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ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VOOR DE 
ANALYSE VAN MONSTERS EN DE WETENSCHAPPELIJKE BEGELEIDING VAN DE STUDIE 

VOOR DE WGO “POP IN DE MOEDERMELK” VOOR REKENING VAN DE FEDERALE STAAT, DE 
VLAAMSE, DE FRANSE EN DE DUITSE GEMEENSCHAP, DE GEMEENSCHAPPELIJKE 

GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, HET VLAAMSE 
GEWEST, HET WAALSE GEWEST EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  

 

1 ALGEMENE BEPALINGEN. 

1.1 VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT. 
De onderhavige opdracht betreft de analyse van monsters en de wetenschappelijke 
begeleiding van de studie voor de WGO “POP in de moedermelk”, zoals beschreven 
in de technische voorschriften onder punt 2.  
 
In de zin van artikel 86 van het KB van 8 januari 1996 betreft de huidige opdracht 
een gemengde opdracht bestaande uit een gedeelte voor een totale prijs voor post 
A1 (voor minimum 50 monsters) en een gedeelte volgens prijslijst voor post A2 als 
maximum opgegeven (voor max. 150 bijkomend geleverde monsters). 

1.2 DUUR VAN DE OVEREENKOMST. 
Het contract begint te lopen daags na de kennisgeving van de opdracht en dient hoe 
dan ook uiterlijk tegen 30 december 2006 te zijn beëindigd. 

1.3 AANBESTEDENDE OVERHEID – BIJKOMENDE INFORMATIE. 
De paragraaf 5 van het financieel Protocol van 13 mei 2004 stipuleert : 
« In toepassing van artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, duiden de partijen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu aan om in hun gezamenlijke naam op te treden bij de 
gunning en de uitvoering van opdrachten betreffende de in § 1 vermelde projecten en 
dit volgens de door de ordonnateur gegeven aanwijzingen.» 
 
De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door Pierre 
Biot, Secretaris van de  cel Leefmilieu-Gezonheid, DG Leefmilieu, FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Eurostation, 
Victor Hortaplein, 40 bus 10, 
1060 Brussel. 
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Bijkomende inlichtingen inzake de procedure kunnen worden opgevraagd bij Pierre 
Biot, Tel  02/524 96 16 – pierre.biot@health.fgov.be . 
 
Bijkomende inlichtingen inzake het inhoudelijke aspecten van de opdracht kunnen 
worden opgevraagd bij Christine Vinkx – Tel 02/524 73 59 -  
christine.vinkx@health.fgov.be

1.4 INDIENEN EN OPENEN VAN DE OFFERTES. 
De offertes dienen ofwel per schrijven ofwel persoonlijk overgemaakt aan de 
aanbestedende overheid. 
De offertes worden in een omslag gestoken die wordt gesloten. Op deze omslag 
dienen de volgende vermeldingen te worden aangebracht : 
- het nummer van het bestek; 
- het woord  «offerte» in de linkerbovenhoek; 
- op de plaats waar het adres van de bestemming  moet worden vermeld: 

o FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
DG Leefmilieu – Pierre Biot, Victor Hortaplein, 40 bus 10, 1060 Brussel 

 
De offertes moeten ten laatste op 08/03/2006 in het bezit zijn van de aanbestedende 
overheid.  
 
In het raam van het onderzoek van de offertes door de aanbestedende overheid, 
worden de inschrijvers erop gewezen dat zij het bezoek aan hun installaties door 
afgevaardigden van de aanbestedende overheid moeten toelaten. 

1.5 LEIDENDE DIENST - LEIDEND AMBTENAAR. 
De leidende dienst in de zin van artikelen 1 en 2 van de algemene 
aannemingsvoorwaarden  is  de aanbestedende overheid. Enkel de aanbestedende 
overheid is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. 
 
De leidend ambtenaar is de heer R. Moreau, directeur–generaal DG Leefmilieu of 
zijn afgevaardigde, de heer Pierre Biot. 

1.6 BESCHRIJVING VAN DE TE PRESTEREN DIENSTEN. 
Zie de technische voorschriften onder punt 2. 

1.7 DOCUMENTEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT. 

1.7.1 Wetgeving. 
- De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 

opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S. van 22  
januari 1994); 

- Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van 
werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (B.S. van 
26 januari 1996) ; 

- Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken + bijlage : algemene aannemingsvoorwaarden voor de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en 
voor de concessies voor openbare werken (B.S. van 18 oktober 1996); 
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- Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op 
de dag van de opening van de offertes; 

1.7.2 Documenten betreffende de opdracht. 
- Onderhavig bestek nr. CES-2006-02. 
- Ontwerp-akkoord betreffende de beheersmodaliteiten van toepassing op de 

bijdragen voorzien in het kader van het samenwerkingsakkoord van 10 december 
2003 tussen de Federale staat, de Vlaamse, de Franse en de Duitse 
Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse 
Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake samenwerking op het gebied van milieu 
en gezondheid. 

1.8 OFFERTES. 

1.8.1 In de offerte te vermelden gegevens. 
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 
december 1993 en artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 in verband 
met de onverenigbaarheden. 
 
De inschrijver wordt verzocht het bij het onderhavig bestek gevoegde 
offerteformulier te gebruiken. Indien toch andere documenten worden gebruikt, 
is hij verplicht om op elk document de conformiteit met het bij het bestek 
gevoegde offerteformulier te attesteren (Art. 89 van het KB van 8 januari 1996). 
 
Het inschrijvingsformulier en de inventaris worden in het Nederlands of het Frans 
opgesteld. Er worden drie ondertekende originele exemplaren van beide documenten 
gevraagd.  
De overige documenten worden in het Nederlands en/of het Frans opgesteld. Er 
dient bovendien een elektronische versie van de gehele offerte naar de 
aanbestedende overheid verstuurd te worden. 
 
Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn 
algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de een of andere 
bijlage zijn vermeld in zijn offerte. 
 
De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte (Zie bijlagen 1 en 2) : 
- het bedrag van de gedeeltelijke en totale sommen van de offerte 
- het totaal bedrag van de offerte in letters en in cijfers (excl. BTW); 
- het bedrag van de BTW; 
- de handtekening van de persoon bevoegd om de offerte te ondertekenen; 
- de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent; 
- de datum waarop voormelde persoon de offerte heeft ondertekend; 
- het volledige aansluitingsnummer van de inschrijver bij de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid (voor de Belgische inschrijvers). 

1.8.2 Geldigheidsduur van de offerte. 
De verbintenistermijn waaraan de inschrijver door zijn bod is gebonden, is 
vastgesteld op 60 kalenderdagen vanaf 08/03/2006. 
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1.8.3 Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden. 
In geval van tijdelijke vereniging, moeten de documenten en attesten door elk van de 
inschrijvers worden verstrekt. De inschrijvers voegen bij hun offerte alle documenten 
gevraagd in het raam van de selectie- en gunningscriteria zoals  : 
- Een geldig attest van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid conform artikel 90 

van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 waaruit blijkt dat de inschrijver zich 
niet bevindt in een in artikel 69 van dit besluit vermeld geval van uitsluiting. 

- Een nauwkeurige omschrijving van de prijssamenstelling 
- Een lijst van de belangrijkste activiteiten en diensten van de inschrijver 

betreffende de prestaties beschreven onder punt 2, uitgevoerd gedurende de 
laatste 3 jaren met vermelding van de datum, de bedragen en de opdrachtgevers 

- Een lijst met de namen, voornamen, kwalificaties, nationaliteiten, capaciteiten, 
taalkennis en professionelle kwalificaties (diploma’s, ervaring) van de personen 
die aan de uitvoering van de bovenvermelde prestaties zullen meewerken; 

- Een lijst van hun voornaamste klanten die op het gebied van leefmilieu en/of 
gezondheid of in de Belgische en Europese publieke sector werken; 

1.9 PRIJZEN. 

1.9.1 Prijzen. 
Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in EURO. 
 
De huidige opdracht is een gemengde opdracht omvattend :  
- een forfaitaire post A1 voor de analyse van minimum 50 monsters; de analyse 

van deze 50 monsters moet uitgevoerd worden op straffe van absolute nietigheid 
– zonder enige schadeloosstelling – van de huidige overeenkomst. 

- een maximale post A 2  voor de analyse – volgens de leveringen - van 
maximum150 extra monsters  

 
Het maximum aantal monsters mag/kan bijgevolg de 200 nooit overschrijden.  
Bij de bestelling wordt – gelet op het feit dat vooraf niet kan bepaald worden hoeveel 
bijkomende monsters kunnen geanalyseerd worden – zowel de posten A1 als A2 
dadelijk besteld. 
 
Prijsverantwoording 
• Voor de post A1 dient de inschrijver een forfaitaire eenheidsprijs (exclusief 

BTW) voor de analyse van de eerste 50 monsters met wetenschappelijke 
begeleiding van de studie op te geven.  
De prijs die de inschrijver voorziet voor de goede uitvoering van deze post moet 
alle gespecificeerde taken omvatten voor de deze post : personeelskosten, 
begeleidings- en verplaatsingskosten, werkingskosten zoals computerkosten, 
afschrijvingskosten, alle kosten voor de analyse van 50 monsters, 
secretariaatskosten, overhead, rapportage enz..  

• Voor de post A 2 dient de inschrijver een forfaitaire eenheidsprijs (exclusief 
BTW) te vermelden per één bijkomende staalanalyse (met wetenschappelijke 
begeleiding).  
De prijs die de inschrijver voorziet voor de goede uitvoering van deze post moet 
alle gespecificeerde taken omvatten voor  deze post (personeelskosten, 
begeleidings- en verplaatsingskosten, werkingskosten zoals computerkosten, 
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afschrijven, kosten voor de analyse van één monster, secretariaatskosten, 
overhead, rapportage enz.  

 
Betaling 
• De betaling van  post A1 is vorderbaar na voltooiing en goedkeuring van de 

werkzaamheden met betrekking tot post A1 (analyse van min. 50 monsters met 
wetenschappelijke begeleiding van de studie); 

• De betaling van post A2 gebeurd op basis van de analyse van de werkelijk 
geleverde bijkomende monsters  – zie inventaris in bijlage 

 
Per post (A1 en A2) dient bijkomend de verantwoording van de prijssamenstelling 
gevoegd te worden. 
 
In toepassing van artikel 88, § 1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, 
kunnen de aangewezen ambtenaren van  de aanbestedende overheid alle 
verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse 
uitvoeren, teneinde de juistheid van verstrekte gegevens na te gaan. 

1.9.2 Prijsherziening. 
Voor de onderhavige opdracht is geen prijsherziening mogelijk. 

1.10  AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER. 
De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden 
die in de verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de studies, de 
berekeningen, de plannen of in alle andere ter uitvoering van de opdracht door hem 
voorgelegde stukken. 

1.11 OVERZICHT VAN DE PROCEDURE - GUNNINGSCRITERIA. 

1.11.1 Profiel van de dienstverlener 
De dienstverlener dient vanzelfsprekend goed op de hoogte te zijn van de bestaande 
milieugezondheidsproblemen binnen de nationale en internationale context. Hij/zij 
dient deze problemen zowel vanuit gezondheids- als vanuit het milieuperspectief te 
kunnen benaderen, hiervoor dient hij/zij binnen beide domeinen over een relevante 
ervaring te beschikken.  
Voor het laboratorium is accreditatie voor gelijkaardige analyses alsook deelname 
aan ringtesten voor gelijkaardige analyses, zowel voor PCB’s als voor 
organochloorpesticiden in vettige matrixen, een pluspunt. 
Een vlotte samenwerking en voortdurende interactie met de stuurgroep en de 
werkgroep zijn essentieel opdat alle partners in het project deel kunnen nemen aan 
de opvolging en de sturing van het project. De dienstverlener dient anderzijds 
voldoende zelfstandig te kunnen te werk gaan en de werklast voor de verschillende 
partners binnen het project, bij bvb. de vraag naar gegevens, voldoende bij voorbaat 
te kunnen bepalen en communiceren. 

1.11.2 Gunningscriteria. 
Voor de keuze van de meest interessante offerte worden de offertes na 
onderhandelingen aan een aantal gunningscriteria getoetst. 
 
Deze criteria zullen gewogen worden teneinde een eindklassement te bekomen. 
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1.11.3 Lijst van de gunningscriteria. 
De gunningscriteria in dalende rangorde van belangrijkheid, zijn de volgende : 
 
1. De totale kostprijs rekening houdend met een maximum van 200 monsters : 

35/100 
2. De kwaliteit van het voorstel : beschrijving van de inhoud en van de voorstellen 

waaronder de maatregelen genomen werden ter garantie van de kwaliteit van de 
verwachte resultaten : 35/100 

3. De kwalificaties van de personen die de beschreven diensten zullen uitvoeren ( 
samenstelling en competenties) en de referenties van die personen voor 
identieke diensten (evaluatie van de ervaring voor het studiedomein) : 20/100 

4. De verantwoording van de prijssamenstelling : 10/100 

1.11.4 Eindwaardering. 
Decoteringen voor de 4 gunningscriteria zullen worden opgeteld. De opdracht zal 
worden gegund aan de inschrijver met de hoogste eindcotering. 

1.12  BORGTOCHT. 
De borgtocht bedraagt  5 % van het maximum bedrag, excl. BTW, van de opdracht. 
Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hogergelegen tiental in EURO. 
 
Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen kan de borgtocht hetzij in 
speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke 
borgtochtstelling worden gesteld. 
 
De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een 
kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wet van 22 maart 1993 op 
het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een 
verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot 
tak 15 (borgtocht). 
 
De dienstverlener moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van de 
gunning van de opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een 
van de volgende wijzen heeft gesteld: 
1°  wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag 

op de Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas (PRK nr 679-
2004099-79) of van een openbare instelling die een functie vervult die 
gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare 
instelling die een gelijkaardige functie vervult; 

2°  wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze 
voor rekening van de Deposito-en Consignatiekas in handen van de 
Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar 
provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een 
gelijkaardige functie vervult; 

3° wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke 
borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit 
wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en 
Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie 
vervult; 
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4° wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de 
verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. 

 
Dit bewijs wordt geleverd, naargelang van het geval, door overlegging aan de 
aanbestedende overheid van: 
1° hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een 

openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 
2° hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de 

verzekeringsonderneming; 
3° hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling 

die een gelijkaardige functie vervult; 
4° hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en 

Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie 
vervult; 

5° hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling 
of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. 

 
Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de 
borgtocht werd gesteld en de preciese bestemming, bestaande uit de beknopte 
gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar het bestek, alsmede de naam, 
voornamen en volledig adres van de dienstverlener en eventueel deze van de derde 
die voor rekening van de dienstverlener het deposito heeft verricht, met de 
vermelding “geldschieter” of “gemachtigde”, naargelang het geval. 
 
De termijn van dertig kalenderdagen hiervoor vermeld wordt opgeschort tijdens de 
sluitingsperiode van de onderneming van de dienstverlener voor de betaalde 
jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een 
algemeen bindende verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. 
 
Het bewijs van borgtochtstelling dient te worden gezonden aan het adres dat zal 
worden vermeld in de kennisgeving van de gunning van de opdracht. 
 
De borgtocht zal als volgt vrijgegeven worden : 
in één keer, na het definitief aanvaarden van de opdracht (=goedkeuring van de 
diensten), op uitdrukkelijke vraag van de dienstverlener. 

1.13  UITVOERING VAN DE DIENSTEN. 

1.13.1 Begeleiding 
De dienstverlener zal voor de uitvoering van deze opdracht begeleid worden door 
een stuurgroep, bestaande idealiter uit vertegenwoordigers van de verschillende 
beleidsactoren die de financiering van dit project verzorgen. 
 
De dienstverlener rapporteert op regelmatige tijdstippen aan de stuurgroep en stuurt 
de uitvoering bij op basis van de interactie met de stuurgroep. Het aantal en de vorm 
van de overlegmomenten wordt bij aanvang van het project vastgelegd, maar kan 
tevens tijdens de projectuitvoering aangepast worden in functie van de behoeften 
(specifieke onderzoeksfase, knelpunten). De agenda van deze overlegmomenten 
wordt opgesteld door de voorzitter van de stuurgroep, en dit in samenspraak met de 
projectuitvoerder.  
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Voor de uitvoering van bepaalde taken kan, in samenspraak tussen dienstverlener 
en de stuurgroep, een werkgroep samengesteld worden bestaande uit stakeholders 
van belang.  
 
De uitvoering van het project zal geschieden in nauwe samenwerking met de 
stuurgroep en de werkgroep. De stuurgroep zal toezien op de goede werking van 
deze werkgroep en fungeert als aanspreekpunt voor de dienstverlener in zijn overleg 
met de verschillende betrokkenen.  
In de initiële fase van het project wordt een projectplanning opgemaakt, welke ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de stuurgroep. Deze planning zal mee 
veranderen naargelang van de verwezenlijking van de studie van de WGO. 

1.13.2 Evaluatie van de uitgevoerde diensten. 
Indien tijdens de uitvoering van de diensten abnormaliteiten worden vastgesteld, zal 
dit onmiddellijk aan de dienstverlener worden gemeld door middel van een fax of een 
e-mailbericht, dat nadien zal worden bevestigd door middel van een aangetekend 
schrijven. De dienstverlener is verplicht om niet conform uitgevoerde diensten te 
herbeginnen. 
 
Op het ogenblik dat de opdracht zal uitgevoerd zijn, zal een evaluatie worden 
gemaakt van de kwaliteit en conformiteit van de uitgevoerde diensten. Van deze 
evaluatie zal een proces-verbaal worden opgemaakt, waarvan het origineel 
exemplaar zal worden overgemaakt aan de dienstverlener. Niet naar behoren of niet 
conform uitgevoerde diensten zullen moeten worden herbegonnen. 

1.14  FACTURATIE EN BETALING VAN DE DIENSTEN. 
De betalingen zijn opeisbaar met betrekking tot post A1 na voltooiing en goedkeuring 
van de werkzaamheden verbonden aan deze post (= analyse van minimum 50 
monsters) en met betrekking tot post A 2 per verantwoorde bijkomende staalanalyse 
(na voorlegging en goedkeuring van de werkelijk afgeleverde supplementaire 
analyse van monsters tot het voorziene maximum)- zie punt 1.9.1 
 
De dienstverlener zendt de facturen (in drie exemplaren) naar het volgende adres: 
 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
DG Leefmilieu – Pierre Biot,Victor Hortaplein, 40 bus 10, 1060 Brussel 
 
Enkel behoorlijk uitgevoerde diensten mogen worden gefactureerd. 
 
De vordering van de betaling gebeurt na beëindiging en goedkeuring van de diensten 
binnen een termijn van 50 kalenderdagen. 
De factuur dient te worden opgesteld in EURO. 

1.15  BIJZONDERE VERBINTENISSEN VOOR DE DIENSTVERLENER. 
Alle resultaten en rapporten die de dienstverlener opstelt ter uitvoering van deze 
opdracht, zijn eigendom van de aanbestedende overheid en kunnen slechts met 
schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid bekendgemaakt of aan 
derden meegedeeld worden. 
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De dienstverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met 
betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van die opdracht. 
De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de 
aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De dienstverlener mag 
deze opdracht wel opgeven als referentie 
 
De dienstverlener verbindt er zich toe om, tenzij bij overmacht, de opdracht te laten 
uitvoeren door de in de offerte opgegeven personen. De vermelde personen of hun 
vervangers worden allen geacht effectief deel te nemen aan de opdracht. De 
vervangers moeten worden erkend door de aanbestedende overheid. 

1.16  GESCHILLEN. 
Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden 
uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands of het Frans. 
 
De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan 
personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de 
activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De dienstverlener 
vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van schadevergoeding 
voor derden in dit verband. 
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2 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN. 

2.1 MOTIVERING 
Bij de ratificatie van de Stockholm Conventie over POP’s in 2004 (UNEP) is 
afgesproken een eliminatie en reductie van de productie van 12 belangrijke 
Persistente Organische Polluenten (POP’s) door te voeren (nl. aldrin, DDT, 
chloordaan, dibenzofuranen, dieldrin, dioxinen, heptachloor, hexachloorbenzeen, 
hexachloorcyclohexaan, mirex, toxafeen en polygechloreerde bifenylen). De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft in de afgelopen jaren (1987-1988, 
1992-1993 en 2000-2003) controles uitgevoerd naar dioxinen, dibenzofuranen en 
dioxineachtige PCB’s in mengmonsters van moedermelk uit voornamelijk Europese 
landen. 
 
In 2005-2006 wordt een vierde - en met meer POP’s uitgebreide - 
monitoringscampagne uitgevoerd.  Doelstelling is een beeld te hebben van het POP-
gehalte in de moedermelk en opvolging te kunnen doen van de effectiviteit van de 
Conventie-afspraken via deze meetcampagnes.  Dit keer neemt ook België voor het 
eerst officieel aan de campagne deel. Het Belgische luik van dit project valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Cel Milieu en Gezondheid (http://www.nehap.be ). 
  
De informatie die in het kader van deze studie zal worden verkregen, maakt het 
mogelijk om: 
• Op Belgisch niveau: 
− de sinds lang bestaande tendens te volgen wat substanties als dioxines en PCBs 

van het type dioxine betreft 
− voor het eerst de gegevens met betrekking tot brandwerende producten in 

moedermelk in België te groeperen  
− de gegevens met betrekking tot pesticiden en de PCB-indicator in moedermelk te 

verzamelen  
• Op internationaal niveau: 
− Over vergelijkbare resultaten te beschikken in verschillende andere landen, 

teneinde de sterke en zwakke punten van de situatie in België in kaart te 
brengen  

2.2 DOELSTELLING 
De doelstellingen van het werk van de contractant maken deel uit van de algemene 
doelstellingen van de vierde studie over POP’s in de moedermelk die door de WGO 
is georganiseerd. Deze opdracht betreft de wetenschappelijke begeleiding van de 
studie en de analyse van de verzamelde stalen in het kader van opdracht CES-2006-
01. 
In dat kader:  
− zal een laboratorium op nationaal niveau de POP’s in de individuele stalen van 

maximaal 200 Belgische vrouwen analyseren. Elke jonge moeder zal 50 ml 
moedermelk leveren tussen de tweede en de achtste week na de bevalling. Voor 
elk individueel staal zal 25 ml dienen voor de POP-analyse. Daarnaast dient één 
mengmonster van 500 ml samengesteld te worden met moedermelk van alle 
individuele moeders die melk hebben geleverd, en dit vóór de verzending naar 
het door de WGO aangewezen analyselaboratorium.  
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− De ruwe gegevens bekomen door de andere contractanten zullen verwerkt 
worden  tot een rapport met conclusies over de basis POP’s in individuele 
moedermelkstalen, zowel op Belgisch als op gewestelijk vlak. 

 
De doelstellingen van de contractant omvatten meer in het bijzonder: 
1. De levering van de recipiënten om de stalen te verzamelen  
2. De samenstelling en verzending van een representatief staal voor het door de 

WGO aangewezen analyselaboratorium  
3. De analyse van de POP’s in de tabel onder punt 2.3 voor minimaal 50 stalen en 

maximaal 200 stalen moedermelk  
4. Het overzenden van de analyseresultaten aan de door het Stuurcomité 

aangewezen partijen (met inbegrip van de niet geanalyseerde POP in de 
individuele monsters) 

5. Het opstellen van een synthese van de resultaten die momenteel beschikbaar zijn 
op Belgisch niveau voor de POP’s in het protocol van de WGO  

6. De wetenschappelijke analyse en het in perspectief plaatsen van de 
analyseresultaten alsook het voorstellen van aanbevelingen inzake follow-up en 
communicatie  

7. De bewaring van de stalen in geschikte omstandigheden gedurende een periode 
van 5 jaar  

 
Deze doelstellingen moeten worden verwezenlijkt met strikte inachtneming van: 
• De bepalingen van het protocol die beschikbaar zijn op het adres 

http://www.who.int/foodsafety/chem/pops/en/index.html , uitgezonderd 
andersluidende vermeldingen waarvan tijdens de vergaderingen van het 
Stuurcomité schriftelijk akte is genomen  

• De bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer die 
vóór de officiële lancering van het project zullen worden meegedeeld  

• De conclusies van het Ethisch Comité die vóór de officiële lancering van het 
project zullen worden meegedeeld  

• De bevordering van borstvoeding, die moet worden ondersteund bij elke 
persoonlijke en algemene mededeling vóór, tijdens en na de verwezenlijking van 
het project  

2.3 BESCHRIJVING EN VERDERE AANPAK  

2.3.1 De levering van de recipiënten om de stalen te verzamelen 
− Controle op de kwaliteit van de recipiënten op het vlak van besmetting of 

adsorptie van bestanddelen. (de recipiënt moet recht kunnen worden gehouden 
en in een diepvriezer kunnen worden bewaard; hij moet het staal volledig van 
contact met licht afschermen) 

− Levering van 400 recipiënten voor het verzamelen van de stalen aan de 
personen die door het Stuurcomité worden aangewezen na de gunning van de 
opdracht  

− Voorbereiding en verzending van een modus operandi in het Frans en het 
Nederlands met betrekking tot het verzamelen van de stalen, de bewaring ervan 
en de verzending ervan naar het analyselaboratorium  
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2.3.2 De samenstelling en verzending van een representatief staal voor het 
door de WGO aangewezen analyselaboratorium 

− In het begin en tijdens het vullen van de recipiënten een inventarissysteem van 
de codenummers met de volumes van de bijbehorende stalen bijhouden.  

− De individuele monsters verdelen in deelmonsters die nodig zijn voor de analyse 
− Bereiding van een nationaal (Belgisch) mengmonster van 500 ml, zodanig dat elk 

individu in volume gelijk vertegenwoordigd is. 
− Dat mengmonster naar het door de WGO aangewezen laboratorium sturen  

2.3.3 De analyse van de POP’s voor minimaal 50 stalen en maximaal 200 
stalen moedermelk 

− Alle bestanddelen analyseren die in de onderstaande tabel worden opgesomd en 
in maximaal 200 individuele stalen voorkomen.  

− De POP’s analyseren conform de Europese gestandaardiseerde methode EN 
1528 (1 tot 4) (2001) of een andere methode die vergelijkbare kwaliteitsvolle 
resultaten levert. 

− De analysemethoden beschrijven met vermelding van de noodzakelijke te 
analyseren hoeveelheid stalen, de verantwoordelijke van het laboratorium en de 
contactpersoon.  

− Aanleveren van een validatierapport met aanduiding van de 
reproduceerbaarheid, analytische onzekerheid bij verschillende 
concentratieniveaus, de waarde en definitie van de aantoonbaarheidsgrens en 
bepalingsgrens.  

− Laten analyseren van het vetgehalte in elk monster.  
 

Tabel: Overzicht van de te analyseren POP’s in de individuele monsters 
Aldrin 
Chlordaan (totaal) 
Alfa-chlordaan 
Gamma-chlordaan 
Oxy-chlordaan 
Trans-nonachlor 
Dieldrin 
DDT (totaal) 
o,p’-DDD 
p,p’-DDD 
o,p’-DDE 
p,p’-DDE 
o,p’-DDT 
p,p’-DDT 
Endrin (totaal) 
Endrin 
Endrin keton 
Heptachloor (totaal) 
Heptachloor 
Heptachloor-epoxide 
Hexachloorbenzeen (HCB) 
Hexachloorcyclohexaan (HCH) (totaal) 
Alfa-HCH 
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Beta-HCH 
Gamma-HCH 
Polygechlorieerde biphenylen (PCB’s)  
Merker PCB’s : 
IUPAC No. 28 
IUPAC No. 52 
IUPAC No. 101 
IUPAC No. 138 
IUPAC No. 153 
IUPAC No. 180 

2.3.4 Het overzenden van de analyseresultaten aan de door het Stuurcomité 
aangewezen partijen 

− Verslag uitbrengen over de resultaten in een elektronische tabel (bv. Excel), 
waarbij het volgende wordt vermeld: 

o het kwantitatieve resultaat per individueel monster voor elk congeneer 
uitgedrukt per gram monster, per ml monster en per gram vet; 

o indien toepasbaar: aanduiding of congeneer ligt onder grens, 
bepaalbaarheidsgrens of niet detecteerbaar is. 

− De resultatentabel bezorgen aan de door het Stuurcomité aangewezen personen 
na de gunning van de opdracht. Het labo publiceert niet of geeft geen resultaten 
vrij aan derden zonder toestemming van de opdrachtgever. 

2.3.5 Het opstellen van een synthese van de resultaten die momenteel 
beschikbaar zijn op Belgisch niveau voor de POP’s in het protocol van 
de WGO 

− Om de resultaten te kunnen plaatsen, zorgen voor een beperkte 
achtergronduitleg en literatuurstudie, in het bijzonder met betrekking tot andere 
Belgische “human biomonitoring” studies over POP’s, inclusief zowel de meest 
recente, als al de vorige rondes van moedermelkmetingen die door de WHO 
werden georganiseerd. 

2.3.6 De wetenschappelijke analyse en het in perspectief plaatsen van de 
analyseresultaten alsook het voorstellen van aanbevelingen inzake 
follow-up en communicatie 

− Zorgen voor een statistische verwerking van de resultaten van individuele 
monsters. Het betreft enerzijds een globale verwerking, maar ook een 
bespreking per regio. 

− Het niveau van analyse moet afdalen tot een niveau dat anoniem blijft, zodat 
geen personen kunnen geïdentificeerd worden. Daarom wordt de oorsprong niet 
verder dan per provincie gelokaliseerd. 

− Een samenvatting geven in het rapport over de staalname van moedermelk en 
de analyse ervan. Rapporten van de andere contractanten kunnen in bijlage 
toegevoegd worden. 

− Bespreken de randvoorwaarden en beperkingen van het project, alsook de 
mogelijke scheeftrekkingen. 

− Bespreken de representativiteit van de staalname, rekening houdend met het 
rapport van het project CES-2006-01 

− In de kern van het rapport wordt via de combinatie van alle gegevens in de 
vragenlijsten en analyseresultaten nagegaan welke factoren een significante 
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invloed hebben op de gehaltes van de verschillende POP’s, en welke niet (bvb. 
regio, provincie, voeding, landelijk/stedelijk, of de donor zelf borstvoeding kreeg, 
…). 

− De gegevens vergelijken met vroegere gegevens van WHO studies (tijdstrend 
nagaan) en gegevens uit studies in het algemeen. (Zie punt 2.3.5) 

− Kort bespreken van de resultaten in  verband met volksgezondheid en leefmilieu. 
− Indien mogelijk, niet alleen de individuele stalen integreren in het rapport, maar 

tevens de resultaten van het mengstaal dat in Freiburg geanalyseerd wordt. 
− Zorgen voor het finale rapport met samenvatting en aanbevelingen 
− Uitwerken van de samenvatting van de 200 enquêtes in het Engels voor de 

WGO, waarbij de voorschriften van het protocol van de WGO zoals vermeld in 
bijlage 3 worden gevolgd  

− Organisatie van een halve werkdag met de cel en de door het Stuurcomité 
aangewezen deskundigen om het ontwerprapport voor te stellen en de 
aanbevelingen uit te werken die op hetzelfde moment als het wetenschappelijk 
rapport aan de GICLG moeten worden voorgesteld  

2.3.7 De bewaring van de stalen in geschikte omstandigheden gedurende een 
periode van 5 jaar 

− Bewaren en inventarisatie van de resterende individuele monsters en 
mengmonsters in de aangepaste recipiënten en bij aangepaste 
bewaringscondities gedurende een periode van 5 jaar  

− De monsters na die bewaarperiode vernietigen  
− De monsters zo nodig tijdens de bewaarfase in aangepaste omstandigheden aan 

het door de opdrachtgever aangewezen laboratorium teruggeven.  De stalen 
mogen enkel gebruikt worden voor het huidig project en gelijkaardig onderzoek, 
en dit laatste enkel op expliciete vraag van de opdrachtgever.  

2.4 PLANNING 
Na de toewijzing van het contract en het akkoord van de ethische commissie kan het 
project starten. De indicatieve planning is bijgevoegd in bijlage 4 en wordt hieronder 
verduidelijkt. Er kunnen eventueel wijzigingen in worden aangebracht om 
organisatorische redenen en in overeenstemming met de besprekingen van het 
Stuurcomité. 
  
1. De levering van de recipiënten om de stalen te verzamelen: deze taak moet 

worden verwezenlijkt in de maand die volgt op de gunning van de opdracht  
2. De samenstelling en verzending van een representatief staal voor het door de 

WGO aangewezen analyselaboratorium: deze taak moet worden verwezenlijkt 
binnen de 2 weken die volgen op de ontvangst van de stalen 

3. De analyse van de POP’s in de tabel voor minimaal 50 stalen en maximaal 200 
stalen moedermelk: deze taak moet worden verwezenlijkt binnen een periode van 
2 maanden volgend op de ontvangst van de stalen  

4. Het overzenden van de analyseresultaten aan de door het Stuurcomité 
aangewezen partijen: deze taak moet worden verwezenlijkt binnen een periode 
van 2 maanden volgend op de ontvangst van de stalen  

5. Het opstellen van een synthese van de resultaten die momenteel beschikbaar zijn 
op Belgisch niveau voor de POP’s in het protocol van de WGO: deze taak moet 
worden verwezenlijkt tegen eind april 2006 ter voorbereiding van CoP2 
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6. De wetenschappelijke analyse en het in perspectief plaatsen van de 
analyseresultaten alsook het voorstellen van aanbevelingen inzake follow-up en 
communicatie: deze taak moet worden verwezenlijkt binnen een periode van 2 
maanden volgend op het overzenden van de resultaten  

2.5 RAPPORTEN 
Het eindrapport omvat de omschrijving van de doelstellingen, de oriënteringen, een 
beschrijving van de methodologie (en desgevallend van de wijzigingen die in de loop 
van de studie zijn aangebracht) alsook de analyse van de resultaten van de studie in 
het licht van de vooraf bepaalde doelstellingen.  
 
Er wordt een eindrapport in Word samen met een PowerPoint-presentatie, allebei in 
het Nederlands en het Frans (elektronische versie en 3 exemplaren op papier) aan 
het Stuurcomité bezorgd, teneinde over te gaan tot de goedkeuring van de 
werkzaamheden. 
Er moet tevens een synthese met de grote lijnen van het rapport (elektronische 
versie en 3 exemplaren op papier) in het Duits en het Engels worden afgeleverd. 
  
Wat de rapporten betreft, wordt de dienstverlener verondersteld om bij elke vorm van 
overleg met het Stuurcomité een commentaar te geven met betrekking tot de inhoud 
van het rapport in zijn geheel alsook de verschillende delen van het rapport die 
betrekking hebben op de fasen van het project die aan een tussentijdse evaluatie zijn 
onderworpen. Deze commentaar wordt gedocumenteerd aan de hand van relevante 
teksten, tabellen en figuren. De datum en de aard van het tussentijdse rapport 
worden bepaald aan het begin van het project, maar kunnen evolueren naar gelang 
van de kalender voor de uitvoering van dit project en de studie van de WGO. 
 
 

3 BIJLAGEN. 
- Bijlage 1 : 3 inschrijvingsformulieren; 
- Bijlage 2 : 3 inventarissen; 
- Bijlage 3 : samenvattend formulier m.b.t. de 200 enquêtes dat aan de WGO moet 

worden bezorgd 
- Bijlage 4 : indicatieve planning van de studie 
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