
Bevoegdheid : ondersteuning Vlaamse Regering

Beleidsdomein : Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

Departement / Agentschap : Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

bedrag (in €)

naam Land excl. Btw

Expert review of the legal and governance framework for the 
Flemish Statistics Authority 

Extern onderzoek naar de onafhankelijke 
werking van de Vlaamse Statistische Autoriteit.

Offstats Consulting Limited Withstable, United 
Kingdom

12.272,86

TOTAAL 12.272,86

Bevoegdheid : ontwikkelingssamenwerking

Beleidsdomein : Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

Departement / Agentschap : Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

bedrag (in €)

naam Land excl. Btw
Baselinestudie Landenstrategienota voor 
ontwikkelingssamenwerking Vlaanderen – Malawi 2019 -2023

Er werd gebruik gemaakt van de 
“Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking”. Voor deze 
aanbesteding hebben we 8 instellingen 
aangeschreven: zowel Vlaamse, internationale 
als Malawische. Deze lijst werd opgesteld op 
basis van hun expertise, ervaring en vroegere 
samenwerkingen. Slechts 3 hebben een offerte 
ingediend, dit waren alle drie consultants uit 
Malawi: Jonals Develoment Consultants, 
Greenlivelyhoods Consult en het Center for 
Independent Evaluations. Die laatste kwam als 
beste naar voor.

Centre for Independent Evaluations Malawi 49.544,00

J

Tussentijdse evaluatie van de Vlaamse 
ontwikkelingssamenwerking in Zuid-Afrika 2017-2021

De landenstrategienota, afgesproken met de 
Zuid-Afrikaanse partner, vereist dat bij de 
uitwerking van de tussentijdse evaluatie 
tenminste één lokale consultant deel uitmaakt 
van het team van consultants.

MDF Training & Consultancy Nederland 47.490,00

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

Buitenlands 
studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling
Buitenlands 

studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling
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Studie Grensoverschrijdende Samenwerking bij 
grensoverschrijdende projecten

Omwille van het thema van het onderzoek 
(aanpak van grensoverschrijdende knelpunten) 
werd in het bestek bewust gekozen voor een 
consortium aanpak met wetenschappelijke 
deskundigheid uit beide zijden van de 
landsgrens.

Universiteit Utrecht, in co-creatie met 
de UHasselt. Ook cvba LDR Advocaten 
uit Gent was partner in het 
onderzoeksconsortium.

Nederland 116.186,00

TOTAAL 213.220,00

Bevoegdheid : digitalisering
Beleidsdomein : Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie
Departement / Agentschap : agentschap Informatie Vlaanderen

bedrag (in €)
naam Land excl. Btw

Meting voor Vlaanderen van de subindicator Digital Public 
Services van de DESI-index (Digital Economy and Society Index)

Betrokken consultancybedrijf ontwikkelde de 
methodologie achter en staat in voor de 
jaarlijkse Europese meting van de DESI-index

Cap Gemini Invent Nederland 29.300,00

TOTAAL 29.300,00

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling
Buitenlands 
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Bevoegdheid: Economie, Wetenschap en Innovatie

Beleidsdomein: Economie, Wetenschap en Innovatie

Departement/ Agentschap: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

bedrag (in €)

naam Land excl. btw

Bijdrage (vanuit het beleidsdomein EWI) aan de evaluatie van de referentietaken van VITO Winnaar aanbestedingsprocedure voor deze opdracht Dialogic Innovatie & Interactie Nederland 48.920,00

Evaluatie van Neuro-Electronic Research Flanders (NERF) Winnaar aanbestedingsprocedure voor deze opdracht Technopolis BV Nederland 47.719,00

Bijdrage (vanuit het beleidsdomein EWI)  aan de evaluatie van het Steunpunt Circulaire 
Economie

Winnaar aanbestedingsprocedure voor deze opdracht Dialogic Innovatie & Interactie Nederland 21.705,00

OECD - Higher Education Resources Project. Aan deze studie dragen zowel het Dep. EWI 
als het Dep. OV bij.

De OESO is een internationale instelling die als unieke aanbieder dergelijke 
studies uitvoert en dit in het kader van haar eigen opdrachten/taken. 
Landen en/of regio's kunnen hierop intekenen en dragen er dan ook 
financieel aan bij. Vlaanderen heeft geopteerd om deel te nemen aan deze 
studie omdat het inhoudelijk aansluit bij beide beleidsdomein en de 
mogelijkheid biedt om internationaal te vergelijken.

OESO (OECD) Internationale 
instelling (hoofdzetel 
is gevestigd in Parijs, 
Frankrijk)

50.000,00 Vrijgesteld van btw

OECD - Ocean Economy Project fase IV 2021-2022. Vlaanderen neemt deel aan deze OESO-
studie in het belang van de "blauwe economie" door financiering vanuit het Dep. EWI 
(m.b.t. onderzoek).  Dit is de vierde twee-jaren fase van het OESO-studiewerk rond 
oceaaneconomie waaraan Vlaanderen al van bij de start ervan deelneemt.

De OESO is een internationale instelling die als unieke aanbieder dergelijke 
studies uitvoert en dit in het kader van haar eigen opdrachten/taken. 
Landen en/of regio's kunnen hierop intekenen en dragen er dan ook 
financieel aan bij. Vlaanderen heeft geopteerd om deel te nemen aan deze 
studie omdat het de mogelijkheid biedt om mee inhoudelijk te sturen en 
omdat het toelaat de speerpuntcluster De Blauwe Cluster en VLIZ te laten 
participeren aan het netwerk en workshops (dit laatste is nl. enkel mogelijk 
voor de landen die deelnemen aan de studie).

OESO (OECD) Internationale 
instelling (hoofdzetel 
is gevestigd in Parijs, 
Frankrijk)

50.000,00 Vrijgesteld van btw

TOTAAL 218.344,00

Bevoegdheid : Werk

Beleidsdomein : Werk en Sociale Economie

Departement / Agentschap : Departement Werk en Sociale Economie

bedrag (in €)

naam Land excl. btw

Toekomstige competentienoden van bedrijven Van de 3 indieners werd de offerte van Technopolis als beste gerangschikt.Technopolis Group Nederland 48.300,00

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

Buitenlands 
studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

Buitenlands 
studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling

Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
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TOTAAL 48.300,00

Bevoegdheid: Economie

Beleidsdomein: Economie, Wetenschap en Innovatie

Departement/ Agentschap: VLAIO

bedrag (in €)

naam Land excl. btw

Met deze studie wil VLAIO inzicht verwerven in de mate waarin de initiatie, evaluatie, 
uitvoering, opvolging en valorisatie van ICON-projecten in de praktijk in lijn is met de ICON-
processen en de ICON-regelgeving.

Opdracht werd gelanceerd in kader van een multilaterale 
raamovereenkomst

Technopolis BV : Spuistraat 283 – 1012 
VR – Amsterdam 

Nederland
73.350,00

TOTAAL 73.350,00

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

Buitenlands 
studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling
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Bevoegdheid : Integratie en Inburgering

Beleidsdomein : Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

Departement / Agentschap : Agentschap Binnenlands Bestuur

bedrag (in €)

naam Land excl.  btw

OESO-review 'Working together : skills and labour market integration of immigrants 
and their children', in het bijzonder "Review of the Flemish integration system"

De OESO wordt internationaal erkend voor zijn 
kwalitatiesvolle landenspecifieke aanbevelingen. Een 
samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de 
OESO is voor beide partijen een belangrijke 
meerwaarde. De Vlaamse Gemeenschap brengt zijn 
expertise inzake het Vlaamse integratie- en 
inburgeringsbeleid in. De OESO brengt zijn unieke 
expertise inzake internationale vergelijking van 
integratie- en inburgeringsbeleid in. 

Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Internationale 
instelling, met 
hoofdzetel in Parijs

 €                                                        150.000,00 

TOTAAL 150.000,00€                                             

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

Buitenlands 
studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling

Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
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Bevoegdheid : Sport

Beleidsdomein :  CJSM

Departement / Agentschap : Sport Vlaanderen

Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
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bedrag (in €)

naam Land excl. btw

Social Return on Investment van de sport + Satellietrekening Sport. Dit betreft een 
onderzoeksopdracht met cofinanciering van de Franse Gemeenschap. Sport Vlaanderen is 
de aanbestedende overheid. Het hierbij vermelde bedrag is het deel van de Vlaamse 
overheid, de Franse Gemeenschap draagt €81.066 bij aan deze onderzoeksopdracht.

Sterke internationale expertise + 
samenwerkingsverband met Vlaamse en 
Franstalige Universiteiten

Consortium van Sheffield Hallam 
University, Vrije Universiteit Brussel en 
De Université Catholique de Louvain

UK  €                                                        89.106,00 

TOTAAL 89.106,00€                                                

Bevoegdheid : Dierenwelzijn
Beleidsdomein : Omgeving
Departement / Agentschap : Departement Omgeving

bedrag (in €)
naam Land excl. btw

Onderzoeksopdracht betreffende het uitwerken en toepassen van een evaluatietool voor 
de werking van de Vlaamse ethische commissies dierproeven 

Meest gunstige offerte qua prijs/kwaliteit na 
Europees gepubliceerde overheidsopdracht

Technopolis B.V. Nederland  181125 euro 

TOTAAL 181125 euro 

Bevoegdheid : Onderwijs

Beleidsdomein : Onderwijs & Vorming

Departement / Agentschap : Departement Onderwijs en Vorming

bedrag (in €)

naam Land excl. btw

OESO review professional learning for quality teaching Unieke aanbieder OESO EU  €                                                      108.750,00 
OESO review resources higher education (cofinanciering met EWI, dit is het deel van 
DOV)

Unieke aanbieder OESO EU  €                                                      105.000,00 

Haalbaarheidsstudie Centrale Toetsen Vlaams Onderwijs - Perceel 1

Ontvangen offertes werden gescoord op 
verschillende gunningscriteria, zoals bepaald in 
het bestek. Keuze gemaakt op basis van de 
resulterende scores en beraadslaging van 
beoordelingscommissie.

CITO Nederland  €                                                      101.818,00 

OESO casestudie (SEG) implementatie gecentraliseerde toetsen Unieke aanbieder OESO EU  €                                                      120.000,00 

TOTAAL 435.568,00€                                              

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

Buitenlands 
studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling Buitenlands 

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

Buitenlands 
studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling
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Bevoegdheid : Toerisme  

Beleidsdomein : Internationaal Vlaanderen

Departement / Agentschap : Toerisme Vlaanderen

bedrag (in €)

naam Land excl.btw

Aanleveren van een databank met reviews en een benchmark anlayse voor logies, 
restaurants, meetingslocaties en attracties

Bestaat niet in Vlaanderen. TCI Research ltd België (Brussel) 28.200,00

Benchmarking van de duurzaamheid van de bestemming Vlaanderen
Uniek meetsysteem met internationale 
benchmark. Het gaat om instappen in een 
bestaand systeem.

GuBI Consulting Spanje 14.227,00

Deskresearch van de aanpak van 15 congresbureaus en DMO's ivm 6 criteria van de 
Global Destinations Sustainability Index Beste voorstel Sustainability Addict België (Brussel) 7.400,00

Begeleidingstraject toeristische kampeerbeleving op terreingebonden toeristisch logies Beste voorstel K3H Architecten en adviseurs Nederland
150.480,00

Corona recovery monitoring - 5 waves reisintenties binnenlandse vakantiemarkt Voordeligste voorstel. Prijs is hier heel 
doorslaggevend omdat we enkel het panel hebben 
aangekocht en de analyse zelf gedaan hebben.

Dynata Nederland

14.362,00

Corona recovery monitoring - 2 waves reisintenties buitenlandse vakantiemarkt Voordeligste voorstel. Prijs is hier heel 
doorslaggevend. Dynata is een van de weinige 
aanbieders op de markt die in heel veel landen een 
eigen panel heeft, wat de prijs drukt. Andere, 
waaronder de Vlaamse leveranciers, hebben enkel 
Belgische panels en moeten buitenlandse panels 
zelf aankopen (bij bijvoorbeeld Dynata).

Dynata Nederland

48.825,00

Studie over de ecologische impact van Toerisme in Vlaanderen Beste voorstel en unieke aanpak. BUAS Nederland 8.444,00

TOTAAL 271.938,00

Bevoegdheid : Omgeving

Beleidsdomein : Omgeving

Departement / Agentschap : Departement Omgeving

bedrag (in €)

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

Buitenlands 
studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

Buitenlands 
studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling
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naam Land excl.btw

Evaluatie referentietaken VITO
Meest voordelige inschrijving ikv 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking

Dialogic Nederland 48.919,84

Evaluatie en beleidsaanbevelingen inzake seismiciteit in Vlaanderen

Meest voordelige inschrijving ikv 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking 
(gepubliceerd in Europees Publicatieblad)

Q-CON GMBH Duitsland 122.960,00

TOTAAL 171.879,84

Bevoegdheid :

Beleidsdomein : Omgeving

Departement / Agentschap : Vlaamse Landmaatschappij

bedrag (in €)

naam Land excl.btw
review van uitgevoerd onderzoek (attenuatiefactor) experten die niet verbonden zijn met het 

Vlaamse onderzoekslandschap, 
natuurlijke persoon Wallonië

 €                                                             800,00 

review van uitgevoerd onderzoek (Chinese-koolstudie) experten die niet verbonden zijn met het 
Vlaamse onderzoekslandschap, 

natuurlijke persoon Nederland  €                                                         1.500,00 

TOTAAL 2.300,00

Bevoegdheid : Omgeving
Beleidsdomein : Omgeving
Departement / Agentschap : OVAM

bedrag (in €)
naam Land excl.btw

Waterbodemscan Vrouwvliet Mechelen via gammaspectrometer technisch monopolie Medusa Explorations BV Nederland 11.851,30
Projectmanagement EU-project RESANAT gewonnen open procedure Bureau Buiten Nederland 95.250,00

Projectondersteuning EU-project RESANAT onmiddellijk inzetbaar na capaciteitsprobleem Bureau Buiten Nederland 29.999,00

Risicosystematiek waterbodems - partim expertise Nederland specifiek gericht op expertise in NL Ecofide Nederland 29.999,00

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling
Buitenlands 

studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling
Buitenlands 
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Evaluatie van het Steunpunt “Duurzaam materialenbeheer in een circulaire 
economie” 2017-2021

beste prijs /kwaliteit Dialogic Innovatie & Interactie Nederland 43.410,00

TOTAAL 210.509,30

Bevoegdheid :
Beleidsdomein : Omgeving
Departement / Agentschap : Omgeving

bedrag (in €)
naam Land excl.btw

Technisch potentieel van retrofit van diesels met SCR-technologie en juirdische 
randvoorwaarden - bestek : OMG/EKG/2019.69

Enige kandidaat die offerte heeft ingediend bij 
OPZB waarbij aan volgende kanidaten een 

offerte werd opgevraagd: TML, TNO, VITO en 
VUB

Nederlandse Organisatie voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek (= TNO)

Nederland 79.700,00

Technisch-wetenschappelijke beleidsondersteuning inzake
aanpak NOx-emissieproblemen voertuigen 

TNO is in onze ogen de enige geschikte 
kandidaat om deze opdracht uit te voeren, en 

dit om de volgende redenen:
 1.De opdracht houdt rechtstreeks verband 

met de implementatie van 
beleidsaanbevelingen die voortkomen uit de 
beleidsstudie die momenteel in afronding is. 
TNO heeft dit onderzoek uitgevoerd, wat een 
efficiënte samenwerking in het vervolgproces 

garandeert.
 2.De exper se die we hiervoor zoeken is in 

België onvoldoende aanwezig. TNO is binnen 
Europa als onderzoeksinstelling 

toonaangevend, zowel 
technisch/wetenschappelijke vlak ivm emissies 
van verbrandingsmotoren als op juridisch vlak 

(al jarenlang betrokken bij ontwikkeling van 
Europees beleid terzake).

 3.Zij zijn de enige Nederlandstalige partner 
met de nodige expertise en ervaring. Voor 

concreet beleidswerk is dit belangrijk voor een 
vlotte en efficiënte samenwerking. 

Nederlandse Organisatie voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek (= TNO)

Nederland 30.000,00

TOTAAL 30.000,00

Bevoegdheid : Energie en Omgeving (deel Klimaat)
Beleidsdomein : Omgeving
Departement / Agentschap : VEKA (incl. ex-VEA & EKG)

bedrag (in €)
omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

Buitenlands 

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling
Buitenlands 

10



naam Land excl.btw
Evaluatie testprojecten alternatieve piste EPB - CDC Omwille van ervaring en specifieke kennis en/of de 

te bewaken voorwaarden inzake neutraliteit.
CLIMATIC DESIGN CONSULT Nederland 7.700,00

Studie IRR Trinomics Omwille van ervaring en specifieke kennis en/of de 
te bewaken voorwaarden inzake neutraliteit.

TRINOMICS BV Nederland 25.000,00

EPC NR Lite - vereenvoudigde invoer geometrie NR gebouwen Omwille van ervaring en specifieke kennis en/of de 
te bewaken voorwaarden inzake neutraliteit.

ARCADIS NEDERLAND BV Nederland 29.000,00

TOTAAL 54.000,00

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling
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Bevoegdheid :

Beleidsdomein :

Departement / Agentschap :

bedrag (in €)

naam Land excl.btw

TOTAAL

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

Buitenlands 
studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

12



Bevoegdheid :

Beleidsdomein :

Departement / Agentschap :

bedrag (in €)

naam Land excl. btw

TOTAAL 0,00

Bevoegdheid :

Beleidsdomein :

Departement / Agentschap :

bedrag (in €)

naam Land incl. btw

TOTAAL

Bevoegdheid :
Beleidsdomein :
Departement / Agentschap :

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling
Buitenlands studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling

Buitenlands studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling
omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
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bedrag (in €)
naam Land incl. btw

TOTAAL 0,00

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling
Buitenlands studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling
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Bevoegdheid : Mobiliteit en Openbare Werken

Beleidsdomein : DMOW

Departement / Agentschap : De Lijn

bedrag (in €)

naam Land excl. btw

PG1771 100122 K4025 - Adviesopdracht EBS Europese aanbesteding Fraunhofer Institute for Transport DE  €                                                              57.420 
opzetten assetregister LL tram Europese aanbesteding MOVARES EUROPE BV NL  €                                                              15.000 
Onderzoek lijnnummering Europese aanbesteding Burat NL  €                                                              13.440 
ontwikkeling vragenlijst Europese aanbesteding Burat NL  €                                                                 1.300 
kwanti veld+rapportering Europese aanbesteding Burat NL  €                                                              10.850 
kwalitatief onderzoek netplannen Europese aanbesteding Burat NL  €                                                              11.125 

TOTAAL 109.135,30

Bevoegdheid : Mobiliteit en Openbare Werken
Beleidsdomein :DMOW
Departement / Agentschap : Maritieme Dienstverlening en Kust

bedrag (in €)
naam Land excl. btw

Probabilistische toetsing van constructies in de kusthavens openbare procedure ( prijs/kwaliteit) HKV Lijn in Water Nederland 392.630,20

Trillings- en spanningsmetingen tenderswaths

Na marktraadpleging bleek dit studiebureau 
te beschikken over heel specifieke 
nautische expertise en apparatuur die 
noodzakelijk is in het kader van het 
welslagen van deze studieopdracht.

EMHA Nederland 25.000,00

Studie vervanging dekkraan Zeetijger

De studie wordt uitgevoerd door de 
scheepswerf die het schip bouwde en 
hierdoor het meest geschikt is om deze 
opdracht uit te voeren.

DAMEN SHIPYARDS Nederland 6.000,00

Opstellen van een stabiliteitsrapport voor de 8m WA Jol, op basis van de 3D scan en de 
weging/hellingproef

Na marktraadpleging bleek dit studiebureau 
over de noodzakelijke nautische expertise 
te beschikken om deze opdracht uit te 
voeren.

VAN OOSSANEN NAVAL 
ARCHITECTURE

Nederland 17.558,40

Analyse 2 loodsen inzet per scheepsreis in Vlaanderen Overheidsopdracht ECORYS NEDERLAND (ook tak in België) 5363

Dynamische tool LNS Impact studie Overheidsopdracht ECORYS NEDERLAND (ook tak in België) 5963

Benchmarkonderzoek naar de evolutie van de tarieven voor de loodsgelden en deloodsvergoedingen in de Scheldehavens in vergelijking met de belangrijkste concurrerende havens voor 2020 – verlenging bestek DABL1902Overheidsopdracht ECORYS NEDERLAND (ook tak in België) 14336

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling
Buitenlands 

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling

Buitenlands 
studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
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bijkomende verdieping van de studie LNS Overheidsopdracht ECORYS NEDERLAND (ook tak in België) 3988

Reizenraming 2021 Decreetschepen + update Overheidsopdracht ECORYS NEDERLAND (ook tak in België) 35652

Impact LNS Vlaams Loodswezen Overheidsopdracht ECORYS NEDERLAND (ook tak in België) 11050

Benchmarkonderzoek naar de evolutie van de tarieven voor de loodsgelden en de loodsvergoedingen in de Scheldehavens in vergelijking met de belangrijkste concurrerende havensOverheidsopdracht ECORYS NEDERLAND (ook tak in België) 17346,56

Reizenraming 2020 en 2021 - Scheldevaartregime Overheidsopdracht ECORYS NEDERLAND (ook tak in België) 21284,52

Reizenraming aantal te beloodsen scheepsreizen onder het decreetregime in 2020 en actualisaties’ (Gunning 17/01/2019)Overheidsopdracht ECORYS NEDERLAND (ook tak in België) 40480,57

TOTAAL 596.652,25

Bevoegdheid : Mobiliteit en Openbare Werken
Beleidsdomein : DMOW
Departement / Agentschap : De Werkvennootschap nv

bedrag (in €)
naam Land excl. btw

Expertise inzake weervast staal
Gebruik van weervast staal in een brug voor 
wegverkeer (constructief) - eerste maal in 
België

CEREMA Frankrijk 6.893,00

Expertise inzake weervast staal
Gebruik van weervast staal in een brug voor 
wegverkeer (constructief) - eerste maal in 
België

Universiteit Gustave Eiffel Frankrijk 8.435,00

Expertise inzake vermoeiing bij stalen bruggen (Viaduct Vilvoorde)

Beperkte expertise in Vlaanderen door 
beperkt aantal stalen bruggen - vraag 
vanuit experten binnen beleidsdomein om 
expertise in Nederland te zoeken, waar 
stalen bruggen (en de 
vermoeiingsproblematiek) zeer goed 
gekend zijn.

TNO (Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek)

Nederland 78.901,21

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling
Buitenlands 

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
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TOTAAL 94.229,21
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Bevoegdheid :

Beleidsdomein :

Departement / Agentschap :

bedrag (in €)

naam Land excl. btw

TOTAAL 0,00

omschrijving opdracht reden keuze buitenlandse instelling
Buitenlands studiebureau/Universiteit/Onderzoeksinstelling

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
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