en met de regelgevingen 
zullen uit de in aanmerking komende uitgaven worden verwijderd.  

7.2.2.6. De toekenning van deze financiering impliceert voor de Kandidaat de aanvaarding van 
controles, op basis van documenten en ter plaatse, om te controleren of de financiering 
daadwerkelijk besteed werd aan de realisatie van het prototype. Deze controles worden uitgevoerd 
door de Partijen. 

ARTIKEL 8 - DELIVERABLES 

De Kandidaten dienen, met inachtneming van de in Artikel 6 vastgestelde planning, de gevraagde 
Deliverables in. 

Fase 1 - Selectie 

Aan het einde van Fase 1 - Selectie moeten de Kandidaten de volgende deliverables indienen: 

 een kandidaatstellingsdossier waarvan het model beschikbaar is op de site van de 
Beheerder: www.poc-and-go.com. Indien de site niet toegankelijk is, en uitsluitend in dat 
geval, dan kan de inschrijving per e-mail worden verstuurd naar pocandgo@capdigital.com 

 een kopie van een uittreksel K bis van minder dan drie (3) maanden. 

 Het ondertekende reglement en de persoonlijke vertrouwelijkheidsovereenkomst (cf. bijlage 
1), ingevuld en ondertekend door iedere persoon die aan de Challenge dient deel te nemen. 

Het dossier kan zinvol worden aangevuld met elk ander stuk dat de kandidaat wenselijk acht of dat 
de jury kan vragen. 

Fase 2 - Realisatie van de prototypen 

Aan het einde van Fase 2 - Realisatie van de prototypes moeten de Laureaten de volgende 
deliverables indienen: 

 Tijdens de realisatiefase ontwikkeld prototype; 

 Technische documentatie van het prototype (omgeving, systeem: zie wat een prototype voor 
gebruik inhoudt zonder afhankelijk te zijn van de persoon die het heeft ontworpen); 

 Gebruikershandleiding van het prototype; 

 Document dat de tijdens fase 2 uitgevoerde werken beschrijft; 

 De tijdens de testfase verzamelde resultaten; 

http://www.poc-and-go.com/
mailto:pocandgo@capdigital.com
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 De ondertekende overeenkomst; 

 De ondertekende aangiften van schuldvordering; 

 De gedateerde en ondertekende lijst met in aanmerking komende uitgaven; 

 Alle bewijsstukken en de betalingsbewijzen met betrekking daartoe.  

De verwachte verplichte gegevensresultaten moeten gestructureerd worden met het oog op de 
integratie ervan in analytics.brussels en het datavisualisatieplatform van hub.brussels voor het 
oproepen van grafieken en kaarten die gegenereerd worden met de software Tableau. Om deze 
integratie te bevorderen, moeten de gegevens worden verzonden naar één van de bestaande 
buckets die het datawarehouse van het platform voeden via een push-API en een ETL. 
 
De bucket waarnaar de gegevens verzonden dienen te worden, leest googlesheets. Daarom 
moeten de gegevens zodanig zijn gestructureerd dat ze beantwoorden aan de beperkingen van dit 
type bestand. Bovendien moeten zij ook een structuur voorstellen die zorgt voor de visualisatie 
ervan via een gering aantal bewerkingen in de software Tableau. 
 
Met de verzamelde gegevens wil hub.brussels specifiek voor het project op zijn platform een 
dashboard creëren en aanbieden en de volgende resultaten presenteren: 

 een continue evaluatie van de drukte in de straten waarbij de informatie wordt verzameld, om zo 
het aantal passanten op een bepaald moment of tijdens een bepaalde periode (maand, week, dag, 
uur en minuut) te kunnen ramen; 

 een evaluatie van het profiel van de passanten (Hoe lang blijven ze in het geëvalueerde gebied? 
Komen ze vaak? Gaat het vooral om bewoners van de wijk of veeleer om werknemers, toeristen, 
enz.? Bezoeken ze verschillende geëvalueerde gebieden?) ; 

 een warmtekaart met de meest bezochte ruimten/parcours in het geëvalueerde gebied op een 
bepaald tijdstip en gedurende een bepaalde periode; 

 … 

Elk initiatief dat erop gericht is het project te illustreren, zal worden gewaardeerd. Aanvullende 
documenten kunnen integraal deel uitmaken van de definitieve Deliverables. 

Indien ten minste één van de Partijen de Deliverable moeilijk of onmogelijk kan lezen, dan is het 
aan de desbetreffende Laureaat om dit op te lossen vóór de einddatum voor de indiening van de 
definitieve Deliverables en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen vanaf deze datum. Na 
deze periode behouden de Partijen zich het recht voor om de desbetreffende Laureaat uit te sluiten 
uit de Challenge. 

ARTIKEL 9 - VEREISTEN EN RANGSCHIKKINGSCRITERIA 

Vereisten en rangschikkingscriteria van Fase 1 - Preselectie 

De kandidaatstellingsdossiers zullen geëvalueerd worden op basis van de volgende elementen: 

 Innovatieve technologie of dienst; 

 Origineel en innovatief karakter van het project en/of de technologie; 

 Economische haalbaarheid en potentieel van de onderneming; 

 Realisatieplan van het prototype; 

 Kwaliteit van het team; 

 Mogelijkheid tot interventie/herstelling van het prototype op locatie binnen 72 uur; 

 Duidelijkheid van het dossier. 

Om de projecten te evalueren gebruikt de jury een evaluatierooster dat bestaat uit de volgende 
criteria: 
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Criterium Weging 
Evaluatie van de oplossing  

Innovatief karakter van de oplossing 2 

Relevantie ten aanzien van de behoeften van de sponsor, op basis van de 
informatie vermeld in het kandidaatstellingsdossier  

5 

Voldoende technologische maturiteit van de technologische basis(en) waarop 
de voorgestelde oplossing is gebaseerd (reeds gerealiseerde proof of concept), 
waardoor een snelle en eenvoudige implementatie mogelijk is 

3 

Capaciteit om het experiment uit te voeren 

Menselijke en financiële middelen om het project uit te voeren 3 

Capaciteit van de projectdrager of van het consortium om te zorgen voor de 
industrialisatie van de oplossing en de doelmarkten te betreden  

Soliditeit/ontwikkelingspotentieel van de onderneming (of elke onderneming 
van de groepering): 

 Relevantie van het waardenvoorstel 
 kwaliteit van het team 
 Relevantie van het economische model en van het business plan 

(schaalbaarheid, intensiteit van de mededinging) 

5 

Strategisch karakter van het project in het ontwikkelingsplan van de 
onderneming (of het consortium) 

3 

Geschatte totale kosten van de oplossing en de vereiste apparatuur 5 

Elk criterium wordt op een schaal van 1 tot 5 op kwaliteit beoordeeld, waarbij het waarderingscijfer 
3 verboden is. 

Vereisten voor de Fase 2 -Realisatie 

Om de kwaliteit van het gerealiseerde prototype te beoordelen, gebruikt de jury een evaluatierooster 
dat bestaat uit het volgende criterium: 

Criterium Beoordelingsysteem 
Relevantie ten aanzien van de behoeften van de sponsor, op basis 
van de in fase 2 ontwikkelde demonstratiemodellen: 

Essentiële criteria 
 Verplaatsbaarheid (mobiele tools); 
 Installatiegemak; 
 Anonimisering van de gegevens; 
 Bestendigheid (vandalisme ...); 
 Beperkte kosten van de sensor/camera zodat deze ingezet kan 

worden op verschillende punten in Brussel; 
 Gedetailleerdheid van de verzamelde gegevens. 

Facultatieve criteria  
 Langetermijntellingen; 
 Heel beperkte inzet van manschappen; 
 Mogelijkheid van installatie in stadsmeubilair (discreet) of bij een 

partner-handelszaak; 
 Autonomie voor buiten (geen externe stroombron); 
 Laag energieverbruik, voor buiten; 
 Weinig gevoelig voor outdoor omstandigheden; 
 Onderscheid tussen de gebruikers (fietsers, 

voetgangers/andere). 

 
 
 
1 punt per nageleefd 
criterium voor elk van 
de 5 criteria, anders 0 
(binaire notatie) 
 
 
 
 
 
 
 
Bonus +1 per nageleefd 
criterium, anders 0 
(binaire notatie) 
 

ARTIKEL 10 - SELECTIECOMITÉ EN EINDJURY 

Het selectiecomité bestaat uit 9 leden, meer bepaald uit 6 vertegenwoordigers van de Sponsor, 
ondersteund door 3 vertegenwoordigers van de Beheerder.  



 
 

              
         Digital challenges 

 

 
 

    14 

 

 

Dit selectiecomité komt bijeen om de kandidaatstellingsdossiers te analyseren en de Kandidaten te 
ontvangen tijdens de selectieauditie.  

De eindjury bestaat uit 8 leden, meer bepaald uit 3 vertegenwoordigers van de Sponsor en 2 
vertegenwoordigers van zijn partners (Digityser en Visit.brussels), ondersteund door 3 
vertegenwoordigers van de Beheerder. Hij heeft tot taak de door de pregeselecteerde Kandidaten 
ontwikkelde en gepresenteerde prototypen te evalueren en de Laurea(a)t(en) van de Challenge aan 
te wijzen, die belast wordt/worden met het ontwikkelen van een proof of concept (fase 2). 

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOM 

Onder intellectueel eigendom wordt verstaan: alle rechten die met name voortvloeien uit 
auteursrechten, naburige rechten, bescherming van computerprogramma's, bescherming van 
databanken, merkenrecht, model- en modelrechten; octrooirecht, bescherming van 
bedrijfsgeheimen, domeinnamen en de bescherming van topografieën en halfgeleiderproducten. 

Alle plannen, tekeningen, concepten, uitvindingen, studies, prototypen of andere documenten (niet-
limitatieve opsomming) en de intellectuele eigendom die daarop van toepassing kan zijn, waarover 
de Kandidaat vóór de uitdaging beschikt (hierna de "Bestaande Kennis") blijven de volledige en 
exclusieve eigendom van deze Kandidaat.  

De Laureaat verleent de Sponsor een gratis licentie op het prototype dat in het kader van de 
Challenge wordt geleverd, inclusief op eventuele bestaande kennis die er deel van uitmaakt, 
gedurende een periode van 6 maanden na indiening van de Deliverables. 

De in de vorige alinea verleende licentie is bedoeld om de Sponsor in staat te stellen het prototype 
te testen met het oog op de mogelijke aankoop ervan. De Laureaat zal de Sponsor de nodige 
begeleiding bieden bij het uitvoeren van deze tests.  

Indien de Sponsor het prototype overneemt, dan verbindt de Laureaat zich ertoe om te goeder trouw 
en in overeenstemming met de marktnormen te onderhandelen over de voorwaarden van de 
overdracht aan de Sponsor en, in voorkomend geval, over de licentie op de bestaande Kennis die 
nodig is voor het gebruik van het prototype. 

Indien de Sponsor het prototype overneemt, dan zal de Laureaat zich onthouden van enigerlei actie, 
voorbehoud of procedure gericht tegen een procedure voor de bescherming, vrijwaring of 
verdediging van de Intellectuele Eigendom met betrekking tot het Prototype, en van elke 
medewerking aan dergelijke actie, en dan zal hij zijn volledige medewerking verlenen aan dergelijke 
procedure voor de bescherming, vrijwaring of verdediging van de Intellectuele Eigendom met 
betrekking tot het in het kader van de Challenge geleverde prototype. 

De Laureaat vrijwaart de Sponsor in elk geval voor alle rechtsmiddelen van derden met betrekking 
tot de Intellectuele Eigendom met betrekking tot het prototype. Alle kosten die daaruit voor de 
Partijen zouden voortvloeien, komen geheel voor rekening van de Leverancier. 

ARTIKEL 12 - OVERHEIDSSTEUN 

De financiering, die het voorwerp uitmaakt van dit reglement, moet verenigbaar zijn met de 
communautaire regeling inzake staatssteun. Met name indien activiteiten die in het kader van het 
project worden gepland, aangemerkt worden als activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling of 
innovatie (van een procedé of organisatie) in de zin van de Europese regels, kan het project worden 
gesteund in het kader van de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). 

ARTIKEL 13 - COMMUNICATIE 

De Laureaten geven de Partijen de toestemming om hun hun merk kosteloos te reproduceren op 
de communicatiemedia in verband met de Challenge, zoals en zonder exhaustief te zijn: schermen 
op interne en externe sites, elektronische handtekeningen/nieuwsbrieven, persberichten, 
posters/kakemono’s op beurzen en Facebook- en Twitterpagina's van de Beheerder of de Sponsor. 
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De Kandidaten geven de Partijen eveneens de toestemming om onder dezelfde voorwaarden hun 
maatschappelijke benaming en handelsnaam alsook hun logo zoals weergegeven in het 
kandidaatstellingsdossier, te reproduceren. 

Deze toestemming wordt van kracht vanaf de datum van het begin van de Challenge, en geldt voor 
de duur en de behoeften bedoeld in de bovengenoemde Doeleinden (zie artikel 3). 

ARTIKEL 14 - AANSPRAKELIJKHEID 

De deelname aan de Challenge impliceert de kennis en aanvaarding van de kenmerken, 
beperkingen en risico's van het internetnetwerk en aanverwante technologieën, in het bijzonder met 
betrekking tot prestaties, responstijd en software- en hardwarebeveiliging tegen verschillende 
potentiële aanvallen zoals virussen, logische bommen of Trojaans paarden en tegen verlies of 
misbruik van gegevens. Bijgevolg kunnen de Partijen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 
die aan de Kandidaat wordt veroorzaakt als gevolg van deze aanvaarde kenmerken, beperkingen 
en risico's. 

De Partijen kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die wordt 
veroorzaakt door het niet of niet tijdig indienen van de Deliverables en met name voor de weigering 
om deze deliverables in aanmerking te nemen bij een indiening buiten de in het Reglement 
vastgestelde termijnen als gevolg van een storing in of de duur van de verzending van een e-mail 
die in het kader van de Challenge wordt verstuurd of door een wijziging in de Deliverables buiten 
de controle van de Partijen. 

De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een gehele of gedeeltelijke 
wijziging, opschorting, onderbreking, uitstel of annulering van de Challenge om redenen buiten hun 
controle. In dergelijke gevallen zal de Sponsor de Kandidaten zo snel mogelijk per e-mail op de 
hoogte brengen. 

De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een diskwalificatie van 
een Kandidaat wegens diens schending van het Reglement. 

De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen, vorderingen, 
claims, verzet of eisen met betrekking tot het gebruik van de Deliverables door de Partijen of in 
verband met de onderhandeling, sluiting of uitvoering van contracten die de partijen met de Partijen 
met de Kandidaten zouden kunnen ondertekenen. 

In geen geval kunnen de Partijen verantwoordelijk worden gehouden voor de uiterste datum voor 
het verzenden van de Prijzen of indien een Laureaat niet van zijn Prijs kan genieten wegens 
omstandigheden buiten de controle van de Partijen. De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor incidenten of schade van welke aard ook die kunnen voortvloeien uit het genot van de 
toegekende prijs en/of uit het gebruik ervan. 

ARTIKEL 15 – VERTROUWELIJKHEID 

"Vertrouwelijke Informatie" is alle informatie die toebehoort aan de Opdrachtgever of de Kandidaat 
en die door of namens de "Bekendmakende Partij”, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de 
"Ontvangende Partij" wordt medegedeeld of beschikbaar gesteld, ongeacht of ze al dan niet formeel 
als vertrouwelijk geïdentificeerd wordt, waaronder, maar niet beperkt tot: klantenlijst, records, 
rapporten, analyses, belastingaangiften, compilaties, studies, formulieren, bedrijfs- of 
managementmethoden, bedrijfsplannen, marketinggegevens, ontwerpdocumenten, tekeningen, 
engineeringinformatie, financiële analyses, plannen, formules, knowhow, ideeën, uitvindingen, 
marktinformatie, marketingplannen, rechtszaken, producten en gerelateerde informatie, 
zakengeheimen en alle informatie die de Ontvangende Partij rechtstreeks of onrechtreeks heeft 
verkregen door de inspectie, beoordeling of analyse van de documenten die haar werden verstrekt 
of ter beschikking gesteld. De Vertrouwelijke Informatie kan tastbaar of ontastbaar zijn en kan 
mondeling, schriftelijk, langs elektronische weg of op een elektronische drager, door visuele 
observatie of op andere manieren worden meegedeeld en omvat alle kopieën, uittreksels en 
samenvattingen. 
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De Ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden 
waarvoor ze werd bekendgemaakt en zal ze, tijdens of na het einde van de Challenge, niet 
gebruiken, aan derden bekendmaken, commercieel exploiteren, kopiëren, overmaken of anderszins 
verspreiden of enigerlei dergelijke actie toestaan, behalve voor de voor de Challenge toegestane 
behoeften. De bekendmaking van de Vertrouwelijke Informatie, hetzij intern bij de Opdrachtgever, 
hetzij naar buiten toe, is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de 
Bekendmakende Partij. 

De Ontvangende Partij verbindt zich ertoe redelijke maatregelen nemen om de Vertrouwelijke 
Informatie geheim te houden en ongeoorloofde openbaarmaking, verspreiding of gebruik van 
dergelijke informatie te voorkomen. "Redelijke maatregelen" omvatten, maar zijn niet beperkt tot, 
bescherming tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking. De Ontvangende Partij 
verbindt zich ertoe de andere Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van elk 
ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking, verlies van Vertrouwelijke Informatie van de 
Bekendmakende Partij in strijd met dit Reglement, en van de maatregelen die door de Ontvangende 
Partij genomen of gepland worden om de situatie te verhelpen. 

De verplichtingen in dit Artikel zijn van toepassing gedurende de duur van de Challenge en blijven 
bestaan gedurende een periode van vijf (5) jaar na het einde van de Challenge. 

ARTIKEL 16 - ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 

De persoonsgegevens die door elke Kandidaat worden meegedeeld om aan de Challenge deel te 
nemen, zullen vertrouwelijk behandeld worden, in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  

 
Voor meer informatie over het beheer van persoonsgegevens, kunt u het privacybeleid van de 
Beheerder raadplegen. 
Guillaume Chapard 

Cap Digital 

14 rue Alexandre Parodi 

75010 Paris 

ARTIKEL 17 - ANNULERING EN SCHORSING VAN DE CHALLENGE 

De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een annulering of schorsing van de 
Challenge en er zijn in voorkomend geval geen vergoedingen of compensaties aan de Kandidaten 
verschuldigd. 

ARTIKEL 18 - ONAFHANKELIJKHEID 

De inschrijving voor en de deelname aan de Challenge leidt op geen enkele manier tot een relatie 
van ondergeschiktheid tussen de Partijen en de Kandidaten of de leden van hun teams.  

ARTIKEL 19 - HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN 

De bepalingen van dit Reglement (exclusief bijlage) hebben voorrang op alle andere bepalingen 
vervat in enig ander document dat afkomstig is van één van de partijen. Dit Reglement kan, in 
voorkomend geval, worden gewijzigd door een schriftelijke overeenkomst die door de partijen is 
ondertekend. 

ARTIKEL 20 - KLACHT 

Elke klacht van de Kandidaat met betrekking tot de betaling van de Financieringen moet schriftelijk 
worden ingediend op het volgende adres: pocandgo@capdigital.com 

mailto:pocandgo@capdigital.com
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Op straffe van verwerping moet elke klacht het volgende vermelden:  

 de volledige contactgegevens van de Kandidaat; 

 de identificatie van de desbetreffende Challenge; 

 een duidelijke en gedetailleerde uiteenzetting van de redenen voor de klacht. 

ARTIKEL 21 - VOORAFGAANDE BEMIDDELING 

Bij een aanhoudend geschil en nadat de Kandidaat een klacht heeft ingediend, verbinden de 
Beheerder en de Kandidaat zich ertoe om hun geschil te onderwerpen aan een minnelijke 
bemiddeling alvorens een gerechtelijke procedure in te stellen. 

De Partij die een beroep wenst te doen op bemiddeling, dient de andere Partij daarvan in kennis 
door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin zij die Partij van haar 
voornemen op de hoogte brengt en zij de redenen daarvoor verduidelijkt. 

Indien tussen de Partijen binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief 
geen overeenkomst wordt bereikt, dan herwinnen de Partijen hun vrijheid van handelen. 

ARTIKEL 20 – TOEPASSELIJKE WET 

Het Reglement en de Challenge zijn onderworpen aan het Belgische recht.  

 

 
Gedaan op …………………………, te …………………………….. 

 
 
 

Handtekening 
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Persoonlijke vertrouwelijkheidsovereenkomst 
 

 

Inleiding 
 
hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, heeft aan Cap 
Digital (DE VERENIGING) de opdracht toevertrouwd om een experiment uit te voeren in de vorm van 
een wedstrijd, de "Challenge” genoemd, erop gericht de voetgangersstromen te tellen en het gedrag 
van deze voetgangers te analyseren, een experiment dat in situ getest en geëvalueerd zal worden. Het 
doel van deze challenge is een technologiebouwsteen te ontwikkelen, die geïntegreerd zal worden in 
een datavisualisatieplatform van hub.brussels en die het mogelijk maakt grafieken en kaarten 
(eigendom van hub.brussels) op te roepen die gegenereerd worden met behulp van de software 
Tableau, een cartografisch hulpinstrument voor het nemen van beslissingen, om op die manier relevante 
gegevens en analyses te verstrekken en de ontwikkeling van de economische activiteiten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zoals vermeld in het Reglement van de Challenge, te stimuleren. (hierna “de 
Missie”). De gegevens die in het kader van de Challenge worden verstrekt, worden geacht voldoende 
vertrouwelijk te zijn zodat elke persoon die aan deze Missie werkt, ongeacht of hij tewerkgesteld wordt 
door Cap Digital, diens onderaannemers, door één van de ondernemingen die kandidaat is voor de 
Challenge (hierna "de Partners"), enz. zich met betrekking tot de onderhavige overeenkomst verbindt.  
 
______________________ 
 
 
Ik ondergetekende (voornaam en naam) ………………………………………………………………, 
geboren op ……………………………………………… te (stad van geboorte en departement van 
geboorte) ………………………………………………………………, werkne(e)m(st)er van de 
onderneming ……………………………………………………………… gevestigd te (adres van de 
onderneming) 
……………………………………………………………………………………………………………………….
……, als (taak binnen de Missie) ………………………………………………………………, erken dat ik, 
binnen de in de inleiding toegelichte context, vanwege mijn aanwezigheid bij deze Missie, toegang zal 
hebben tot van nature vertrouwelijke informatie in verband met deze Missie. 
 
Aangezien hub.brussels en Cap Digital het geheim van de informatie met betrekking tot deze Missie 
willen bewaren, is elke vorm van reproductie en verspreiding, behalve indien ze daarvoor uitdrukkelijk 
toestemming gegeven hebben, verboden. 
 
Ik verbind mij ertoe persoonlijk de vertrouwelijkheid te respecteren van alle informatie waarover ik tijdens 
deze Missie kennis zal krijgen. Ik verbind mij ertoe kennis te nemen van de verbintenissen die zijn 
overeengekomen tussen hub.brussels en Cap Digital en tussen hen en de Partners, die hieronder 
worden vermeld. Ik verbindt mij ertoe om ze, in de mate van mijn verantwoordelijkheden, toe te passen 
en te doen passen en alles in het werk te stellen om de toepassing ervan te vergemakkelijken. 
 
Als één van de Partijen vaststelt dat een persoon (a) de beveiligingsmaatregelen omzeilt of probeert te 
omzeilen, of (b) zich toegang verschaft of probeert zich toegang te verschaffen tot toepassingen 
waarvoor hij of zij geen machtiging heeft, of (c) de gegevens die aanwezig zijn in haar 
computersystemen op om het even welk medium kopieert of probeert te kopiëren zonder de 
voorafgaande toestemming van hub.brussels en Cap Digital, dan zal zij automatisch de machtiging van 
de betrokkene intrekken en de andere Partij hiervan onverwijld op de hoogte brengen. 
 
Cap Digital en hub.brussels hebben het recht om: 

 indien de persoon contractueel gebonden is aan de onderneming die deze persoon tewerkstelt, 
zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, het Contract te beëindigen wegens ernstige 
tekortkoming door de onderneming; 

 juridische stappen te nemen tegen de persoon of zijn onderneming. 
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Bovendien kan hub.brussels, indien het een legitiem vermoeden heeft dat een personeelslid van één 
van de Partners ongeoorloofde kopieën maakt van gegevens van de Missie, van Cap Digital eisen dat 
het onmiddellijk een controle uitvoert of doet uitvoeren van de informaticatools van de betrokkene, die 
in het kader van diens Missie worden gebruikt (bijv. laptop, USB-sleutel, andere verwijderbare media, 
enz.). Deze controle moet, zo snel mogelijk na het verzoek van hub.brussels, worden uitgevoerd door 
de betrokken onderneming in haar hoedanigheid van werkgever met inachtneming van de geldende 
wetgeving. Als deze controle leidt tot de detectie van illegale kopieën, dan wordt op vraag van 
hub.brussels een vaststelling opgesteld en behoudt hub.brussels zich het recht voor alle gerechtelijke 
maatregelen te nemen om zijn rechten te vrijwaren en een compensatie te bekomen voor de geleden 
schade. 
 
Zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na beëindiging ervan gedurende een periode van vijf 
(5) jaar verbinden de Partners zich ertoe om alle informatie met betrekking tot de Klant, ongeacht de 
aard en het medium, die tijdens de uitvoering van de Prestaties verzameld werd (hierna "de 
Vertrouwelijke Informatie"), strikt vertrouwelijk te houden en te behandelen. 
 
De Partners verbinden zich ertoe om: 

 de Vertrouwelijke informatie waarvan zij aldus kennis gekregen zouden hebben, niet geheel of 
gedeeltelijk, rechtstreeks openbaar te maken of door een tussenpersoon openbaar te doen 
maken, aan welke derde dan ook, behalve aan de werknemers en/of onderaannemers die de 
informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun verplichtingen; 

 alle nodige maatregelen te nemen bij hun werknemers en/of onderaannemers zodat zij 
onderworpen zijn aan dezelfde geheimhoudingsplicht; 

 de Vertrouwelijke informatie niet te gebruiken in een ander kader dan die van de Missie, zelfs 
niet voor eigen rekening; 

 op het eerste verzoek van hub.brussels, alle documenten of andere media met Vertrouwelijke 
Informatie die hub.brussels in het kader van de uitvoering van de Missie verstrekt zou hebben, 
alsook hun reproducties, terug te geven. 

 
De bestanden en de gegevens, waartoe de Partners toegang zullen kunnen krijgen wegens of naar 
aanleiding van de Missie, blijven uitsluitend eigendom van hub.brussels, met dien verstande dat deze 
gegevens persoonsgegevens kunnen zijn in de zin van de wet van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, 
betreffende informatica, bestanden en vrijheden (de "Gegevens"). Bijgevolg is het de Partners niet 
toegestaan deze bestanden en Gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in het 
kader van de Missie worden gepland. 
 
Deze Gegevens vallen strikt onder het beroepsgeheim (artikel 226-13 van het Strafwetboek). In 
overeenstemming met de artikelen 34 en 35 van de wet van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, betreffende 
informatica, bestanden en vrijheden, verbinden de Partners zich ertoe de nodige maatregelen te nemen 
om de beveiliging van de Gegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat ze niet 
vervormd of beschadigd raken en niet meegedeeld worden aan onbevoegde personen. 
 
De Partners verbinden zich ertoe om absoluut de volgende verplichtingen te respecteren en te doen 
respecteren door hun personeel: 

 alleen handelen in opdracht van de Partijen; 

 geen kopieën van de Gegevens maken, met uitzondering van die welke nodig zijn voor de strikte 
behoeften van de uitvoering van de Missie; 

 de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die nodig zijn voor de Missie; 

 deze Gegevens niet meedelen aan personeel van de Partner dat geen acties moet ondernemen 
in het kader van de uitvoering van de Prestaties; 

 deze Gegevens niet meedelen aan andere personen, ongeacht of het gaat om private of 
openbare personen, natuurlijke of rechtspersonen; 

 alle maatregelen nemen om misbruik of frauduleus gebruik van de Gegevens te voorkomen; 

 alle maatregelen nemen, meer bepaald ten aanzien van beveiliging, om ervoor te zorgen dat 
de Gegevens tijdens de hele looptijd van deze overeenkomst bewaard worden. 
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Aan het einde van deze overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, moeten de Partners alle in hun 
bezit zijnde bestanden, programma’s en documenten die Gegevens bevatten, teruggeven en mogen ze 
geen kopie van deze Gegevens bewaren. 
 
De Partijen behouden zich het recht voor elke controle uit te voeren die zij nuttig achten om na te gaan 
of de Kandidaten aan de bovenstaande verplichtingen voldoen. 
 
De Partners moeten een attest opstellen waarin wordt bevestigd dat aan de bovenstaande regels is 
voldaan. 
 
In dit verband verbind ik mij ertoe om, uiterlijk aan het einde van de in de Inleiding beschreven Missie, 
of bij beëindiging van de samenwerking krachtens de bovengenoemde Missie of bij vertrek van de 
Onderneming die mij tewerkstelt, geen computerbestanden, dragers van deliverables of dragers die 
gediend hebben om deze uit te werken, ongeacht de vorm ervan, die zouden verwijzen naar 
hub.brussels en/of diens Gegevens met betrekking tot deze Missie, te bewaren (zoals papieren 
documenten, documenten in de vorm van spreadsheets, tekstverwerking, e-mails, enz.), en hiervan 
geen enkele kopie te bewaren in welke vorm dan ook. 
 
Ik verbind mij er ook toe ze niet mee te delen aan en/of te delen met een derde partij en zelfs niet 
aan/met een werknemer van mijn onderneming die deze vertrouwelijkheidsovereenkomst niet 
persoonlijk heeft ondertekend. 
 
Ik erken dat ik in het geval van schending van deze verplichtingen, zowel strafrechtelijk als 
burgerrechtelijk, aansprakelijk gesteld kan worden, in het bijzonder op basis van artikel 226-13 van het 
Strafwetboek. 
 
 
 
Gedaan te ..................................... .................. .., in vier exemplaren (één voor mijn onderneming, één 
voor hub.brussels, één voor Cap Digital en één voor mij) 
 
 
Op ……………….…….……………  
        
 
 
 
 
 
 
Handtekening (en paragraaf onderaan elke pagina) 
(Voorafgegaan door met de hand geschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”) 
 
 
 
 
 
 
 
Ter herinnering:  
Artikel 226-13 van het nieuwe Strafwetboek2: De bekendmaking van informatie met een geheim karakter 
door een persoon die er, hetzij uit hoofde van zijn staat of zijn beroep, hetzij uit hoofde van een functie 
of een tijdelijke opdracht, depositaris van is, kan worden bestraft met een jaar gevangenisstraf en een 
boete van 15.000 euro. 
                                                           
2 Toepassing van artikel 458bis van het Belgisch Strafwetboek 


