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BIJLAGE 1 
 

Niet-limitatieve lijst van overheidsbedrijven in de speciale sectoren 
 
 
 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 Security (LAS) 
- Luchthavenontwikkelingsmaatschappij  Antwerpen 
- Luchthavenontwikkelingsmaatschappij   Kortrijk-Wevelgem 
- Luchthavenontwikkelingsmaatschappij   Oostende- Brugge 
 

•  Havens 
 
- AG Haven Oostende 
- Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 
- Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel 
- 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) 
- Waterwegen en Zeekanaal NV 
 

• Vervoer 
 
- Infrabel 
- Maatschappij voor het intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) 
- Nationaal Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) 
- NMBS – Holding 
- Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 
- Société régionale wallonne du Transport (SRWT) 
- TEC Brabant wallon 
- TEC Charleroi 
- TEC Hainaut 
- TEC Liège – Verviers 
- TEC Namur – Luxembourg 
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 SECTOR ENERGIE 
 

- Eandis 
- Elias 
- Fluxys  
- Infrax 
- Ores 
- Sibelga 
 

 SECTOR POSTDIENSTEN  
 

- bpost 
 

Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 juli 
2012. 

ALBERT 
 

Van Koningswege : 
 

De Eerste Minister, 
E. Di Rupo 

 
De Minister van Economie,  

J. Vande Lanotte 
 

De Minister van Overheidsbedrijven,  
P. Magnette 

 
De Minister van Administratieve Vereenvoudiging, 

O. Chastel 
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BIJLAGE 2 
 

NUTS-Code 
 
 

 
 
BE BELGIË 
 
• BE 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 

o BE10 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
 BE100 Arr. van Brussel-Hoofdstad 

 
 
• BE2 VLAAMS GEWEST 
 

o BE21 Prov. Antwerpen 
 

 BE211 Arr. Antwerpen 
 BE212 Arr. Mechelen 
 BE213 Arr. Turnhout 

 
o BE22 Prov. Limburg (B) 
 

 BE221 Arr. Hasselt 
 BE222 Arr. Maaseik 
 BE223 Arr. Tongeren 

 
o BE23 Prov. Oost-Vlaanderen 
 

 BE231 Arr. Aalst 
 BE232 Arr. Dendermonde 
 BE233 Arr. Eeklo 
 BE234 Arr. Gent 
 BE235 Arr. Oudenaarde 
 BE236 Arr. Sint-Niklaas 

 
o BE24 Prov. Vlaams-Brabant 
 

 BE241 Arr. Halle-Vilvoorde 
 BE242 Arr. Leuven 

 
o BE25 Prov. West-Vlaanderen 
 

 BE251 Arr. Brugge 
 BE252 Arr. Diksmuide 
 BE253 Arr. Ieper 
 BE254 Arr. Kortrijk 
 BE255 Arr. Oostende 
 BE256 Arr. Roeselare 
 BE257 Arr. Tielt 
 BE258 Arr. Veurne 
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• BE3 RÉGION WALLONNE 
 

o BE31 Prov. Brabant Wallon 
 

 BE310 Arr. Nivelles 
 

o BE32 Prov. Hainaut 
 

 BE321 Arr. Ath 
 BE322 Arr. Charleroi 
 BE323 Arr. Mons 
 BE324 Arr. Mouscron 
 BE325 Arr. Soignies 
 BE326 Arr. Thuin 
 BE327 Arr. Tournai 

 
 

o BE33 Prov. Liège 
 

 BE331 Arr. Huy 
 BE332 Arr. Liège 
 BE334 Arr. Waremme 
 BE335 Arr. Verviers – communes francophones 
 BE336 –Bezirk  Verviers - Deutschsprachige Gemeinschaft 

 
o BE34 Prov. Luxembourg (B) 
 

 BE341 Arr. Arlon 
 BE342 Arr. Bastogne 
 BE343 Arr. Marche-en-Famenne 
 BE344 Arr. Neufchâteau 
 BE345 Arr. Virton 

 
o BE35 Prov. Namur 
 

 BE351 Arr. Dinant 
 BE352 Arr. Namur  
 BE353 Arr. Philippeville 

 
• BEZ EXTRA-REGIO 
 

o BEZZ Extra-Regio  
 
 BEZZZ Extra-Regio 

 
Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 juli 
2012. 

ALBERT 
 

Van Koningswege : 
 

De Eerste Minister, 
E. Di Rupo 

 
De Minister van Economie,  

J. Vande Lanotte 
 

De Minister van Overheidsbedrijven,  
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P. Magnette 
 

De Minister van Administratieve Vereenvoudiging, 
O. Chastel 
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BIJLAGE 3 
 

BEROEPS- OF HANDELSREGISTERS 

A (Werken) 

 

- voor België : "Handelsregister - Registre du commerce" ; 
 
- voor Bulgarije : " Търговски регистър" ; 
 
- voor Tsjechië: "obchodní rejstřík" ; 
 
- voor Denemarken : "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen" ; 
 
- voor Duitsland : "Handelsregister” en "Handwerksrolle" ; 
 
- voor Estland: "Registrite ja Infosüsteemide Keskus" ; 
 
- voor Ierland : een aannemer kan worden verzocht een attest van de "Registrar of Companies" of de 

"Registrar of Friendly Societies" over te leggen of, bij ontstentenis daarvan, een attest waaruit blijkt dat hij 
onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te oefenen in het land waar hij zich op een bepaalde 
plaats en onder een welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd ; 

 
- voor Griekenland : het Register van erkende ondernemingen ("Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων" ‑ 

MEEΠ) van het ministerie voor Milieu, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken (YΠΕΧΩΔΕ) ; 
 
- voor Spanje : "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado" ; 
 
- voor Frankrijk : "Registre du commerce et des sociétés” en "Répertoire des métiers” ; 
 
- voor Italië : "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" ; 
 
- voor Cyprus: overeenkomstig de "Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors 

Law" kan de aannemer worden verzocht een attest van de "Council for the Registration and Audit of Civil 
Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και 
Τεχνικών Έργων)" over te leggen; 

 
- voor Letland: "Uzņēmumu reģistrs" ("Ondernemingsregister") ; 
 
- voor Litouwen: "Juridinių asmenų registras" ; 
 
- voor Luxemburg : "Registre aux firmes" en "Rôle de la chambre des métiers" ; 
 
- voor Hongarije: "Cégnyilvántartás" en "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása" ; 
 
- voor Malta: de aannemer bevestigt zijn "numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-

numru tal-licenzja ta’ kummerc", en, ingeval het een personen- of kapitaalvennootschap betreft, het 
desbetreffende inschrijvingsnummer dat door de Maltese autoriteit voor financiële diensten is 
toegekend ; 

 
- voor Nederland : "Handelsregister" ; 
 
- voor Oostenrijk : "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern" ; 
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- voor Polen: "Krajowy Rejestr Sądowy" (nationale griffie) ; 
 
- voor Portugal : "Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI)" ; 
 
- voor Roemenië: "Registrul Comerțului" ; 
 
- voor Slovenië: "Sodni register" en "obrtni register" ; 
 
- voor Slowakije: "Obchodný register" ; 
 
- voor Finland : "Kaupparekisteri", "Handelsregistret" ; 
 
- voor Zweden : "aktiebolags‑,handels‑ eller föreningsregistren" ; 
 
- voor het Verenigd Koninkrijk : een aannemer kan worden verzocht een attest van de "Registrar of 

Companies" over te leggen of, bij ontstentenis daarvan, een attest waaruit blijkt dat hij onder ede heeft 
verklaard het betrokken beroep uit te oefenen in het land waar hij zich op een bepaalde plaats en onder 
een welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd. 
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 B (Leveringen) 

 

- voor België : "Handelsregister - Registre du commerce" ; 

- voor Bulgarije : " Търговски регистър" ; 

- voor Tsjechië: "obchodní rejstřík"; 

- voor Denemarken : "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" ; 

- voor Duitsland : "Handelsregister" en "Handwerksrolle" ; 
 
- voor Estland: "Registrite ja Infosüsteemide Keskus"; 
 
- voor Griekenland : "Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο" en "Μητρώο 

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού" ; 
 
- voor Spanje : "Registro Mercantil" of, in het geval van niet-ingeschreven personen, een attest 

waaruit blijkt dat de betrokken persoon onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te 
oefenen ; 

 
- voor Frankrijk : "Registre du commerce et des sociétés" en "Répertoire des métiers" ; 
 
- voor Ierland : een leverancier kan worden verzocht een attest van de "Registrar of Companies" of 

de "Registrar of Friendly Societies" over te leggen waaruit blijkt dat hij een vennootschap heeft 
opgericht of in een handelsregister is ingeschreven, of, bij ontstentenis daarvan, een attest waaruit 
blijkt dat hij onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te oefenen in het land waar hij 
zich op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd ; 

 
- voor Italië : "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" en "Registro 

delle Commissioni provinciali per l'artigianato" ; 
 
- voor Cyprus: de leverancier kan worden verzocht een attest van de "Registrar of Companies and 

Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης)" over te leggen of, bij 
ontstentenis daarvan, een attest waaruit blijkt dat de betrokkene onder ede heeft verklaard het 
betrokken beroep uit te oefenen in het land waar hij zich op een bepaalde plaats en onder een 
welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd ; 

 
- voor Letland: "Uzņēmumu reģistrs" ("Ondernemingsregister") ; 
 
- voor Litouwen: "Juridinių asmenų registras" ; 
 
- voor Luxemburg : "Registre aux firmes" en "Rôle de la chambre des métiers" ; 
 
- voor Hongarije: "Cégnyilvántartás" en "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása" ; 
 
- voor Malta: de leverancier bevestigt zijn "numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud 

(VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc", en, ingeval het een personen- of 
kapitaalvennootschap betreft, het desbetreffende inschrijvingsnummer dat door de Maltese 
autoriteit voor financiële diensten is toegekend ; 

 
- voor Nederland : "Handelsregister" ; 
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- voor Oostenrijk : "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der 
Landeskammern" ; 

- voor Polen: "Krajowy Rejestr Sądowy" (nationale griffie); 

- voor Portugal : "Registo Nacional das Pessoas Colectivas" ; 

-  voor Roemenïe : " Registrul Comerțului" ; 

- voor Slovenië: "Sodni register" en "obrtni register" ; 

- voor Slowakije: "Obchodný register"; 

- voor Finland : "Kaupparekisteri", "Handelsregistret" ; 
 
- voor Zweden : "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren" ; 
 

- voor het Verenigd Koninkrijk : een leverancier kan worden verzocht een attest van de "Registrar 
of Companies" over te leggen waaruit blijkt dat hij een vennootschap heeft opgericht of in een 
handelsregister is ingeschreven, of, bij ontstentenis daarvan, een attest waaruit blijkt dat hij onder 
ede heeft verklaard het betrokken beroep op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde 
handelsnaam uit te oefenen. 
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 C (Diensten) 

 

- voor België : "Handelsregister - Registre du commerce" en "Beroepsorden - Ordres 
professionnels" ; 

 
-  voor Bulgarije : " Търговски регистър" ; 
 
- voor Tsjechië: "obchodní rejstřík" ; 
 
- voor Denemarken : "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" ; 
 
- voor Duitsland : "Handelsregister", "Handwerksrolle", "Vereinsregister", "Partnerschaftsregister" 

en "Mitgliedverzeichnisse der Berufskammern der Ländern" ; 
 
- voor Estland: "Registrite ja Infosüsteemide Keskus" ; 
 
- voor Ierland : een dienstverlener kan worden verzocht een attest van de "Registrar of Companies" 

of de "Registrar of Friendly Societies" over te leggen of, bij ontstentenis daarvan, een attest 
waaruit blijkt dat hij onder ede heeft verklaard het betrokken beroep uit te oefenen in het land 
waar hij zich op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd ; 

 
- voor Griekenland : de dienstverlener kan worden verzocht een onder ede en ten overstaan van 

een notaris afgelegde verklaring over te leggen betreffende de uitoefening van het betrokken 
beroep ; in de in de geldende wettelijke regeling bepaalde gevallen, voor het verlenen van de in 
bijlage I A vermelde diensten voor onderzoek, het beroepsregister "Μητρώο Μελετητών", 
alsmede "Μητρώο Γραφείων Μελετών" ; 

 
- voor Spanje : "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado" ; 
 
- voor Frankrijk : "Registre du commerce et des sociétés" en "Répertoire des métiers" ; 
 
- voor Italië : "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", "Registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato" of "Consiglio nazionale degli ordini 
professionali" ; 

 
- voor Cyprus: de dienstverlener kan worden verzocht een attest van de "Registrar of Companies 

and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης)" over te leggen of, bij 
ontstentenis daarvan, een attest waaruit blijkt dat de betrokkene onder ede heeft verklaard het 
betrokken beroep uit te oefenen in het land waar hij zich op een bepaalde plaats en onder een 
welbepaalde handelsnaam heeft gevestigd ; 

 
- voor Letland: "Uzņēmumu reģistrs" ("Ondernemingsregister") ; 
 
- voor Litouwen: "Juridinių asmenų registras" ; 
 
- voor Luxemburg : "Registre aux firmes" en "Rôle de la chambre des métiers" ; 
 
- voor Hongarije: "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", sommige 

"szakmai kamarák nyilvántartása" of, voor bepaalde activiteiten, een attest waaruit blijkt dat de 
betrokken persoon gerechtigd is om de commerciële of beroepsactiviteit in kwestie uit te 
oefenen ; 

 
- voor Malta: de dienstverlener bevestigt zijn "numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud 

(VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc", en, ingeval het een personen- of 
kapitaalvennootschap betreft, het desbetreffende inschrijvingsnummer dat door de Maltese 
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autoriteit voor financiële diensten is toegekend; 
 
- voor Nederland : "Handelsregister" ; 
 
- voor Oostenrijk : "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der 

Landeskammern" ; 
 
- voor Polen: "Krajowy Rejestr Sądowy" (nationale griffie) ; 
 
- voor Portugal : "Registo Nacional das Pessoas Colectivas" ; 
 
- voor Roemenïe : " Registrul Comerțului" ; 
 
- voor Slovenië: "Sodni register" en "obrtni register" ; 
 
- voor Slowakije: "Obchodný register" ; 
 
- voor Finland : "Kaupparekisteri", "Handelsregistren" ; 
 
- voor Zweden : "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren" ; 
 
- voor het Verenigd Koninkrijk : de dienstverlener kan worden verzocht een attest van de 

"Registrar of Companies" over te leggen of, bij ontstentenis daarvan, een attest waaruit blijkt dat 
hij onder ede heeft verklaard het betrokken beroep op een bepaalde plaats en onder een 
welbepaalde handelsnaam uit te oefenen. 

 
Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 
juli 2012. 

ALBERT 
 

Van Koningswege : 
 

De Eerste Minister, 
E. Di Rupo 

 
De Minister van Economie,  

J. Vande Lanotte 
 

De Minister van Overheidsbedrijven,  
P. Magnette 

 
De Minister van Administratieve Vereenvoudiging, 

O. Chastel 
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BIJLAGE 4 - AANKONDIGINGSMODELLEN 
MODEL NR. 1 - PERIODIEKE ENUNTIATIEVE AANKONDIGING – SPECIALE 

SECTOREN 
(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.04) 

 
Deze aankondiging is een oproep tot mededinging      ja        neen   

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van offertes korter te maken      ja        neen   
Zo ja,  ook aanhangsel invullen (inlichtingen over de periodieke indicatieve aankondiging die een oproep tot mededinging is of bedoeld is om de 

termijnen voor de ontvangst van offertes in te korten) 
 

 
AFDELING I : AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID 
 
I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) 

 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 
Postadres :  
Plaats :  Postcode :  Land :  
Contactpunt(en) :   
Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax :   
Internetadres(sen) (indien van toepassing) :  
Adres van de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : (URL)  
Adres van het kopersprofiel : (URL) 

 
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : 

 Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde                   Andere : bijlage  A.I invullen 
contactpunt(en) 

 
INDIEN DEZE AANKONDIGING EEN OPROEP TOT MEDEDIGING IS OF BEDOELD IS OM DE TERMIJNEN VOOR DE ONTVANGST VAN OFFERTES IN TE 

KORTEN 
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem ) zijn verkrijgbaar op: 

 Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde    Andere : bijlage A.III invullen 
contactpunt(en)   
offertes, aanvragen tot deelneming of blijken van belangstelling moeten worden ingediend bij :  

 Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde   Andere : bijlage A.IV invullen 
contactpunt(en) 

 
I.2  HOOFDACTIVITEIT  

 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte   
 Elektriciteit 
 Opsporing en winning van aardolie en aardgas 
 Opsporing en winning van steenkool en andere vaste 

brandstoffen 
 

 Water 
 Postdiensten 
 Vervoersdiensten per spoor 
 Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten 
 Havenactiviteiten  
 Luchthavenactiviteiten 
 Andere (specificeren) 

 
I.3  GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN/AANBESTEDENDE OVERHEDEN 
De aanbestedende dienst/aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende diensten/aanbestedende overheden 

  ja   neen 
(Zo ja, dan kunnen inlichtingen over die andere aanbestedende diensten/aanbestedende overheden in bijlage A worden verstrekt) 



 
10/07/2012 

2 

AFDELING II : VOORWERP VAN DE OPDRACHT 
 

II.1 DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING 
  
 
II.2 TYPE OPDRACHT  (Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht 

of aankoop/aankopen)  
  Werken   Leveringen   Diensten 

 
 

 Categorie diensten: nr      
Zie voor de dienstencategorieën bijlage C2 

II.3 KORTE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT OF DE AANKOOP/AANKOPEN 
(voor opdrachten voor diensten het totaal van de voorgenomen aankopen voor elke dienstencategorie vermelden) 
 
 
 
(voor inlichtingen over percelen, zoveel keer bijlage B gebruiken als er percelen zijn) 
 
II.4 CPV - CLASSIFICATIE (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)(zie http://simap.europa.eu)  

 Hoofdcategorieën 
 

Subcategorieën (indien van toepassing) 

Hoofdopdracht       .        .        .        -                  -                           -   

Bijkomende 

opdrachten 

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

II.5 GEPLANDE DATUM VOOR DE GUNNINGSPROCEDURES EN DE UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT 
Geplande datum voor de aanvang van de gunningsprocedures (indien bekend)          /       /                (dd/mm/jjjj) 
  
 
Periode in maanden  :                   of  dagen:                 (vanaf de sluiting van de opdracht) 
of (indien bekend) geplande datum  
aanvang         /       /                (dd/mm/jjjj) 
voltooiing         /       /                (dd/mm/jjjj) 

 
II.6 GERAAMDE KOSTEN EN BELANGRIJKSTE FINANCIERINGSVOORWAARDEN  (indien van toepassing) 
II.6.1 Aanvankelijke geraamde kosten (indien van toepassing, alleen cijfers geven) 
 
Geraamde waarde zonder BTW  :  ..................................................................................................................  Munt :         
of 
tussen  ....................................................................................   en   ....................................................................  Munt :         

II.6.2 Belangrijkste financiering- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande (indien bekend) 
 
 
 
 
II.7 INLICHTINGEN OVER DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN (GPA) 

Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)   ja   neen 

II.8 NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing) 
 
 
 
   

 
-----------------(In het geval van opdrachten voor leveringen of diensten, dit deel zo vaak gebruiken als nodig is)------------------ 

http://simap.europa.eu/


 
10/07/2012 

3 

AFDELING IV : PROCEDURE EN ADMINISTRATIEVE INFORMATIE 
 
 

IV.1 REFERENTIENUMMER VAN HET DOSSIER BIJ DE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID  (indien van toepassing) 
 
 

 
-----------------(In het geval van opdrachten voor leveringen of diensten, dit deel zo vaak gebruiken als nodig is)------------------ 

 
AFDELING  VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
VI.1 INLICHTINGEN OVER MIDDELEN VAN DE EUROPESE UNIE 
Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd 
   ja           neen 
(Zo ja) Verwijzing naar project(en) en/of programma('s) : 
 
 
 
VI. 2 NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing) 
 
 
 
 
 
 
VI. 3 GERAAMDE TOTALE WAARDE VAN DE OPDRACHT(EN) VOOR LEVERINGEN OF DIENSTEN  (indien van toepassing) 
(Het geraamde totale bedrag aangeven van de opdrachten voor leveringen of diensten of de raamovereenkomsten per productgroep zoals vermeld in 
II.6; geraamde kosten) 
 
 
 
Waarde :  .............................................................   
Munt :           
of  
laagste offerte :  ...................................................  en 
hoogste offerte :  .................................................  
Munt :         
meegerekend 

Zonder BTW Met BTW                
 

BTW-tarief 
(%) 

 
 

 
 

 
 
 

 
     tegen 

 
 

     tegen 

 
      ,      

 
 

     ,      

 
VI.4 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING :        /       /                (dd/mm/jjjj) 
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AANHANGSEL  
 

PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING DIE EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IS OF BEDOELD IS OM DE TERMIJNEN 

VOOR DE ONTVANGST VAN OFFERTES IN TE KORTEN 
Indien deze aankondiging bedoeld is om de termijnen voor de ontvangst van offertes in te korten, moeten de inlichtingen in deze bijlage worden verstrekt 

indien zij beschikbaar zijn   
 

AFDELING II : VOORWERP VAN DE OPDRACHT 
 
II.1 BESCHRIJVING 
II.1.1 Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming 
  .......................................................................................................................................................................................................................  
II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten 
(Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of aankoop/aankopen)  

  Werken   Leveringen   Diensten 
 

  Uitvoering  
  Ontwerp en uitvoering  
 Uitvoering, ongeacht met welke middelen, in 

overeenstemming met de door de 
aanbestedende dienst/aanbestedende over-
heid opgegeven vereisten   

 

  Aankoop  
  Leasing  
  Huur  
  Huurkoop  
  Een combinatie daarvan  

Categorie diensten : nr      
 
Zie voor de dienstencategorieën bijlage  C2 

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van goederen of verlening van diensten 

NUTS -code                                     
NUTS -code                                         

NUTS code                              
NUTS  code                                             

(zie bijlage 2 van het koninklijk besluit) 
 
II.1.3 Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem  

  De aankondiging betreft een overheidsopdracht 
  De aankondiging betreft  de instelling van een dynamisch aankoopsysteem (DAS)  
  De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst  

 
II.1.4 Inlichtingen over de raamovereenkomst (indien van toepassing) 

  Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen  
Aantal         
of 

  Raamovereenkomst met één onderneming  

(indien van toepassing) maximumaantal         deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst 
Looptijd van de raamovereenkomst  
jaar/jaren :       of  maanden :            

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst (indien van toepassing; alleen cijfers 
geven) : 
Geraamde waarde zonder BTW :  ........................................  Munt :            
of:  tussen ............................................................  en   ............................................   Munt :          
Frequentie en waarde van de te gunnen opdrachten (indien bekend) :  .................................................................................................. 
 
II.1.5 Percelen (voor inlichtingen over percelen, zoveel keer bijlage B gebruiken als er percelen zijn) 
Verdeling in percelen       ja      neen 
(zo ja) offertes mogen worden ingediend voor  

  één perceel         één of meer percelen         alle percelen  
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II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT 
II.2.1  Totale hoeveelheid of omvang (inclusief alle percelen, verlengingen en opties indien van toepassing) 
 
 
 
  
(indien van toepassing, alleen cijfers geven) geraamde waarde zonder BTW  : ........................................    Munt :          
of  
tussen  ..................................................................   en   ...........................................  Munt :          
  
II.2.2 Inlichtingen over optionele verlengingen (indien van toepassing)  
Opties        ja            neen 
(zo ja) beschrijving van deze opties :   
 
 
 
(indien bekend) voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties : 
in maanden  :                   of dagen  :                 (vanaf de gunning van de opdracht) 
 
II.2.3 Inlichtingen over verlengingen (indien van toepassing) 
Deze opdracht kan worden verlengd      ja            neen 
Aantal mogelijke verlengingen (indien van toepassing) :             of:  tussen               en             
 
(indien bekend) in geval van terugkerende opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten : 
in maanden  :          of dagen  :                 (vanaf de sluiting van de opdracht)  
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AFDELING III : JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN 
 
III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT 

III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen (indien van toepassing) 
 
 
  
III.1.2 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund (indien van toepassing) 
 
  
 
III.1.3 Ander bijzondere voorwaarden (indien van toepassing)  

De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen       ja       neen 
(zo ja) beschrijving van de bijzondere voorwaarden : 
 
 
 
 
 

 
III.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING 

III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of 
handelsregister  

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.2 Economische en financiële draagkracht (indien van toepassing) 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien van toepassing): 
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III.2.3 Technische bekwaamheid (indien van toepassing)  
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 
 
 
 
 
  
III.2.4 Informatie over voorbehouden opdrachten (indien van toepassing)     

  De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen    
  De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van de programma's voor beschermde arbeid   
  De opdracht is bestemd voor inschakelingsondernemingen (opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is)  

 
 

III.3 VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN 
III.3.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep 
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden         ja        neen 
(zo ja) verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : 
 
 
 
III.3.2 Met de uitvoering van de opdracht voor diensten belast personeel 
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht voor 
diensten wordt belast      ja       neen 
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AFDELING  IV : PROCEDURE 
 

IV.1 TYPE PROCEDURE 
IV.1.1 Type procedure 

  Open (alleen om de termijnen te verkorten) 
  Beperkt  
  Onderhandelingsprocedure  

 
IV.2 GUNNINGSCRITERIA 
IV.2.1 Gunningscriteria (het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen) 

Laagste prijs  
of 

economisch meest voordelige offerte, gelet op   
 

 de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van 
belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) (in geval van toepassing van artikel 11 van het koninklijk 
besluit indien de gunningscriteria verschillend zijn in functie van de percelen, mogen ze voor elk perceel onder punt 5 van bijlage B 
vermeld worden) 

 de in het bestek, de uitnodiging tot bevestiging van de belangstelling, de uitnodiging tot indiening van een offerte of tot 
onderhandeling vermelde criteria 

Criteria Weging Criteria Weging 

1. [ ] 
2. [ ] 
3. [ ] 
4. [ ] 
5. [ ] 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

6. [ ] 
7. [ ] 
8. [ ] 
9. [ ] 
10. [ ] 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

IV.2.2 inlichtingen over de elektronische veiling 
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling        ja           neen 
(zo ja, indien van toepassing) nadere inlichtingen over de elektronische veiling 
 
 
 

 
IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 
IV.3.1 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) 
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten 
Datum :       /       /                (dd/mm/jjjj) Tijdstip :       :        
 
Tegen betaling verkrijgbare documenten         ja           neen 
 
(zo ja, alleen cijfers geven) prijs ......................................................................................  Munt             
Betalingstermijnen en- methode :  
 
 
IV.3.2 Termijn voor ontvangst van blijken van belangstelling (alleen als de aankondiging een oproep tot mededinging is) 
 
Datum :       /       /                (dd/mm/jjjj)                                      Tijdstip :       :         

IV.3.3 Uiterste datum voor de ontvangst van de verzoeken om een uitnodiging tot het indienen van een offerte of tot 
onderhandelingen (alleen als de aankondiging bedoeld is om termijnen korter te maken) 
Datum :       /       /                (dd/mm/jjjj) Tijdstip :       :        
IV.3.4 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming 

  Alle officiële talen van de Europese Unie  
  Officiële taal (talen) van de Europese Unie : 
  Andere : 
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AFDELING VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
VI.1. INLICHTINGEN OVER PERIODICITEIT (indien van toepassing) 
Periodieke opdracht       ja           neen 
(zo ja) tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt  :  .....................................................................  
 
 
VI. 2 NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing) 
Belangstellende ondernemingen moeten de aanbestedende dienst/de aanbestedende overheid melden dat zij belangstelling hebben voor de 
opdracht(en); voor de opdracht(en) wordt verder geen aankondiging van opdracht bekendgemaakt  
 
 
 
  

 
VI.3 BEROEPSPROCEDURES 
VI.3.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie 

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internet adres : (URL) Fax : 

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing) 

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internet adres : (URL) Fax : 

VI. 3.2 Instellen van een beroep (rubriek VI.3.2 invullen of, indien nodig, rubriek VI.3.3) 

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep :  
 
  
 

VI. 3.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internet adres : (URL) Fax : 
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BIJLAGE A 
EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN 

 
I. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR MEER INFORMATIE 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) : 

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax : 

Internetadres : (URL)  

 
II. ADRESSEN VAN DE ANDERE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID NAMENS WELKE DE AANBESTEDENDE 

DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID AANKOOPT 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

……….……………….. (bijlage A, afdeling II, zo dikwijls gebruiken als nodig is) ………………………………. 
 

Indien deze aankondiging een oproep tot mededinging is of bedoeld is om de termijnen voor de ontvangst van offertes in te korten  
 
III. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN WAAR MEER DOCUMENTEN (ZOALS DOCUMENTEN VOOR EEN DYNAMISCH AANKOOPSYSTEEM) KUNNEN  

WORDEN AANGEVRAAGD 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) : 

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax : 

Internetadres : (URL)  

 
IV. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR INDIENING VAN OFFERTES, AANVRAGEN TOT DEELNEMING OF BLIJKEN VAN BELANGSTELLING 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) : 

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax : 

Internetadres : (URL)   
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BIJLAGE B 
INLICHTINGEN OVER PERCELEN 

DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING 
PERCEEL NR.                   TITEL :  .............................................................................................................................................................................  
 

1) KORTE BESCHRIJVING 
 
 
 
 
2) CPV-CLASSIFICATIE (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)(zie http://simap.europa.eu)  
 
 Hoofdcategoriën Subcategoriën  (indien van toepassing) 
Hoofdopdracht       .        .        .        -                  -                           -   

Bijkomende opdrachten       .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

3) HOEVEELHEID OF OMVANG  
 
 
 
(indien bekend, alleen cijfers geven)  geraamde waarde zonder BTW:   ..........................................  Munt :         
of  : 
tussen   .............................................................  en   ..............................................  Munt :         
4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE AANVANG VAN DE GUNNINGSPROCEDURES EN/OF DE DUUR VAN DE OPDRACHT (indien van toepassing) 
Geplande datum (indien bekend) voor het begin van de gunningsprocedures             /       /                 (dd/mm/jjjj) 
 

Periode in maanden :          of  dagen  :              (vanaf de sluiting van de opdracht) 
of  
 aanvang         /       /                 (dd/mm/jjjj) 
 voltooiing         /       /                 (dd/mm/jjjj) 
 

 
5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN 
 
 
 
 
  

 
 

------------------------------------------------(Zoveel keer deze bijlage gebruiken als er percelen zijn)----------------------------------------------- 
  

http://simap.europa.eu/
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BIJLAGE C2 
DIENSTENCATEGORIEËN BEDOELD IN AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT 

Categorie nr(1) Voorwerp 
1 Onderhouds- en reparatiediensten 
2 Diensten voor vervoer te land(2), met inbegrip van diensten voor vervoer per pantserwagen en 

koeriersdiensten, postvervoer uitgezonderd 
3 Diensten voor luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer 
4 Postvervoer te land(3)  en door  de lucht 
5 Telecommunicatiediensten 
6 Financiële diensten : (a) Verzekeringsdiensten (b) Bankverrichtingen en diensten in verband met 

beleggingen(4) 

7 Computer- en aanverwante diensten 
8 Diensten voor onderzoek en technologische ontwikkeling (5) 

9 Diensten van accountants, controle en boekhouding  
10 Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening 
11 Diensten voor bedrijfsadvisering(6) en aanverwante diensten 
12 Bouwkundige diensten ; technische en geïntegreerde technische diensten ; diensten van stedenbouw en 

landschapsarchitectuur ; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering ; 
diensten voor de uitvoeren van technische proeven en analyses 

13 Advertentie- en reclamediensten 
14 Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en het beheer van onroerende goederen  
15 Uitgeverij- en drukkerijdiensten, in eigen beheer of op contractbasis  
16 Riolering en vuilnisophaaldiensten ; afvalverwerking en aanverwante diensten   

Categorie n°(7) Voorwerp 
17 Hotel- en restauratiediensten 
18 Spoorwegvervoerdiensten  
19 Vervoerdiensten over het water 
20 Diensten voor ondersteunend en hulpvervoer 
21  Rechtskundige diensten  
22 Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing (8) 

23 Opsporing- en bewakingsdiensten uitgezonderd vervoer per pantserwagen   
24   Diensten voor onderwijs en beroepsonderwijs 
25 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening   
26 Diensten voor culture, sport en recreatie 

27   Andere diensten  
 

 

                                                 
1. Dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 31 en in  bijlage XVII, A, van richtlijn 2004/17/EG  en in bijlage II, A, van de wet van 15 juni 2006  
2. Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18. 
3. Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18. 
4. Behalve financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de 

centrale banken verleende diensten. 
 Eveneens uitgesloten : diensten betreffende de verwerving en huur, ongeacht de financiële procedure ervan, van grond,  bestaande gebouwen of 

andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop ; overeenkomsten betreffende de financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of 
als vervolg op het koop- of huurcontract worden gesloten , vallen echter ongeacht hun vorm, onder deze categorie. 

5. Behalve diensten voor onderzoek en ontwikkeling, met uitzondering van die waarvan de resultaten in hun geheel aan de aanbestedende 
dienst/aanbestedende overheid toekomen voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, mits de dienst verlening volledig door 
de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid wordt beloond. 

6. Behalve diensten voor arbitrage en bemiddeling 
7. Dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 32 en in bijlage XVII, B, van richtlijn 2004/17/EG en in bijlage II, B, van de wet van 15 juni 2006  
8. Behalve arbeidsovereenkomsten  



 
* Minimaal verplichte gegevens voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen zijn 
** Minimaal verplichte gegevens voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen zijn wanneer het 
internetadres de toegang geeft tot de andere inlichtingen overeenkomstig artikel 44, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit 
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MODEL NR. 2 - AANKONDIGING VAN OPDRACHT – SPECIALE SECTOREN 

(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.05) 
 
 

AFDELING I : AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID  
 
 
I.1 NAAM, ADRESSEN */**EN CONTACTPUNT(EN) 
 
 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 
Postadres :  
Plaats :  Postcode :  Land :  
Contactpunt(en) :   
Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax :   
Internetadres(sen) (indien van toepassing) :  
Adres van de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : (URL)   
Adres van het kopersprofiel :  (URL) 
Elektronische toegang tot informatie : (URL) 
Elektronische indiening van offertes en van aanvragen tot deelneming : (URL) 
Gelieve bijlage A te gebruiken om meer gedetailleerde inlichtingen te verstrekken 
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : 

 Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)     Andere (bijlage A.I invullen) 
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : 

 Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde      Andere(bijlage A.II invullen) 
contactpunt(en) 
Offertes of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij : 

 Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)    Andere (bijlage A.III invullen) 
 
I.2 HOOFDACTIVITEIT */** 

 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte   
 Elektriciteit 
 Opsporing en winning van aardolie en aardgas 
 Opsporing en winning van steenkool en andere vaste 

brandstoffen 
 Water 
 Postdiensten 

 Vervoersdiensten per spoor 
 Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten 
 Havenactiviteiten  
 Luchthavenactiviteiten  
 Andere (specificeren) 

 
 

 
I.3  GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN/AANBESTEDENDE OVERHEDEN 
De aanbestedende dienst/aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende diensten/aanbestedende overheden 

  ja   neen 
(Zo ja, dan kunnen inlichtingen over die andere aanbestedende diensten/aanbestedende overheden in bijlage A worden verstrekt) 



 
* Minimaal verplichte gegevens voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen zijn 
** Minimaal verplichte gegevens voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen zijn wanneer het 
internetadres de toegang geeft tot de andere inlichtingen overeenkomstig artikel 44, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit 
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AFDELING II : VOORWERP VAN DE OPDRACHT 
 
II.1 BESCHRIJVING 
II.1.1 Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming  
  
 
II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten* 
(Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of aankoop/aankopen)  
 

  Werken*/**   Leveringen */**   Diensten */** 

 Uitvoering  
 Ontwerp en uitvoering  
 Uitvoering, ongeacht met welke 

middelen, in overeenstemming met de 
door de aanbestedende diensten 
opgegeven vereisten  

  Aankoop  
  Leasing  
  Huur  
  Huurkoop  
  Een combinatie daarvan  

Dienstencategorie : nr.      
zie voor de dienstencategorieën bijlage  C2 

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van goederen of verlening van diensten 

NUTS-code*/**                                     
NUTS-code */**                                        
 

NUTS-code */**                             
NUTS-code */**                                     

(zie bijlage 2 van het koninklijk besluit) 

II.1.3 Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem  
  De aankondiging betreft een overheidsopdracht 
  De aankondiging betreft  de instelling van een dynamisch aankoopsysteem (DAS)  
  De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst 

 
II.1.4 Inlichtingen over de raamovereenkomst (indien van toepassing) 

  Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen  
Aantal         
of 
(indien van toepassing) maximumaantal         deelnemers aan 
 de beoogde raamovereenkomst 

  Raamovereenkomst met één onderneming  

Looptijd van de raamovereenkomst  
jaar/jaren :       of  maanden :            
Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst (indien van toepassing; alleen cijfers geven) : 
Geraamde waarde zonder BTW :  ........................................  Munt :            
of:  tussen  ............................................................  en   ............................................   Munt :          
Frequentie en waarde van de te gunnen opdrachten (indien bekend) :  
 
 
 
II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen * 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* Minimaal verplichte gegevens voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen zijn 
** Minimaal verplichte gegevens voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen zijn wanneer het 
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II.1.6 CPV - classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.europa.eu) 
 
 Hoofdcategorieën 

 
Subcategorieën (indien van toepassing) 

Hoofdopdracht       .        .        .        -     */**              -                           -   

Bijkomende opdrachten       .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

 

 

 

 

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

II.1.7 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) 
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)      ja       neen 

II.1.8 Inlichtingen over percelen (voor inlichtingen over percelen, zoveel keer bijlage B gebruiken als er percelen zijn) 
Verdeling in percelen       ja      neen 
(Zo ja) offertes mogen worden ingediend voor (zie artikel 59, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit) :  

    één perceel                één of meer percelen            alle percelen  

II.1.9 Inlichtingen over varianten 
Varianten worden aanvaard         ja          neen 
 

 
II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT 
II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang (indien van toepassing inclusief alle percelen, verlengingen en opties) 
 
 
  
(indien bekend, alleen cijfers geven) geraamde waarde zonder BTW                                  Munt :           
of  
tussen  .........................................   en   .................................................     Munt :       

II.2.2 Inlichtingen over optionele verlengingen (indien van toepassing) 
Opties         ja        neen 
(Zo ja) beschrijving van deze opties :   
 
 
 
(Indien bekend) voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties : 
in maanden  :                   of dagen  :                 (vanaf de sluiting van de opdracht) 
II.2.3 Inlichtingen over verlengingen (indien van toepassing) 
Deze opdracht kan worden verlengd       ja          neen 
Aantal mogelijke verlengingen (indien van toepassing) :             of:  tussen               en             

(Indien bekend)  in geval van verlengbare opdrachten, geraamd tijdsbestek voor latere oproepen  tot mededinging : 
in maanden  :          of dagen  :                 (vanaf de sluiting van de opdracht) 

 
II.3 DUUR VAN DE OPDRACHT OF UITVOERINGSTERMIJN 
Periode in maanden  :                   of  dagen:                 (vanaf de sluiting van de opdracht) 
of  
aanvang         /       /                (dd/mm/jjjj) 

voltooiing         /       /                (dd/mm/jjjj) 
 
 

http://simap.europa.eu/
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AFDELING III : JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN 
 
III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT 
III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen (indien van toepassing) 
 
 
  
III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande 
 
  
 
III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund (indien van toepassing) 
 
  
 
III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden (indien van toepassing)  
 
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen      ja        neen 
(Zo ja) beschrijving van de bijzondere voorwaarden : 
 
 
 
 
  
 

 
III.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING 

III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of 
handelsregister 
  
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 
 
 
 
 
 
 

III.2.2 Economische en financiële draagkracht* (indien van toepassing) 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan) 
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III.2.3 Technische bekwaamheid*  (indien van toepassing) 
 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan   : 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
III.2.4  Informatie over voorbehouden opdrachten* (indien van toepassing) 

  De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen 
  De uitvoering van de opdracht is beperkt tot programma's voor beschermde arbeid    
  De opdracht is bestemd voor sociale inschakelingsondernemingen (opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking 

onderworpen is) 
 
III.3 VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN* 
III.3.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep 
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden      ja      neen 
(Zo ja) verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : 
 
 
 
III.3.2  Met de uitvoering van de opdracht voor diensten belast personeel 
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht voor 
diensten wordt belast    ja       neen 

 



 
* Minimaal verplichte gegevens voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen zijn 
** Minimaal verplichte gegevens voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen zijn wanneer het 
internetadres de toegang geeft tot de andere inlichtingen overeenkomstig artikel 44, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit 

10/07/2012 

6 

AFDELING IV : PROCEDURE 
 
IV.1 TYPE PROCEDURE 
IV.1.1 Type procedure* 
 

  Open  
 

  Beperkte  

   Onderhandeling   
 
Sommige ondernemers zijn reeds geselecteerd (indien van 
toepassing in het kader van bepaalde gevallen van 
onderhandelingsprocedure)        ja      neen 
 
(Zo ja, naam en adres opgeven van ondernemers die reeds zijn 
geselecteerd overeenkomstig afdeling VI.3. Nadere inlichtingen) 

 
IV.2 GUNNINGSCRITERIA 
IV.2.1 Gunningscriteria (het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen) 
(indien van toepassing, gelieve aanvullende inlichtingen over specifieke gunningscriteria betreffende percelen in bijlage B te verstrekken) 

  Laagste prijs  
of 

  economisch meest voordelige offerte, gelet op   
 

 de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid 
wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) (in geval van toepassing van artikel 11 van het koninklijk besluit, indien de 
gunningscriteria verschillend zijn in functie van de percelen, mogen ze voor elk perceel onder punt 5 van bijlage B vermeld worden) 

 de in het bestek, in de uitnodiging tot indiening van een offerte of tot onderhandeling vermelde criteria 
Criteria Weging Criteria Weging 

1. [ ] 
2. [ ] 
3. [ ] 
4. [ ] 
5. [ ] 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

6. [ ] 
7. [ ] 
8. [ ] 
9. [ ] 
10. [ ] 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

IV.2.2 inlichtingen over de elektronische veiling 
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling        ja           neen 
(Zo ja, indien van toepassing) nadere inlichtingen over de elektronische veiling 
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IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 
IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid (indien van toepassing) 
 
 
 
IV.3.2 Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht         ja          neen 
(Zo ja) 

   Periodieke indicatieve aankondiging   Aankondiging door middel van een kopersprofiel (niet van toepassing) 

Nummer van de aankondiging in het PBEU:             /S         -                       van         /       /                (dd/mm/jjjj)  

 
  Andere eerdere aankondigingen (indien van toepassing) 

Nummer van de aankondiging in het PBEU :             /S         -                       van       /       /                (dd/mm/jjjj) 

Nummer van de aankondiging in het PBEU :            /S         -                       van        /       /                (dd/mm/jjjj) 

IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) * 
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten 
Datum :       /       /                (dd/mm/jjjj)         Tijdstip :        :        
 
Tegen betaling verkrijgbare documenten *          ja           neen 
(Zo ja, alleen cijfers geven) prijs .....................................................................................  Munt :          
Betalingstermijnen en -methode :  
 
 
IV.3.4 Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen*/** 
Datum :       /       /                (dd/mm/jjjj)       Tijdstip :       :       
 
IV.3.5 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming 

  Alle officiële talen van de Europese Unie  
  Officiële taal (talen) van de Europese Unie : 
  Andere : 

IV.3.6 Minimuntermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen (open procedure) 
tot  :        /       /                (dd/mm/jjjj) 
of   
periode in maanden :            en/of  dagen  :             (vanaf de datum van ontvangst van de offertes) 
IV.3.7 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend 
Datum :       /       /                (dd/mm/jjjj)      Tijdstip :       :        
(indien van toepassing) Plaats   :   ......................................................................................................  
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen (indien van toepassing)   ja           neen 
(Zo ja) extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure 
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AFDELING VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
VI.1. Inlichtingen over periodiciteit (indien van toepassing) 
Periodieke opdracht      ja           neen 
(Zo ja) tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt  :  ....................................................................  
 

 
VI.2 INLICHTINGEN OVER MIDDELEN VAN DE EUROPESE UNIE 
Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd    

  ja           neen 
(Zo ja,)verwijzen naar project(en) en/of programma('s) : 
 
 

 
VI. 3 NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing) 
 
 
 
 
 
 
VI.4 BEROEPSPROCEDURES 
VI.4.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie 
Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL) Fax : 

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing) 
Officiële benaming : 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL)  Fax : 

VI. 4.2 Instellen van beroep (rubriek VI.4.2 of, indien nodig, rubriek VI.4.3 invullen) 
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep :  
 
 
 
VI. 4.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 
Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL) Fax : 

 
VI. 5 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING :       /       /                (dd/mm/jjjj) 
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BIJLAGE A 
 

EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN 
 

I. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR MEER INLICHTINGEN 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) : 

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax : 

Internetadres : (URL)  

 
 
II. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN WAAR BESTEKKEN EN AANVULLENDE DOCUMENTEN (ZOALS DOCUMENTEN VOOR EEN DYNAMISCH 

AANKOOPSYSTEEM) KUNNEN  WORDEN AANGEVRAAGD 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) : 

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax : 

Internetadres : (URL)  

 
 
III. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR INDIENING VAN OFFERTES/AANVRAGEN TOT DEELNEMING 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) : 

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax : 

Internetadres : (URL)  

 
IV. ADRESSEN VAN DE ANDERE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID NAMENS WELKE DE AANBESTEDENDE 

DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID AANKOOPT 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

 
……….……………….. (bijlage A, afdeling II, zo dikwijls gebruiken als nodig is) ………………………………. 
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BIJLAGE B 
INLICHTINGEN OVER PERCELEN 

DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING 
PERCEEL NR.                   TITEL :  .............................................................................................................................................................................  
 

1) KORTE BESCHRIJVING 
 
 
 
 
2) CPV-CLASSIFICATIE (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)(zie http://simap.europa.eu)  
 
 Hoofdcategoriën* Subcategoriën  (indien van toepassing) 
Hoofdopdracht       .        .        .        -                  -                           -   

Bijkomende opdrachten       .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

3) HOEVEELHEID OF OMVANG  
 
 
 
(indien bekend, alleen cijfers geven)  geraamde waarde zonder BTW:   ..........................................  Munt :         
of  : 
tussen   .............................................................  en   ..............................................  Munt :         
4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE AANVANG VAN DE GUNNINGSPROCEDURES EN/OF DE DUUR VAN DE OPDRACHT (indien van toepassing) 
Geplande datum (indien bekend) voor het begin van de gunningsprocedures             /       /                 (dd/mm/jjjj) 
 

Periode in maanden :          of  dagen  :              (vanaf de sluiting van de opdracht) 
of  
 aanvang         /       /                 (dd/mm/jjjj) 
 voltooiing         /       /                 (dd/mm/jjjj) 
 

 
5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN 
 
 
 
 
  

 
 

------------------------------------------------(Zoveel keer deze bijlage gebruiken als er percelen zijn)----------------------------------------------- 
  

http://simap.europa.eu/
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 BIJLAGE C2 
Dienstencategorieën bedoeld in afdeling ii: voorwerp van de opdracht 

Categorie nr(1) Voorwerp 
1 Onderhouds- en reparatiediensten 
2 Diensten voor vervoer te land(2), met inbegrip van diensten voor vervoer per pantserwagen en 

koeriersdiensten, postvervoer uitgezonderd 
3 Diensten voor luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer 
4 Postvervoer te land(3)  en door  de lucht 
5 Telecommunicatiediensten 
6 Financiële diensten : (a) Verzekeringsdiensten (b) Bankverrichtingen en diensten in verband met 

beleggingen(4) 

7 Computer- en aanverwante diensten 
8 Diensten voor onderzoek en technologische ontwikkeling (5) 

9 Diensten van accountants, controle en boekhouding  
10 Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening 
11 Diensten voor bedrijfsadvisering(6) en aanverwante diensten 
12 Bouwkundige diensten ; technische en geïntegreerde technische diensten ; diensten van stedenbouw en 

landschapsarchitectuur ; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering ; diensten 
voor de uitvoeren van technische proeven en analyses 

13 Advertentie- en reclamediensten 
14 Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en het beheer van onroerende goederen  
15 Uitgeverij- en drukkerijdiensten, in eigen beheer of op contractbasis  
16 Riolering en vuilnisophaaldiensten ; afvalverwerking en aanverwante diensten   

Categorie n°(7) Voorwerp 
17 Hotel- en restauratiediensten 
18 Spoorwegvervoerdiensten  
19 Vervoerdiensten over het water 
20 Diensten voor ondersteunend en hulpvervoer 
21  Rechtskundige diensten  
22 Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing (8) 

23 Opsporing- en bewakingsdiensten uitgezonderd vervoer per pantserwagen   
24   Diensten voor onderwijs en beroepsonderwijs 
25 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening   
26 Diensten voor culture, sport en recreatie 

27   Andere diensten  
 

 
 

                                                 
1. Dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 31 en in  bijlage XVII, A, van richtlijn 2004/17/EG  en in bijlage II, A, van de wet van 15 juni 2006  
2. Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18. 
3. Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18. 
4. Behalve financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de 

centrale banken verleende diensten. 
 Eveneens uitgesloten : diensten betreffende de verwerving en huur, ongeacht de financiële procedure ervan, van grond,  bestaande gebouwen of 

andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop ; overeenkomsten betreffende de financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of 
als vervolg op het koop- of huurcontract worden gesloten , vallen echter ongeacht hun vorm, onder deze categorie. 

5. Behalve diensten voor onderzoek en ontwikkeling, met uitzondering van die waarvan de resultaten in hun geheel aan de aanbestedende 
dienst/aanbestedende overheid toekomen voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, mits de dienst verlening volledig door 
de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid wordt beloond. 

6. Behalve diensten voor arbitrage en bemiddeling 
7. Dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 32 en in bijlage XVII, B, van richtlijn 2004/17/EG en in bijlage II, B, van de wet van 15 juni 2006  
8. Behalve arbeidsovereenkomsten  
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MODEL NR. 3 - AANKONDIGING VAN GEGUNDE OPDRACHT –  

SPECIALE SECTOREN 
(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.06) 

 
 

AFDELING I : AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID 
 
 
 
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) :   

Ter attentie van :  

Telefoon :       

E-mail :  Fax :        

Internetadres(sen) (indien van toepassing) :  
Adres van de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : (URL)   
Adres van het kopersprofiel : (URL) 
Elektronische toegang tot informatie : (URL) 
Elektronische indiening van offertes en van aanvragen tot deelneming : (URL) 

 
I.2 HOOFDACTIVITEIT 

 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte   
 Elektriciteit 
 Opsporing en winning van aardolie en aardgas 
 Opsporing en winning van steenkool en andere vaste 

brandstoffen 
 Water 
 Postdiensten 

 Vervoersdiensten per spoor 
 Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten 
 Havenactiviteiten  
 Luchthavenactiviteiten  
 Andere (specificeren) 

 
I.3  GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN/AANBESTEDENDE OVERHEDEN 
De aanbestedende dienst/aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende diensten/aanbestedende overheden 

  ja   neen 
(Zo ja, dan kunnen inlichtingen over die andere aanbestedende diensten/aanbestedende overheden in bijlage A worden verstrekt) 
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AFDELING II : VOORWERP VAN DE OPDRACHT 
 
II.1 BESCHRIJVING 
II.1.1 Aan de opdracht gegeven benaming 
  
II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten 
(Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of aankoop/aankopen)  
 

  Werken   Leveringen   Diensten 
 

 Uitvoering  
 Ontwerp en uitvoering  
 Uitvoering, ongeacht met welke 

middelen, in overeenstemming met de 
door de aanbestedende dienst/aan-
bestedende overheid opgegeven 
vereisten 

  Aankoop  
  Leasing  
  Huur  
  Huurkoop  
  Een combinatie daarvan  

 

Dienstencategorie : nr.      
zie voor de dienstencategorieën bijlage  C2 
 
Stemt u, in het geval van een opdracht voor 
de dienstencategorieën 17 tot 27 (zie bijlage 
C2) in met de publicatie van deze 
aankondiging ?  ja   neen   

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van goederen of verlening van diensten 

NUTS-code                                       

NUTS-code                                      

NUT-code                             

NUT-code                             

(zie bijlage 2 van het koninklijk besluit) 

II.1.3 Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem  
  De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst 
  De aankondiging betreft  een opdracht(opdrachten) gebaseerd op een dynamisch aankoopsysteem (DAS)  

 
II.1.4 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen 
 
 
 
II.1.5 CPV - classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.europa.eu) 
 Hoofdcategorieën Subcategorieën (indien van toepassing) 
Hoofdopdracht       .        .        .        -                  -                           -   

Bijkomende 

opdrachten 

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

II.1.6 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) 
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)       ja       neen  

 
II.2 TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN 

II.2.1 Totale definitieve waarde van de gegunde opdracht/opdrachten (Gelieve in cijfers, alleen de totale definitieve waarde opgeven van alle 
opdrachten, percelen, verlengingen en opties; voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling V. Gunning van de opdracht invullen) 
 
Waarde                              ,                                
Munt         
of  
laagste offerte                                ,      
hoogste offerte                              ,                    
Munt         
meegerekend 

Zonder BTW Met BTW BTW-tarief   (%) 
 

 
 

 

 
 
 

 

tegen           ,    
 
 

tegen           ,    

 
SECTION IV : PROCEDURE 

http://simap.europa.eu/
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IV.1 TYPE PROCEDURE 
IV.1.1 Type procedure 

Open  
 
Beperkt  

 Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van een aankondiging  
 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging 
 Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een 

aankondiging van opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie 
(in de gevallen vermeld in afdeling 2 van bijlage D2) 

 
 Motivering van de keuze voor de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht in het 
Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU) : bijlage D2 invullen 

 

 

 
IV.2 GUNNINGSCRITERIA 
IV.2.1 Gunningscriteria (indien van toepassing de gunningscriteria onder rubriek V.2.6 aangeven indien de informatie niet voor publicatie bestemd 
is) 

   Laagste prijs  
of 

  economisch meest voordelige offerte 
 
IV.2.2 Inlichtingen over de elektronische veiling 
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling         ja          neen 
 

 
IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 
IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid (indien van toepassing) 
 
 
IV.3.2 Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht          ja          neen 

(Zo ja, de desbetreffende vakjes invullen) 
 Periodieke indicatieve aankondiging     Aankondiging via een kopersprofiel (niet van toepassing)  

Nummer van de aankondiging in het PBEU :             /S         -                       van         /       /                (dd/mm/jjjj) 

 Aankondiging van opdracht     Vereenvoudigde aankondiging van opdracht in het kader van een dynamisch aankoopsysteem         

Nummer van de aankondiging in het PBEU :             /S         -                       van         /       /                (dd/mm/jjjj) 

  Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie ex ante   

Nummer van de aankondiging in het PBEU :             /S         -                       van         /       /                (dd/mm/jjjj) 

 Andere eerdere aankondigingen   

Nummer van de aankondiging in het PBEU :             /S         -                       van         /       /                (dd/mm/jjjj) 

Nummer van de aankondiging in het PBEU :             /S         -                       van         /       /                (dd/mm/jjjj) 
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AFDELING V : GUNNING VAN DE OPDRACHT 
 
V.1 GUNNING EN WAARDE VAN DE OPDRACHT 
 
OPDRACHT NR :             PERCEEL NR :                     TITEL :  
(naam en adres van de ondernemer(s) aan wie de opdracht is gegund opgeven alsmede de waarde van de opdracht hieronder of in afdeling V.2 indien de 
inlichtingen niet voor publicatie bestemd zijn) 
V.1.1 Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht :        /       /                (dd/mm/jjjj) 
V.1.2 Informatie over offertes 
Aantal ontvangen offertes :              
Aantal langs elektronische weg ontvangen offertes :              
V.1.3 Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund 
Officiële benaming :    

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres (URL) :  Fax :  

V.1.4 Inlichtingen over de waarde van de opdracht (alleen cijfers geven) 
 Zonder BTW Met BTW BTW Tarief (%) 
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht (indien van toepassing) 
Waarde                              ,                     
Munt             

 
 

 

 
 

 
tegen           ,      

Totale definitieve waarde van de opdracht 
Waarde                               ,        
munt             
of  
laagste offerte                              ,       en 
hoogste offerte                               ,        
munt             
meegerekend 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
tegen           ,    

 
 

tegen           ,    

In geval van jaarlijks of maandelijks waarde (aangeven):        
aantal jaar          of      aantal maanden           
V.1.5 Inlichtingen over onderaanneming (indien van toepassing) 
De opdracht wordt waarschijnlijk in onderaanneming gegeven     ja           neen 
 
(Zo ja, alleen cijfers geven) de waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden in onderaanneming wordt gegeven : 
Waarde zonder BTW :                               ,                    Niet bekend    
Munt                   Deel :      ,     (%) 
Korte beschrijving van de waarde/het deel van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven (indien bekend)) 
 
 
 
 
 
 
 
V.1.6 Prijs die is betaald voor opportuniteitsaankopen (indien van toepassing) 
(alleen cijfer geven) waarde zonder btw  : ................................................................... Munt :         
 

 
----------------------------- (Zoveel keer deel gebruiken als nodig is) ----------------------------- 
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V.2 GUNNING EN WAARDE VAN DE OPDRACHT – VERPLICHTE NIET VOOR PUBLICATIE BESTEMDE INFORMATIE 
De Europese Commissie zal de gevoelige aspecten eerbiedigen waarop de aanbestedende diensten/de aanbestedende overheden wijzen bij de verstrekking 
van de in deze afdeling vermelde gegevens over het aantal offertes, de identiteit van de ondernemers en de prijzen. 
De gegevens bepaald in deze afdeling worden niet verstuurd naar het Bulletin der Aanbestedingen  
 
(De rubrieken V.2.1, V.2.4 en V.2.6 invullen voor elke gegunde opdracht, indien de vereiste inlichtingen niet voor publicatie zijn en niet in de vorige 
afdelingen zijn verstrekt) 
 
OPDRACHT NR :             PERCEEL NR :                     TITEL :  ......................................................................................................................................  
 
V.2.1 Informatie over offertes 
Aantal ontvangen offertes  :                       
Aaantal langs elektronische weg ontvangen offertes :                  
V.2.2 Aantal gegunde opdrachten                    
V.2.3 Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund 
Officiële benaming :    

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres (URL) :  Fax :  

V.2.4 Totale definitieve waarde zonder BTW (alleen cijfers geven)   
[ ][ ] ][ ] ][ ] ][ ] ][ ] ][ ] ][ ] ][ ], ][ ]        Munt         
 
V.2.5 Land van herkomst van het product of de dienst 

  Uit de Gemeenschap   
  Niet uit de Gemeenschap Land : ………………………………… 

 
V.2.6 Gunningscriteria 

  Laagste prijs  
of 

  economisch meest voordelige offerte  
V.2.7 De opdracht is gegund aan een inschrijver die een variante voorstelde       ja         neen   
 
V.2.8 Er zijn offertes afgewezen, omdat de prijs abnormaal laag was       ja         neen   
 

 
----------------------------- (Zoveel keer deel gebruiken als nodig is) ----------------------------- 
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AFDELING VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
VI.1 Inlichtingen over middelen van de Europese Unie 
Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd 
   ja           neen 
(Zo ja,)verwijzen naar project(en) en/of programma('s) : 
 
VI. 2 NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing) 
 
 
 
  
 
VI.3 BEROEPSPROCEDURES 
VI.3.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie 
 
Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL) Fax : 

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing) 

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL) Fax : 

VI. 3.2 Instellen van beroep (rubriek VI.3.2 of, indien nodig, rubriek VI.3.3 invullen) 
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 
 
 
 
 
VI. 3.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL)   Fax : 

 
VI. 4 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING :       /       /                (dd/mm/jjjj) 
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BIJLAGE A 
EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN 

 

1) ADRES(SEN) VAN DE ANDERE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID NAMENS WELKE DE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE 
OVERHEID AANKOOPT 

Officiële benaming: Nationale identificatie (indien bekend) 
Postadres: 
Plaats: Postcode:                     Land: 

-------------------------------------(Zoveel keer dit deel gebruiken als nodig is)-----------------------------------------
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BIJLAGE C2 
 

DIENSTENCATEGORIEËN BEDOELD IN AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT 
 

Categorie nr (1) Voorwerp 
1 Onderhouds- en reparatiediensten 
2 Diensten voor vervoer te land(2), met inbegrip van diensten voor vervoer per pantserwagen en 

koeriersdiensten, postvervoer uitgezonderd 
3 Diensten voor luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer 
4 Postvervoer te land(3)  en door  de lucht 
5 Telecommunicatiediensten 
6 Financiële diensten : (a) Verzekeringsdiensten (b) Bankverrichtingen en diensten in verband met 

beleggingen(4) 

7 Computer- en aanverwante diensten 
8 Diensten voor onderzoek en technologische ontwikkeling (5) 

9 Diensten van accountants, controle en boekhouding  
10 Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening 
11 Diensten voor bedrijfsadvisering(6) en aanverwante diensten 
12 Bouwkundige diensten ; technische en geïntegreerde technische diensten ; diensten van stedenbouw en 

landschapsarchitectuur ; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering ; 
diensten voor de uitvoeren van technische proeven en analyses 

13 Advertentie- en reclamediensten 
14 Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en het beheer van onroerende goederen  
15 Uitgeverij- en drukkerijdiensten, in eigen beheer of op contractbasis  
16 Riolering en vuilnisophaaldiensten ; afvalverwerking en aanverwante diensten   

Categorie nr (7) Voorwerp 
17 Hotel- en restauratiediensten 
18 Spoorwegvervoerdiensten  
19 Vervoerdiensten over het water 
20 Diensten voor ondersteunend en hulpvervoer 
21  Rechtskundige diensten  
22 Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing (8) 

23 Opsporing- en bewakingsdiensten uitgezonderd vervoer per pantserwagen   
24   Diensten voor onderwijs en beroepsonderwijs 
25 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening   
26 Diensten voor culture, sport en recreatie 

27   Andere diensten  
 

                                                 
1. Dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 31 en in  bijlage XVII, A, van richtlijn 2004/17/EG  en in bijlage II, A, van de wet van 15 juni 2006  
2. Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18. 
3. Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18. 
4. Behalve financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de 

centrale banken verleende diensten. 
 Eveneens uitgesloten : diensten betreffende de verwerving en huur, ongeacht de financiële procedure ervan, van grond,  bestaande gebouwen of 

andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop ; overeenkomsten betreffende de financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of 
als vervolg op het koop- of huurcontract worden gesloten , vallen echter ongeacht hun vorm, onder deze categorie. 

5. Behalve diensten voor onderzoek en ontwikkeling, met uitzondering van die waarvan de resultaten in hun geheel aan de aanbestedende 
dienst/aanbestedende overheid toekomen voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, mits de dienst verlening volledig door 
de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid wordt beloond. 

6. Behalve diensten voor arbitrage en bemiddeling 
7. Dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 32 en in bijlage XVII, B, van richtlijn 2004/17/EG en in bijlage II, B, van de wet van 15 juni 2006  
8. Behalve arbeidsovereenkomsten  
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BIJLAGE D2 
 

MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN AANKONDIGING VAN 
OPDRACHT IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE  

 
Gelieve een motivering te geven voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging 
van opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie. De motivering moet in overeenstemming zijn met de eisen van 
richtlijn 2004/17/EG (het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen en de vereiste aanvullende inlichtingen verstrekken). 
 
(Overeenkomstig Richtlijn 92/13/EEG inzake rechtsmiddelen,  kan de termijn voor het instellen van een beroepsprocedure waarnaar in artikel 2 septies, lid 1, onder a), 
erste streepje, wordt verwezen, worden verkort op voorwaarde  dat deze aankondiging ook de rechtvaardiging bevat van de beslissing van de aanbestedende  dienst om de 
opdracht te gunnen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie. Om van deze erkorte termijn  te kunnen 
gebruikmaken, het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen  en de vereiste aanvullende inlichtingen verstrekken.) 
 
1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een 

aankondiging van opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 40, derde lid, van richtlijn 2004/17/EG  
 

Geen of geen geschikte offertes in het kader van een: 

 
 
 
 

- open procedure  
- beperkte procedure  
- onderhandelingsprocedure met bekendmaking  

De desbetreffende opdracht is uitsluitend bedoeld voor onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling 
overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden. 
 

 
 

 

De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver om:  

— technische redenen  
— artistieke redenen  
— redenen die verband houden met de bescherming van uitsluitende rechten 
 

 
 

In gevallen waarin dringende spoed vereist is ten gevolge van gebeurtenissen die door de aanbestedende 
dienst/aanbestedende overheid niet konden worden voorzien, in overeenstemming met de daarvoor geldende 
bepalingen van de richtlijn. 
 

 
 

 

Aanvullende werken/leveringen/diensten worden besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden  
 

 
Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de 
richtlijn vermelde strikte voorwaarden 
 

 
 

 
De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of aan één van de winnaars van een prijsvraag voor 
ontwerpen. 
 

 
 

Voor op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen. 
 

 

Voor de aankoop van goederen tegen bijzonder gunstige voorwaarden:   
-  bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit staakt  
-  bij een administrateur of een vereffenaar of een akkoord met de schudeisers of een soortgelijke procedure. 
 

 

Voor opdrachten die gegund worden op grond van een raamovereenkomst in overeenstemming met de richtlijn  
 

 

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een 
aankondiging van opdracht in het PBEU 

 
 
 

 
Het voorwerp van de opdracht wordt gevormd door in bijlage XVII, B, van richtlijn 2004/17/EG en in bijlage II, B, van 
de wet van 15 juni 2006 vermelde diensten. 
De opdracht valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn.  
 
Om te kunnen gebruikmaken van verkorte termijnen waarnaar hierboven wordt verwezen, gelieve na het/de vakje(s) 
hierboven te hebben aangekruist op duidelijke en begrijpelijke wijze aan te geven waarom de gunning van de opdracht 
zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie 
wettig is, door in elk geval de relevante feiten te vermelden en, waar nodig, de wettelijke bevindingen in 
overeenstemming met de artikelen van richtlijn 2004/17/EG (maximaal 500 woorden). 
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MODEL NR. 4 - AANKONDIGING BETREFFENDE EEN KWALIFICATIESYSTEEM 

(ERKENNINGSREGELING) – SPECIALE SECTOREN 
(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.07) 

 
Deze aankondiging is een oproep tot mededinging        ja        neen 

 
AFDELING I : AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID 
 
I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) :   

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax :   

Internetadres(sen) (indien van toepassing) :  
Adres van de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : (URL) 
Adres van het kopersprofiel :  (URL) 
Elektronische toegang tot informatie : (URL) 
Elektronische indiening van offertes en van aanvragen tot deelneming : (URL) 
Gelieve bijlage A te gebruiken om meer gedetailleerde inlichtingen te verstrekken 
Nadere inlichtingen over de erkenningsregeling zijn te verkrijgen op het volgende adres : 

  Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) 
  Andere : bijlage  A.I invullen 

Meer documentatie is te verkrijgen op het volgende adres : 
  Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) 
  Andere : bijlage  A.II invullen 

Aanvragen tot deelneming of aanmeldingen moeten worden gericht aan: 
  Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) 
  Andere : bijlage  A.III invullen 

 
I.2  HOOFDACTIVITEIT 

 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte   
 Elektriciteit 
 Opsporing en winning van aardolie en aardgas 
 Opsporing en winning van steenkool en andere vaste 

brandstoffen 
 Water 
 Postdiensten 

 Vervoersdiensten per spoor 
 Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten 
 Havenactiviteiten  
 Luchthavenactiviteiten 
 Andere : (specificeren) 

 
I.3  GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN/AANBESTEDENDE OVERHEDEN 

De aanbestedende dienst/aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende diensten/aanbestedende overheden 
  ja   neen 

(Zo ja, dan kunnen inlichtingen over die andere aanbestedende diensten/aanbestedende overheden in bijlage A worden verstrekt) 
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AFDELING II : VOORWERP VAN HET KWALIFICATIESYSTEEM 
 
II.1 DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID AAN HET KWALIFICATIESYSTEEM GEGEVEN BENAMING 
  
 
II.2 TYPE OPDRACHT (Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of 

aankoop/aankopen) 

  Werken   Leveringen 
  Diensten 

Dienstencategorie : nr.      
zie voor de dienstencategorieën bijlage  C2 

II.3 BESCHRIJVING VAN DE WERKEN, LEVERINGEN OF DIENSTEN DIE DOOR MIDDEL VAN HET KWALIFICATIESYSTEEM MOETEN WORDEN 

UITGEVOERD, GELEVERD OF VERLEEND 
  
  
 
 
II.4 CPV - CLASSIFICATIE (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.europa.eu) 
 Hoofdcategorieën Subcategorieën (indien van toepassing) 

Hoofdopdracht       .        .        .        -                  -                           -   

Bijkomende opdrachten       .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

 
II.5 INLICHTING OVER DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN (GPA) 
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)      ja         neen 

----------------------------- (Zoveel keer dit deel gebruiken als nodig is) ----------------------------- 

 

http://simap.europa.eu/
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AFDELING III : JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN 
 
III.1 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING 
 
III.1.1 Voorwaarden voor de kwalificatie  
(Wanneer deze inlichtingen omvangrijk zijn en op documenten zijn gebaseerd die ter beschikking staan van de betrokken aannemers, leveranciers of 
dienstverleners, kan met een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden en methoden en met een verwijzing naar de desbetreffende documenten 
worden volstaan) 
Voorwaarden waarvan de ondernemingen voor hun 
kwalificatie moeten voldoen : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden 
geverifieerd  :  
 
 
 
 
 

III.1.2 Informatie over voorbehouden opdrachten (indien van toepassing) 
  De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen    
  De uitvoering van de opdracht is beperkt in het kader van de programma's voor beschermde arbeid   
  De opdracht is bestemd voor sociale inschakeligsondernemingen (opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen 

is) 
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AFDELING IV : PROCEDURE 
 
IV.1 GUNNINGSCRITERIA 
IV.1.1 Gunningscriteria (indien van toepassing) 

  Laagste prijs  
of 

  economisch meest voordelige offerte, gelet op  
 de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid 

wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) 
 de in het bestek, in de uitnodiging tot indiening van een offerte of tot onderhandeling vermelde criteria 

Criteria Weging Criteria Weging 
1. [ ] 
2. [ ] 
3. [ ] 
4. [ ] 
5. [ ] 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

6. [ ] 
7. [ ] 
8. [ ] 
9. [ ] 
10. [ ] 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

IV.2.2 inlichtingen over de elektronische veiling 
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling        ja           neen 
(zo ja, indien van toepassing) nadere inlichtingen over de elektronische veiling 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 
IV.2.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid (indien van toepassing) 
 
 
 
IV.2.2 Duur van het kwalificatiesysteem 
Geldigheidsduur :        /       /                (dd/mm/jjjj) tot       /       /                (dd/mm/jjjj) 

  Onbepaalde duur 
  Andere 

IV.2.3  Inlichtingen over verlengingen (indien van toepassing)  
Verlenging van het kwalificatiesysteem         ja            neen 
(zo ja) formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan  : 
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AFDELING VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
VI.1 INLICHTINGEN OVER MIDDELEN VAN DE EUROPESE UNIE 
Een of meer opdrachten die onder het kwalificatiesysteem vallen, houden verband met een project en/of een programma dat met 
middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd 

  ja           neen 
(zo ja) verwijzen naar project(en) en/of programma('s) 
 
 
 
 
  
 
VI. 2 NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing) 
 
 
 
 
 

 
VI.3 BEROEPSPROCEDURES 
VI.3.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie 

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL) Fax : 

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing) 

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL) Fax : 

VI. 3.2 Instellen van beroep (rubriek VI.3.2 invullen of, indien nodig, rubriek VI.3.3) 
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 
 
 
 
 
VI. 3.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen  

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL)   Fax : 

VI. 4 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING :       /       /                (dd/mm/jjjj) 
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BIJLAGE A 
 

EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN 
 

I. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR MEER INLICHTINGEN 
Officiële benaming :  Nationale identificatie : (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) : 

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax : 

Internetadres : (URL)  

 
II. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR MEER DOCUMENTATIE 
Officiële benaming :  Nationale identificatie : (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) : 

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax : 

Internetadres : (URL)  

 
III. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING EN AANMELDINGEN 
Officiële benaming :  Nationale identificatie : (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) : 

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax : 

Internetadres : (URL)    

  
IV. ADRESSEN VAN DE ANDERE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID NAMENS WELKE DE AANBESTEDENDE 

DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID AANKOOPT 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

 
……….……………….. (bijlage A, afdeling IV, zo dikwijls gebruiken als nodig is) ………………………………. 
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BIJLAGE C2 
Dienstencategorieën bedoeld in afdeling II: Voorwerp van de opdracht 

 
Categorie nr (1) Voorwerp 

1 Onderhouds- en reparatiediensten 
2 Diensten voor vervoer te land(2), met inbegrip van diensten voor vervoer per pantserwagen en 

koeriersdiensten, postvervoer uitgezonderd 
3 Diensten voor luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer 
4 Postvervoer te land(3)  en door  de lucht 
5 Telecommunicatiediensten 
6 Financiële diensten : (a) Verzekeringsdiensten (b) Bankverrichtingen en diensten in verband met 

beleggingen(4) 

7 Computer- en aanverwante diensten 
8 Diensten voor onderzoek en technologische ontwikkeling (5) 

9 Diensten van accountants, controle en boekhouding  
10 Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening 
11 Diensten voor bedrijfsadvisering(6) en aanverwante diensten 
12 Bouwkundige diensten ; technische en geïntegreerde technische diensten ; diensten van stedenbouw en 

landschapsarchitectuur ; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering ; diensten 
voor de uitvoeren van technische proeven en analyses 

13 Advertentie- en reclamediensten 
14 Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en het beheer van onroerende goederen  
15 Uitgeverij- en drukkerijdiensten, in eigen beheer of op contractbasis  
16 Riolering en vuilnisophaaldiensten ; afvalverwerking en aanverwante diensten   

Categorie nr (7) Voorwerp 
17 Hotel- en restauratiediensten 
18 Spoorwegvervoerdiensten  
19 Vervoerdiensten over het water 
20 Diensten voor ondersteunend en hulpvervoer 
21  Rechtskundige diensten  
22 Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing (8) 

23 Opsporing- en bewakingsdiensten uitgezonderd vervoer per pantserwagen   
24   Diensten voor onderwijs en beroepsonderwijs 
25 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening   
26 Diensten voor culture, sport en recreatie 

27   Andere diensten  
 

 
 
 
 

                                                 
1. dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 31 en in  bijlage XVII, A, van richtlijn 2004/17/EG  en in bijlage II, A, van de wet van 15 juni 2006  
2. met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18. 
3. met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18. 
4. behalve financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de 

centrale banken verleende diensten. 
 Eveneens uitgesloten : diensten betreffende de verwerving en huur, ongeacht de financiële procedure ervan, van grond,  bestaande gebouwen of 

andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop ; overeenkomsten betreffende de financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of 
als vervolg op het koop- of huurcontract worden gesloten , vallen echter ongeacht hun vorm, onder deze categorie. 

5. behalve diensten voor onderzoek en ontwikkeling, met uitzondering van die waarvan de resultaten in hun geheel aan de aanbestedende 
dienst/aanbestedende overheid toekomen voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, mits de dienst verlening volledig door 
de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid wordt beloond. 

6. behalve diensten voor arbitrage en bemiddeling 
7. dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 32 en in bijlage XVII, B, van richtlijn 2004/17/EG en in bijlage II, B, van de wet van 15 juni 2006  
8. behalve arbeidsovereenkomsten  
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* verplichte gegevens 

 

 
MODEL NR. 5 - AANKONDIGING VAN OPSTELLEN 

VAN EEN LIJST VAN GESELECTEERDEN 
(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.55) 

 
 

(Opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen zijn) 
 
 
 

Werken  
Leveringen  
Diensten  

 

 

AFDELING I: AANBESTEDENDE OVERHEID 

I.1 NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID* 

 
Instelling 
 
 

t.a.v. 

Adres 
 
 

Postcode 

Gemeente/Stad 
 
 

Land 

Telefoon 
 
 

Fax 
 

Elektronische post (e-mail) 

 

Internet adres (URL) 

 

 

I.2 ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN 

Zelfde adres als I.1  Ander adres: (zie bijlage A) 

I.3 ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIJGBAAR ZIJN 

Zelfde adres als I.1  Ander adres: (zie bijlage A) 

I.4 ADRES VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING 
Zelfde adres als I.1  Ander adres: (zie bijlage A) 
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* verplichte gegevens 

 

I.5 HOOFDACTIVITEIT * 
 

 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte   
 Elektriciteit 
 Opsporing en winning van aardolie en aardgas 
 Opsporing en winning van steenkool en andere vaste 

brandstoffen 
 
 

 Water 
 Postdiensten 
 Vervoersdiensten per spoor 
 Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten 
 Havenactiviteiten  
 Luchthavenactiviteiten 

 
 
AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT  

II.1 WERKEN 

II.1.1 Aard van de opdracht van werken  

Uitvoering  Ontwerp en uitvoering  Uitvoering met welke middelen ook van een werk  
 dat aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde 
 eisen voldoet 

II.1.2 Aard en omvang van de prestaties* 
___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

II.1.3 Nomenclatuur 

CPV – classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.europa.eu)   
 

 Hoofdcategorieën* Subcategorieën  

Hoofdopdracht ...- -  -  - 
Bijkomende 
opdrachten ...- 

...- 
...- 
...- 

-  -  - 
-  -  - 
-  -  - 
-  -  - 

(te gebruiken zoveel keren als nodig) 
 
II.2 LEVERINGEN 
 
II.2.1 Aard van de opdracht van leveringen 
 
Aankoop  Huur  Leasing  Huurkoop  Een combinatie daarvan  
 
II.2.2 Aard en hoeveelheid van de producten*, onderverdeeld volgens productgroepen 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

http://simap.europa.eu/
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* verplichte gegevens 

 

II.2.3 Nomenclatuur 

CPV – classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.europa.eu)   
 Hoofdcategorieën* Subcategorieën 

Hoofdopdracht ...- -  -  - 
Bijkomende 
opdrachten ...- 

...- 
...- 
...- 

-  -  - 
-  -  - 
-  -  - 
-  -  - 

(te gebruiken zoveel keren als nodig) 
 
II.3 DIENSTEN 
 

II.3.1 Aard van de opdracht van diensten* 
 

Categorie van diensten (zie bijlage II van de wet)     
 

II.3.2 Beschrijving van de diensten* 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

II.3.3 Nomenclatuur 

CPV – classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.europa.eu) 
   

 Hoofdcategorieën* Subcategorieën  

Hoofdopdracht ...- -  -  - 
Bijkomende 
opdrachten ...- 

...- 
...- 
...- 

-  -  - 
-  -  - 
-  -  - 
-  -  - 

(te gebruiken zoveel keren als nodig) 

II.4 PLAATS VAN UITVOERING VAN DE WERKEN, LEVERING VAN DE GOEDEREN OF VERLENING VAN DE DIENSTEN 

 ____________________________________________________________________________________  

NUTS-code (Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek) (zie bijlage 2 van het koninklijk besluit)*  
 
 

http://simap.europa.eu/
http://simap.europa.eu/
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* verplichte gegevens 

 

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE 

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING 

III.1 PERSOONLIJKE SITUATIE (GEVALLEN VAN UITSLUITING) -VEREISTE BEWIJSSTUKKEN* 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

III. 2 SOCIALE ZEKERHEID  

Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 30.000 euro ZBTW 

Neen   
Ja         

Indien ja, moet de kandidaat of inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen (behoudens toepassing van 
artikel 65 van het koninklijk besluit) 

 

III. 3 ECONOMISCHE EN FINANCIELE DRAAGKRACHT - VEREISTE BEWIJSSTUKKEN* 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
III.4 TECHNISCHE BEKWAAMHEID - VEREISTE BEWIJSSTUKKEN* 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

III.2.4 Voorbehouden opdrachten (indien van toepassing)*       ja   neen 
 
De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen    
 
De uitvoering van de opdracht is beperkt in het kader van programma's voor beschermde arbeid          
 
De opdracht is bestemd voor sociale inschakelingsondernemingen          
 

AFDELING IV: PROCEDURE 
IV.1 TYPE VAN PROCEDURE* 

Beperkte aanbesteding  
Beperkte offerteaanvraag  
Onderhandelingsprocedure   
 

IV.2 MINIMUM EN MAXIMUM AANTAL KANDIDATEN DAT DE AANBESTEDENDE OVERHEID VAN PLAN IS TE SELECTEREN 

Aantal     of        Minimum   Maximum  
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IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 

 
IV.3.1 Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IV.3.2 Uiterste termijn voor ontvangst van aanvragen tot deelneming * 

//    (dd/mm/jjjj)    of:     dagen vanaf verzending van de aankondiging 

Tijdstip (in voorkomend geval):  ______________  

IV.3.3 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de aanvraag tot deelneming 
 

DE FR NL  

    
 

IV.3.4 Geldigheidsperiode van de lijst (maximum 36 maanden)  
 

AFDELING V: AANVULLENDE INLICHTINGEN 

V.1) OVERIGE INLICHTINGEN  (in voorkomend geval) 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

V.2) DATUM VAN VERZENDING VAN DE AANKONDIGING:    //    (dd/mm/jjjj) 
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BIJLAGE A 
 

1.1 Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn 

Instelling  
 
 

t.a.v. 

Adres 
 
 

Postcode 

Gemeente/Stad 
 
 

Land 
 

Telefoon 
 
 

Fax 

Elektronische post (e-mail) 

 

Internet adres (URL) 

 

 
 

1.2 Adres waar documenten verkrijgbaar zijn 

Instelling  
 
 

t.a.v. 

Adres 
 
 

Postcode 

Gemeente/Stad 
 
 

Land 
 

Telefoon 
 

 

Fax 

Elektronische post (e-mail) 

 

Internet adres (URL) 

 

 

1.3 Adres voor indiening van aanvragen tot deelneming 

Instelling  
 
 

t.a.v. 

Adres 
 
 

Postcode 

Gemeente/Stad 
 
 

Land 
 

Telefoon 
 
 

Fax 

Elektronische post (e-mail) 

 

Internet adres (URL) 

 

 
 



 - 1 - 10/07/2012 
 
 
* niet van toepassing  

 

 
 

MODEL NR. 6 - VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN 
OPDRACHT IN HET KADER VAN EEN DYNAMISCH 

AANKOOPSYSTEEM 
(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.09) 

 
(opdracht waarvoor een Europese bekendmaking verplicht is) 

 
Deze aankondiging valt onder : 

richtlijn 2004/18/EG*   
richtlijn 2004/17/EG ("speciale sectoren")  

 
AFDELING I : AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID 
 
I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 
Postadres :  
Plaats :  Postcode :  Land :  
Contactpunt(en) :   
Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax :        
Internetadres(sen) (indien van toepassing)  
Adres van de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : (URL) 
Adres waar het bestek en/of aanvullende documentatie kunnen worden aangevraagd : (URL) 
Elektronische toegang tot informatie : (URL) 
Elektronische indiening van offertes en van aanvragen tot deelneming : (URL) 

 
I.2 SOORT AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID 

 Ministerie of andere nationale of federale instantie, met 
regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan 

 Nationaal of federaal agentschap/bureau 
 Regionale of plaatselijke instantie 

 Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau 
 Publiekrechtelijke instelling 
 Andere (specificeren) :  

 
I.3) HOOFDACTIVITEIT  

(ingeval de aanbestedende overheid valt onder Richtlijn 
2004/18/EG)* 

(ingeval de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid valt onder Richtlijn 
2004/17/EG) 

 Algemene overheidsdiensten 
 Defensie 
 Openbare orde en veiligheid 
 Milieu 
 Economische en financiële zaken 
 Gezondheid 
 Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen 
 Sociale bescherming 
 Recreatie, cultuur en godsdienst 
 Onderwijs 
 Andere (specificeren):  

 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte 
 Elektriciteit  
 Exploratie en winning van aardolie en aardgas 
 Exploratie en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen 
 Water 
 Postdiensten 
 Vervoersdiensten per spoor  
 Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten 
 Havenactiviteiten 
 Luchthavenactiviteiten 
 Andere (specificeren): 

 
I.4) GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN/AANBESTEDENDE OVERHEDEN 
De aanbestedende dienst/aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende diensten/aanbestedende overheden   

ja      neen  
(Zo ja, dan kunnen nadere inlichtingen over die aanbestedende diensten/aanbestedende overheden in bijlage A worden verstrekt) 

 
 
 



 - 2 - 10/07/2012 
 
 
* niet van toepassing  

 

AFDELING II : VOORWERP VAN DE OPDRACHT 

II.1 Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming  
  
 
II.2 Type opdracht 

  werken                  leveringen                 diensten 
II.3 Korte beschrijving van de specifieke opdracht 
  
  
  
 
 
 
 
 
II.4 CPV -classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.europa.eu)  
 Hoofdcategorieën  Subcategorieën (indien van toepassing) 
Hoofdopdracht       .        .        .        -                   -                           -   

Bijkomende 

opdrachten 

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

 

 

 

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

II.5 Hoeveelheden of omvang van de specifieke opdracht 
  
  
(indien van toepassing; alleen cijfers gevens) geraamde waarde zonder BTW: [                                 ] Munt :       
of  
tussen   [               ] en [                ]     Munt :        

 
AFDELING IV : PROCEDURE 
 
IV.1 TYPE PROCEDURE 

IV.1. Type procedure          Open  
IV.1.2 Inlichtingen over elektronische veiling 
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling        ja      neen 
(zo ja, indien van toepassing) nadere inlichtingen over de elektronische veiling : 
 
 
 
 

 
IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 
IV.2.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid (indien van toepassing) 
  
  
IV.2.2 Eerdere bekendmaking (aankondiging van opdracht) met meer inlichtingen over het dynamisch aankoopsysteem 
Nummer van de aankondiging in het PBEU :             /S          -                       van       /      /                (dd/mm/jjjj) 
IV.2.3 Termijn voor de indiening van indicatieve offertes voor de specifieke opdracht 
Datum :       /       /                (dd/mm/jjjj)       Tijdstip :      :       
IV.3.4 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming 

  Alle officiële talen van de Europese Unie  
  Officiële taal (talen) van de Europese Unie : 
  Andere : 

 

http://simap.europa.eu/
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* niet van toepassing  

 

AFDELING VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 

VI. 1 Nadere inlichtingen (indien van toepassing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. 2 Datum van verzending van deze aankondiging :       /       /                (dd/mm/jjjj) 
 

 



 - 4 - 10/07/2012 
 
 
* niet van toepassing  

 

BIJLAGE A 
EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN 

 
I. ADRESSEN VAN DE ANDERE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID NAMENS WELKE DE AANBESTEDENDE 

DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID AANKOOPT 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

……….……………….. (Zoveel keer dit deel gebruiken als nodig is) ………………………………. 
 
 

 



 
* niet van toepassing  

- 1 - 
10/07/2012 

 
 
 

 

 
 

MODEL NR. 7 - AANKONDIGING VAN ONTWERPENWEDSTRIJD (PRIJSVRAAG 
VOOR ONTWERPEN) 

(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.12)  
Deze ontwerpenwedstrijd valt onder : 

richtlijn 2004/18/EG*  
richtlijn 2004/17/EG ("speciale sectoren")  

AFDELING I : AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID  
I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 
Postadres :  
Plaats :  Postcode :  Land :  
Contactpunt(en) :   
Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax :   
Internetadres(sen) (indien van toepassing) :  
Adres van de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid  : (URL)   
Adres van het kopersprofiel :  (URL) 
Elektronische toegang tot informatie : (URL) 
Elektronische indiening van offertes en van aanvragen tot deelneming : (URL) 
Gelieve bijlage A te gebruiken om meer gedetailleerde inlichtingen te verstrekken 
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : 

 Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)     Andere (bijlage A.I invullen) 
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : 

 Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde      Andere(bijlage A.II invullen) 
contactpunt(en) 
Offertes of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij : 

 Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)    Andere (bijlage A.III invullen) 
 
I.2 SOORT AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID 

 Ministerie of andere nationale of federale instantie, met 
regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan 

 Nationaal of federaal agentschap/bureau 
 Regionale of plaatselijke instantie 

 Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau 
 Publiekrechtelijke instelling 
 Andere (specificeren) :  

 
I.3) HOOFDACTIVITEIT  

(ingeval de aanbestedende overheid valt onder Richtlijn 
2004/18/EG)* 

(ingeval de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid valt onder Richtlijn 
2004/17/EG) 

 Algemene overheidsdiensten 
 Defensie 
 Openbare orde en veiligheid 
 Milieu 
 Economische en financiële zaken 
 Gezondheid 
 Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen 
 Sociale bescherming 
 Recreatie, cultuur en godsdienst 
 Onderwijs 
 Andere (specificeren):  

 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte 
 Elektriciteit  
 Exploratie en winning van aardolie en aardgas 
 Exploratie en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen 
 Water 
 Postdiensten 
 Vervoersdiensten per spoor  
 Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten 
 Havenactiviteiten 
 Luchthavenactiviteiten 
 Andere (specificeren): 

 
I.4) GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN/AANBESTEDENDE OVERHEDEN 
De aanbestedende dienst/aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende diensten/aanbestedende overheden  

 ja      neen  
(Zo ja, dan kunnen nadere inlichtingen over die aanbestedende diensten/aanbestedende overheden in bijlage A worden verstrekt) 



 
* niet van toepassing  
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AFDELING II : VOORWERP VAN DE ONTWERPENWEDSTRIJD/BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
 
II.1 BESCHRIJVING 
II.1.1 Door aanbestedende dienst/aanbestedende overheid aan de ontwerpenwedstrijd/het project gegeven benaming  
  
 
 
 
II.1.2 Korte beschrijving 
  
  
  
 
 
 
II.1.3 CPV -classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.europa.eu)   
 Hoofdcategorieën Subcategorieën (indien van toepassing) 

Hoofdopdracht       .        .        .        -                  -                           -   

Bijkomende opdrachten       .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

 
 

http://simap.europa.eu/
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AFDELING III : JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN 
III.1 CRITERIA VOOR DE SELECTIE VAN DE DEELNEMERS (indien van toepassing) 
 
 
  
III.2 INLICHTINGEN OVER EEN BEPAALDE BEROEPSGROEP 
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden      ja           neen    
(zo ja) beroep aangeven : 
 
  
 

 
AFDELING IV : PROCEDURE 
IV.1 TYPE ONTWERPENWEDSTRIJD 

  Open  
  Beperkt 

Beoogd aantal deelnemers                
of   
minimumaantal            /  maximumaantal             
 
IV.2 NAMEN VAN REEDS GESELECTEERDE DEELNEMERS (in het geval van een beperkte ontwerpenwedstrijd) 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
 

IV.3 BIJ DE BEOORDELING VAN DE PROJECTEN TE HANTEREN CRITERIA 
  
  
  
  
 
 
IV.4 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 
IV.4.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid (indien van toepassing) 
  
  
IV.4.2 Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende stukken  
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten 
Datum :       /       /                (dd/mm/jjjj) Tijdstip :       :        
Tegen betaling verkrijgbare documenten         ja           neen 
(zo ja, alleen cijfers), prijs   [                                ]  munt         
Betalingstermijnen en- methode :  
 
  
IV.4.3 Termijn voor ontvangst van projecten of aanvragen tot deelneming 
Datum :       /       /                (dd/mm/jjjj)          Tijdstip :        :      
IV.4.4 Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerden (indien van toepassing) 
Datum :       /       /                (dd/mm/jjjj) 



 
* niet van toepassing  
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IV4.5 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming 

  Alle officiële talen van de Europese Unie  
  Officiële taal (talen) van de Europese Unie : 
  Andere : 

 
IV.5 PRIJZEN EN JURY 
IV.5.1 Informatie over prijs/prijzen 
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend         ja          neen 
(zo ja) aantal en waarde van de prijs/prijzen vermelden (indien van toepassing) 
 
 
 
IV.5.2 Nadere gegevens inzake betalingen aan alle deelnemers (indien van toepassing) 
 
 
 
 
 
IV.5.3 Vervolgopdrachten :  
Opdrachten voor diensten ten vervolge op de wedstrijd worden aan de winnaar of één van de winnaars van de wedstrijd gegund       

  ja          neen 
IV.5.4 Beslissing van de jury 
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid        ja          neen 
IV.5.5 Namen van de geselecteerde juryleden (indien van toepassing) 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
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AFDELING VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
VI.1 INLICHTINGEN OVER MIDDELEN VAN DE EUROPESE UNIE 
De ontwerpenwedstrijd houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt 
gefinancierd     ja           neen 
(zo ja) verwijzen naar project(en) en/of programma('s) : 
 
 
VI. 2 NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing) 
 
 
 
 
 
 
VI.3 BEROEPSPROCEDURES (inlichtingen alleen te verstrekken in het geval van een ontwerpenwedstrijd die verband houdt met speciale sectoren) 
VI.3.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie 

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL) Fax : 

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing) 

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL)   Fax : 

VI. 3.2 Instellen van beroep (rubriek VI.3.2 invullen of, indien nodig, rubriek VI.3.3) 
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep :  
 
 
 
 
VI. 3.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL) Fax : 

 
VI. 4 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING :       /       /                (dd/mm/jjjj) 
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BIJLAGE A 
 

EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN 
 

I. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR MEER INLICHTINGEN 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) : 

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax : 

Internetadres : (URL)  

 
 
II. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR MEER DOCUMENTATIE 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) : 

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax : 

Internetadres : (URL)  

 
 
III. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR INDIENING VAN PROJECTEN/AANVRAGEN TOT DEELNEMING 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) : 

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax : 

Internetadres : (URL)   

  
IV. ADRESSEN VAN DE ANDERE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID NAMENS WELKE DE AANBESTEDENDE 

DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID AANKOOPT 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

 
……….……………….. (bijlage A, afdeling IV, zo dikwijls gebruiken als nodig is) ………………………………. 
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MODEL NR. 8 - AANKONDIGING VAN RESULTATEN VAN 
ONTWERPENWEDSTRIJD (PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN) 

(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.13)  
 

Deze ontwerpenwedstrijd valt onder : 
richtlijn 2004/18/EG*  
richtlijn 2004/17/EG ("speciale sectoren")  

 
AFDELING I : AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID  
 
I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) :   

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax :   

Internetadres(sen) (indien van toepassing) :  

 
I.2 SOORT AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID  

 Ministerie of andere nationale of federale instantie, met 
regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan 

 Nationaal of federaal agentschap/bureau 
 Regionale of plaatselijke instantie 

 Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau 
 Publiekrechtelijke instelling 
 Andere (specificeren) :  

 
I.3) HOOFDACTIVITEIT  

(ingeval de aanbestedende overheid valt onder richtlijn 
2004/18/EG)* 

(ingeval de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid valt onder richtlijn 
2004/17/EG) 

 Algemene overheidsdiensten 
 Defensie 
 Openbare orde en veiligheid 
 Milieu 
 Economische en financiële zaken 
 Gezondheid 
 Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen 
 Sociale bescherming 
 Recreatie, cultuur en godsdienst 
 Onderwijs 
 Andere (specificeren):  

 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte 
 Elektriciteit  
 Exploratie en winning van aardolie en aardgas 
 Exploratie en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen 
 Water 
 Postdiensten 
 Vervoersdiensten per spoor  
 Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten 
 Havenactiviteiten 
 Luchthavenactiviteiten 
 Andere (specificeren): 

 
I.4) GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN/AANBESTEDENDE OVERHEDEN 
De aanbestedende dienst/aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende diensten/aanbestedende overheden   

ja      neen  
(Zo ja, dan kunnen nadere inlichtingen over die aanbestedende diensten/aanbestedende overheden in bijlage A worden verstrekt) 
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AFDELING II : VOORWERP VAN DE ONTWERPENWEDSTRIJD/BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
 
II.1 BESCHRIJVING 
II.1.1 Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid aan de ontwerpenwedstrijd/het project gegeven benaming  
  
 
II.1.2 Korte beschrijving 
  
  
  
 
II.1.3 CPV -classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.europa.eu)   
 
 Hoofdcategorieën Subcategorieën (indien van toepassing) 

Hoofdopdracht       .        .        .        -                  -                           -   

Bijkomende opdrachten       .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

 
AFDELING IV : PROCEDURE 
 
IV.1 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 
IV.1.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid (indien van toepassing) 
 
  
 
IV.1.2 Inlichtingen over eerdere bekendmaking(en) 
Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde wedstrijd       ja      neen 
(zo ja) 
Nummer van de aankondiging in het PBEU  :             /S         -                      van        /       /                (dd/mm/jjjj) 
 

 

http://simap.europa.eu/
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AFDELING V : RESULTATEN VAN DE WEDSTRIJD 
 
V.1. Gunning en prijzengeld (indien van toepassing) 
 
NR  :               Titel :   
V.1.1 Aantal deelnemers  :               
V.1.2 Aantal buitenlandse deelnemers  :               
V.1.3 Naam/namen en adres(sen) van de winnaar(s) van de wedstrijd 
Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL)  Fax : 

 
V.1.4. Waarde van het prijzengeld (indien van toepassing) 
(alleen cijfers geven) waarde van het toegekende prijzengeld zonder BTW: ......................................................  Munt :           

 
----------------------------- (Zoveel keer dit deel gebruiken als nodig is) ----------------------------- 
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AFDELING VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
VI.1 INLICHTINGEN OVER MIDDELEN VAN DE EUROPESE UNIE 
De wedstrijd houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd  

  ja           neen 
(zo ja) verwijzen naar project(en) en/of programma('s) : 
 
 
 
 
 
 
VI. 2 NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing) 
 
 
 
 
 
 
VI.3 BEROEPSPROCEDURES  
VI.3.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie 

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL)   Fax : 

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing) 

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL)  Fax : 

VI. 3.2 Instellen van beroep (rubriek VI.3.2 invullen of, indien nodig, rubriek VI.3.3) 
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep :  
 
 
 
VI. 3.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 

Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

E-mail :  Telefoon :  

Internetadres : (URL)   Fax : 

 
VI. 4 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING :       /       /                (dd/mm/jjjj) 
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BIJLAGE A 
EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN 

 

1) ADRES(SEN) VAN DE ANDERE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID NAMENS WELKE DE AANBESTEDENDE 
DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID AANKOOPT 

Officiële benaming: Nationale identificatie (indien bekend) 
Postadres: 
Plaats: Postcode:                     Land: 

-------------------------------------(Zoveel keer dit deel gebruiken als nodig is)----------------------------------------- 



1 
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MODEL NR. 9 - AANKONDIGING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, 

INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF 
RECTIFICATIE 

(WEBSITE E-NOTIFICATION : F.14) 
 
 

Let op : als de gecorrigeerde of toegevoegde informatie een belangrijke wijziging  van de voorwaarden in de oorspronkelijke 
aankondiging van opdracht tot gevolg heeft en daardoor het beginsel van gelijke behandeling en het streven naar een mededinging in 
het gedrang komen, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd. 

 
 

AFDELING I : AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID 
 
I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) 
Officiële benaming :  Nationale identificatie (indien bekend) 

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) :   

Ter attentie van :  

Telefoon :  

E-mail :  Fax :   

Internetadres(sen) (indien van toepassing) :  

Adres van de aanbestedende dienst/de aanbestedende overheid  : (URL)    

Adres van het kopersprofiel : (URL) 

 
 
I.2 TYPE INSTELLING 
Aanbestedende overheid   (in het geval van een opdracht die onder richtlijn 2004/18/EG valt)*  
 
Aanbestedende dienst/aanbestedende overheid (in het geval van een opdracht die onder richtlijn 2004/17/EG  – "speciale sectoren" valt)  

 
 



2 
 

* niet van toepassing  10/07/2012 
 
 

AFDELING II : VOORWERP VAN DE OPDRACHT 
 
II.1 BESCHRIJVING  
II.1.1 Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid  aan de opdracht gegeven benaming (zoals vermeld in de oorspronkelijke 

aankondiging) 
 
  
II.1.2 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging) 
 
 
 
 
 
 
II.1.3 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.europa.eu)   
(zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging) 
 
 Hoofdcategorieën Subcategorieën (indien van toepassing) 

Hoofdopdracht       .        .        .        -                  -                           -   

Bijkomende opdrachten 

 

      .        .        .        -      

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

      .        .        .        -     

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

             -                           -   

 
AFDELING IV : PROCEDURE 
 
IV.1 TYPE PROCEDURE 

IV.1.1 Type procedure (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging) 

Open  

Beperkt  

Versneld beperkt  

Onderhandelingsprocedure  

Versnelde onderhandelingsprocedure   

Concurrentiedialoog   

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure    :  (opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is - zie artikel 
2, 4°, van het koninklijk besluit) 

 

 

http://simap.europa.eu/
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IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 
IV.2.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid (zoals vermeld in de oorspronkelijke 
aankondiging, indien van toepassing) 
 
 

 
 
IV.2.2 Referentie van de elektronisch ingediende aankondigingen (indien bekend) 

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via  SIMAP       

 OJS eSender    

Inloggegevens :       

Referentie van de aankondiging : /  (jaar en documentnummer) 

 

IV.2.3  Aankondiging waarop deze bekendmaking betrekking heeft (indien van toepassing) 

Nummer van de aankondiging in het PBEU :         /S      -                van     /    /         (dd/mm/jjjj) (Europese 

bekendmaking)   

Nummer van de aankondiging in het BDA :                    van         /       /                (dd/mm/jjjj) (Belgische bekendmaking)  

  

 
IV.2.4 Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging :       /       /                (dd/mm/jjjj)  
 

 
AFDELING VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN 

VI.1 DEZE AANKONDIGING BETREFT (indien van toepassing; alle gewenste vakjes aanvinken)  
 
Onvolledige procedure             Rectificatie             Aanvullende informatie     
 
 
VI.2 INFORMATIE OVER ONVOLLEDIGE GUNNINGSPROCEDURE (indien van toepassing; alle gewenste vakjes aanvinken) 
 
De gunningsprocedure is stopgezet   
 
De gunningsprocedure heeft niet tot de gewenste resultaten geleid  
 
De opdracht is niet gegund  
 
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd  
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VI.3 GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE (indien van toepassing ; vermeld altijd het nummer van de afdeling, alsook het nummer van 
het desbetreffende punt om aan te geven waar de tekst/datums moeten worden gecorrigeerd of toegevoegd ) 
 
VI.3.1 Wijziging van de oorspronkelijke 
door de aanbestedende dienst/aan-
bestedende overheid opgegeven 
informatie  
  

 
 

 
Publicatie op de TED- website wijkt af 
van de oorspronkelijke door de 
aanbestedende dienst/aanbestedende 
overheid opgegeven informatie  
 

 
 

 
Beide 

 
 

 
VI.3.2. In de oorspronkelijke 
aankondiging 

 
 

 
In de andere opdrachtdocumenten 
(zie de bijbehorende opdrachtdocumenten 
voor meer informatie) 
 

 
 

 
In beide 
(zie de bijbehorende 
opdrachtdocumenten voor meer 
informatie) 
 

 
 

 
VI.3.3 Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging (indien van toepassing)  
 
Plaats waar de te wijzigen tekst staat : 

 
In plaats van : 

 
Te lezen : 

 ...............................................................................  
 ...............................................................................  
 ...............................................................................  
 ...............................................................................  
 ...............................................................................  
 ...............................................................................  

 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 

 ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  

 
VI.3.4 Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging (indien van toepassing) 
 
Plaats waar de te wijzigen datums  staan : 
 

 
In plaats van : 

 
Te lezen : 
 

 
 ...............................................................................  
 ...............................................................................  
 ...............................................................................  
 ...............................................................................  
 ...............................................................................  
 ...............................................................................  
 ...............................................................................  
 

 
       /       /                (dd/mm/jjjj) 
 
       :       (tijdstip) 
 
       /       /                (dd/mm/jjjj) 
 
       :       (tijdstip) 

 
      /       /                (dd/mm/jjjjj) 
 
       :       (tijdstip) 
 
       /       /                (dd/mm/jjjj) 
 
       :       (tijdstip) 
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VI.3.5 Te corrigeren adressen en contactpunten (indien van toepassing) 
 
 
Plaats waar de te wijzigen tekst staat (indien van toepassing) 
 
Officiële benaming :  

Postadres :  

Plaats :  Postcode :  Land :  

Contactpunt(en) :   

Ter attentie van :  

Telefoon:  

e-mail :  Fax :   

Internetadres(sen) (indien van toepassing) :  
Adres van de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : (URL) 
 
Adres van het kopersprofiel : (URL)   
 
 
VI.3.6 Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging (indien van toepassing) 
 
 
Plaats waar de tekst moet worden 
toegevoegd : 
 

 
Toe te voegen tekst : 

 
 ................................................................  
 ................................................................  
 ................................................................  
 ................................................................  
 ................................................................  
 ................................................................  
 ................................................................  

 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
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VI.4 OVERIGE NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing) 
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

 
---------------------- Afdeling VI naar behoefte herhalen ---------------------- 

 
 

VI.5 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING :         /       /                (dd/mm/jjjj) 
 

 
 

Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 juli 2012. 
ALBERT 

 
Van Koningswege : 

 
De Eerste Minister, 

E. Di Rupo 
 

De Minister van Economie, 
J. Vande Lanotte 

 
De Minister van Overheidsbedrijven, 

P. Magnette 
 

De Minister van Administratieve Vereenvoudiging, 
O. Chastel 
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