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BIJLAGE 1 BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN   BETREFFENDE DE PLAATSING EN DE ALGEMENE 

UITVOERINGSREGELS VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN 

A. Niet-exhaustieve lijst van de publiekrechtelijke organismen bedoeld in artikel 2, 1°, c) van de wet  

 

-  Académie royale de Langue et de Littérature française 

-  Agence de Stimulation économique 

-  Agence de Stimulation technologique 

-  Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers 

-  Agence wallonne de l’Air et du Climat  

-  Agence wallonne des Télécommunications 

-  Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité 

-  Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées 

 -  Agentschap Plantentuin Meise 

-  Agentschap ter Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie 

-  Agentschap voor de buitenlandse Handel 

-  Agentschap voor de Oproepen tot de Hulpdiensten 

-  Agentschap voor geografische Informatie Vlaanderen 

-  Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 

 -  Agentschap voor Landbouw en Visserij  

-  Agentschap voor territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

-  Apetra 

-  Aquafin NV 

-  Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

-  Astrid SA 

-  Atrium ASBL 

-  Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta 

-  Autonoom Provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande 

-  Autonoom Provinciebedrijf Inovant 

-  Autonoom Provinciebedrijf Plantijn Hogeschool 

-  Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Domein De Gavers 

-  Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge 

-  Autonoom Provinciebedrijf Provinciale Hogeschool Limburg 

-  Autonoom Provinciebedrijf Sport 

- Autonoom Provinciebedrijf Vera  

-  Autonoom Provinciebedrijf Westtoer 

 

-  Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 

-  Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden 

-  Belgische Maatschappij voor internationale Investeringen 

-  Belgische technische Coöperatie  

-  Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

-  Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie 

-  Berlaymont 2000 

-  Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid 

-  Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor 

Binnenscheepvaart 

-  Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en 

Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations 
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-  Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders in de Houtnijverheid 

-   Blue Gate Antwerp  

-  Brussels Agentschap voor de Onderneming 

-  Brussels Energie Agentschap ASBL 

-  Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën 

-  Brussels Instituut voor Milieubeheer 

-  Brussels internationaal – Tourism & Congres ASBL 

-  Brussels Waarborgfonds 

-  Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

-  Brusselse gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen 

-  Brusselse hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp 

-  Bureau voor Normalisatie 

  

-  Cel voor financiële Informatieverwerking 

-  Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging 

-  Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

- Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers à Tournai 

-  Centre hospitalier universitaire de Liège 

-  Centre régional d’Aide aux Communes 

-  Centre wallon de recherches agronomiques 

-  Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest 

-  Centrum voor Landbouweconomie 

-  Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz 

-  Commissariat général au Tourisme 

-  Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

-  Commissie voor het Bank-,  Financie- en Assurantiewezen 

-  Commission wallonne pour l’Energie 

-  Conseil économique et social de Wallonie 

-  Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen 

  

-  Delcrederedienst NV  

-  De Rand  

-  De Vlaamse  Waterweg NV 

-  Dienst Informatie, Vorming en Afstemming 

-  Dienst Kijk- en Luistergeld in het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 

-  Dienst voor de Bijzondere Sociale zekerheidsstelsels 

-  Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung 

 

-  Ecole d’Administration publique commune 

-  Economische en sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

-  Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal 

-  Egov 

-  Eigen Vermogen Flanders Hydraulics 

-  Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek 

-  Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

-  Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 

-  Entreprise publique des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication de la Communauté 

française 

-  Europees sociaal Fonds- Agentschap Vlaanderen 

-  Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking 
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-  Evoliris 

 

-  Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers  

-  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

-  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

-  Federaal Agentschap voor nucleaire Controle 

-  Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg  

-  Federaal Planbureau 

-  Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 

-  Federale Pensioendienst  

-  Financieringsfonds voor Schuldafbouw en eenmalige Investeringsuitgaven 

-  Financieringsinstrument voor de Vlaams Visserij- en Aquicultuursector 

-  Flanders international technical Agency 

-   Fonds bruxellois francophone pour l’Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées  

-  Fonds culturele Infrastructuur 

-  Fonds d’Aide au Redressement financier des Communes 

-  Fonds de Constructions d’Institutions hospitalières et medico-sociales de la Communauté française  

-  Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie 

-  Fonds Ecureuil de la Communauté française 

-  Fonds Jongerenwelzijn 

-  Fonds piscicole de Wallonie 

-  Fonds pour l’Egalisation des Budgets et pour le Désendettement de la Communauté française 

-  Fonds Stationsomgevingen 

-  Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers 

-  Fonds voor Arbeidsongevallen 

-  Fonds voor de Beroepsziekten 

-  Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid 

-  Fonds voor de Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen 

-  Fonds voor dringende Geneeskundige Hulpverlening 

-  Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten 

-  Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek 

 

-  Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten 

-  Garantiefonds voor Huisvesting 

-  Gewestelijk School voor openbaar Bestuur 

-  Gimvindus 

-  GO Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

-  Grindfonds 

 

-  Herculesstichting 

-  Hermesfonds 

-  Herplaatsingsfonds 

-  Hoge Raad voor de Justitie 

-  Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen 

-  Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden  

-  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 

-  Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

 

-  Institut du Patrimoine wallon 

-  Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen 
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-  Institut scientifique de Service public 

-  Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises 

-  Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique 

-  Instituut ter Bevordering van het wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel 

-  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

-  Instituut voor de nationale Rekeningen 

-  Instituut voor gerechtelijke Opleiding 

-  Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 

-  Instituut voor Textiel en Confectie 

-  Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers 

-  Instituut voor Vorming en Begeleiding van de Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen 

-  Interfederaal Gelijkekansencentrum 

-  Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant 

 

-  Jobpunt Vlaanderen 

 

-  Kas der geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding 

-  Kind en Gezin 

-  Koninklijk Belgisch Filmarchief 

-  Koninklijk Museum voor schone Kunsten Antwerpen 

-  Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België 

-  Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 

-  Koninklijke Academie voor overzeese Wetenschappen 

-  Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en schone Kunsten van België 

-  Koninklijke Instelling van Mesen 

-  Koninklijke Muntschouwburg 

-  Koninklijke Schenking 

-  Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 

-  Koninklijke Vlaamse Schouwburg 

-  Kruispuntbank van de sociale Zekerheid 

 

-  Le Circuit de Spa-Francorchamps 

-  Limburgse Reconversiemaatschappij 

 

-  Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed 

-  Maatschappij voor Grond- en industrialisatiebeleid Linkerscheldeoevergebied 

-  Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied 

-  Milieu- en Natuur Raad van Vlaanderen 

-  Multisectoriële individuele Rekening 

 

-  Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk 

-   Nationaal geografisch Instituut 

-  Nationaal Instituut voor Criminalistiek  

-  Nationaal Instituut voor Radio-Elementen 

-  Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden 

-  Nationaal Orkest van België 

-  Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen 

-  Nationale Arbeidsraad 

-  Nationale Bank van België 

-  Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen 
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-  Nationale Kas voor Oorlogspensioenen 

-  Nationale Kas voor Rampenschade 

-  Nationale Loterij 

-  Nautinvest Vlaanderen 

-  Net – Brussel – Gewestelijke Agentschap voor Netheid 

-  Novovil 

 

-  Office de la Naissance et de l’Enfance 

-  Office de Promotion du Tourisme de la Communauté française 

-  Office régional de Promotion de l’Agriculture et de l’Horticulture 

-  Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi 

-  Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos 

-  Oost-Vlaams Milieubeheer 

-  Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel 

-  Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem 

-  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

-  Opéra royal de Wallonie 

 

-  Paleis voor Congressen 

-  Paleis voor schone Kunsten 

-  Participatiefonds 

-  Participatiemaatschappij Vlaanderen 

-  Patrimoniale Immobiliënmaatschappij 

-  Pendelfonds 

-  Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom 

-  Proefbank voor Vuurwapens te Luik 

 

-  Radio et Télévision belge de la Communauté française 

-  Regie der Gebouwen 

-  Rentenfonds 

-  Reservefonds van het Brussels hoofdstedelijk Gewest 

-  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

-  Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie 

-  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 

-  Rijksdienst voor sociale Zekerheid 

 

-  Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

-  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

-  Rubiconfonds 

 

-  Sciensano 

- Service social des Services du Gouvernement wallon 

-  Smals 

-  Sociaal economische Raad van Vlaanderen 

-  Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires bruxellois 

-  Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Liège 

-  Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Luxembourg 

-  Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Namur 

-  Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du  Hainaut 

-  Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon 
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-  Société publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement 

-  Société publique de Gestion de l’Eau 

-  Société wallonne de Financement complémentaires des Infrastructures 

-  Société wallonne de Location-Financement 

-  Société wallonne du Crédit social 

-  Société wallonne du Logement et sociétés agréées 

-  Sofibru 

-  Stichting Technologie Vlaanderen 

-  Stichting Vlaams Erfgoed  

-  Studiecentrum voor Kernenergie 

 

-  Technopolis 

-  Théâtre national de Belgique 

-  Toerisme Vlaanderen 

-  Topstukkenfonds 

 

-  Universitaire instellingen afhangende van de Franse Gemeenschap 

-  Universitaire instellingen afhangende van de Vlaamse Gemeenschap 

-  Universitaire Stichting 

-  Universitaire Ziekenhuis Gent 

 

-  Via Invest Vlaanderen 

-  Vlaams Agentschap voor internationaal Ondernemen 

-  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

-  Vlaams Audiovisueel Fonds 

-  Vlaams Brusselfonds 

-  Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing 

-  Vlaams Fonds voor de Letteren 

-  Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw VZW 

-  Vlaams Infrastructuurfonds 

-  Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 

-  Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie 

-  Vlaams Instituut voor zelfstandig Ondernemen 

-  Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 

-  Vlaams Toekomstfonds 

-  Vlaams Woningfonds voor de grote Gezinnen 

-  Vlaams Zorgfonds 

-  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

-  Vlaamse Fonds voor de Lastendelging 

-  Vlaamse Havens 

-  Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek 

-  Vlaamse Landmaatschappij 

-  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en erkende maatschappijen 

-  Vlaamse Milieuholding 

-  Vlaamse Milieumaatschappij 

-  Vlaamse Opera 

-  Vlaamse Participatiemaatschappij NV 

-  Vlaamse Radio- en Televisieomroep 

-  Vlaamse Regulator voor de Media 

-  Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 
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-  Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde 

-  Vlaamse Zorgkas 

 

-  Wallonie-Bruxelles international  

 -  Werkholding 

-  Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

 

B.  Niet-exhaustieve lijst van de overheidsbedrijven bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet  

SECTOR WATER 

- Société wallonne des Eaux (SWDE) 

- Vivaqua 

- Vlaamse  Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) 

 

SECTOR VERVOER 

• Luchthavens 

- Société wallonne des Aéroports (SOWAER) 

- Société de Gestion  de l’Aérodrome de Saint-Hubert 

- Société de Gestion  de l’Aérodrome de Spa 

- Brussels  South Charleroi Airport (BSCA) 

- Brussels  South Charleroi Airport security (BSCA SECURITY) 

- Liège Airport (LA) 

- Liège Airport Business Park 

- Liège Airport Security  (LAS) 

- Luchthavenontwikkelingsmaatschappij  Antwerpen 

- Luchthavenontwikkelingsmaatschappij   Kortrijk-Wevelgem 

- Luchthavenontwikkelingsmaatschappij   Oostende- Brugge 

• Havens 

- AG Haven Oostende 

- Havenbedrijf Antwerpen 

- Havenbedrijf Gent GAB 

- Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 

- NV De Scheepvaart 

- Port autonome de Charleroi (PAC) 

- Port autonome du Centre et de l’Ouest (PACO) 

- Port autonome de Liège (PAL) 

- Port autonome de Namur (PAN) 

- Société régionale du Port de Bruxelles 

- Waterwegen en Zeekanaal NV 

 

• Vervoer 

- Infrabel 

- HR Rail 

- Société des Transports intercommunaux de Bruxelles  (STIB) 

- Société nationale des Chemins de Fer belges (SNCB) 

- Société régionale wallonne du Transport (SRWT) 
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- TEC Brabant  wallon 

- TEC Charleroi 

- TEC Hainaut 

- TEC Liège – Verviers 

- TEC Namur – Luxembourg 

- Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 

SECTOR ENERGIE 

- Eandis 

- Infrax 

- Ores 

- Sibelga 

 

SECTOR POSTDIENSTEN 

- bpost 

 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons koninklijk besluit van   betreffende de plaatsing en de algemene 
uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Koningswege : 
 

De Eerste Minister, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ch. MICHEL 
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BIJLAGE 2 BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN   BETREFFENDE DE PLAATSING EN DE 

ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN 

 

Inlichtingen die in de gepubliceerde aankondigingen van de gunning van concessies moeten 

worden opgenomen overeenkomstig artikel 42 van de wet – Artikel 10 van het koninklijk besluit 

 

1.  Naam, identificatienummer, adres inclusief NUTS-code, telefoon- en faxnummers, e-mail- en 

internetadres van de aanbestedende overheid of de aanbestedende entiteit en, wanneer 

verschillend, van de dienst waar aanvullende informatie te verkrijgen is. 

2.  Soort aanbestedende overheid  of entiteit en uitgeoefende hoofdactiviteit. 

3.  Indien de kandidaturen offertes omvatten, e-mail- en internetadres waarop de 

concessiedocumenten gratis, rechtstreeks volledig en vrij ter beschikking gesteld worden. Indien 

een dergelijke kosteloze, rechtstreekse, volledige en vrije ter beschikkingstelling onmogelijk is in 

de gevallen bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de wet, de modaliteiten van toegang tot de 

concessiedocumenten. 

4.  Beschrijving van de concessie: aard en omvang van de werken, aard en omvang van de diensten, 

orde van grootte of indicatieve waarde en, zo mogelijk, de looptijd van het contract. Indien de 

concessie in percelen verdeeld is, deze inlichtingen vermelden voor elk perceel. Desgevallend de 

beschrijving van de opties. 

5.  CPV-codes. Indien de concessie in percelen verdeeld is, deze inlichtingen vermelden voor elk 

perceel. 

6.  NUTS-code voor de hoofdlocatie van de werken in geval van concessies voor werken of NUTS-

code voor de hoofdplaats van uitvoering in geval van concessies voor diensten. Indien de 

concessie in percelen verdeeld is, deze inlichtingen vermelden voor elk perceel. 

7.  Voorwaarden tot deelneming, onder meer: 

a)  desgevallend, aangeven of het gaat om een concessie die voorbehouden is voor beschermde 

werkplaatsen of waarvan de uitvoering voorbehouden is in het kader van programma’s voor 

beschermde tewerkstelling; 

b)  desgevallend, aangeven of de prestatie van de dienst krachtens wettelijke, reglementaire of 

administratieve bepalingen voorbehouden is voor een welbepaald beroep; verwijzing naar de 

pertinente wettelijke, reglementaire of administratieve bepaling; 

c)  desgevallend, een lijst en korte omschrijving van de selectievoorwaarden en selectiecriteria; 

eventueel vereiste minimale niveau(s) van draagkracht; de nodige inlichtingen aangeven 

(verklaringen op erewoord, documenten).  

8.  Uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen of van de offertes. 

9.  Criteria die zullen gebruikt worden voor de gunning van de concessie indien deze niet in de overige 

concessiedocumenten voorkomen.  

10.  Datum van verzending van de aankondiging. 
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11.  Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en, in voorkomend geval, 

bemiddelingsprocedures. Preciseringen betreffende de termijnen voor beroepsprocedures of, 

indien nodig, naam, adres, telefoon- en faxnummers, en e-mailadres van de dienst waar deze 

informatie kan worden verkregen. 

12.  Desgevallend, de bijzondere voorwaarden waaraan de exploitatie van de concessie verbonden is. 

13.  Adres waarnaar de kandidaturen of offertes moeten gestuurd worden. 

14.  Desgevallend, de vereisten en voorwaarden vermelden betreffende het gebruik van elektronische 

communicatiemiddelen.  

15.  Vermelding of de concessie betrekking heeft op een project en/of programma gefinancierd met 

middelen van de Unie. 

16.  Voor de concessies van werken, aangeven of de concessie gedekt is door het akkoord inzake 

overheidsopdrachten van 15 april 1994. 

 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons koninklijk besluit van   betreffende de plaatsing en 
de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Koningswege : 
 

De Eerste Minister, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ch. MICHEL 
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BIJLAGE 3 BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN   BETREFFENDE DE PLAATSING EN DE 

ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN 

Inlichtingen die in de  gepubliceerde aankondigingen van de gunning van concessies moeten 

worden opgenomen overeenkomstig artikel 44 van de wet – Artikel 11 van het koninklijk besluit 

1.  Naam, identificatienummer, adres inclusief NUTS-code, en in voorkomend geval, telefoon- en 

faxnummers, e-mail- en internetadres van de aanbestedende overheid of de aanbestedende 

entiteit en, wanneer verschillend, van de dienst waar aanvullende informatie te verkrijgen is. 

2.  Soort aanbestedende overheid of entiteit en uitgeoefende hoofdactiviteit. 

3.  CPV-codes. 

4.  NUTS-code voor de hoofdlocatie van de werken in geval van concessies voor werken of NUTS-

code voor de hoofdplaats van uitvoering in geval van concessies voor diensten. 

5.  Beschrijving van de concessie: aard en omvang van de werken, aard en omvang van de diensten, 

looptijd van de overeenkomst. Wanneer de concessie in percelen is verdeeld, wordt deze 

informatie voor elk perceel verstrekt. In voorkomend geval beschrijving van elke optie. 

6.  Beschrijving van de gebruikte gunningsprocedure, in geval van gunning zonder voorafgaande 

publicatie, motivering. 

7.  De criteria als bedoeld in artikel 55 van de wet die zijn gebruikt voor de gunning van de 

concessie(s). 

8.  Datum van het besluit of de besluiten tot gunning van de concessie. 

9.  Het aantal met betrekking tot elke gunning ontvangen offertes, inclusief: 

a)  het aantal offertes dat ontvangen is van ondernemers die kleine of middelgrote 

ondernemingen zijn, 

b)  het aantal uit het buitenland ontvangen offertes, 

c)  het aantal elektronisch ontvangen offertes. 

10.  Per gunning, naam, adres inclusief NUTS-code, en desgevallend telefoonnummer, fax, e-mail- en 

internetadres van de begunstigde inschrijver(s) met inbegrip van: 

a)  vermelding of de weerhouden inschrijver een kleine of middelgrote onderneming is; 

b)  vermelding of de concessie aan een consortium is gegund. 

11.  Waarde en belangrijkste financiële voorwaarden van de gegunde concessie, waaronder 

a)  vergoedingen en eventuele boeten; 

b)  prijzengeld en eventuele betalingen; 

c)  elke eventuele andere bijzonderheid die relevant zijn voor de waarde van de concessie als 

bepaald in artikel 35, vierde lid. 

12.  Vermelding of de concessie betrekking heeft op een project en/of programma gefinancierd met 

middelen van de Unie. 
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13.  Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en, in voorkomend 

geval, bemiddelingsprocedures. Preciseringen betreffende de termijnen voor 

beroepsprocedures of, indien nodig, naam, adres, telefoon- en faxnummers, en e-mailadres van 

de dienst waar deze informatie kan worden verkregen. 

14.  Datum (data) en referentie(s) van eerdere bekendmakingen in het Publicatieblad van de 

Europese Unie betreffende de in deze aankondiging gepubliceerde concessie(s). 

15.  Datum van verzending van de aankondiging. 

16.  Methode die wordt gebruikt voor het berekenen van de geraamde waarde van de concessie, 

indien die niet is vermeld in andere concessiedocumenten, overeenkomstig artikel 35 van de 

wet. 

17.  elke andere pertinente inlichting. 

 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons koninklijk besluit van   betreffende de plaatsing en 
de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Koningswege : 
 

De Eerste Minister, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ch. MICHEL 
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BIJLAGE 4 BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN   BETREFFENDE DE PLAATSING EN DE 

ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN 

Inlichtingen die in vooraankondigingen betreffende concessies voor sociale en andere specifieke 

diensten moet worden opgenomen als bedoeld in artikel 34, § 1, van de wet, samen gelezen met 

artikel 42, tweede lid van de wet - artikel 12 van het koninklijk besluit 

1.  Naam, identificatienummer, adres inclusief NUTS-code, telefoon, fax, e-mail- en internetadres 

van de aanbestedende overheid of de aanbestedende entiteit, wanneer verschillend, van de 

dienst waar aanvullende informatie te verkrijgen is. 

2.  In voorkomend geval, e-mail- of internetadres waar de specificaties en alle bewijsstukken 

beschikbaar zijn. 

3.  Soort aanbestedende overheid of aanbestedende entiteit en uitgeoefende hoofdactiviteit. 

4.  Codenummer(s) van de CPV-nomenclatuur. Indien de overeenkomst in percelen is verdeeld, 

moet deze informatie voor elk perceel worden verstrekt. 

5.  NUTS-code voor de hoofdplaats van levering of uitvoering van concessies voor diensten. 

6.  Beschrijving van de diensten, indicatieve orde van grootte of waarde. 

7.  Deelnemingsvoorwaarden. 

8.  In voorkomend geval, termijn(en) voor het contacteren van de aanbestedende overheid of 

aanbestedende entiteit met het oog op deelname. 

9.  In voorkomend geval, korte beschrijving van de hoofdkenmerken van de gunningsprocedure die 

zal worden toegepast. 

10.  Elke andere pertinente inlichting. 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons koninklijk besluit van   betreffende de plaatsing en 
de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Koningswege : 
 

De Eerste Minister, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ch. MICHEL 
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BIJLAGE 5 BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN    BETREFFENDE DE PLAATSING EN DE ALGEMENE 

UITVOERINGSREGELS VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN 

Inlichtingen die in aankondigingen van de gunning van concessies betreffende concessies voor sociale en 

andere specifieke diensten als bedoeld in artikel 34, § 1, van de wet, samen gelezen met artikel 44 van de wet 

– artikel 13 van het koninklijk besluit 

 

1.  Naam, identificatienummer, adres, inclusief NUTS-code, indien van toepassing, telefoon, fax, e-mail- en 

internetadres van de aanbestedende overheid of de aanbestedende entiteit en, indien verschillend, van de 

dienst waar aanvullende informatie te verkrijgen is. 

2.  Soort aanbestedende  overheid of entiteit en uitgeoefende hoofdactiviteit. 

3.  CPV-codes. Indien de overeenkomst in percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden 

verstrekt. 

4.  Beknopte beschrijving van het voorwerp van de concessie. 

5.  Aantal ontvangen offertes. 

6. Waarde van de weerhouden offerte, met inbegrip van vergoedingen en prijzen. 

7.  Naam en adres inclusief NUTS-code, telefoon, fax, e-mailadres en internetadres van de weerhouden 

ondernemer(s). 

8.  Elke andere pertinente inlichting.  

Gezien om te worden gevoegd bij Ons koninklijk besluit van   betreffende de plaatsing en de algemene 
uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Koningswege : 
De Eerste Minister, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ch. MICHEL 
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BIJLAGE 6 BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN   BETREFFENDE DE PLAATSING EN DE ALGEMENE 
UITVOERINGSREGELS VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN - DOCUMENT VAN VOORLOPIG BEWIJS  

 
BIJLAGE 6 A : Verklaringen op erewoord betreffende de uitsluitingsgronden 

Instructies 

Deze bijlage 6A is een verklaring op erewoord van de ondernemers die als voorlopig bewijs dient voor hun situatie 
met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in de artikelen 50 tot 52 van de wet. 

Het gaat om een officiële verklaring waarin de ondernemer bevestigt dat hij zich niet in een van de situaties bevindt 
die moeten of kunnen leiden tot de uitsluiting van een ondernemer, in voorkomend geval naar de corrigerende 
maatregelen verwijst die hij heeft genomen en de elementen vermeldt die de aanbesteder toelaten de verklaringen 
te controleren. 

Deze bijlage ontslaat de ondernemers niet van de verplichting om de bewijsmiddelen te verstrekken bedoeld in 
artikel 35 van het onderhavige besluit genomen in uitvoering van de wet. 

Deze bijlage moet worden ingevuld door elke natuurlijke of rechtspersoon of elk openbaar lichaam, alsook door elk 
lid van een combinatie van deze personen of lichamen (met inbegrip van de tijdelijke samenwerkingsverbanden van 
ondernemingen), in het kader van hun deelname, als kandidaat of inschrijver, aan de plaatsingsprocedure van een 
concessie. Deze bijlage moet ook worden ingevuld door de derden op wier draagkracht een beroep wordt gedaan 
overeenkomstig artikel 49 van de wet. In voorkomend geval geldt dit ook voor de voorgestelde onderaannemers op 
wier draagkracht geen beroep wordt gedaan voor de selectie. 

Voor de toepassing van deze bijlage wijst de ondernemer dus de volgende personen aan: 

- de kandidaat of inschrijver; 

- elk lid van de combinatie wanneer de kandidaat of inschrijver een combinatie is; 

- de derde op wiens draagkracht een beroep wordt gedaan voor de selectievoorwaarden; 

- de voorgestelde onderaannemers op wier draagkracht geen beroep wordt gedaan voor de selectievoorwaarden. 

Deze bijlage omvat de volgende delen: 

- Deel I. Informatie over de plaatsingsprocedure van een concessie en de aanbesteder. 

- Deel II. Informatie over de ondernemer. 

- Deel III. Uitsluitingsgronden: 

A:  Gronden betreffende strafrechtelijke veroordelingen (art. 50, § 1, van de wet en artikel 31 van het 
onderhavige besluit). 

B:  Gronden betreffende de betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen (art. 51, § 1, van de wet 
en artikel 32 van het onderhavige besluit). 

C:  Overige uitsluitingsgronden (art. 52 van de wet) 

Deel I: Informatie over de plaatsingsprocedure van een concessie en de aanbesteder  

A. Informatie over de bekendmaking 

- Verwijzing naar de relevante aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie: 
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- Nummer ontvangen aankondiging: 

- Nummer aankondiging in PB S: 

- URL van het PB S: 

- Verwijzing naar de relevante aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen: 

- Nummer aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen: 

- URL van het BDA: 

Wanneer bekendmaking van een aankondiging niet is vereist, moet de aanbesteder de plaatsingsprocedure van een 
concessie duidelijk omschrijven. 

B. Identiteit van de aanbesteder 

- Officiële naam:  

- Land: 

C. Informatie over de plaatsingsprocedure 

- Titel: 

- Korte beschrijving: 

- Referentienummer van het dossier bij de aanbesteder (indien van toepassing): 

Deel II: Informatie over de ondernemer 

A. Informatie over de ondernemer 

1. Identiteit 

- Naam of handelsnaam: 

- Rechtsvorm (indien van toepassing): 

- Adres van de woonplaats of van de maatschappelijke zetel: 

Straat en nummer: 

Postcode: 

Stad: 

Land: 

- Internetadres (indien van toepassing): 

- Elektronisch adres: 

- Telefoonnummer: 

- Contactpersoon of -personen: 
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- BTW-nummer (indien van toepassing): 

 Vermeld indien er geen BTW-nummer is, een ander nationaal identificatienummer, indien vereist en 
toepasselijk 

- Is de ondernemer een micro-, kleine of  middelgrote onderneming?1 

 Ja / Neen 

2. Voorbehouden concessies 

- Alleen wanneer de concessie voorbehouden is: is de ondernemer een beschermde werkplaats, een 
”sociale onderneming“ of  zorgt hij voor de uitvoering van de concessie in het kader van programma’s voor 
beschermde arbeid? 

 Ja / Neen 

- Wat is het corresponderende percentage werknemers met een handicap of kansarme werknemers? 

- Vermeld, indien vereist, of de betrokken werknemers behoren tot een of meer specifieke categorieën 
werknemers met een handicap of kansarme werknemers? 

B. Combinatie van ondernemers 

- Neemt de ondernemer samen met anderen deel aan de plaatsingsprocedure van een concessie? 

 Ja / Neen 

- Zorg ervoor dat de andere betrokken partijen een afzonderlijke verklaring indienen 

- Vermeld de rol van de ondernemer binnen de combinatie (leider, verantwoordelijk voor specifieke taken, 
enz.): 

- Vermeld de identiteit van de andere ondernemers die gezamenlijk aan de plaatsingsprocedure van een 
concessie deelnemen: 

 Indien van toepassing, de naam van de deelnemende combinatie: 

C. Informatie over het beroep op de draagkracht van andere entiteiten 

- Doet de ondernemer een beroep op de draagkracht van andere entiteiten om te voldoen aan de 
selectievoorwaarden van de concessiedocumenten? 

 Ja / Neen 

- Verstrek voor elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijke verklaring met de informatie die wordt 
gevraagd in de afdelingen A en B van dit deel en deel III. Deze verklaring moet door de betrokken entiteiten 
naar behoren worden ingevuld en ondertekend. 

- Opgemerkt wordt dat het daarbij ook gaat om niet rechtstreeks tot de onderneming van de ondernemer 
behorende technici of technische organen, in het bijzonder die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en, 

                                                 
1. Zie de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 

blz. 36). Deze informatie is uitsluitend vereist voor statistische doeleinden. Micro-onderneming: onderneming met minder dan 10 werknemers en met een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 2 miljoen EUR. Kleine onderneming: onderneming met minder dan 50 werknemers en met een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 10 miljoen EUR; Middelgrote onderneming: onderneming die micro noch klein is en met minder dan 
250 werknemers en met een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen EUR of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 43 miljoen EUR. 
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in het geval van concessies voor werken, de technici of technische organen die de ondernemer ter beschikking 
zullen staan om de werkzaamheden uit te voeren. 

D. Informatie over de onderaannemers bedoeld in artikel 43 van het onderhavige besluit  

(Gedeelte dat alleen moet worden ingevuld wanneer de aanbesteder expliciet om deze gegevens vraagt) 

- Is de ondernemer van plan een gedeelte van de overeenkomst aan derden in onderaanneming te geven? 

 Ja / Neen 

- Zo ja, vermeld, voor zover bekend, over welke onderdelen van de concessie en welke onderaannemers het 
gaat: 

Deel de informatie mee die wordt gevraagd in de afdelingen A en B van dit deel en deel III voor elk van de 
opgesomde onderaannemers indien de aanbesteder expliciet om deze informatie vraagt naast de informatie in 
deel I. 

Deel III: Uitsluitingsgronden 

A. Gronden betreffende strafrechtelijke veroordelingen 

Artikel  50 van de wet, zoals uitgevoerd bij artikel 31 van het onderhavige besluit, bepaalt de volgende 
uitvoeringsgronden: 

1. Deelname aan een criminele organisatie; 

- Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of 
daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij onherroepelijk 
vonnis voor deelname aan een criminele organisatie, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is gewezen 
of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? 

- Deelname aan een criminele organisatie is gedefinieerd in artikel 324bis van het Strafwetboek en in artikel 
2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit. 

- Uw antwoord: Ja / Neen 

- Datum van de veroordeling: 

- Reden: 

- Identiteit van de veroordeelde persoon: 

- Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

- Ja / Neen 

 Beschrijf deze maatregelen: 

- Ja / Neen 

 Beschrijf deze maatregelen: 
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- Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? Ja / Neen 

- URL: 

- Code: 

- Afgevende entiteit: 

2. Omkoping; 

- Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of 
daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij onherroepelijk 
vonnis voor omkoping, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is gewezen of dat expliciet een 
uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? 

- Omkoping is gedefinieerd in artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij 
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn 
(PB C 195 van 25.6.1997, blz. 1), in artikel 2, lid 1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 
2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector (PB L 192 van 31.7.2003, blz. 54) en in de 
artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek. 

- Uw antwoord: Ja / Neen 

- Datum van de veroordeling: 

- Reden: 

- Identiteit van de veroordeelde persoon: 

- Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

Ja / Neen 

- Is de in dit punt opgenomen informatie elektronisch beschikbaar?  

 Ja / Neen 

- Beschrijf deze maatregelen: 

- URL: 

- Code: 

- Afgevende entiteit: 

3. Fraude; 

- Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of 
daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij onherroepelijk 
vonnis voor fraude, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is gewezen of dat expliciet een uitsluitings-
periode bevat die nog steeds van toepassing is? 
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- Fraude is gedefinieerd in artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële 
belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 316 van 27.11.1995, blz. 48). 

- Uw antwoord:  

 Ja / Neen 

- Datum van de veroordeling: 

- Reden: 

- Identiteit van de veroordeelde persoon: 

- Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

 Ja / Neen 

 Beschrijf deze maatregelen: 

- Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 

 Ja / Neen 

- URL: 

- Code: 

- Afgevende entiteit: 

4. Terroristische misdrijven, strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten of uitlokking van, 
medeplichtigheid aan of poging tot van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit; 

- Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of 
daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij onherroepelijk 
vonnis voor een terroristisch misdrijf of strafbaar feit in verband met terroristische activiteiten, welk vonnis 
niet later dan vijf jaar geleden is gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van 
toepassing is? 

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten zijn gedefinieerd in 
artikel 137 van het Strafwetboek en in de artikelen 1 en 3 van Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 
inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 3). Deze uitsluitingsgrond omvat ook uitlokking 
van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van 
genoemd kaderbesluit. 

- Uw antwoord:  

 Ja / Neen 

- Datum van de veroordeling: 

- Reden: 

- Identiteit van de veroordeelde persoon: 
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- Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

 Ja / Neen 

 Beschrijf deze maatregelen: 

- Is de in dit punt opgenomen informatie elektronisch beschikbaar?  

 Ja / Neen 

- URL: 

- Code: 

- Afgevende entiteit: 

5. Witwassen van geld of financiering van terrorisme; 

- Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of 
daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij onherroepelijk 
vonnis voor witwassen van geld of financiering van terrorisme, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden 
is gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? 

- Witwassen van geld en financiering van terrorisme zijn gedefinieerd in artikel 5 van de wet van 11 januari 
1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, alsook in artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15). 

- Uw antwoord:  

 Ja / Neen 

- Datum van de veroordeling: 

- Reden: 

- Identiteit van de veroordeelde persoon: 

- Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

Ja / Neen 

- Beschrijf deze maatregelen: 

- Is de in dit punt opgenomen informatie elektronisch beschikbaar?  

 Ja / Neen 

- URL: 
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- Code: 

- Afgevende entiteit: 

6. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel; 

- Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of 
daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij onherroepelijk 
vonnis voor kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden 
is gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? 

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel zijn gedefinieerd in artikel 433quinquies van het 
Strafwetboek, alsook in artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 
april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers 
daarvan en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1). 

- Uw antwoord:  

 Ja / Neen 

- Datum van de veroordeling: 

- Reden: 

- Identiteit van de veroordeelde persoon: 

- Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

 Ja / Neen 

- Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 

 Ja / Neen 

- URL: 

- Code: 

- Afgevende entiteit: 

7. Het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 

- Heeft de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan 
of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft,  een inbreuk begaan die is 
vastgesteld door een administratieve of rechterlijke beslissing, met inbegrip van een in uitvoering van 
artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde schriftelijke kennisgeving? 

- Uw antwoord:  

 Ja / Neen 

- Datum van de vaststelling: 
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- Reden: 

- Identiteit van de veroordeelde persoon: 

- Indien van toepassing, einddatum van de inbreuk: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

Ja / Neen 

- Beschrijf deze maatregelen: 

- Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 

 Ja / Neen 

- URL: 

- Code: 

- Afgevende entiteit: 

B. Gronden betreffende de betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen 

1. Betaling van belastingen 

- Heeft de ondernemer, in voorkomend geval, zijn verplichtingen tot betaling van belastingen, in zijn land 
van vestiging en in België, geschonden? 

- Voor in België gevestigde ondernemers worden, volgens de wet en het onderhavige besluit, de belastingen 
ten aanzien van de FOD Financiën in aanmerking genomen. 

- Wordt beschouwd als zijnde in orde met de betaling van zijn belastingen, de ondernemer die: 

1° een belastingschuld heeft die niet hoger is dan 3000 euro; of 

2° kan aantonen dat hij op een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf een of meer 
schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn. Deze 
schuldvorderingen moeten ten minste gelijk zijn aan zijn fiscale schuld, verminderd met 3000 euro. 

- Uw antwoord?  

 Ja / Neen 

- Betrokken land of lidstaat: 

- Om welk bedrag gaat het? 

- Is de niet-nakoming van deze verplichtingen vastgesteld met andere middelen dan een rechterlijke of 
administratieve beslissing?  

 Ja / Neen 

- Deel mee of de beslissing onherroepelijk en bindend was, indien de niet-nakoming van deze verplichtingen 
is vastgesteld door middel van een rechterlijke of administratieve beslissing.  
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 Ja / Neen 

- Vermeld de datum van het vonnis of van de beslissing: 

- Is de ondernemer zijn verplichtingen nagekomen door de verschuldigde belastingen, met inbegrip van 
lopende rente of boetes indien toepasselijk, te betalen of een bindende regeling tot betaling daarvan aan 
te gaan? 

 Ja / Neen 

- Vermeld: 

- Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 

 Ja / Neen 

- URL: 

- Code: 

- Afgevende entiteit: 

2. Betaling van sociale zekerheidsbijdragen 

- Heeft de ondernemer, in voorkomend geval, zijn verplichtingen tot betaling van sociale -
zekerheidsbijdragen, in zijn land van vestiging en in België, geschonden? 

- Voor ondernemers die personeel te werkstellen dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders 
worden, volgens de wet en het onderhavige besluit, de verplichtingen tot betaling van sociale bijdragen 
ten aanzien van de RSZ in aanmerking genomen. 

- Wordt beschouwd als zijnde in orde met de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, de ondernemer 
die: 

1° een schuld aan bijdragen heeft die niet hoger is dan 3000 euro; of 

2° kan aantonen dat hij op een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf een of meer 
schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn. Deze 
schuldvorderingen moeten ten minste gelijk zijn aan zijn schuld aan sociale bijdragen, verminderd met 
3000 euro. 

- Uw antwoord?  

 Ja / Neen 

- Betrokken land of lidstaat: 

- Om welk bedrag gaat het? 

- Is de niet-nakoming van deze verplichtingen vastgesteld met andere middelen dan een rechterlijke of 
administratieve beslissing?  

 Ja / Neen 
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- Deel mee of de beslissing onherroepelijk en bindend was, indien de niet-nakoming van deze verplichtingen 
is vastgesteld door middel van een rechterlijke of administratieve beslissing.  

 Ja / Neen 

- Vermeld de datum van het vonnis of van de beslissing: 

- Is de ondernemer zijn verplichtingen nagekomen door de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen, met 
inbegrip van lopende rente of boetes indien toepasselijk, te betalen of een bindende regeling tot betaling 
daarvan aan te gaan? 

 Ja / Neen 

- Vermeld: 

- Is de in dit punt bedoelde informatie elektroniche beschikbaar? 

 Ja / Neen 

- URL: 

- Code: 

- Afgevende entiteit: 

C. Overige redenen 

1. Niet-nakoming van de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht 

- Heeft de ondernemer, de afgelopen drie jaar, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op het gebied van 
het milieu-, sociaal en arbeidsrecht geschonden? 

- De verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het recht van de 
Europese Unie, het nationaal recht, de collectieve arbeidsovereenkomsten of de bepalingen van 
internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht vermeld in bijlage IV van de wet of in bijlage X van richtlijn 
2014/24/EU. 

- Uw antwoord?  

 Ja / Neen 

- Vermeld: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

Ja / Neen 

- Uw antwoord?  

 Ja / Neen 

- Beschrijf deze maatregelen: 

2. Gevallen van insolventie 
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- Heeft de ondernemer, de afgelopen drie jaar, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op het gebied van 
het milieu-, sociaal en arbeidsrecht geschonden? 

- Verkeert de ondernemer in staat van faillissement of van vereffening, heeft hij zijn werkzaamheden 
gestaakt, ondergaat hij een gerechtelijke reorganisatie of heeft hij aangifte gedaan van zijn faillissement, 
is voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig of verkeert hij in een 
vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure in andere nationale reglementeringen? 

- Uw antwoord?  

 Ja / Neen 

- Vermeld: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

Ja / Neen 

3. Ernstige beroepsfout 

- Heeft de ondernemer, de afgelopen drie jaar, een ernstige beroepsfout begaan, waardoor zijn integriteit 
in twijfel kan worden getrokken? 

- Uw antwoord?  

 Ja / Neen 

- Vermeld: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

- Uw antwoord?  

 Ja / Neen 

- Vermeld: 

4. Overeenkomsten met andere ondernemers teneinde de mededinging te vertekenen 

- Heeft de ondernemer, de afgelopen drie jaar, handelingen gesteld, overeenkomsten gesloten of afspraken 
gemaakt teneinde de mededinging te vertekenen? 

- Uw antwoord?  

 Ja / Neen 

- Vermeld: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

Ja / Neen 

5. Belangenconflict als gevolg van zijn deelname aan de plaatsingsprocedure van een concessie 
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- Heeft de ondernemer weet van een huidig belangenconflict of van een belangenconflict dat de afgelopen 
drie jaar heeft plaatsgevonden? 

- Het begrip belangenconflict beoogt iedere situatie waarin een bij de plaatsing of de uitvoering betrokken 
ambtenaar, openbare gezagsdrager of andere persoon die op welke wijze ook aan de aanbesteder 
verbonden is, alsook elke persoon die bij de plaatsing of op het resultaat ervan invloed kan hebben, 
rechtstreeks of onrechtstreeks financiële, economische of andere persoonlijke belangen heeft die geacht 
kunnen worden hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de plaatsing of de uitvoering van de concessie 
in het gedrang te brengen. 

- Een belangenconflict wordt alleszins vermoed te bestaan: 

1° zodra de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of elke persoon die bij de plaatsing of op het resultaat 
ervan invloed kan hebben, bloed- of aanverwant is in de rechte lijn tot de derde graad en in de zijlijn 
tot de vierde graad van een van de kandidaten of inschrijvers of van iedere andere natuurlijke persoon 
die voor rekening van een van hen een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid 
uitoefent, dan wel wettelijk samenwoont met een van deze personen; 

2° indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of elke persoon die bij de plaatsing of op het resultaat 
ervan invloed kan hebben, zelf of via een tussenpersoon, eigenaar, mede-eigenaar of werkend vennoot 
van een van de kandiderende of inschrijvende ondernemingen is dan wel in rechte of in feite, zelf of 
desgevallend via een tussenpersoon, een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid 
uitoefent. 

- Uw antwoord?  

 Ja / Neen 

- Vermeld: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

6. Rechtstreekse of onrechtstreekse betrokkenheid bij de voorbereiding van deze plaatsingsprocedure van een 
concessie 

- Heeft de ondernemer of een met hem verbonden onderneming, de afgelopen drie jaar, de aanbesteder 
geadviseerd of is hij anderszins betrokken geweest bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure van 
een concessie? 

- Uw antwoord?  

 Ja / Neen 

- Vermeld: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

 Ja / Neen 

 

7. Aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen uit hoofde van de ondernemer 
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- Heeft de ondernemer, de afgelopen drie jaar, blijk gegeven van aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van een essentiële verplichting tijdens een eerdere concessie of een 
eerdere overeenkomst met een aanbesteder, en heeft dit geleid tot de stopzetting van de concessie, 
schadevergoedingen, ambtshalve maatregelen of andere vergelijkbare sancties? 

- Uw antwoord?  

 Ja / Neen 

- Vermeld: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

 Ja / Neen 

8. Onrechtmatige beïnvloeding en vergelijkbare situaties 

- Heeft de ondernemer, de afgelopen drie jaar, getracht om het besluitvormingsproces van de aanbesteder 
onrechtmatig te beïnvloeden, vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in 
de plaatsingsprocedure van een concessie kan bezorgen of door nalatigheid misleidende informatie heeft 
verstrekt die een belangrijke invloed kan hebben op beslissingen inzake uitsluiting, selectie of gunning? 

- Uw antwoord?  

 Ja / Neen 

- Vermeld: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 

Ja / Neen 

9. Valse verklaringen 

- Bevindt de ondernemer zich in een van de volgende situaties of heeft hij zich, de afgelopen drie jaar, in 
een van deze situaties bevonden: 

a) hij heeft zich schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van informatie die nodig is 
voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de 
selectievoorwaarden; 

b) hij heeft deze informatie achtergehouden; 

c) hij was niet in staat de vereiste bewijsstukken over te leggen? 

- Uw antwoord?  

 Ja / Neen 

- Vermeld: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw betrouwbaarheid 
aan te tonen? 
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 Ja / Neen 

 

Ondergetekenden verklaren op erewoord dat de door hen hiervoor in de delen II en III verstrekte informatie accuraat 
en correct is dat zij zich volledig bewust zijn van de gevolgen van het afleggen van een valse verklaring. 

Ondergetekenden verklaren formeel desgevraagd en onverwijld de certificaten en andere bewijsstukken, als 
bedoeld in de regelgeving of in de concessiedocumenten, te kunnen overleggen. 

Ondergetekenden stemmen er formeel mee in dat de aanbesteder toegang krijgt tot stukken tot staving van de 
informatie die in deze verklaring is verstrekt. 

Datum, plaats en, indien vereist of noodzakelijk, handtekening(en): 

Naam functie 

Handtekening 

BIJLAGE 6 B: Verklaring op erewoord betreffende de selectievoorwaarden 

Instructies 

Deze bijlage is een verklaring op erewoord van de ondernemers die als voorlopig bewijs dient voor hun situatie met 
betrekking tot de selectievoorwaarden bedoeld in artikel 37 van het onderhavige besluit.  

Het gaat om een officiële verklaring waarin de ondernemer 

(i) bevestigt dat hij aan de selectievoorwaarden voldoet die de aanbesteder in de concessieaankondiging heeft 
bepaald,  en, bij procedures in twee fasen, dat hij aan de criteria voldoet voor de beperking van het aantal 
geselecteerde kandidaten die in de concessieaankondiging zijn bepaald en 

(ii) alle informatie verstrekt die de aanbesteder toelaat deze verklaringen te controleren via gratis beschikbare 
databanken. 

Deze bijlage ontslaat de ondernemers niet van de verplichting om de door de aanbesteder bepaalde bewijsmiddelen 
te verstrekken om na te gaan of ze aan de selectievoorwaarden voldoen. 

Deze bijlage moet worden ingevuld en ondertekend door de kandidaten en inschrijvers.  

Deze bijlage omvat de volgende delen: 

[in te vullen door de aanbesteder2] 

Ondergetekenden verklaren op erewoord dat de door hen hiervoor in de delen II en III verstrekte informatie accuraat 
en correct is dat zij zich volledig bewust zijn van de gevolgen van het afleggen van een valse verklaring. 

Ondergetekenden verklaren formeel desgevraagd en onverwijld de certificaten en andere bewijsstukken, als 
bedoeld in de regelgeving of in de concessiedocumenten, te kunnen overleggen. 

                                                 
2. De aanbesteder vermeldt alle selectievoorwaarden en formuleert voor elke voorwaarde een door de ondernemer in te vullen verklaring. In voorkomend 

geval doet hij dit ook voor elk criterium voor de beperking van het aantal geselecteerde kandidaten. Voor elke voorwaarde en elk criterium hiervoor 
ondervraagt hij de ondernemer om na te gaan of de informatie en documenten bedoeld in de aankondiging van concessie elektronisch beschikbaar zijn. Hij 
voorziet in een in te vullen lijn voor de URL, de CODE en de AFGEVENDE ENTITEIT.  
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Ondergetekenden stemmen er formeel mee in dat de aanbesteder toegang krijgt tot stukken tot staving van de 
informatie die in deze verklaring is verstrekt. 

Datum, plaats en, indien vereist of noodzakelijk, handtekening(en): 

Naam  

functie 

Handtekening 

 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons koninklijk besluit van   betreffende de plaatsing en de 
algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Koningswege : 
 

De Eerste Minister, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ch. MICHEL 
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BIJLAGE 7 BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN   BETREFFENDE DE PLAATSING EN DE 

ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN 

 

Inlichtingen die in de aankondigingen van wijzigingen van een concessie gedurende de looptijd 

ervan moet worden opgenomen – Artikelen 64, § 3, en 65, § 3, van het koninklijk besluit 

 

1.  Naam, identificatienummer, adres inclusief NUTS-code, telefoonnummer, fax, e-mail- en 

internetadres van de aanbestedende overheid of de aanbestedende entiteit en, wanneer 

verschillend, van de dienst waar aanvullende informatie te verkrijgen is. 

2.  CPV-codes. 

3.  NUTS-code voor de hoofdlocatie van de werken in het geval van concessies voor werken of 

NUTS-code voor de hoofdplaats van uitvoering in het geval van concessies voor diensten. 

4.  Beschrijving van de concessie vóór en na de wijziging: aard en omvang van de werken, aard en 

omvang van de diensten. 

5.  In voorkomend geval, wijziging van de waarde van de concessie, inclusief verhoging van prijzen 

of vergoedingen als gevolg van de wijziging. 

6.  Omschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk hebben gemaakt. 

7.  Datum van het besluit tot gunning van de concessie. 

8.  Indien van toepassing, naam, adres inclusief NUTS-code, telefoonnummer, fax, e-mail- en 

internetadres van de nieuwe ondernemer(s). 

9.  Vermelding of de concessie betrekking heeft op een project en/of programma gefinancierd met 

middelen van de Unie. 

10. Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel 

bemiddelingsprocedures. Preciseringen betreffende de termijnen voor beroepsprocedures of, 

indien nodig, naam, adres, telefoon- en faxnummers, en e-mailadres van de dienst waar deze 

inlichtingen kunnen worden verkregen. 

11. Datum (data) en referentie(s) van eerdere bekendmakingen in het Publicatieblad van de 

Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen die relevant zijn voor de overeenkomst(en) 

waarop deze aankondiging betrekking heeft. 

12. Datum van verzending van de aankondiging. 
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13. Elke andere nuttige inlichting. 

 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons koninklijk besluit van   betreffende de plaatsing en 

de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

 

 

 

 

 

 

 

Ch. MICHEL 

 

 




