
 
 

 

BIJLAGE  1 BIJ HET BESLUIT VAN    PLAATSING 

OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 

 

Instellingen en personen als bedoeld in artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit 

 

-  Académie royale de Langue et de Littérature française 

-  Agence de Stimulation économique 

-  Agence de Stimulation technologique 

-  Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers 

-  Agence wallonne de l’Air et du Climat  

-  Agence wallonne des Télécommunications 

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

-  Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées 

 -  Agentschap Plantentuin Meise 

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

-  Agentschap voor de buitenlandse Handel 

-  Agentschap voor de Oproepen tot de Hulpdiensten 

-  Agentschap voor geografische Informatie Vlaanderen 

-  Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 

 -  Agentschap voor Landbouw en Visserij  

-  Agentschap voor territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

-  Apetra 

-  Aquafin NV 

-  Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

-  Astrid SA 

-  Atrium ASBL 

-  Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta 

-  Autonoom Provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande 

-  Autonoom Provinciebedrijf Inovant 

-  Autonoom Provinciebedrijf Plantijn Hogeschool 

-  Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Domein De Gavers 

-  Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge 

-  Autonoom Provinciebedrijf Provinciale Hogeschool Limburg 

-  Autonoom Provinciebedrijf Sport 

- Autonoom Provinciebedrijf Vera  

-  Autonoom Provinciebedrijf Westtoer 

 

-  Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 

-  Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden 

-  Belgische Maatschappij voor internationale Investeringen 

-  Belgische technische Coöperatie  

-  Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

-  Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie 



 
 

 

-  Berlaymont 2000 

-  Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der 

Diamantnijverheid 

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

voor Binnenscheepvaart 

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

Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, 

Stapelplaatsen en Stations 

-  Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders in de Houtnijverheid 

-   Blue Gate Antwerp  

-  Brussels Agentschap voor de Onderneming 

-  Brussels Energie Agentschap ASBL 

-  Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën 

-  Brussels Instituut voor Milieubeheer 

-  Brussels internationaal – Tourism & Congres ASBL 

-  Brussels Waarborgfonds 

-  Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

-  Brusselse gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen 

-  Brusselse hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp 

-  Bureau voor Normalisatie 

  

-  Cel voor financiële Informatieverwerking 

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

-  Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

- Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers à Tournai 

-  Centre hospitalier universitaire de Liège 

-  Centre régional d’Aide aux Communes 

-  Centre wallon de recherches agronomiques 

-  Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest 

-  Centrum voor Landbouweconomie 

-  Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz 

-  Commissariat général au Tourisme 

-  Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

-  Commissie voor het Bank-,  Financie- en Assurantiewezen 

-  Commission wallonne pour l’Energie 

-  Conseil économique et social de Wallonie 

-  Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen 

  

-  Delcrederedienst NV  

-  De Rand  

-  De Vlaamse  Waterweg NV 

-  Dienst Informatie, Vorming en Afstemming 

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

-  Dienst voor de Bijzondere Sociale zekerheidsstelsels 

-  Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung 



 
 

 

 

-  Ecole d’Administration publique commune 

-  Economische en sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

-  Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal 

-  Egov 

-  Eigen Vermogen Flanders Hydraulics 

-  Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek 

-  Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

-  Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 

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

Communauté française 

-  Europees sociaal Fonds- Agentschap Vlaanderen 

-  Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking 

-  Evoliris 

 

-  Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers  

-  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

-  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

-  Federaal Agentschap voor nucleaire Controle 

-  Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg  

-  Federaal Planbureau 

-  Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 

-  Federale Pensioendienst  

-  Financieringsfonds voor Schuldafbouw en eenmalige Investeringsuitgaven 

-  Financieringsinstrument voor de Vlaams Visserij- en Aquicultuursector 

-  Flanders international technical Agency 

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

handicapées  

-  Fonds culturele Infrastructuur 

-  Fonds d’Aide au Redressement financier des Communes 

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

française  

-  Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie 

-  Fonds Ecureuil de la Communauté française 

-  Fonds Jongerenwelzijn 

-  Fonds piscicole de Wallonie 

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

-  Fonds Stationsomgevingen 

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

-  Fonds voor Arbeidsongevallen 

-  Fonds voor de Beroepsziekten 

-  Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid 

-  Fonds voor de Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen 

-  Fonds voor dringende Geneeskundige Hulpverlening 

-  Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten 



 
 

 

-  Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek 

 

-  Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten 

-  Garantiefonds voor Huisvesting 

-  Gewestelijk School voor openbaar Bestuur 

-  Gimvindus 

-  GO Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

-  Grindfonds 

 

-  Herculesstichting 

-  Hermesfonds 

-  Herplaatsingsfonds 

-  Hoge Raad voor de Justitie 

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

-  Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden  

-  Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 

-  Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

 

-  Institut du Patrimoine wallon 

-  Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen 

-  Institut scientifique de Service public 

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

Entreprises 

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

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

-  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

-  Instituut voor de nationale Rekeningen 

-  Instituut voor gerechtelijke Opleiding 

-  Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 

-  Instituut voor Textiel en Confectie 

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

Oorlogsslachtoffers 

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

Ondernemingen 

-  Interfederaal Gelijkekansencentrum 

-  Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant 

 

-  Jobpunt Vlaanderen 

 

-  Kas der geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding 

-  Kind en Gezin 

-  Koninklijk Belgisch Filmarchief 

-  Koninklijk Museum voor schone Kunsten Antwerpen 

-  Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België 

-  Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 



 
 

 

-  Koninklijke Academie voor overzeese Wetenschappen 

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

-  Koninklijke Instelling van Mesen 

-  Koninklijke Muntschouwburg 

-  Koninklijke Schenking 

-  Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 

-  Koninklijke Vlaamse Schouwburg 

-  Kruispuntbank van de sociale Zekerheid 

 

-  Le Circuit de Spa-Francorchamps 

-  Limburgse Reconversiemaatschappij 

 

-  Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed 

-  Maatschappij voor Grond- en industrialisatiebeleid Linkerscheldeoevergebied 

-  Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied 

-  Milieu- en Natuur Raad van Vlaanderen 

-  Multisectoriële individuele Rekening 

 

-  Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk 

-   Nationaal geografisch Instituut 

-  Nationaal Instituut voor Criminalistiek  

-  Nationaal Instituut voor Radio-Elementen 

-  Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden 

-  Nationaal Orkest van België 

-  Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen 

-  Nationale Arbeidsraad 

-  Nationale Bank van België 

-  Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen 

-  Nationale Kas voor Oorlogspensioenen 

-  Nationale Kas voor Rampenschade 

-  Nationale Loterij 

-  Nautinvest Vlaanderen 

-  Net – Brussel – Gewestelijke Agentschap voor Netheid 

-  Novovil 

 

-  Office de la Naissance et de l’Enfance 

-  Office de Promotion du Tourisme de la Communauté française 

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

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

-  Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos 

-  Oost-Vlaams Milieubeheer 

-  Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel 

-  Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem 

-  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

-  Opéra royal de Wallonie 



 
 

 

 

-  Paleis voor Congressen 

-  Paleis voor schone Kunsten 

-  Participatiefonds 

-  Participatiemaatschappij Vlaanderen 

-  Patrimoniale Immobiliënmaatschappij 

-  Pendelfonds 

-  Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom 

-  Proefbank voor Vuurwapens te Luik 

 

-  Radio et Télévision belge de la Communauté française 

-  Regie der Gebouwen 

-  Rentenfonds 

-  Reservefonds van het Brussels hoofdstedelijk Gewest 

-  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

-  Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie 

-  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 

-  Rijksdienst voor sociale Zekerheid 

 

-  Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

-  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

-  Rubiconfonds 

 

-  Sciensano 

- Service social des Services du Gouvernement wallon 

-  Smals 

-  Sociaal economische Raad van Vlaanderen 

-  Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires bruxellois 

-  Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Liège 

-  Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Luxembourg 

-  Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Namur 

-  Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du  Hainaut 

-  Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon 

-  Société publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement 

-  Société publique de Gestion de l’Eau 

-  Société wallonne de Financement complémentaires des Infrastructures 

-  Société wallonne de Location-Financement 

-  Société wallonne du Crédit social 

-  Société wallonne du Logement et sociétés agréées 

-  Sofibru 

-  Stichting Technologie Vlaanderen 

-  Stichting Vlaams Erfgoed  

-  Studiecentrum voor Kernenergie 

 

-  Technopolis 



 
 

 

-  Théâtre national de Belgique 

-  Toerisme Vlaanderen 

-  Topstukkenfonds 

 

-  Universitaire instellingen afhangende van de Franse Gemeenschap 

-  Universitaire instellingen afhangende van de Vlaamse Gemeenschap 

-  Universitaire Stichting 

-  Universitaire Ziekenhuis Gent 

 

-  Via Invest Vlaanderen 

-  Vlaams Agentschap voor internationaal Ondernemen 

-  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

-  Vlaams Audiovisueel Fonds 

-  Vlaams Brusselfonds 

-  Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing 

-  Vlaams Fonds voor de Letteren 

-  Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw VZW 

-  Vlaams Infrastructuurfonds 

-  Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 

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

de Industrie 

-  Vlaams Instituut voor zelfstandig Ondernemen 

-  Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 

-  Vlaams Toekomstfonds 

-  Vlaams Woningfonds voor de grote Gezinnen 

-  Vlaams Zorgfonds 

-  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

-  Vlaamse Fonds voor de Lastendelging 

-  Vlaamse Havens 

-  Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek 

-  Vlaamse Landmaatschappij 

-  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en erkende maatschappijen 

-  Vlaamse Milieuholding 

-  Vlaamse Milieumaatschappij 

-  Vlaamse Opera 

-  Vlaamse Participatiemaatschappij NV 

-  Vlaamse Radio- en Televisieomroep 

-  Vlaamse Regulator voor de Media 

-  Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 

-  Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde 

-  Vlaamse Zorgkas 

 

-  Wallonie-Bruxelles international  

 -  Werkholding 

  



 
 

 

 

-  Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van    plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren, 

 

 

 

 

 

 

 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

 

 

 

 

 

 

 

C. MICHEL 
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BIJLAGE 2 BIJ HET BESLUIT VAN XXX PLAATSING 
OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 

 
 

Deel A. :  federale aanbestedende overheden waarop het verminderd bedrag van artikel 10, eerste lid, 2°, van 
het koninklijk besluit van toepassing is : 

 
 

- de Federale Overheidsdiensten (de FOD’s) ; 
- Ministerie van Landsverdediging; 
- de Programmatorische Overheidsdiensten (de POD’s) ; 
- Regie der Gebouwen; 
- Rijksdienst voor sociale Zekerheid ; 
- Rijksintituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen ; 
- Rijksintituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering ; 
- Federale Pensioendienst; 
- Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering ; 
- Fonds voor de Beroepsziekten ; 
- Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; 
- Federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling. 
 

 
Deel B. : Ministerie van Landsverdediging : lijst van producten voor de opdrachten inzake defensie 

onderworpen aan de herzien Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van 2012 en waarop het 
verminderd bedrag van artikel 10, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van toepassing is : 

 
 

Hoofdstuk 25 : zout; zwavel; aarde en steen; gips; kalk en cement. 
 
Hoofdstuk 26 : metaalertsen, slakken en assen. 
 
Hoofdstuk 27 : minerale brandstoffen, aardoliën en distillatieproducten daarvan; bitumineuze 
stoffen; minerale wassen, met uitzondering van : 
 

ex 27.10 : bijzondere motorbrandstoffen. 
 

Hoofdstuk 28 : anorganische chemische producten ; anorganische of organische verbindingen van 
edele metalen, van zeldzame aardmetalen, van radioactieve elementen en van isotopen met 
uitzondering van : 
 

ex 28.09 : explosieven; 
ex 28.13 : explosieven; 
ex 28.14 : traangas; 
ex 28.28 : explosieven; 
ex 28.32 : explosieven; 
ex 28.39 : explosieven; 
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ex 28.50 : toxicologische producten; 
ex 28.51 : toxicologische producten; 
ex 28.54 : explosieven. 
 

Hoofdstuk 29 : organische chemische producten, met uitzondering van: 
 

ex 29.03 : explosieven; 
ex 29.04 : explosieven; 
ex 29.07 : explosieven; 
ex 29.08 : explosieven; 
ex 29.11 : explosieven; 
ex 29.12 : explosieven; 
ex 29.13 : toxicologische producten; 
ex 29.14 : toxicologische producten; 
ex 29.15 : toxicologische producten; 
ex 29.21 : toxicologische producten; 
ex 29.22 : toxicologische producten; 
ex 29.23 : toxicologische producten; 
ex 29.26 : explosieven; 
ex 29.27 : toxicologische producten; 
ex 29.29 : explosieven. 

 
Hoofdstuk 30 : farmaceutische producten. 
 
Hoofdstuk 31 : meststoffen. 
 
Hoofdstuk 32 : looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; kleur- en verfstoffen, 
verf en vernis en verfmiddelen ; mastiek; inkt. 
 
Hoofdstuk 33 : etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische 
producten. 
 
Hoofdstuk 34 : zeep, organische tensioactieve producten, wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, 
bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's en 
tandtechnische waspreparaten. 
 
Hoofdstuk 35 : eiwitstoffen ; lijm ; enzymen. 
 
Hoofdstuk 37: producten voor fotografie en cinematografie. 
 
Hoofdstuk 38 : diverse producten van de chemische industrie, met uitzondering van : 
 

ex 38.19 : toxicologische producten. 
 

Hoofdstuk 39 : kunstmatige plastische stoffen, ethers en esters van cellulose, kunstharsen en werken 
daarvan, met uitzondering van : 

ex 39.03 : explosieven. 
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Hoofdstuk 40 : rubber (natuurlijke en synthetische rubber en factis) en werken van rubber, met 
uitzondering van : 
 

ex 40.11 : kogelbestendige banden. 
 

Hoofdstuk 41 : huiden, vellen en leder. 
 
Hoofdstuk 42 : lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, dameshandtassen en dergelijke 
bergingsmiddelen; werken van darmen. 
 
Hoofdstuk 43 : pelterijen en bontwerk; namaakbont. 
 
Hoofdstuk 44 : hout, houtskool en houtwaren. 
 
Hoofdstuk 45 : kurk en kurkwaren. 
Hoofdstuk 46 : vlechtwerk en mandenmakerswerk. 
 
Hoofdstuk 47: stoffen voor het vervaardigen van papier. 
 
Hoofdstuk 48 : papier en karton; cellulose, papier- en kartonwaren. 
 
Hoofdstuk 49 : artikelen van de boekhandel en producten van de grafische kunst. 
 
Hoofdstuk 65 : hoofddeksels en delen daarvan. 
 
Hoofdstuk 66 : paraplu's, parasols, wandelstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan. 
 
Hoofdstuk 67 : geprepareerde veren en geprepareerde dons en artikelen van veren of van dons; 
kunstbloemen; werken van mensenhaar. 
 
Hoofdstuk 68 : werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke 
stoffen. 
 
Hoofdstuk 69 : keramische producten. 
 
Hoofdstuk 70 : glas en glaswerk. 
 
Hoofdstuk 71 : echte parels, natuurlijke en andere edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en 
metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancy-bijouterieën. 
 
Hoofdstuk 73 : gietijzer, ijzer van staal. 
 
Hoofdstuk 74 : koper. 
 
Hoofdstuk 75: nikkel. 
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Hoofdstuk 76 : aluminium. 
 
Hoofdstuk 77 : magnesium, beryllium (glucinium). 
 
Hoofdstuk 78 : lood. 
 
Hoofdstuk 79 : zink. 
 
Hoofdstuk 80 : tin. 
 
Hoofdstuk 81 : andere onedele metalen. 
 
Hoofdstuk 82 : gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal, met 
uitzondering van : 
 

ex 82.05 : gereedschap; 
ex 82.07 : stukken gereedschap. 

 
Hoofdstuk 83 : allerlei werken van onedele metalen. 
 
Hoofdstuk 84 : stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, met uitzondering van : 
 

ex 84.06 : motoren; 
ex 84.08 : andere voortstuwingsmiddelen ; 
ex 84.45 : machines; 
ex 84.53 : automatische gegevens verwerkende machines ; 
ex 84.55 : delen van post 84.53; 
ex 84.59 : kernreactoren. 

 
Hoofdstuk 85 : elektrische machines, apparaten en toestellen; artikelen voor elektrotechnisch 
gebruik, met uitzondering van : 

 
ex 85.13 : telecommunicatie; 
ex 85.15 : zendtoestellen. 

 
Hoofdstuk 86 : rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen; niet elektrische signaal- en 
waarschuwingstoestellen voor het verkeer, met uitzondering van : 

 
ex 86.02 : gepantserde locomotieven; 
ex 86.03 : andere gepantserde locomotieven; 
ex 86.05 : gepantserde wagons; 
ex 86.06 : rijdende werkplaatsen; 
ex 86.07 : wagons. 

 
Hoofdstuk 87 : automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen, voor vervoer 
te lande, met uizondering van : 
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ex 87.08 : gevechtswagens en pantserauto's; 
ex 87.01 : tractoren; 
ex 87.02 : militaire voertuigen; 
ex 87.03 : takelwagens; 
ex 87.09 : motorrijwielen; 
ex 87.14 : aanhangwagens. 
 

Hoofdstuk 89 : scheepvaart, met uitzondering van : 
 

ex 89.01 A : oorlogsschepen. 
 

Hoofdstuk 90 : optische instrumenten, apparaten en toestellen, instrumenten, apparaten en 
toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en 
precisieinstrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten 
en toestellen, met uitzondering van : 

 
ex 90.05 : binocles; 
ex 90.13 : diverse instrumenten, lasers; 
ex 90.14 : telemeters; 
ex 90.28 : elektrische of elektronische meetinstrumenten; 
ex 90.11 : microscopen; 
ex 90.17 : instrumenten voor de geneeskunde; 
ex 90.18 : toestellen voor mechanische therapie; 
ex 90.19 : orthopedische toestellen; 
ex 90.20 : röntgentoestellen. 
 

Hoofdstuk 91 : uurwerken. 
 
Hoofdstuk 92 : muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid; 
toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en beelden voor televisie; delen en 
toebehoren van deze instrumenten en toestellen. 
 
Hoofdstuk 94 : meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en 
dergelijke artikelen, met uitzondering van : 
 

ex 94.01 A : zitmeubelen voor luchtvaarttuigen. 
 

Hoofdstuk 95 : stoffen geschikt om te worden gesneden of te worden gevormd, in bewerkte staat 
(werken daaronder begrepen). 
 
Hoofdstuk 96 : borstelwerk, kwasten en penselen, bezems, poederkwastjes en zeven. 
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Hoofdstuk 98 : diverse werken. 
 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van xxx plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, 

 

 

 

 

 

 

 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

 

 

 

 

 

 

 

C. MICHEL 
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BIJLAGE 3 BIJ HET BESLUIT VAN XXX PLAATSING 

OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 

DEEL A.  Inlichtingen die in aankondigingen van bekendmaking van een vooraankondiging via een kopersprofiel 
moeten worden opgenomen 

 
(als bedoeld in artikel 14, § 1, tweede lid) 
 
1.  Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-

code, telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de aanbestedende overheid en, indien het 
een andere dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen. 

 
2.  Type aanbestedende overheid en uitgeoefende hoofdactiviteit. 
 
3.  Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende overheid een aankoopcentrale is, of dat het 

om een andere vorm van gezamenlijke opdrachten gaat of kan gaan. 
 
4.  CPV-codes. 
 
5.  Internetadres van het „kopersprofiel” (URL). 
 
6.  Datum van verzending van de aankondiging van bekendmaking van de vooraankondiging in het 

kopersprofiel. 
 

DEEL B.  Inlichtingen die in vooraankondigingen moeten worden opgenomen 
 
(als bedoeld in artikel 14, § 1, eerste lid) 
 
1.  Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-

code, telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de aanbestedende overheid en, indien het 
een andere dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen. 

 
2.  E-mail- of internetadres waar de opdrachtdocumenten vrij, rechtstreeks, volledig en gratis 

toegankelijk zijn. 
 
 Wanneer er geen kosteloze, rechtstreekse en volledige toegang is om een van de in artikel 14, § 2, 

eerste lid, van de wet, genoemde redenen, of omdat de aanbestedende overheid artikel 13, § 3, van 
de wet wil toepassen, wordt aangegeven hoe de opdrachtdocumenten kunnen worden geraadpleegd. 

 
3.  Type aanbestedende overheid en uitgeoefende hoofdactiviteit. 
 
4.  Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende overheid een aankoopcentrale is of dat het 

om een andere vorm van gezamenlijke opdrachten gaat of kan gaan. 
 
5.  CPV-codes. Indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden 

verstrekt. 
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6.  NUTS-code voor de hoofdlocatie van de werken in het geval van opdrachten voor werken of NUTS-
code voor de hoofdplaats van levering of uitvoering voor opdrachten voor leveringen en diensten. 
Indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden verstrekt. 

 
7.  Beknopte beschrijving van de overheidsopdracht: aard en omvang van werken, aard en hoeveelheid 

of waarde van leveringen, aard en omvang van diensten. 
 
8.  Vermoedelijke datum of data voor bekendmaking van een aankondiging van een opdracht of 

aankondigingen van opdrachten ten aanzien van de in deze vooraankondiging bedoelde 
opdracht(en). 

 
9.  Datum van verzending van de aankondiging. 
 
10.  Overige relevante informatie. 
 
11.  Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan op hoger is dan de betreffende 

drempel voor de Europese bekendmaking, vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst inzake 
de overheidsopdrachten van 15 april 1994 valt.  

 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van xxx plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, 

 

 

 

 

 

 

 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

 

 

 

 

 

 

 

C. MICHEL 
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BIJLAGE 4 BIJ HET BESLUIT VAN XXX PLAATSING 

OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 

INLICHTINGEN DIE IN DE AANKONDIGING VAN OPDRACHT MOETEN WORDEN OPGENOMEN 
(als bedoeld in de artikelen 15 en 21) 

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

van de aanbestedende overheid en, indien het een andere dienst betreft, van de dienst waar nadere 
inlichtingen kunnen worden verkregen. 

 
2.  E-mail- of internetadres waar de opdrachtdocumenten vrij, rechtstreeks, volledig en gratis toegankelijk 

zijn. 
 
 Wanneer er geen kosteloze, rechtstreekse en volledige toegang is om de in artikel 14, § 2, eerste lid, van 

de wet genoemde redenen of omdat de aanbestedende overheid artikel 13, § 3, van de wet wil 
toepassen, wordt aangegeven hoe de opdrachtdocumenten kunnen worden geraadpleegd. 

 
3.  Type aanbestedende overheid en uitgeoefende hoofdactiviteit. 
 
4.  Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende overheid een aankoopcentrale is of dat het om 

een andere vorm van gezamenlijke opdrachten gaat. 
 
5.  CPV-codes. Indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden 

verstrekt. 
 
6.  NUTS-code voor de hoofdlocatie van de werken in het geval van opdrachten voor werken of NUTS-code 

voor de hoofdplaats van levering of uitvoering voor opdrachten voor leveringen en diensten. Indien de 
opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden verstrekt. 

 
7.  Beschrijving van de overheidsopdracht: aard en omvang van werken, aard en hoeveelheid of waarde van 

leveringen, aard en omvang van diensten. Indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze 
informatie voor elk perceel worden verstrekt. Indien van toepassing, beschrijving van  vereiste opties. 

 
8.  Geraamde totale orde van grootte van de opdracht/opdrachten; indien de opdracht in percelen is 

verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel worden verstrekt. 
 
9.  Toelating of verbod van varianten. 
 
10.  Tijd voor de levering van leveringen, werken of diensten en, voor zover mogelijk, looptijd van de 

opdracht. 
 

a)  Ingeval van raamovereenkomsten, beoogde looptijd van de raamovereenkomst, in voorkomend 
geval, onder vermelding van de redenen voor een looptijd van meer dan vier jaar; voor zover 
mogelijk, vermelding van waarde of orde van grootte en frequentie van de te gunnen opdrachten, 
aantal ondernemers dat zal deelnemen, en, in voorkomend geval het maximumaantal. 
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b)  Ingeval van een dynamisch aankoopsysteem, vermelding van de geplande duur van dat systeem; 
voor zover mogelijk, vermelding van waarde of orde van grootte en frequentie van de te gunnen 
opdrachten. 

 
11.  Voorwaarden voor deelneming met inbegrip van: 
 

a)  indien van toepassing, de vermelding dat het gaat om een overheidsopdracht die is voorbehouden 
aan sociale werkplaatsen of waarvan de uitvoering is voorbehouden in het kader van programma’s 
voor beschermde arbeid; 

 
b)  indien van toepassing, vermelding of het verlenen van de dienst ingevolge wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden; verwijzing naar 
de desbetreffende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen; 

 
c)  een lijst en een beknopte omschrijving van de criteria betreffende de persoonlijke situatie van 

ondernemers die tot hun uitsluiting kunnen leiden en van selectiecriteria; eventueel vereiste 
specifieke minimumeisen ten aanzien van de bekwaamheid; vermelding van vereiste informatie 
(eigen verklaringen, documentatie). 

 
12.  Het type plaatsingsprocedure; indien van toepassing, motivering van de toepassing van een versnelde 

procedure (in geval van een openbare procedure, een niet-openbare procedure of een 
mededingingsprocedure met onderhandeling). 

 
13.  Indien van toepassing, vermelding of: 
 

a)  het om een raamovereenkomst gaat, 
 
b)  het om een dynamisch aankoopsysteem gaat, 
 
c)  er sprake is van een elektronische veiling (in geval van een openbare procedure, een niet-openbare 

procedure of een mededingingsprocedure met onderhandeling). 
 
14.  Wanneer de opdracht in percelen moet worden verdeeld, vermelding van de mogelijkheid voor de 

ondernemers om voor één, meer en/of alle percelen in te schrijven; vermelding van elke mogelijke 
beperking van het aantal percelen dat aan één inschrijver kan worden gegund. Wanneer de opdracht 
niet in percelen is verdeeld en het een opdracht betreft waarvan de geraamde waarde gelijk is aan op 
hoger dan de in artikel 58, § 1, tweede lid, van de wet bedoelde drempel, vermelding van de redenen 
daarvan, tenzij deze vermeld staan in een ander opdrachtdocument of in de in het artikel 164, § 1, van 
de wet bedoelde informatie. 

 
15.  Voor de niet-openbare procedures, de mededingingsprocedures met onderhandeling, de 

concurrentiegerichte dialogen of de innovatiepartnerschappen waar gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid tot beperking van het aantal kandidaten voor het indienen van offertes, de dialoog of de 
onderhandelingen: minimumaantal en, in voorkomend geval, maximumaantal kandidaten en objectieve 
criteria voor de bepaling van het aantal kandidaten in kwestie. 

 
16.  Voor de mededingingsprocedures met onderhandeling, de concurrentiegerichte dialogen of de 

innovatiepartnerschappen, indien van toepassing, vermelding van de toepassing van een procedure in 
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achtereenvolgende fasen waarbij het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling 
openstaande offertes geleidelijk wordt beperkt. 

 
17.  Indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht. 
 
 
18.  i)  de opgave van het gunningscriterium prijs of de gunningscriteria; 
 
 ii)  onverminderd bijlage 9, punt 1.e), in voorkomend geval, opgave van de weging dan wel de (dalende) 

volgorde van belangrijkheid, overeenkomstig artikel 81, § 4, van de wet. 
  
 De in het onderhavige punt 18 bedoelde informatie mag echter ook uitsluitend in het bestek of, in geval 

van een concurrentiegerichte dialoog, in het beschrijvend document worden opgenomen, tenzij 
wanneer de economisch meest voordelige offerte louter op basis van de prijs wordt bepaald. 

 
19.  Uiterste datum voor de ontvangst van de offertes (openbare procedures, vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) of verzoeken tot deelname (niet- 
openbare procedures, mededingingsprocedures met onderhandeling, dynamische aankoopsystemen, 
concurrentiegerichte dialogen of innovatiepartnerschappen). 

 
20.  Adres waar de offertes of verzoeken tot deelname naartoe moeten worden gestuurd. 
 
21.  In geval van een openbare procedure: 
 

a)  termijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen, 
 
b)  dag, tijd en plaats voor de opening van de offertes, 
 
c)  personen die bij de opening worden toegelaten. 
 

22.  Taal of talen die moeten worden gebruikt bij offertes of verzoeken tot deelname. 
 
23.  Indien van toepassing, vermelding of: 
 

a)  elektronische indiening van offertes of verzoeken tot deelname wordt aanvaard, 
 
b)  elektronische orderplaatsing wordt gebruikt, 
 
c)  elektronische facturering wordt aanvaard, 
 
d)  elektronische betalingen worden gebruikt.  
 

24.  Vermelding of de opdracht betrekking heeft op een project en/of programma dat met middelen van de 
Unie wordt gefinancierd. 

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

bemiddelingsprocedures. Preciseringen betreffende de termijnen voor beroepsprocedures of, in 
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voorkomend geval, naam, adres, telefoonnummer, fax en e-mailadres van de dienst waar deze 
inlichtingen kunnen worden verkregen. 

 
26.  Datum of data van en verwijzing(en) naar eerdere bekendmakingen in het Bulletin der Aanbestedingen 

en/ of het Publicatieblad van de Europese Unie ten aanzien van de in deze aankondiging bekendgemaakte 
opdracht(en). 

 
27.  Bij een serie periodiek terugkerende opdrachten, geraamde tijdstippen waarop vervolgaankondigingen 

worden bekendgemaakt. 
 
28.  Datum van verzending van de aankondiging. 
 
29. Vermelding of de opdracht onder de Overeenkomst inzake de overheidsopdrachten van 15 april 1994 

valt.  
 
30.  Overige relevante informatie. 
 
 
 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van xxx plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 
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C. MICHEL 
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BIJLAGE 5 BIJ HET BESLUIT VAN XXX PLAATSING 

OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 

 

Inlichtingen die in aankondigingen van gegunde opdrachten moeten worden opgenomen 
(als bedoeld in artikel 16) 

 
 

1.  Naam, identificatienummer, adres inclusief NUTS-code, telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres 
van de aanbestedende overheid en, indien het een andere dienst betreft, van de dienst waar nadere 
inlichtingen kunnen worden verkregen. 

 
2.  Type aanbestedende overheid en uitgeoefende hoofdactiviteit. 
 
3.  Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende overheid een aankoopcentrale is of dat het om 

een andere vorm van gezamenlijke opdrachten gaat. 
 
4.  CPV-codes. 
 
5.  NUTS-code voor de hoofdlocatie van de werken in het geval van opdrachten voor werken of NUTS-code 

voor de hoofdplaats van levering of uitvoering voor opdrachten voor leveringen en diensten. 
 
6.  Beschrijving van de overheidsopdracht: aard en omvang van werken, aard en hoeveelheid of waarde van 

leveringen, aard en omvang van diensten. Indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze 
informatie voor elk perceel worden verstrekt. Indien van toepassing, beschrijving van eventuele opties. 

 
7.  Het type plaatsingsprocedure; in geval van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking, motivering van de keuze van de procedure. 
 
8.  Indien van toepassing, vermelding of: 
 

a)  het om een raamovereenkomst ging, 
 
b)  het om een dynamisch aankoopsysteem ging. 
 

9.  De in artikel 81 van de wet bedoelde gunningscriteria die zijn toegepast voor de gunning van de 
opdracht(en). Indien van toepassing, vermelding van of er sprake was van gebruikmaking van een 
elektronische veiling (in geval van een openbare procedure, een niet-openbare procedure of een 
mededingingsprocedure met onderhandeling). 

 
10.  Datum van sluiting van de opdracht(en) of van sluiting van de raamovereenkomst(en) in aansluiting op 

het besluit tot gunning of sluiting. 
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3 
24/03/2017 

 

11.  Aantal ontvangen offertes ten aanzien van elke plaatsing, met inbegrip van: 
 

a)  het aantal uit het midden- en kleinbedrijf ontvangen offertes, 
 
b)  aantal ontvangen offertes uit een andere lidstaat of uit derde landen, 
 
c)  het aantal elektronisch ontvangen offertes. 
 

12.  Per gunning, naam, adres inclusief NUTS-code, telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de 
begunstigde(n) met inbegrip van: 

 
a)  informatie of de aangewezen inschrijver behoort tot het midden- en kleinbedrijf, 
 
b)  informatie of de opdracht is gegund aan een combinatie van ondernemers (joint venture, 

consortium of andere). 
 
13.  Waarde van de begunstigde offerte(en) of de hoogste en de laagste offerte die bij de gunning(en) in 

aanmerking zijn genomen. 
 
14.  Indien van toepassing, voor elke gunning, gedeelte van de opdracht dat aan derden in onderaanneming 

kan worden gegeven en de waarde daarvan. 
 
15.  Vermelding of de opdracht betrekking heeft op een project en/of programma dat met middelen van de 

Unie wordt gefinancierd. 
 
16.  Naam en adres van de instantie die bevoegd is voor beroepsprocedures en eventueel 

bemiddelingsprocedures. Preciseringen betreffende de termijnen voor beroepsprocedures of, in 
voorkomend geval, naam, adres, telefoon- en faxnummers, en e-mailadres van de dienst waar deze 
informatie kan worden verkregen. 

 
17.  Datum of data van en verwijzing(en) naar eerdere bekendmakingen in het Bulletin der Aanbestedingen 

en/ of Publicatieblad van de Europese Unie ten aanzien van de in deze aankondiging bekendgemaakte 
opdracht(en). 

 
18.  Datum van verzending van de aankondiging. 
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19.  Overige relevante informatie. 
 
 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van xxx plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, 

 

 

 

 

 

 

 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

 

 

 

 

 

 

 

C. MICHEL 
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BIJLAGE 6 BIJ HET BESLUIT VAN XXX PLAATSING 

OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 

DEEL A. :  Inlichtingen die in aankondigingen van prijsvragen moeten worden opgenomen 
(als bedoeld in artikel 118, tweede lid) 

 
1.  Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief 

NUTS-code, telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de aanbestedende overheid en, 
indien het een andere dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden 
verkregen. 

 
2.  E-mail- of internetadres waar de opdrachtdocumenten vrij, rechtstreeks, volledig en gratis 

toegankelijk zijn. 
 
 Wanneer er geen kosteloze, rechtstreekse en volledige toegang is om een van de in artikel 14, § 

2, eerste lid, van de wet, genoemde redenen, of omdat de aanbestedende overheid artikel 13, § 
3, van de wet wil toepassen, wordt aangegeven hoe de opdrachtdocumenten kunnen worden 
geraadpleegd. 

 
3.  Type aanbestedende overheid en uitgeoefende hoofdactiviteit. 
 
4.  Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende overheid een aankoopcentrale is of 

dat het om een andere vorm van gezamenlijke opdrachten gaat. 
 
5.  CPV-codes. Indien de opdracht in percelen is verdeeld, moet deze informatie voor elk perceel 

worden verstrekt. 
 
6.  Omschrijving van de belangrijkste kenmerken van het project. 
 
7.  Indien van toepassing, aantal en waarde van de prijzen. 
 
8.  Type prijsvraag (openbaar of niet-openbaar). 
 
9. In geval van een openbare prijsvraag, uiterste datum voor de indiening van ontwerpen. 
10. In geval van een niet-openbare prijsvraag: 
 

a)  beoogd aantal deelnemers, 
 
b)  indien van toepassing, namen van reeds geselecteerde deelnemers, 
 
c)  criteria voor selectie van de deelnemers, 
 
d)  uiterste datum voor de verzoeken tot deelname. 

 
11.  Indien van toepassing, vermelding dat de deelneming voorbehouden is aan een specifieke 

beroepsgroep. 
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12.  Criteria die bij de beoordeling van de ontwerpen zullen worden gehanteerd. 
 
13.  Vermelding of het besluit van de jury voor de aanbestedende overheid bindend is. 
 
14.  Indien van toepassing, aan alle deelnemers uit te betalen bedragen. 
 
15.  Vermelding of de overheidsopdrachten naar aanleiding van de prijsvraag al dan niet zullen 

worden gegund aan de winnaar(s) van de prijsvraag. 
 
16.  Datum van verzending van de aankondiging. 
 
17.  Overige relevante informatie. 

 
 

DEEL B. : Inlichtingen die in aankondigingen van uitslagen van prijsvragen moeten worden opgenomen 
(als bedoeld in artikel 119, eerste lid) 

 
1.  Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief 

NUTS-code, telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de aanbestedende overheid en, 
indien het een andere dienst betreft, van de dienst waar nadere inlichtingen kunnen worden 
verkregen. 

 
2.  Type aanbestedende overheid en uitgeoefende hoofdactiviteit. 
 
3.  Indien van toepassing, vermelding dat de aanbestedende overheid een aankoopcentrale is of dat 

het om een andere vorm van gezamenlijke opdrachten gaat. 
 
4.  CPV-codes. 
 
5.  Omschrijving van de belangrijkste kenmerken van het project. 
 
6.  Waarde van de prijzen. 
 
7.  Type prijsvraag (openbaar of niet-openbaar). 
 
8.  Criteria die bij de beoordeling van de ontwerpen zijn gehanteerd. 
 
9.  Datum van het besluit van de jury. 
 
10.  Aantal deelnemers. 
 

a)  Aantal deelnemende uit het midden- en kleinbedrijf. 
 
b)  Aantal buitenlandse deelnemers. 

 
11.  Naam, adres inclusief NUTS-code, telefoonnummer, fax, e-mail- en internetadres van de 

winnaar(s) van de prijsvraag en vermelding of de winnaar(s) afkomstig is/zijn uit het midden- en 
kleinbedrijf. 
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12.  Vermelding of de prijsvraag betrekking heeft op een project of programma dat met middelen 

van de Unie wordt gefinancierd. 
 
13.  Datum of data van en verwijzing(en) naar eerdere bekendmakingen in het Bulletin der 

Aanbestedingen en/ of Publicatieblad van de Europese Unie ten aanzien van het project of de 
projecten waar deze aankondiging betrekking op heeft. 

 
14.  Datum van verzending van de aankondiging. 
 
15.  Overige relevante informatie. 
 
 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van xxx plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, 

 

 

 

 

 

 

 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

 

 

 

 

 

 

 

C. MICHEL 
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BIJLAGE 7 BIJ HET BESLUIT VAN XXX PLAATSING 

OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 

 

 

DEEL A. : Inlichtingen die in vooraankondigingen voor sociale en andere specifieke diensten moeten worden 
opgenomen 

 
 

(als bedoeld in de artikelen 17, § 1, 2° en 23, eerste lid, 2°) 
 

1.  Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-
code, e-mail- en internetadres van de aanbestedende overheid. 

 
2. Beknopte omschrijving van de opdracht, met inbegrip van de geraamde totale waarde van de 

opdracht en CPV-codes. 
 
3. Voor zover bekend: 
 

a)  NUTS-code voor de hoofdplaats van uitvoering; 
 
b)  tijd voor de levering van diensten en looptijd van de opdracht; 
 
c)  voorwaarden voor deelneming met inbegrip van: 
 

-  indien van toepassing, de vermelding dat het gaat om een overheidsopdracht die is 
voorbehouden aan sociale werkplaatsen of waarvan de uitvoering is voorbehouden in het 
kader van programma’s voor beschermde arbeid, 

 
-  indien van toepassing, vermelding of het verlenen van de dienst ingevolge wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden, 
 
d)  beknopte omschrijving van de belangrijkste elementen van de toe te passen 

plaatsingsprocedure. 
 

4.  Vermelding van het feit dat belangstellende ondernemers de aanbestedende overheid in kennis 
moeten stellen van hun belangstelling voor de opdracht(en) en de termijnen voor de ontvangst 
van blijken van belangstelling en de plaats waarnaar de blijken van belangstelling verzonden 
moeten worden. 
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DEEL B. : Inlichtingen die in aankondigingen van opdrachten ten aanzien van opdrachten voor sociale en andere 
specifieke diensten moeten worden opgenomen 

 
 
 (als bedoeld in de artikelen 17, § 1, 1° en 23, eerste lid, 2°) 
 

1.  Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-
code, e-mail- en internetadres van de aanbestedende overheid. 

 
2.  NUTS-code voor de hoofdplaats van uitvoering. 
 
3.  Korte omschrijving van de opdracht, met inbegrip van CPV-codes. 
 
4.  Voorwaarden voor deelneming met inbegrip van: 
 

-  indien van toepassing, de vermelding dat de opdracht is voorbehouden aan sociale 
werkplaatsen of dat de uitvoering ervan is voorbehouden in het kader van programma’s voor 
beschermde arbeid; 

 
-  indien van toepassing, vermelding of het verlenen van de dienst ingevolge wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepalingen aan een bepaalde beroepsgroep is voorbehouden. 
 
5.  Uiterste datum of data voor het opnemen van contact met de aanbestedende overheid met het 

oog op deelname. 
 
6.  Beknopte omschrijving van de belangrijkste elementen van de toe te passen plaatsingsprocedure.  
 
 

DEEL C. : Inlichtingen die in aankondigingen van gegunde opdrachten ten aanzien van opdrachten voor sociale 
en andere specifieke diensten moeten worden opgenomen 

 
 

(als bedoeld in artikel 18, § 2) 
 

1.  Naam, identificatienummer (indien de nationale wetgeving hierin voorziet), adres inclusief NUTS-
code, e-mail- en internetadres van de aanbestedende overheid. 

 
2.  Korte omschrijving van de opdracht, met inbegrip van CPV-codes. 
 
3.  NUTS-code voor de hoofdplaats van uitvoering. 
 
4.  Aantal ontvangen offertes. 
 
5.  Betaalde prijs of prijzen (maximum/minimum). 
 
6.  Per plaatsing, naam, adres inclusief NUTS-code, e-mail- en internetadres van de begunstigde(n). 
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7.  Overige relevante informatie. 
 
 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van xxx plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, 

 

 

 

 

 

 

 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

 

 

 

 

 

 

 

C. MICHEL 
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BIJLAGE 8 BIJ HET BESLUIT VAN XXX PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE 

KLASSIEKE SECTOREN 

INLICHTINGEN DIE IN DE OPDRACHTDOCUMENTEN MET BETREKKING TOT ELEKTRONISCHE VEILINGEN MOETEN 
WORDEN OPGENOMEN 

 
(als bedoeld in artikel 101) 

 
Wanneer de aanbestedende overheden hebben besloten een elektronische veiling te houden, omvatten de 
opdrachtdocumenten tenminste de volgende bijzonderheden: 
 
a)  de elementen waarvan de waarden vallen onder de elektronische veiling, voor zover deze elementen 

kwantificeerbaar zijn zodat ze kunnen worden uitgedrukt in cijfers of procenten; 
 
b)  de eventuele limieten van de waarden die kunnen worden ingediend, zoals zij voortvloeien uit de specificaties van 

het voorwerp van de opdracht; 
 
c)  de informatie die tijdens de elektronische veiling ter beschikking van de inschrijvers zal worden gesteld en, in 

voorkomend geval, het tijdstip waarop; 
 
d)  relevante informatie betreffende het verloop van de elektronische veiling; 
 
e)  de voorwaarden waaronder de inschrijvers een bod kunnen doen en met name de minimumverschillen die in 

voorkomend geval voor de biedingen vereist zijn; 
 
f)  relevante informatie betreffende het gebruikte elektronische systeem en de nadere technische bepalingen en 

specificaties voor de verbinding. 
 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van xxx plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, 

 

 

 

 

 

 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

 

 

 

 

 

C. MICHEL 
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BIJLAGE 9 BIJ HET BESLUIT VAN XXX PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE 

KLASSIEKE SECTOREN 

INHOUD VAN DE UITNODIGINGEN TOT HET INDIENEN VAN EEN OFFERTE OF TOT DEELNEMING AAN DE DIALOOG  
 

(als bedoeld in artikel 50) 
 

1.  De uitnodiging tot het indienen van een offerte of tot deelneming aan de dialoog zoals bedoeld in artikel 50 moet 
ten minste het volgende bevatten: 

 
a)  een verwijzing naar de bekendgemaakte aankondiging van opdracht; 
 
b)  de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, het adres waar deze moeten worden ingediend en de taal 

of talen waarin zij moeten worden gesteld; 
 
c)  bij de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap, de aanvangsdatum en het adres van de 

raadpleging, alsook de daarbij gebruikte taal of talen; 
 
d)  opgave van de stukken die eventueel moeten worden bijgevoegd; 
 
e)  de weging van de gunningscriteria of, in voorkomend geval, de dalende volgorde van belangrijkheid van deze 

criteria, indien deze niet in de aankondiging van opdracht en evenmin het bestek is vermeld dan wel, in geval van 
een concurrentiegerichte dialoog, in het beschrijvende document. 

 
2. Bij opdrachten die gegund worden op basis van een concurrentiegerichte dialoog of een innovatiepartnerschap, 

staan de onder 1.b) bedoelde inlichtingen evenwel niet in de uitnodiging tot deelneming de procedure, maar in de 
uitnodiging tot indiening van een offerte. 

 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van xxx plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, 

 

 

 

 

 

 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

 

 

 

 

C. MICHEL 
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BIJLAGE 10 BIJ HET BESLUIT VAN XXX PLAATSING 

OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 

 

REGISTERS 

 

De bedoelde beroeps- en handelsregisters(i), verklaringen en attesten voor elke lidstaat zijn: 

 
- voor België: „Handelsregister” -„Registre du commerce”, en, bij opdrachten voor diensten, 

„Beroepsorden” -„Ordres professionels”; 
 
- voor Bulgarije: „Търговски регистър”; 
 
- voor Tsjechië: „obchodní rejstřík”; 
 
- voor Denemarken: „Erhvervsstyrelsen”; 
 
- voor Duitsland: „Handelsregister”, „Henwerksrolle”, en bij opdrachten voor diensten, 

„Vereinsregister”, „Partnerschaftsregister” en „Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der 
Länder”; 

 
- voor Estland: „Registrite ja Infosüsteemide Keskus”; 
 
- voor Ierland: een ondernemer 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: „Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων -ΜΕΕΠ” (het Register van erkende 

ondernemingen) van het ministerie voor Milieu, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken 
(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) bij opdrachten voor werken; „Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο” en 
„Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού” bij opdrachten voor leveringen; bij opdrachten voor 
diensten kan de dienstverlener 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 diensten voor onderzoek als 
bedoeld in bijlage I, het beroepsregister „Μητρώο Μελετητών”, alsmede „Μητρώο Γραφείων 
Μελετών”; 

 
- voor Spanje: „Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado” voor opdrachten voor 

werken en diensten en bij opdrachten voor leveringen, „Registro Mercantil” of, in het geval 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” en „Répertoire des métiers”; 
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- voor Kroatië, het „Sudski registar” en het „Obrtni registrar” of, voor bepaalde activiteiten, een 

certificaat waaruit blijkt dat de betrokken persoon de betrokken commerciele activiteit of het 
betrokken beroep mag uitoefenen; 

 
- voor Italië: „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”; bij opdrachten 

voor leveringen en diensten ook „Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato” en, naast de 
reeds genoemde registers, „Consiglio nazionale degli ordini professionali” voor opdrachten voor 
diensten; bij opdrachten voor werken of diensten, „Albo nazionale dei gestori ambientali” naast de 
reeds genoemde registers; 

 
- voor Cyprus: overeenkomstig de „Registration en Audit of Civil Engineering en Building Contractors 

Law” kan de aannemer voor opdrachten voor werken worden verzocht een attest van de „Council for 
the Registration en Audit of Civil Engineering en Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφής και 
Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)” over te leggen; bij opdrachten voor 
leveringen en diensten kan de leverancier of de dienstverlener worden verzocht een attest van de 
„Registrar of Companies en 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”, en, bij opdrachten voor 

diensten, 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 ondernemer 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” en „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”; 
 
- voor Polen: „Krajowy Rejestr Sądowy” (nationale griffie); 
 
- voor Portugal: „Instituto da Construção e do Imobiliário” (INCI) voor opdrachten voor werken; „Registro 

Nacional das Pessoas Colectivas” bij opdrachten voor leveringen en diensten; 
 
- voor Roemenië: „Registrul Comerțului”; 
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- voor Slovenië: „odni register” en „obrtni register”; 
 
- voor Slowakije: „Obchodný register”; 
 
- voor Finland: „Kaupparekisteri”/„Handelsregistret”; 
 
- voor Zweden: „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”; 
 
- voor het Verenigd Koninkrijk: een ondernemer 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. 

 
 
 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van xxx plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, 

 

 

 

 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

 

 

 

 

 

 

 

C. MICHEL 

 
 
 

1. Voor de toepassing van artikel 66, eerste lid, van de besluit, wordt onder „beroeps- of handelsregisters” verstaan de registers die in deze 
bijlage vermeld worden, alsmede de registers die in de plaats van deze registers gekomen zijn, voor zover hierin op nationaal niveau 
wijzigingen zijn aangebracht. 
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BIJLAGE 11 BIJ HET BESLUIT VAN XXX PLAATSING 

OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 

 
 

MODEL BANKVERKLARING 
 
Met betrekking tot : Overheidsopdracht n°..., gepubliceerd in..., op datum van... 
 
Hierbij bevestigen wij U dat de (naam vennootschap) onze cliënt is sinds (datum). 
 
Wat betreft de financiële relatie bank-cliënt 
 
De financiële relaties die wij onderhouden met (naam vennootschap) hebben tot op heden, (datum), 
beantwoord aan onze verwachtingen. 
 
Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt hebben wij geen ongunstige elementen 
vastgesteld en de (naam vennootschap) heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met 
betrekking tot de ons gekende contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de contracten 
of projecten uit te voeren die haar werden toegewezen. 
 
De (naam vennootschap) geniet ons vertrouwen en 
 
ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik volgende kredietlijnen ter beschikking van deze vennootschap 
(alleen vermelden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de klant) :... 
 
ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik kredietlijnen ter beschikking van de vennootschap. 
 
ofwel : onze bank is bereid eventuele kredietaanvragen of een aanvraag voor borgstelling met het oog op 
de uitvoering van de opdracht te onderzoeken. 
 
ofwel : (geen van de drie voorafgaande verklaringen). 
 
Deze verklaring houdt geen verbintenis in van onzentwege voor de toekomst en onze bank neemt 
dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid. 
 
Wat betreft de notoriëteit van de cliënt 
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De (naam vennootschap) bekleedt een belangrijke plaats (ofwel : is actief) in de sector van (...). Tot op 
heden en voor zover we konden nagaan heeft ze een uitstekende (ofwel : goede) technische reputatie en 
is gebleken dat ze werd geleid door bekwame en achtbare personen. De bank kan niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor de juistheid en de volledigheid van haar verschafte informatie. De feiten die in de 
toekomst deze verklaring zouden beïnvloeden kunnen U niet automatisch worden medegedeeld. 
 
Opgemaakt in …………………………………., op …………………………………. 
Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening 
 
 
 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van xxx plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, 

 

 

 

 

 

 

 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

 

 

 

 

 

 

 

C. MICHEL 
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BIJLAGE 12 BIJ HET BESLUIT VAN XXX PLAATSING 

OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 

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 
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 BE256 Arr. Roeselare 
 BE257 Arr. Tielt 
 BE258 Arr. Veurne 

 
• 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 
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• BEZ EXTRA-REGIO 
 

o BEZZ Extra-Regio 
 

 BEZZZ Extra-Regio 
 
 
 

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van xxx plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, 

 

 

 

 

 

 

 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

 

 

 

 

 

 

 

C. MICHEL 

 

 




