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- Julie De Pauw (julie.depauw@antwerpen.be);  

- Werner Weijts (werner.weijts@antwerpen.be). 

 
ERKENNING AANNEMER: 
Categorie: B - klasse: 8.  
 
UITERSTE DATUM VOOR DE ONTVANGST VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING: 
15 september 2022 
 
De Aanvraag tot Deelneming moet elektronisch worden ingediend via e-tendering: 
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voormelde contactpersonen van de Stad Antwerpen. Vragen moeten worden gesteld via e-mail. E-
mails worden telkens aan beide contactpersonen verstuurd. 
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integraal deel uit te maken van de Concessiedocumenten.  
 
Vergissingen en/of onzorgvuldigheden in deze Selectieleidraad dienen tijdig gemeld te worden aan 
de aanbestedende overheid. 
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1 Definities 
De termen in voorliggende selectieleidraad met een hoofdletter hebben de hiernavolgende 
betekenis: 
  

BEGRIP DEFINITIE 
Aanvraag tot Deelneming De aanvraag tot deelneming die een Kandidaat in antwoord op 

de concessieaankondiging en voorliggende Selectieleidraad 
indient. 

Concessiedocumenten De documenten die, in de zin van artikel 2, 13° van de 
Concessiewet, op de Plaatsingsprocedure van toepassing 
zijn, zoals deze Selectieleidraad en alle andere documenten 
die de aanbestedende overheid van tijd tot tijd in het kader 
van de Plaatsingsprocedure aan de Kandidaten verstrekt. 

Concessiewet De wet van 17 juni 2016 betreffende de 
concessieovereenkomsten (BS 14 juli 2016), met inbegrip 
van latere wijzigingen en aanvullingen. 

Document van Voorlopig 
Bewijs (DVB) 

Het document van voorlopig bewijs in de zin van artikel 2, 13° 
van het KB Concessies. 

Erkenningswet Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning 
van aannemers van werken (BS 6 april 1991),met inbegrip 
van latere wijzigingen en aanvullingen. 

Kandidaat Een (rechts)persoon of een combinatie van meerdere 
(rechts)personen die een Aanvraag tot Deelneming in het 
kader van deze Plaatsingsprocedure indient. 

KB Concessies Koninklijk Besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing 
en de algemene uitvoeringsregels van de 
concessieovereenkomsten (BS 29 juni 2017), met inbegrip 
van latere wijzigingen en aanvullingen. 

Plaatsingsprocedure Onderhavige procedure tot plaatsing van deze concessie voor 
werken. 

Politiereglement Stadshaven Het politiereglement voor het stadshavengebied van de Stad 
Antwerpen, met inbegrip van latere wijzigingen en 
aanvullingen. De meest recente versie van het 
Politiereglement Stadshaven werd goedgekeurd door de 
Antwerpse gemeenteraad op 26 april 2021.1  

Project De concessie voor werken (in de zin van artikel 2, 7°, a) van 
de Concessiewet) die middels de Plaatsingsprocedure 
toegewezen zal worden. 
 

                                                      
 
1 Consulteerbaar via: https://www.antwerpen.be/info/5fc50f177b5feeb9c0273b4f/politiereglement-voor-het-
stadshavengebied  
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Rechtsbeschermingswet Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie 
en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies (BS 21 juni 2013), met inbegrip van latere 
wijzigingen en aanvullingen. 

Selectieleidraad Voorliggende selectieleidraad, met inbegrip van alle bijlagen. 

Stadshavenplan 2020-2030 Het stadshavenplan dat het college van burgemeester en 
schepenen op 10 juli 2020 heeft goedgekeurd, op basis 
waarvan de stad Antwerpen het unieke Stadshavengebied 
verder wenst te ontwikkelen.2  

2 Aanbestedende overheid 
2.1 Aanduiding aanbestedende overheid 

Aanbestedende overheid 
 

Stad Antwerpen 
Grote Markt 1 
2000 Antwerpen 
https://www.antwerpen.be  
 
 

Contactpersonen Julie De pauw 
julie.depauw@antwerpen.be  
 
Werner Weijts (Stadshavenmeester)  
werner.weijts@antwerpen.be  

 
De aanbestedende overheid zal zich, zowel tijdens de Plaatsingsprocedure als tijdens de 
uitvoering van het Project, (administratief) bij laten staan door AG Vespa, het autonoom 
gemeentebedrijf van de Stad Antwerpen voor vastgoedbeheer en stadsprojecten.  

2.2 Elektronische communicatie met de aanbestedende overheid 

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, dient alle briefwisseling met betrekking tot het Project aan 
elk van voormelde contactpersonen te worden verzonden. Alle communicatie dient de referentie 
van het Project (“Concessie Bonapartedok”) te vermelden. 
 
Het gebruik van elektronische middelen (e-mail) voor het uitwisselen van schriftelijke stukken is 
verplicht, zowel in het kader van de plaatsing als van de uitvoering van het Project. Een 
aangetekende zending hoeft echter niet elektronisch te zijn. De Kandidaat vermeldt op het 
deelnameformulier één contactpersoon en e-mailadres waarmee elektronische 
communicatie kan gevoerd worden. 
 
Het opgegeven e-mailadres zal gebruikt worden voor het versturen van de uitnodiging tot 
het indienen van een offerte in het geval de Kandidaat geselecteerd wordt.  
 

                                                      
 
2 In dit plan neemt waterbeleving een belangrijke plaats in. Zo zal er meer ruimte zijn voor recreatie op of aan 
het water. Op die manier wordt de band tussen stad en Schelde verder uitgediept. Consulteerbaar via: 
https://www.antwerpen.be/info/5f143dc5282895e8d0700822/stadshavenplan-2020-2030 
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De indiening van de Aanvraag tot Deelneming gebeurt via e-tendering, zoals hierna wordt 
toegelicht onder de titel “indienen van een Aanvraag tot Deelneming” (titel 12.). 

3 Voorwerp van het Project  
3.1 Algemene context – (her)bestemming Bonapartedok 

Het Bonapartedok is het oudste dok van Antwerpen met een historische achtergrond en maakt 
deel uit van de Stadshaven in het Eilandje. Het werd in 1811 gegraven in opdracht van Napoleon 
Bonaparte. De Bonapartesluis, die het Bonapartedok met de Schelde verbond, werd in de periode 
1974-1976 gedempt. De kaaimuren van het Bonapartedok werden in 1837 voltooid en zijn sinds 13 
september 1996 beschermd. Het dok zelf werd op 29 maart 2019 beschermd en is dé plek waar 
stad en haven elkaar ontmoeten. 
 
Rondom het Bonapartedok heeft het Eilandje de voorbije jaren al een metamorfose ondergaan van 
industriële havensite naar een bruisende woonwijk met als centraal aantrekkingspunt het Museum 
aan de Stroom (MAS). De oorspronkelijke eigenheid en historische uitstraling van het Eilandje 
blijven het hart van de wijk vormen. Zo werden bijvoorbeeld de typische kasseien van de vroegere 
kades, die zoveel goederen hebben zien passeren, gerecycleerd, bewerkt en opnieuw gebruikt in 
het openbaar domein. 
 
Door zijn bijzondere geschiedenis en ligging heeft het Bonapartedok alles in zich om het hart van 
het Eilandje te worden. Het wordt omringd door twee van de meest typerende gebouwen van 
Antwerpen. Aan de oostkaai vormt het MAS al jaren een baken voor bewoners en bezoekers van 
de stad en aan de westkaai, richting Schelde, is er het Loodswezen. Dit laatste krijgt een make 
over, wat het maritiem verleden van Antwerpen nog verder zal versterken. Ten noorden van het 
dok gaat op termijn de “Friendshipsite” volledig herontwikkeld worden. Ook de aanliggende 
deelzones Scheldekaaien, met name rond Loodswezen en Rijnkaai, worden de komende jaren 
verder heraangelegd en opgewaardeerd. Het Project in het Bonapartedok zal zich op verschillende 
aspecten (zichtassen vanuit de omgeving op het dok, ruimtelijke- en architectonische kwaliteit, 
impact op leefbaarheid van de omgeving zoals aandacht voor geluids- en lichtoverlast, etc.) goed 
tot deze omliggende gebouwen en projecten moeten verhouden. 
 
Met het nieuwe Stadshavenplan 2020-2030, heeft de Stad Antwerpen een nieuwe visie voor de 
oude dokken uitgewerkt. Daarin paste een nieuwe bestemming voor het historische Bonapartedok, 
dat niet langer een functie als museumhaven krijgt maar een plaats voor waterrecreatie en 
waterbeleving wordt, door het openstellen van het wateroppervlak.  
 
Voor het deelgebied Bonapartedok, legt het Stadshavenplan 2020-2030 de volgende krachtlijn 
vast:  
 

“Het Bonapartedok is een laagdynamisch dok3, eveneens aansluitend bij het historisch 
stadscentrum. Het watervlak is voorzien voor watergebonden evenementen en recreatie. 
Langs de kade is er plaats voor laagdynamische commerciële ligplaatsen, aansluitend bij 
het commerciële centrum en het gebruik van het watervlak.” 

 
Het Bonapartedok leent zich perfect tot waterbeleving en -recreatie. Zoals uit het Stadshavenplan 
2020-2030 naar voren komt, vormt het een geschikte plek om een drijvende constructie) gericht op 
waterrecreatie te bouwen. Naast de vlotte bereikbaarheid van het Bonapartedok (zie hierna), is in 
dit verband ook de aanwezige omgevingsverlichting vermeldenswaardig. Hierdoor kan men zowel 
overdag als ’s avonds aangenaam buiten in de omgeving van het Bonapartedok vertoeven.  
                                                      
 
3 Een laagdynamisch dok is een dok waar, gezien de beperkte scheepsbewegingen en/of havenactiviteiten, 
ongemotoriseerde activiteiten zoals waterrecreatie- en beleving mogelijk zijn op het water. 
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3.2 Situering Bonapartedok 

Het Bonapartedok is op onderstaand beeld aangeduid: 

Op het voorblad van deze Selectieleidraad zijn het Bonapartedok en de omliggende gebouwen 
(met onder meer het MAS) zichtbaar. 
 
Het Bonapartedok is op heden ideaal bereikbaar gelet op de (i) twee tramhaltes (Brouwersvliet en 
MAS) en bushalte (Van Schoonbekeplein) kortbij, (ii) fietspaden vanuit alle windstreken en (iii) een 
aantal grote parkings vlakbij (Rijnkaai, Q-Park Godefriduskaai, BePark Cadix, Indigo Tolhuis, op 
termijn mogelijks eveneens aan het Loodswezen de Scheldekaaien).  
 
De Stad Antwerpen heeft in het Stadshavenplan 2020-2030 bovendien bijkomend een aantal 
zoekzones voorzien voor watermobiliteit of waterbeleving, waaronder naast de geul van de 
Bonapartesluis, waardoor de locatie ook perfect te voet bereikt kan worden. Daarnaast bevindt de 
jachthaven Willemdok zich vlakbij het Bonapartedok, waardoor de omgeving van het Bonapartedok 
ook voor pleziervaart vlot bereikbaar is. 

3.3 Specifieke aandachtspunten i.v.m. de omgeving rondom het 
Bonapartedok 

A. Beschrijving van de aanwezige infrastructuur 

 
(i) Nautische parameters van het Bonapartedok 

 
Het Bonapartedok is 217,40 meter lang en 174,87 meter breed. De waterdiepte is variabel; 
gemiddeld kan er van een waterdiepte van ca. 4 meter uitgegaan worden. Het theoretisch 
bodempeil zit op -2.08 TAW, de bovenkant talud (teen van de kaaimuur) op -0.08 TAW, het 
gemiddeld waterpeil op +4.17 TAW en het maaiveld op +7.02 TAW.  
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(Doorsnede P1, Bonapartedok, ter illustratie van de nautische parameters) 
(peilen in T.A.W, bouwjaar 1811) 
 
De doorgang naar het Bonapartedok langs het water gebeurt via de Nassaubrug. De 
doorvaarthoogte van de Nassaubrug bedraagt 2m40. Dit is een vrij grote doorvaarthoogte ten 
opzichte van de andere bruggen in het stedelijk havengebied waardoor open sloepen en 
watertaxi’s gemakkelijk onder de brug door kunnen varen richting Willemdok. Daarnaast is de brug 
beperkt bedienbaar op aanvraag (verbinding voetgangers N-Z over land). De breedte van de 
doorgangsgeul is 15 meter. In het kader van het Project (met inbegrip van de bouwfase) dient 
rekening gehouden te worden met het transport over het water van vaartuigen, watergebonden 
infrastructuur en werkvaartuigen voor op- en afbouw. Het Project mag namelijk geen belemmering 
vormen voor het andere scheepvaartverkeer of andere watergebonden activiteiten. 
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(ii) Kaaimuur 

De kaaimuur is beschermd erfgoed en er mogen geen aanpassingen (verankeringen, 
infrastructuur,…) aangebracht worden zonder toelating en/of vergunning van de 
vergunningverlenende overheid (zie inzake vergunningen ook, in algemene zin, titel 3.4). Indien de 
concessiehouder aanpassingen aan de kaaimuur beoogt, zal hij hieromtrent moeten overleggen 
met de ter zake bevoegde stadsdiensten (o.m. Stadshavendienst, Stadsontwikkeling,…). 
 
Recent werd de kaaimuurkop, het zichtbare gedeelte van de kaaimuur boven de waterlijn, 
gerestaureerd. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om, wanneer 
stabiliteitswerken m.b.t. de kaaimuur (onder de waterlijn) zich gedurende de looptijd van het Project 
opdringen, deze stabiliteitswerken uit te voeren. De aanbestedende overheid zal de 
concessiehouder, in voorkomend geval, voorafgaandelijk van deze werken informeren. 

 
B. Openbaar domein 

Voorts moet ook rekening worden gehouden met het openbaar karakter van de fiets- en 
wandelzone langs het water (voorkaaien), de bestaande terrassen en infrastructuur (m.i.v. de 
toegankelijkheid tot de commerciële invulling daarvan) en de veiligheid aan de waterrand.  
 
Het openbaar domein rond het Bonapartedok wordt op onderstaande kaart weergeven: 
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De door de concessiehouder te verwezenlijken drijvende constructie voor waterrecreatie mag geen 
ruimte op de landzijde innemen, zoals ook hieronder (bij de toelichting van de concessiezone) 
wordt toegelicht. Evenmin zal, zoals hierboven vermeld, een verankering van de drijvende 
constructie  aan de kaaimuur mogelijk zijn (behoudens uitdrukkelijke toelating/vergunning daartoe). 
De bezoekers zullen zich, door middel van een (soort van) brug, vanop de kaai toegang tot de 
drijvende constructie kunnen verschaffen. De toegangspoorten dienen zich niettemin op de 
drijvende constructie te bevinden en de ‘brug’ zal, buiten de openingsuren afgesloten zijn voor 
toegang tot de drijvende constructie. Het bestek zal dit alles in meer detail toelichten. 
  

C. Publieksgerichte invulling middels het Project 

Met het Project, dat hieronder (titel 3.4) nader wordt toegelicht, beoogt de aanbestedende 
overheid het brede publiek meer aan het water te brengen – met specifieke aandacht voor families. 
De (water)recreatieve invulling van het Bonapartedok zal daaraan bijdragen.  
 
De publieksgerichte invulling van het Bonapartedok dient, in algemene zin, met de nodige 
aandacht en respect voor de leefomgeving en de leefbaarheid van de omliggende buurten te 
gebeuren. Ook de veiligheid aan het water is hierbij van evident belang. 
 
Het Project dient daarnaast in harmonie te zijn met het aanwezige erfgoed, inpasbaar binnen het 
Stadshavenplan 2020-2030 te zijn en maximaal de zichtassen op het Bonapartedok en de 
omliggende monumenten (Loodswezensite en het MAS) te waarborgen.  
 

D. Informatie omliggende projecten 
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(i) Scheldekaaien – deelzone Loodswezensite 

Stad Antwerpen is bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De volgende 
jaren veranderen de kaaien grondig van uitzicht, van het Droogdokkeneiland in het noorden tot 
Blue Gate Antwerp in het zuiden. De werken gebeuren in fases. 
 
Momenteel wordt volop gewerkt aan het ontwerp voor de kaaivlakte op de Loodswezensite, aan de 
Tavernierkaai. Het schetsontwerp, dat het gebied van Bonapartesluis tot Noorderterras bestrijkt, 
werd in april 2022 goedgekeurd. Als alles vlot verloopt start de heraanleg van het openbaar domein 
begin 2024. 
 
De ontwerpopgave voor de omgeving van het Loodswezen bestaat uit 2 belangrijke onderdelen: de 
heraanleg van het openbaar domein zoals voorzien in het masterplan Scheldekaaien met integratie 
van de verhoogde waterkeringsmuur, en de realisatie van een ambitieus namenmonument ter 
herdenking van de Antwerpse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.  
 
De site tussen het Noorderterras en het Bonapartesluis wordt gekenmerkt door enerzijds de unieke 
locatie langs de Schelde en anderzijds de historische vlieten die het doorsnijden. In het ontwerp 
wordt de kade vergroend als een park met verschillende tuinen en worden de voormalige vlieten 
(Brouwersvliet, Sint-Pietersvliet en Koolvliet) opnieuw visueel uitgewerkt als een verbinding tussen 
stad en stroom. Deze voormalige binnenstedelijke havens zijn nog zichtbaar in het huidige 
stratenpatroon. Langs stadszijde vormen de vliettuinen de 'entrees’ tot het projectgebied met elk 
een eigen identiteit. Tussen die vliettuinen zijn verschillende zones zichtbaar in het ontwerp: een 
zone met pocketparken rond het Loodswezengebouw en de Boeienloods, een zone met een grote 
trappenpartij, en een zone met een ligweide. De natte zijde, het overstroombare gedeelte, de kade 
langs de Schelde, vormt een ononderbroken wandeling van noord naar zuid langs de Blauwe 
Steen.  
 
Het namenmonument dat alle overleden slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen 
herdenkt, wordt onderdeel van het nieuwe openbaar domein. Het ontwerpteam rond Bureau Bas 
Smets nam de vlietmuren als basis voor het ontwerp van het namenmonument waarin de namen 
van de meer dan 25.000 Antwerpse slachtsoffers in een individuele gedenksteen zullen worden 
opgenomen. De gedenkmuren langs de vlieten bakenen drie intiemere herinneringstuinen af. Deze 
herinneringstuinen brengen verschillende gemeenschappen en generaties samen en stimuleren zo 
een gebruik als kleinschalige ontmoetingsruimte en stilteplek op de kaai. De gedenkmuren zijn 
ontworpen als een expressie van zowel de individualiteit van elk slachtoffer als de collectiviteit van 
de slachtoffergroepen. Het grote aantal afzonderlijke stenen, en dus slachtoffers, zal 
indrukwekkend zijn en zal zo helpen om het drama van de Tweede Wereldoorlog beter te 
begrijpen. 
 
Het in april goedgekeurde schetsontwerp  is raadpleegbaar via 
https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/bonapartedok-en-loodswezen/over. 
 
Ook toekomstige info zal via deze weg consulteerbaar zijn. 
 

(ii) Scheldekaaien – deelzone Rijnkaai 

Ook de zone Rijnkaai, tussen Bonapartesluis en Kattendijksluis, maakt onderdeel uit van het 
masterplan Scheldekaaien. Deze zone is vandaag gekenmerkt door de historische en beschermde 
havenkranen en door de markante havenloodsen. 
 
Ook de deelzone Rijnkaai zal de komende jaren van uitzicht veranderen. Nadat de kaaimuur zal 
zijn gestabiliseerd door De Vlaamse Waterweg, kan de kaaivlakte worden heraangelegd met 
integratie van de waterkering op nieuw Sigmapeil. De nieuwe waterkering verschuift richting 
kaairand, en wordt ofwel in de bebouwing op de kaaivlakte ofwel in de publieke ruimte 

https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/bonapartedok-en-loodswezen/over
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geïntegreerd. De wandeling langs de kaairand en de monumentale collectie havenkranen wordt 
smaller en zal lager liggen dan de toekomstige kaaivlakte. De kaaizone voorbij de waterkering 
wordt daardoor breder en vooral makkelijk toegankelijk vanuit de stad.  
 
De Rijnkaai wordt zo als het ware een stedelijk balkon met een weids zicht op Schelde. De 
kaairand met kasseien, bolders, sporen en havenkranen wordt zorgvuldig gerestaureerd om de 
eigenheid van deze kaaizone te bewaren. 
 
Verder is ook het behoud van de bestaande cultuurhistorisch waardevolle havenloodsen een 
uitgangspunt. De havenloodsen kunnen gerenoveerd en beperkt uitgebreid worden en moeten een 
invulling krijgen gericht op het versterken van de relatie tussen de stad en de kaaien. 
 
Om een kwalitatieve ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek in de stad te verzekeren en 
te sturen, heeft de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt. U leest er meer over op 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ruimtelijke-planning/goedgekeurde-bpa-s-and-rup-s/rup-
rijnkaai-antwerpen.  
 

(iii) Eilandje – Friendshipsite 

De Friendshipsite ligt op de spil van de Scheldekaaien en drie wijken van het Eilandje met een 
eigen identiteit: de Oude Dokken, de Montevideowijk en de Cadixwijk. Het gebied wordt in het 
noorden begrensd door de Londen-Amsterdamstraat, in het oosten door de Bataviastraat, in het 
zuiden door de Sint-Laureiskaai en in het westen door de Rijnkaai. De site omvat in zijn actuele 
toestand het kantoorgebouw de Friendshipbuilding, een servicestation van Total, een braakliggend 
terrein met parking, een tractiestation van De Lijn en openbaar domein. 
 
De stad wil de Friendshipsite herontwikkelen tot één samenhangend levendig stedelijk bouwblok. 
Dat sluit aan bij de algemene ambitie om van het Eilandje een volwaardige, levendige en bruisende 
stadswijk te maken. Bij deze herontwikkeling zal gebouwd kunnen worden tot aan de vastgestelde 
rooilijnen, onder meer langsheen de Sint-Laureiskaai waar een maximale bouwhoogte van 7 
bouwlagen met een kroonlijsthoogte tot maximaal 29 meter wordt toegestaan.  
 
Door de strategische locatie, op de hoek van de Rijnkaai en de Londen-Amsterdamstraat, leent 
de plek zich ook voor hogere volumes langs de zijde van de Rijnkaai. Meer specifiek zullen twee 
hoogteaccenten toegestaan zijn, één van maximaal 11 bouwlagen en kroonlijsthoogte maximaal 39 
meter, en één van maximaal 13 bouwlagen en kroonlijsthoogte van maximaal 45 meter. 
 
De bedoeling is om een woonmix te realiseren van grote en kleine appartementen en 
eengezinswoningen. Op het gelijkvloers zorgen horeca, winkels en andere diensten voor de nodige 
levendigheid. Ook het bestaande tankstation van Total zal opnieuw geïntegreerd worden in de 
ontwikkeling van de site.  
 
Ook is het de intentie om de Dinantstraat (die vandaag nog de twee bouwvelden van elkaar 
scheidt) op te heffen, waardoor er een integrale en geïntegreerde ontwikkeling mogelijk gemaakt 
wordt en nieuwe ruimtelijke mogelijkheden ontstaan. Zo kan in de nieuwe ontwikkeling een centrale 
groene buitenruimte in het hart van het bouwblok voorzien worden. 
 
Om dit alles mogelijk te maken werd door de stad Antwerpen het RUP Friendshipsite opgemaakt 
en definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2021. Het RUP Friendshipsite is 
raadpleegbaar via: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ruimtelijke-planning/goedgekeurde-bpa-
s-and-rup-s/rup-friendshipsite.  
 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ruimtelijke-planning/goedgekeurde-bpa-s-and-rup-s/rup-rijnkaai-antwerpen
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ruimtelijke-planning/goedgekeurde-bpa-s-and-rup-s/rup-rijnkaai-antwerpen
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ruimtelijke-planning/goedgekeurde-bpa-s-and-rup-s/rup-friendshipsite
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ruimtelijke-planning/goedgekeurde-bpa-s-and-rup-s/rup-friendshipsite
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3.4 Het Project 

A. Algemeen 
Het voorwerp van het Project betreft het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de 
exploitatie van een drijvende constructie voor waterrecreatie op het Bonapartedok. Het dient op het 
wateroppervlak te drijven, stabiel te zijn voor het doel, en van een hoogwaardige kwaliteit om 
duurzaam te zijn voor een lange levensduur en gepositioneerd binnen de concessiezone door een 
nautische verankeringsmethode. – bijvoorbeeld d.m.v. spudpalen  –. De (minimale) technische 
specificaties van de beoogde drijvende constructie zullen tijdens de gunningsfase nader worden 
toegelicht. 
  
Het Project kwalificeert als een concessie voor werken in de zin art. 2, 7°, a) van de Concessiewet.  
 
De kern(concessie)voorwaarden betreffende het Project zijn (indicatief) de volgende: 
 

- concessiezone: als richtkader voor (i) de ligging van de drijvende constructie en (ii) het 
gedeelte van Bonapartedok waarin waterrecreatie en zwemmen – uitsluitend voor de 
klanten van de concessiehouder – te allen tijde toegelaten is4,  wordt aan de Kandidaten 
een hiertoe bestemde indicatieve concessiezone voorgesteld waarvan de voorlopige 
contouren op de onderstaande figuur staan aangeduid ( in totaal ongeveer  9000 m²).5  

                                                      
 
4 Dit in tegenstelling tot wat voor de centrale zone van het Bonapartedok het geval is (zie de toelichting 
hierna). Zwemmen en waterrecreatie in het Bonapartedok is, voor alle duidelijkheid, enkel mogelijk wanneer 
de waterkwaliteit dit toelaat (zie ook hierna). 
5 De concessiezone omvat, voor alle duidelijkheid, enkel wateroppervlak, geen landzijde. De concessiehouder 
zal geen ruimte op de landzijde in kunnen nemen. 
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Plan van de concessiezone, waar duidelijk kan vastgesteld worden dat er geen connectie 
mag zijn met de stedelijke kaaimuren en men minstens op 2 m afstand van de kaaimuur 
moet gepositioneerd zijn met de drijvende constructie. De (minimale) technische 
specificaties van de beoogde drijvende constructie zullen tijdens de gunningsfase nader 
worden toegelicht 

 
 De concessiezone is uitgetekend ter hoogte van de noordelijke en westelijk kaai van het 

Bonapartedok, zodat de beschikbare oostelijke “ligplaatsen” ter hoogte van het MAS en de 
zuidelijke kaaien niet geïmpacteerd worden door de concessie en te allen tijde bruikbaar 
blijven voor de Stadshaven. De toegangsweg van en naar het Bonapartedok via de 
Nassaubrug dient bevaarbaar te blijven voor de scheepvaart. 

 
 De concessiehouder zal de overige wateroppervlakte van het Bonapartedok (nl. andere 

dan de concessiezone), kunnen aanwenden voor waterrecreatie conform het 
Politiereglement Stadshaven en mits aanvraag bij de Stadshavendienst, voor zover de 
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concessiehouder dit op een veilige manier kan organiseren vanuit zijn exploitatie en er 
toezicht op kan houden.6  

 
De aanbestedende overheid wijst er reeds op dat zij zich het recht voorbehoudt om elk jaar 
een aantal dagen te voorzien waarop de centrale zone van het Bonapartedok niet voor 
waterrecreatie via de concessiehouder gebruikt kan worden (bijvoorbeeld omwille van een 
grootschalig evenement). Het bestek zal deze regeling nader toelichten. 

 
- Onderliggende domeinconcessie: aan de gekozen concessiehouder zal, onderliggend aan 

de concessie voor werken, een domeinconcessierecht verleend worden dat de exploitatie 
mogelijk maakt; 

- Invulling: waterrecreatie, met in elk geval de uitbating van een zwemvoorziening op de 
drijvende constructie zelf, maar met ook bijvoorbeeld de uitbating van een verhuurdienst 
voor watersporten zoals kajakken, peddelsurfen en/of waterfietsen. De concessiehouder 
kan naast waterrecreatie, met inachtname van het toepasselijke omgevingsrechtelijke 
kader7, binnen de concessiezone ook bij waterrecreatie aansluitende activiteiten voorzien 
(bv. wellness, horeca, sportgelegenheid,…). De uitbating van activiteiten die overlast 
veroorzaken voor de omgeving, zijn niet toegelaten.8 Het faciliteren/aanbieden van 
activiteiten die op basis van het Politiereglement Stadshaven niet zijn toegelaten, zoals 
bijvoorbeeld het gebruik van jetski’s en speedboten, wordt eveneens uitgesloten; 

- vergoeding: de concessiehouder zal voor de concessiezone geen concessievergoeding 
verschuldigd zijn (noch eenmalig, noch op periodieke basis). De aanbestedende overheid 
neemt zich evenmin voor om een investeringstoelage of een exploitatievergoeding aan de 
gekozen concessiehouder toe te kennen; 

- duur: in beginsel minimaal twintig en maximaal dertig jaar (zie nadere toelichting onder 
titel 6); 

- belastingen en kosten: alle belastingen en kosten verbonden aan het gebruik en het genot 
van het goed en de exploitatie ervan, zijn ten laste van de concessiehouder; 

- veiligheid: de concessiehouder is geheel verantwoordelijk voor de veiligheid van de 
infrastructuur en de activiteiten die hij organiseert. De constructie dient volledig afgesloten 
te worden buiten de openingsuren en beveiligd te zijn tegen inklimmen. De 
concessiehouder organiseert het nodige toezicht; 

- onderhoud: gedurende de ganse duur van de concessie staat de concessiehouder in voor 
zowel het eigenaars- als het huurdersonderhoud. Deze onderhoudsverplichting zal nader 
omschreven worden in de Concessiedocumenten. 

- oprichting- en inrichtingverplichting: de oprichting- en inrichtingsverplichting stemt overeen 
met het goedgekeurde projectvoorstel, met inbegrip van de daarin vervatte concrete en 
vooraf bepaalde uitvoeringstermijnen; 

- Waterkwaliteit: De waterkwaliteit in de concessiezone en de centrale zone van het 
Bonapartedok is op dit moment goed en maakt dat zwemmen in het Bonapartedok 
mogelijk is. De metingen van de waterkwaliteit gebeuren tijdens het watergebonden 
seizoen twee-wekelijks door de Vlaamse milieumaatschappij. In de winterperiode worden 
deze staalnames gereduceerd tot een minimum. De richtwaarden, vermeld op het 
beproevingsverslag, zijn afgeleid van de Europese zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG). De 

                                                      
 
6 Zie ook hierna, voor wat het aspect aansprakelijkheid betreft. 
7 Zie de toelichting hierna onder titel 3.4.B. 
8 Het Politiereglement Stadshaven en de Politiecodex van de Stad Antwerpen zijn richtinggevend bij het 
bepalen van wat overlast uitmaakt. 
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aanbestedende overheid kan evenwel geen garanties verstrekken voor wat betreft de 
waterkwaliteit gedurende de gehele looptijd van het Project9; 

- vergunningen: de concessiehouder staat in voor het verkrijgen van alle vereiste 
vergunningen (zie nadere toelichting onder titel 3.4.B); 

- naleving reglementering: de concessiehouder is verplicht zich te houden aan alle 
bestaande en toekomstige reglementeringen inzake onder meer brandveiligheid en 
geluidsnormen. De concessiehouder dient het Politiereglement Stadshavengebied strikt 
na te leven; 

- technische (veiligheids- en nautische)voorwaarden: het Project zal in overeenstemming 
met de door de Stadshavendienst opgelegde technische (veiligheids- en 
nautische)voorwaarden moeten worden uitgevoerd10; 

- aansprakelijkheid: de Stad Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade 
die zich binnen de concessiezone voordoet (met inbegrip van eventuele schade die door 
derden aan de infrastructuur van de concessiehouder wordt aangebracht) en evenmin voor 
schade die zich i.v.m. de klanten van de concessiehouder voordoet (ook wanneer deze 
zich in de centrale zone van het Bonapartedok begeven). De concessiehouder is 
verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn klanten. De Stad Antwerpen kan evenmin 
aansprakelijk worden gesteld voor de schade die door de concessiehouder en de door 
hem ter beschikking gestelde materialen aan andere gebruikers en/of infrastructuur van 
het dok wordt aangebracht; 

- einde concessie: aan het einde van de concessieperiode moeten de door de 
concessiehouder opgerichte constructies op zijn kosten en risico worden afgebroken.11 

 
Deze Selectieleidraad omvat slechts een algemene en voorlopige beschrijving van het Project. 
Het Project zal in de tweede fase van de Plaatsingsprocedure (zie hierna, titel 4.) nader 
omschreven worden. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om van de 
bepalingen van deze Selectieleidraad af te wijken. 
 
De op het Project toepasselijke CPV-codes12 zijn de volgende: 
 

- 45242000-5 (Bouwen van waterrecreatievoorzieningen); 
- 45242100-6 (Bouwen van watersportvoorzieningen); 
- 92330000-3 (Diensten inzake recreatiegebieden). 
 

B. Vergunning(en) 

De gekozen concessiehouder zal zelf in dienen te staan voor het bekomen van de (voor de door 
hem vooropgestelde invulling van het Project) vereiste vergunning(en). Louter indicatief en op niet-

                                                      
 
9 Onder meer gelet op de mogelijke impact van weerfactoren, eventuele werkzaamheden in het dok en 
(onwettige) lozingen door schepen of particulieren, alsook het feit dat de bodem van het Bonapartedok niet 
recentelijk gesaneerd werd. 
10 Deze technische (veiligheids- en nautische) voorwaarden hebben onder meer betrekking op de verhouding 
t.o.v. de kaaimuur (m.i.v. de in acht te nemen afstand en de mogelijkheid tot de periodieke inspectie ervan) en 
het andere aanwezige erfgoed, de toelaatbare bouwhoogte, het voorzien van een veilige toegang tot de 
drijvende constructie, de vereiste nautische signalisatie en reddingsmiddelen op de drijvende constructie, 
specifieke veiligheidsinrichtingen en de regels inzake het gebruik van de bodem (bijvoorbeeld wat de 
spudpalen betreft). Dit alles zal in de latere Concessiedocumenten nader worden toegelicht. 
11 De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om in de latere Concessiedocumenten een 
afwijkende regeling te voorzien. 
12 Common Procurement Vocabulary. 
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exhaustieve wijze kan worden verwezen naar (i) de vergunningsplicht inzake de 
stedenbouwkundige handelingen die met de bouw van de drijvende constructie en de daarop te 
voorziene bouwwerken en/of recreatieve terreinen (als constructie) gepaard gaan, (ii) de 
milieuvergunningsplicht inzake bepaalde van de in het Project kaderende inrichtingen en 
(milieu)handelingen en, desgevallend, (iii) de relevante uitbatingsvergunningen.  
 
De aanbestedende overheid wijst de Kandidaat-concessiehouders erop dat het Bonapartedok is 
gelegen binnen het plangebied van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Eilandje” van 
de Stad Antwerpen en, meer bepaald, binnen de zone “artikel 6: Zone voor Water (Wa)”. De 
toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften luiden als volgt: 
  

6.1 Bestemming 
Deze zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van 
waterwegeninfrastructuren en kunstwerken zowel boven als onder de waterspiegel 
(bruggen, sluizen, steigers, pontons,…), voor waterberging en -winning, transport, 
recreatie, toerisme, scheepsherstelling en wonen te water. 
 
Het gebruik van het water en de kades wordt geregeld met concessies en ligplaatsen 
zonder vrijstelling te geven van de stedenbouwkundige vergunningsplicht of 
verkavelingsvergunningsplicht. 

  
6.2 Inrichting 
Constructies in functie van uitbouw, onderhoud en beheer van de hogergenoemde 
activiteiten zijn toegelaten op basis van schriftelijk advies van de beheerder van het 
wateroppervlak. 

4 Verloop van de Plaatsingsprocedure 
4.1  Plaatsingsprocedure (vgl. art. 38 Concessiewet) 

De Plaatsingsprocedure die de aanbestedende overheid aanwendt om het Project te gunnen, 
namelijk een onderhandelingsprocedure sui generis met bekendmaking, omvat twee 
onderscheiden fasen. Het betreft meer bepaald een selectiefase (voorwerp van voorliggende 
Selectieleidraad) en een gunningsfase (op basis van een bestek dat de aanbestedende overheid 
aan de geselecteerde Kandidaten ter beschikking zal stellen). Deze twee fasen worden hieronder 
toegelicht. 

4.2 Fase 1: Selectie 

Met deze Selectieleidraad nodigt de aanbestedende overheid geïnteresseerde ondernemers uit om 
een Aanvraag tot Deelneming in te dienen.  
 
Deze Selectieleidraad heeft tot doel om, op basis van selectiecriteria die in deze Selectieleidraad 
zijn opgenomen, de Kandidaten te selecteren die mogen deelnemen aan de tweede fase – de 
gunningsfase – die het indienen van een offerte op basis van het bestek omvat. Het bestek wordt 
in deze eerste fase nog niet ter beschikking gesteld.  
 
Deze Selectieleidraad bepaalt aan welke selectiecriteria en voorwaarden de Kandidaten dienen te 
beantwoorden om geselecteerd te kunnen worden en op welke wijze een Aanvraag tot Deelneming 
kan worden ingediend. Deze Selectieleidraad bevat informatie om u in staat te stellen over de 
deelname aan de Plaatsingsprocedure te beslissen. 
 
Na een beoordeling van de ontvangen Aanvragen tot Deelneming op basis van deze 
Selectieleidraad, zal de aanbestedende overheid een selectiebeslissing nemen. De geselecteerde 
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Kandidaten zullen na afronding van de eerste fase het bestek (met uitnodiging tot het indienen van 
een offerte) ontvangen. 

4.3 Fase 2: Gunning 

De aanbestedende overheid zal de geselecteerde Kandidaten uitnodigen om, op basis van het 
bestek, een offerte in te dienen. 
 
Het bestek zal de technische specificaties en het voorwerp van het Project, die in de 
Selectieleidraad al indicatief en algemeen zijn omschreven, nader toelichten.  
 
Het bestek zal daarnaast de gunningscriteria bepalen op basis waarvan het Project zal worden 
gegund. De economisch meest voordelige offerte zal op basis van verschillende gunningscriteria 
bepaald worden. De gunningscriteria zouden bijvoorbeeld (indicatief) kunnen peilen naar: 
 

- de inhoudelijke kwaliteit van het projectvoorstel, bijvoorbeeld op vlak van de 
familievriendelijkheid, de mate van waterrecreatie- en waterbeleving, de diversiteit van de 
aangeboden activiteiten (met, naast waterrecreatie, bijvoorbeeld ook andere recreatie-, 
sport- en/of gemeenschapsactiviteiten) en de flexibiliteit van het programma in functie van 
de verschillende seizoenen en de projectdoelstelling om een consistente en langdurige 
toegang tot zwemgelegenheid te creëren; 

- de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, bijvoorbeeld gelet op het schetsontwerp, de 
ruimtelijke en architectonische kwaliteit, de impact op de leefbaarheid van de omgeving, de 
impact op de zichtassen vanuit de omgeving op het dok, het respect voor het aanwezige 
erfgoed, het duurzame karakter van de materialen en technieken, de aanpak qua 
afvalverzameling en waterzuivering, enz.; 

- de kwaliteit van het financiële voorstel, waarbij onder meer het financiële -en businessplan, 
de prijszetting/tarifering en de onderhoudsplanning (mogelijks) relevante elementen zijn; 

- de vooropgestelde timing van het project, met bijzondere aandacht voor de periode tussen 
het sluiten van de concessie en de opening voor het publiek. 

Gedurende de tweede fase zal er in beginsel onderhandeld worden over de ingediende offertes. 
Het verloop en het voorwerp van de onderhandelingen zal nader worden toegelicht in het bestek. 

4.4 Schematische voorstelling van het verloop van de 
Plaatsingsprocedure + indicatieve timing 

Hierna volgt een schematisch overzicht van de verschillende fasen van de Plaatsingsprocedure. 
 
FASE 1: SELECTIE 
 

- Bekendmaking Selectieleidraad: eind juni / begin juli 2022; 

- Uiterlijke datum voor het indienen van de Aanvragen tot Deelneming: 15 september 2022 

- Selectiebeslissing: eind oktober 2022 

 
FASE 2: GUNNING 
 

- Uitnodigen van de geselecteerden tot het indienen van een (eerste) offerte op basis van 
het bestek: begin november 2022; 

- Uiterste datum voor ontvangst van de (initiële) offertes: februari 2023 
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- (In voorkomend geval) afsluiting van de (eventuele) onderhandelingen: tweede kwartaal 
2023;  

- (In voorkomend geval) uiterste datum voor ontvangst van de definitieve offerte: tweede 
kwartaal 2023; 

- Gunningsbeslissing: tweede-derde kwartaal 2023; 
- Sluiten van de concessie (na eventueel het in acht nemen van de wachttermijn): derde 

kwartaal 2023 
-  

Deze hierboven opgenomen timing is louter indicatief en de aanbestedende overheid verbindt er 
zich niet toe. Deze timing kan worden gewijzigd, onder meer in het licht van de omstandigheden 
die zich tijdens de Plaatsingsprocedure voordoen en de mate waarin de aanbestedende overheid 
gebruik maakt van de mogelijkheid om de (eventuele) onderhandelingen in opeenvolgende fasen 
te laten verlopen. 

5 Percelen  
Het Project is niet in percelen13 onderverdeeld. 

6 Looptijd 
 
De geraamde looptijd van het Project bedraagt 20 jaar. 20 jaar is tevens de minimale looptijd van 
het Project. De geselecteerde Kandidaten zullen een langere looptijd dan 20 jaar voor kunnen 
stellen, voor zover die langere looptijd in het licht van hun resp. projectvoorstellen verantwoord is 
(gelet op de terugverdientermijn van de vooropgestelde investeringen e.d.). De maximale looptijd 
van het Project bedraagt 30 jaar.14 De Concessiedocumenten kunnen desgevallend een gepaste 
verlengingsmogelijkheid voorzien. 

7 Toepasselijke bepalingen en documenten 
7.1 Wetgeving  

De volgende wetgeving is van toepassing op het Project. In het bestek zal een uitgebreidere (niet-
limitatieve) lijst van de toepasselijke wetgeving  worden opgenomen. 
 
CONCESSIEOVEREENKOMSTEN: 
 

- Concessiewet; 

- KB Concessies; 

- Rechtsbeschermingswet. 

 
ERKENNING AANNEMERS: 

 
- De Erkenningswet en de uitvoeringsbesluiten daarvan. 

                                                      
 
13 In de zin van art. 2, 19° van de Concessiewet. 
14 De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om in de latere Concessiedocumenten een andere 
minimale en/of maximale looptijd te voorzien. 
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STEDENBOUW EN MILIEU:  
 

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en de uitvoeringsbesluiten 
daarvan; 

- Het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II). 

7.2 Concessiedocumenten 

De Concessiedocumenten zijn (voorlopig) als volgt samengesteld: 
 

- Selectieleidraad_[REFERENTIENR.], inclusief de bijlagen vermeld achteraan dit 
document. Dit Concessiedocument vormt de leidraad voor de selectiefase;  

- Bestek. Het bestek betreft de tweede fase (de gunningsfase) van de Plaatsingsprocedure. 
Het bestek zal aan de geselecteerde Kandidaten ter beschikking worden gesteld. 

 
In het bestek zal een uitgebreidere lijst van de toepasselijke Concessiedocumenten – waaronder 
de concessieovereenkomst (m.i.v. de onderliggende domeinconcessieovereenkomst) – 
opgenomen worden. 
 
De aanbestedende overheid kan bijkomende informatie en/of rechtzettingsberichten (via e-
notification) publiceren. Deze maken integraal deel van de Concessiedocumenten uit en de 
Kandidaten dienen er bij de voorbereiding van hun Aanvraag tot Deelneming rekening mee te 
houden. Indien een Kandidaat in verband met een rechtzetting een bezwaar heeft, dient hij dat per 
aangetekende post, binnen één week na ontvangst of publicatie van de rechtzetting en met 
omschrijving van de redenen, aan de aanbestedende overheid mee te delen. 

8 Uitsluitingsgronden 
8.1 Niet bevinden in een geval van uitsluiting 

De Kandidaat mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 50 tot en met 52 van de 
Concessiewet – zoals gepreciseerd in de artikelen 31 e.v. van het KB Concessies – bedoelde 
situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale 
en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden. 
 
Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de Kandidaat, mag de 
Kandidaat op eigen initiatief bewijzen dat de corrigerende maatregelen15 die hij heeft genomen 
voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. 
 
Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de Kandidaat op het Document van Voorlopig Bewijs 
(zie artikel 11 van het DVB – Verificatie van de uitsluitingsgronden en selectiecriteria). Als de 
aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken Kandidaat niet uitgesloten 
van de Plaatsingsprocedure. 
 
Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een 
Aanvraag tot Deelneming indienen, alsook op entiteiten op wier draagkracht de Kandidaat een 
beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie (zie hierna, titel 

                                                      
 
15 In de zin van artikel 53 van de Concessiewet. 
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10.1). De aanbestedende overheid onderzoekt de uitsluitingsgronden dus zowel voor de Kandidaat 
als voor alle leden van de combinatie/entiteiten op wier draagkracht beroep wordt gedaan.16 
 
De bepalingen hierna aangaande de bewijsdocumenten zijn bijgevolg zowel op de 
Kandidaat als op alle deelnemers aan een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid en/of 
alle onderaannemers op wier draagkracht beroep wordt gedaan van toepassing.  
 
De verplichte uitsluitingsgronden die verband houden met een strafrechtelijke veroordeling zijn ook 
van toepassing op personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend 
orgaan van de Kandidaat of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid 
hebben.17 

8.2 Bewijsdocumenten betreffende de uitsluitingsgronden 

De Kandidaat voegt een ingevuld Document van Voorlopig Bewijs (zie bijlage 4)) bij zijn 
Aanvraag tot Deelneming, als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is (of 
dat corrigerende maatregelen zijn genomen). Zie titel 11. voor meer informatie over het DVB.  
 
Wat de Belgische Kandidaten betreft, zal de aanbestedende overheid de achterliggende 
bewijsdocumenten (fiscaal- en RSZ attest, attest niet-faillissement,…) zelf, via elektronische weg 
(Telemarc-toepassing), controleren. 
  
Wat de bewijsdocumenten betreft die niet via elektronische weg beschikbaar zijn (met name de 
uittreksels uit het strafregister alsook de documenten betreffende buitenlandse Kandidaten), dient 
de Kandidaat deze wel zelf bij zijn Aanvraag tot Deelneming te voegen. 
 
De Kandidaat verklaart op het deelnameformulier (bijlage 1.) het volgende:  
 

- de Kandidaat stelt (enkel) personeel tewerk dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders (= Belgische sociale zekerheid); en/of  

- de Kandidaat stelt personeel tewerk uit een andere lidstaat van de Europese Unie.  
 
De Kandidaat dient tevens, afhankelijk van zijn hoedanigheid, volgende documenten toe te voegen 
aan zijn Aanvraag tot Deelneming: 
 

- de Belgische Kandidaat:  

• een uittreksel uit het strafregister op naam van de rechtspersoon van de 
Kandidaat;  

en 

• een uittreksel uit het strafregister voor alle personen die lid zijn van het bestuurs-, 
leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de Kandidaat of daarin 
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.  

De uittreksels uit het strafregister zijn maximaal 6 maanden oud op de uiterste datum voor 
de ontvangst van de Aanvragen tot Deelneming. Meer info aangaande het bekomen van 
een uittreksel strafregister vindt u op de website van de FOD Justitie; 
 

                                                      
 
16 Vgl. artikel 54 van de Concessiewet. 
17 Vgl. art. 50, § 1, derde lid Concessiewet. 

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister
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- de Belgische Kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale 
zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie:  

• de hierboven vermelde uittreksels uit het strafregister; 

 
en 

 
• een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin 

bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van 
de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van 
het land waar hij gevestigd is (of de vermelding via welke gratis toegankelijke 
elektronische toepassingen de aanbestedende overheid deze attesten zelf kan 
opzoeken); 

- de buitenlandse Kandidaat:  

• de hierboven vermelde uittreksels uit het strafregister (conform de regelgeving in 
het land waarin de buitenlandse Kandidaat gevestigd is);  

• certificaten inzake fiscale en sociale schulden;  

en 

• een certificaat inzake niet-faillissement (of de vermelding via welke gratis 
toegankelijke elektronische toepassingen de aanbestedende overheid deze 
attesten zelf kan opzoeken).  

Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet 
afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een 
verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een 
plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve 
instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het 
land waar de ondernemer gevestigd is. 

 
De voornoemde bewijsdocumenten moeten telkens worden voorgelegd zowel met 
betrekking tot de Kandidaat zelf als, in voorkomend geval, met betrekking tot alle 
deelnemers aan een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid en/of alle onderaannemers op 
wier draagkracht18 beroep wordt gedaan. 
 
De Kandidaat is verplicht om in eender welk stadium van de Plaatingsprocedure te antwoorden op 
alle vragen of alle toelichting en documenten te verstrekken die de aanbestedende overheid zou 
vragen teneinde na te gaan of de Kandidaat zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt. Het 
weigeren om de gevraagde antwoorden, toelichting of documenten te verstrekken, binnen de door 
de aanbestedende overheid vooropgestelde termijn, kan aanleiding geven tot uitsluiting van de 
Aanvraag tot Deelneming van de desbetreffende Kandidaat. 

9 Selectiecriteria 
9.1 Algemeen 

Om in aanmerking te komen voor selectie, dient de Kandidaat te voldoen aan de hierna bepaalde 
minimale vereisten op vlak van economische en financiële draagkracht en technische en 

                                                      
 
18 Zie hierna, titel 10.1. 
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beroepsbekwaamheid. De Kandidaat dient voorts aan de hierna toegelichte erkenningsvereiste te 
voldoen. 
 
De Kandidaat verklaart op het Document van Voorlopig Bewijs (DVB) of hij al dan niet voldoet 
aan de selectiecriteria en de erkenningsvereiste. 
 
Het beantwoorden aan de selectiecriteria en het zich niet in een geval van uitsluiting bevinden is 
een voortdurende vereiste. De aanbestedende overheid kan de selectie van een reeds 
geselecteerde Kandidaat herzien, in welk stadium van de Plaatsingsprocedure ook, indien zijn 
situatie in het licht van de uitsluitingsgronden en/of in het licht van de selectiecriteria, niet meer 
beantwoordt aan de voorwaarden. 

9.2 Economische en financiële draagkracht 

A. Criteria 

De aanbestedende overheid zal de economische en financiële draagkracht van de Kandidaten aan 
de hand van de hiernavolgende criteria toetsen19:  
 

- Omzet: de Kandidaat moet, in minstens 2 van de laatste 3 afgesloten boekjaren, een 
omzet (code 70 van de jaarrekening) van minimaal 750.000,00 EUR behaald hebben; 

 
- Eigen vermogen: de Kandidaat moet, in het laatste afgesloten boekjaar, een gemiddeld 

eigen vermogen (code 10/15 van de jaarrekening) van minimaal 500.000,00 EUR hebben. 
 

Indien de Kandidaat een combinatie van ondernemers is, moet minstens één van de deelnemers 
aan het vereiste minimumniveau voor beide criteria voldoen. De criteria zullen echter ook geacht 
worden vervuld te zijn, indien de Kandidaat zich beroept op de draagkracht van een andere entiteit 
(zie titel 10.1) die aan het vereiste minimumniveau voor beide criteria voldoet.   
 

B. Bewijsmiddelen 

De financiële en economische draagkracht van de Kandidaat zal worden nagegaan op basis van: 
 

- de jaarrekeningen met betrekking tot de laatste drie afgesloten boekjaren20 (geattesteerd 
door de commissaris of, bij gebreke aan een commissaris, een externe accountant). 

 
Voor de Belgische Kandidaten zal de aanbestedende overheid de jaarrekeningen neergelegd bij de 
Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) zelf, via de Telemarc-applicatie, 
raadplegen.  
 
De buitenlandse Kandidaten verwijzen in het Document van Voorlopig Bewijs naar het 
internetadres van de gratis toegankelijke nationale databank waar de aanbestedende overheid de 
jaarrekeningen zelf, rechtstreeks en via elektronische weg kan verkrijgen, of voegen er een 
afschrift van toe.  

                                                      
 
19 In de criteria wordt, voor de duidelijkheid, naar de desbetreffende codes in de jaarrekening verwezen. De 
codes waarnaar verwezen wordt, betreffen de codes die gebruikt worden in het model van  geconsolideerde 
jaarrekening versie 2020, zoals door de Nationale Bank van België ter beschikking gesteld: 
https://www.nbb.be/doc/ba/models/ent/WVV-SCA/2020_nl_conso.pdf. 
20 Indien, voor wat het laatste afgesloten boekjaar betreft, nog geen goedgekeurde jaarrekening beschikbaar 
is, dient de Kandidaat, wat dat boekjaar betreft, de meest recente interim cijfers – waarvan de commissaris 
(of, bij gebreke aan een commissaris, een externe accountant) in een geschreven verklaring de authenticiteit 
bevestigt – bij zijn Aanvraag tot Deelneming te voegen. 
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9.3 Erkenningsvereiste 

A. Vereiste 

Met het oog op de toepassing van de Erkenningswet, dient de Belgische Kandidaat (of, indien de 
kandidaat een combinatie van ondernemers betreft, minstens één deelnemer daarvan) op het 
ogenblik van de gunning, hetzij erkend te zijn als aannemer van werken, hetzij de bewijzen te 
hebben geleverd dat hij voldoet aan de voorwaarden om als aannemer van werken erkend te 
worden, met name:  
 

- voor categorie B, minstens klasse 8. 
 
De aandacht wordt erop gevestigd dat de (navolgende) Concessiedocumenten zullen bepalen dat 
de werken in elk geval zullen moeten worden uitgevoerd door een aannemer die voor de 
desbetreffende categorie aan de erkenningsreglementering voldoet.  
 
De niet-Belgische Kandidaat die niet erkend is overeenkomstig de Erkenningswet dient in het bezit 
te zijn van een gelijkwaardig certificaat (bv. op grond van een (voor)selectiesysteem in een andere 
EU-lidstaat), dan wel het bewijs te leveren dat hij aan de voorwaarden van de vereiste erkenning 
voldoet. 
 

B. Bewijsmiddelen 

Het voldoen aan de erkenningsvereiste wordt, afhankelijk van het geval, op één van de volgende 
wijzen bewezen: 

- De Kandidaat die overeenkomstig de Erkenningswet erkend is, verwijst in het door hem 
ingevuld deelnameformulier (bijlage 1) naar het internetadres van de gratis toegankelijke 
nationale databank waarop de aanbestedende overheid de betrokken certifica(a)t(en) zelf, 
rechtstreeks en via elektronische weg kan ophalen, of hij voegt er een afschrift van toe;  

- de (buitenlandse) Kandidaat die houder is van een certificaat of ingeschreven is op een 
officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie, verwijst 
in het door hem ingevuld deelnameformulier (bijlage 1) naar het internetadres van de 
gratis toegankelijke nationale databank waarop de aanbestedende overheid de betrokken 
certifica(a)t(en) of bewijzen van inschrijving zelf, rechtstreeks en via elektronische weg kan 
ophalen, of hij voegt er een afschrift van toe. Documenten die de gelijkwaardigheid tussen 
deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning aantonen, dienen bij de 
Aanvraag tot Deelneming te worden gevoegd. Onder meer de referenties op grond 
waarvan de certificering respectievelijk de inschrijving op de lijst mogelijk was, dienen te 
worden vermeld; 

- de Kandidaat die niet over de vereiste (Belgische) erkenning beschikt, levert het bewijs dat 
hij aan de erkenningsvereiste voldoet. De bewijzen zoals die worden vereist door artikel 3, 
lid 1, 2° van de Erkenningswet (zie ook het M.B. van 27 september 1991, BS 27 september 
1991) dienen bij de Aanvraag tot Deelneming te worden gevoegd.   

9.4 Technische en beroepsbekwaamheid 

A. Ervaring en know-how van de Kandidaat 

 
(i) Eisen en minimaal niveau 

De Kandidaat beschikt over minimaal21: 
                                                      
 
21 Er wordt telkens voor een referentieperiode van 10 jaar gekozen om de mededinging te bevorderen, 
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- één referentie, met betrekking tot het ontwerp (als architect) van een complexe 

infrastructuur (inpassing in een stedelijke omgeving, technische complexiteit en publieke 
toegankelijkheid) in het kader van een project met betrekking tot recreatie of 
gemeenschapsvoorziening waarbij water een belangrijke rol heeft in het ontwerp. Het 
referentieproject werd uitgevoerd in de 10 jaar voorafgaand aan de datum van de 
bekendmaking van de concessieaankondiging en de voorlopige oplevering vond plaats 
uiterlijk op datum voor indiening van de Aanvragen tot Deelneming; 

- één referentie, met betrekking tot de bouw van infrastructuur op het water, onder de vorm 
van een drijvende constructie, met een minimale oppervlakte van 500 m² waarop 
constructies zijn gebouwd. Het referentieproject werd uitgevoerd in de 10 jaar voorafgaand 
aan de datum van de bekendmaking van de concessieaankondiging en  de voorlopige 
oplevering vond plaats uiterlijk op de datum voor indiening van de Aanvragen tot 
Deelneming; 

- één referentie, met betrekking tot de exploitatie -voor een periode van minstens 2 jaar- van 
sportinfrastructuur met meerdere sportvoorzieningen waaronder minstens 1 voorziening 
met betrekking tot waterrecreatie. Het voorgestelde project werd uitgevoerd in de 10 jaar 
voorafgaand aan de datum van de bekendmaking van de concessieaankondiging. 
 

Een Kandidaat kan met éénzelfde project aan elk van bovenstaande eisen voldoen. 
 

(ii) bewijsmiddelen 

De Kandidaat vult per referentie het modelformulier dat als bijlage 3) bij deze Selectieleidraad gaat 
volledig in en voegt deze aan de zijn Aanvraag tot Deelneming toe. De Kandidaat voegt maximaal 
10 ingevulde referentieformulieren aan zijn Aanvraag tot Deelneming toe. 
 
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om (de goede uitvoering van) de 
opgegeven referenties te controleren. Hij kan dit onder meer doen door plaatsbezoeken of door 
meer informatie op te vragen, hetzij bij de Kandidaat, hetzij rechtstreeks bij de opdrachtgevers. 
 

B. Beroepsbekwaamheid van de Kandidaat 

 
(i) Eisen en minimaal niveau 

De Kandidaat dient te beantwoorden aan de volgende minimale vereisten: 
 

- Beschikken, in het projectteam, over minimaal één architect die minstens vijf jaar ervaring 
heeft; 

- Beschikken, in het projectteam, over minimaal één waterbouwkundig ingenieur22 met 
minstens drie jaar ervaring inzake waterbouwkundige projecten. 

 
Eénzelfde persoon kan aan beide eisen voldoen. 
 

(ii) Bewijsmiddelen 
De Kandidaat voegt aan zijn Aanvraag tot Deelneming de curricula vitaes (max. 3 A4-pagina’s) van 
voormelde personen toe, met opgave van:  
 

                                                                                                                                                                 
 
aangezien het ontwerp, de bouw en de exploitatie van voor huidig Project relevante infrastructuur geen 
courante opdracht of concessie betreft. 
22 Een waterbouwkundig ingenieur, zoals hier begrepen, beschikt over een masterdiploma 
ingenieurswetenschappen en legt zich toe op het ontwerp en de bouw van waterbouwkundige werken. 
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- Relevante diploma’s, getuigschriften en opleidingen (voor wat de waterbouwkundig 
ingenieur betreft, moet minstens een master- of licentiaatsdiploma in de 
ingenieurswetenschappen – of gelijkwaardig – voorgelegd worden); 

- Voor wat de architect betreft: bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten; 

- Relevante kennis, specialisaties, etc.;  

- Toelichting omtrent de relevante beroepservaring.  

9.5 Selectiebeperking (art. 37, § 1, tweede lid KB Concessies) 

Indien het aantal Kandidaten dat zich niet in één of meerdere van de in titel 8 vermelde 
uitsluitingsgronden bevindt en dat aan de in titel 9 vermelde selectiecriteria beantwoordt, hoger is 
dan vijf, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor  (zonder daartoe verplicht te zijn) 
om het aantal geselecteerde Kandidaten tot minimum vijf te beperken. 
 
De aanbestedende overheid zal, in voorkomend geval, deze selectiebeperking doorvoeren aan de 
hand van de door de Kandidaten overgelegde referenties voor het criterium “ervaring en know-how 
van de Kandidaat” (titel 9.4.A).23 De aanbestedende overheid zal de door de Kandidaat 
overgelegde referenties, op basis van de relevantie ervan voor het aantonen van ervaring met 
projecten zoals huidig Project, beoordelen. De Kandidaten zullen, met het oog op de doorselectie, 
op basis van de door de aanbestedende overheid toegekende scores voor de referenties worden 
gerangschikt. Hiertoe zal de aanbestedende overheid de scores (van 0 tot 10) voor deze 
referenties optellen, en vervolgens delen door het aantal in aanmerking komende referenties, 
hetgeen een score op 10 oplevert.24 
 
In geval van een ex aequo met een impact op de doorselectie, zal de aanbestedende overheid de 
Kandidaten met de ex aequo score tot de gunningsfase toelaten. 

10 Beroep op de draagkracht en onderaanneming 
10.1 Beroep op de draagkracht in het kader van de selectie (art. 49 

Concessiewet)  

De Kandidaat kan zich, met het oog op het voldoen aan de onder titel 9 vermelde selectiecriteria, 
beroepen op de economische en financiële draagkracht en/of de technische en 
beroepsbekwaamheid van andere entiteiten (onderaannemers, verbonden ondernemingen,…). 
 
De Kandidaat vermeldt deze andere entiteiten op het deelnameformulier (bijlage 1)) en in het 
DVB. De Kandidaat geeft daarbij aan op welk vlak hij een beroep op de draagkracht van deze 
andere entiteit(en) doet. 
  
In dat geval, zijn de volgende regels van toepassing: 
  

- De Kandidaat voegt de nodige documenten toe aan zijn Aanvraag tot Deelneming, waaruit 
de verbintenis van deze onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor het Project 
noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de Inschrijver. 

                                                      
 
23 Enkel de referenties die Kandidaten conform de gestelde vereisten in hun Aanvraag tot Deelneming 
opnemen worden in acht genomen. 
24 Op die manier krijgt een Kandidaat geen hogere score louter omdat hij een groter aantal referenties bij zijn 
Aanvraag tot Deelneming heeft gevoegd. 
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Om de verbintenis van deze onderaannemers of andere entiteiten aan te tonen, kan de 
Kandidaat gebruik maken van het modelformulier dat als bijlage 2) bij voorliggende 
Selectieleidraad gevoegd is. 

- Op deze onderaannemers of entiteiten op wier draagkracht de Kandidaat beroep doet, 
mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Indien dit wél het geval is, kan de 
aanbestedende overheid de vervanging vragen van de entiteit in kwestie. Het niet ingaan 
op een verzoek tot vervanging geeft aanleiding tot een beslissing tot niet-selectie. 

De bewijsdocumenten inzake de uitsluitingsgronden (evenals het DVB, zie titel 11) 
moeten, conform hetgeen bepaald onder titel 8, eveneens worden voorgelegd voor alle 
onderaannemers en derde entiteiten op wier draagkracht beroep wordt gedaan.  

- Indien de Kandidaat een beroep doet op draagkracht in het kader van het economische en 
financiële criteria, zijn de Kandidaat en de entiteiten of onderaannemer waarop deze zich 
beroept, hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van het Project. 

De entiteiten of onderaannemers in kwestie dienen deze hoofdelijke aansprakelijkheid 
schriftelijk te aanvaarden in de bovenvermelde verbintenis (vgl. bijlage 2). Indien de 
voormelde schriftelijke aanvaarding niet wordt gegeven, kan de Kandidaat zich dan niet op 
de draagkracht van die entiteit beroepen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan krachtens 
andere wetten ingestelde hoofdelijke aansprakelijkheidsregelingen, met name op het vlak 
van sociale, fiscale of loonschulden. 

10.2 Indienen als combinatie 

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers 
zonder rechtspersoonlijkheid  zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de 
combinatie of van andere entiteiten. 
  
Een combinatie van ondernemers dient als één geheel een Aanvraag tot Deelneming in. Zij duidt 
op het deelnameformulier (bijlage 1)) aan welke van de deelnemers de combinatie zal 
vertegenwoordigen ten aanzien van de aanbestedende overheid. Elke deelnemer aan de 
combinatie verbindt zich hoofdelijk ten aanzien van de aanbestedende overheid.25  
 
De bewijsdocumenten inzake de uitsluitingsgronden (evenals het DVB, zie titel 11) moeten 
eveneens worden toegevoegd voor elk lid van de combinatie.  

10.3 Onderaanneming zonder beroep op de draagkracht 

Het is mogelijk dat de Kandidaat – indien het Project aan hem gegund wordt – beroep zal doen op 
onderaannemers, zonder dat dit vereist is met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria.  
 
De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 
uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. De 
aanbestedende overheid is door geen enkele contractuele band met die onderaannemers 
verbonden. 
 
Het bestek zal nader ingaan op de mogelijkheid om onderaannemers (op wier draagkracht geen 
beroep wordt gedaan) in te schakelen. 

                                                      
 
25 Bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid is evenwel niet van toepassing op een architect die zou behoren tot 
een combinatie waarin eveneens een aannemer aanwezig is. 
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10.4 Waarborgen mededinging 

Elke Kandidaat kan slechts één Aanvraag tot Deelneming indienen.  
 
Dit belet echter niet dat een ondernemer die afzonderlijk een Aanvraag tot Deelneming indient in 
principe ook kan deelnemen aan een combinatie van ondernemers die eveneens een Aanvraag tot 
Deelneming indient of kan optreden als onderaannemer (met beroep op de draagkracht) voor een 
andere Kandidaat, in de mate dat voldoende vertrouwelijkheid en onderlinge onafhankelijkheid ten 
opzichte van de verschillende Kandidaten gegarandeerd kan worden. De Kandidaten kunnen in 
hun Aanvraag tot deelneming uiteenzetten hoe die vertrouwelijkheid of onderlinge 
onafhankelijkheid gegarandeerd zal worden.  
 
Eenzelfde ondernemer kan onderaannemer (zonder beroep op de draagkracht) zijn van 
verschillende Kandidaten. 
 
In de tweede fase van de Plaatsingsprocedure kunnen enkel geselecteerde Kandidaten een offerte 
indienen. Het gezamenlijk indienen van één enkele offerte door meerdere geselecteerde 
Kandidaten is verboden. 
 
Het is toegestaan dat een offerte wordt ingediend door een combinatie van ondernemers 
bestaande uit een geselecteerde en één of meer niet-geselecteerde personen. 

11 Verificatie van de uitsluitingsgronden en de 
selectiecriteria op basis van het DVB 

De Kandidaat voegt een volledig ingevuld Document van Voorlopig Bewijs (DVB) bij zijn Aanvraag 
tot Deelneming. 
 
Het DVB is een officiële verklaring waarin de Kandidaat26: 
 

- verklaart dat de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn of dat corrigerende 
maatregelen zijn genomen; 

- verklaart dat voldaan is aan de betrokken selectievoorwaarden; 

- de informatie verstrekt die de aanbestedende overheid toegang verleent tot de gratis 
beschikbare databanken om na te gaan of er uitsluitingsgronden zijn en of voldaan is aan 
de selectievoorwaarden; 

- zich ertoe verbindt de bewijsstukken te verstrekken indien geen gratis beschikbare 
databanken bestaan. 

 
De Kandidaat dient het DVB in te vullen op basis van het model dat als bijlage 4. bij deze 
Selectieleidraad gevoegd is. 
 
Wanneer de Kandidaat bestaat uit een combinatie van ondernemers, vult elk lid van de combinatie 
het deel A (uitsluitingsgronden) van het DVB in en worden deze bij de Aanvraag tot Deelneming 
gevoegd. Deel B (kwalitatieve selectie) van het DVB kan daarentegen wel gezamenlijk voor alle 
leden van de combinatie worden ingevuld en bij de Aanvraag tot Deelneming worden gevoegd. 
 

                                                      
 
26 Vgl. artikel 2, 13° KB Concessies. 
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Wanneer de Kandidaat beroep doet op de draagkracht van een derde entiteit (zie titel 10.1), vult 
deze derde eveneens een afzonderlijk deel A van het DVB in en voegt de Kandidaat (ook) dit 
document bij zijn Aanvraag tot Deelneming. 
 
Zoals ook voor de Aanvraag als Deelneming als dusdanig het geval is (zie titel 12.2), is de 
handtekening van het DVB in deze fase niet noodzakelijk. Het DVB kan niettemin reeds 
ondertekend worden door middel van het plaatsen van een elektronische handtekening op het 
indieningsrapport via e-tendering betreffende de integrale Aanvraag tot Deelneming.27  
 
Als de Kandidaat van deze mogelijkheid tot (globale) ondertekening geen gebruik maakt (en wordt 
uitgenodigd tot het indienen van een offerte), zal het DVB opnieuw bijgevoegd en (globaal) 
ondertekend moeten worden bij de indiening van de offerte.28 

12 Indienen van een Aanvraag tot Deelneming 
12.1 Uiterste datum voor ontvangst van de Aanvragen tot Deelneming 

De uiterste datum voor de ontvangst van de Aanvragen tot Deelneming wordt op het voorblad van 
voorliggende Selectieleidraad weergegeven. 
 
Dit uiterste tijdstip is bepalend voor de tijdige indiening door de Kandidaten. Elke Aanvraag tot 
Deelneming moet vóór dit tijdstip aankomen. Laattijdige aanvragen tot deelneming worden niet 
aanvaard. 

12.2 Indienen van de aanvragen tot deelneming 

A. Algemeen 

 
Uw Aanvraag tot Deelneming moet elektronisch ingediend worden via e-tendering: 
https://eten.publicprocurement.be. 
 
Indienen op papier of per e-mail is niet toegestaan.  
 
Meer informatie over het elektronisch indienen van Aanvragen tot Deelneming (en offertes) via e-
tendering vindt u in de handleidingen voor ondernemers van de dienst e-procurement:  
http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists. De checklist e-
tendering bevat een handige samenvatting.  
 
Voor alle vragen m.b.t. tot e-procurement kan u terecht bij de helpdesk e-Procurement, via e-mail: 
e.proc@publicprocurement.be of telefoon: 02 740 80 00. 
 

B. Ondertekening 

In deze fase van de procedure is het niet noodzakelijk dat de Aanvraag tot Deelneming 
(elektronisch) ondertekend wordt. 
 
Het is evenwel aangewezen om uw Aanvraag tot Deelneming nu reeds elektronisch te 
ondertekenen.  
 

                                                      
 
27 Deze globale ondertekening strekt zich niet uit tot de DVB’s ingevuld door de entiteiten op wier draagkracht 
beroep wordt gedaan.  
28 Vgl. artikel 18, § 3 KB Concessies. 

https://eten.publicprocurement.be/
http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists
http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/chl_eten_submittender_nl_20170630_100.pdf
http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/chl_eten_submittender_nl_20170630_100.pdf
mailto:helpdesk%20e-Procurement,%C2%A0
mailto:e.proc@publicprocurement.be


 
 
 
 
 
 

32 / 62 
 
 
 
 
 

De aanbestedende overheid vestigt er de aandacht op dat de offertes in de tweede fase wél 
elektronisch ondertekend moeten worden via een gekwalificeerde elektronische handtekening 
uitgaande van de bevoegde perso(o)n(en). U tekent dan het zogenaamde indieningsrapport op e-
tendering.  
 
Als voorbereiding hierop kan de Kandidaat de indiening van de Aanvraag tot Deelneming via e-
Tendering aangrijpen om te testen of deze op technisch vlak klaar is voor het plaatsen van een 
gekwalificeerde elektronische handtekening. De Kandidaat mag de Aanvraag tot Deelneming 
ondertekenen door middel van de ondertekening van het indieningsrapport op e-tendering.  
 
Zoals reeds hierboven toegelicht (titel 11), zal de Kandidaat die van deze mogelijkheid tot (globale) 
ondertekening door een bevoegd of gemachtigd persoon geen gebruik heeft gemaakt, het DVB (of 
de DVB’s) bij de indiening van zijn offerte, opnieuw moeten bijvoegen en (globaal) moeten 
ondertekenen.29 
 
Controleer tijdig of u over de nodige ICT vereisten beschikt om elektronisch te ondertekenen via e-
tendering. Bekijk de vereiste instellingen voor de e-ID handtekenservice op https://www.e-
contract.be/support  
 

C. Indienen van een offerte in de tweede fase 

 De aanbestedende overheid zal, na afronding van de selectiefase, de geselecteerde 
Kandidaten via e-notification uitnodigen om een offerte in te dienen. U dient daartoe geregistreerd 
te zijn. Let er ook op dat uw profiel een correct e-mail adres bevat.  

12.3 Bij de Aanvraag tot Deelneming te voegen documenten 

De Aanvraag tot Deelneming van elke Kandidaat bestaat uit de volgende documenten. Deze 
opsomming is niet limitatief. De Kandidaat draagt de verantwoordelijkheid voor het indienen van 
een volledige en regelmatige Aanvraag tot Deelneming. 
 
1. DEELNAMEFORMULIER. Het ingevulde deelnameformulier dat als bijlage 1) bij voorliggende 

Selectieleidraad gevoegd is; 

2. UITSLUITING. De documenten die worden vereist in het kader van de controle van de 
uitsluitingsgronden (zie titel 8): 
- Belgische Kandidaten: de vereiste uittreksels uit het strafregister; 
- Belgische Kandidaten die personeel tewerkstellen uit een andere lidstaat van de Europese 

Unie: de vereiste uittreksels uit het strafregister en een recent attest uitgereikt door de 
bevoegde buitenlandse overheid (indien de aanbestedende overheid dit niet zelf kan 
opzoeken middels een gratis toegankelijke elektronische toepassing); 

- Buitenlandse Kandidaten: alle documenten, attesten en certificaten die de aanbestedende 
overheid niet zelf kan opzoeken middels een gratis toegankelijke elektronische toepassing; 

 
3. SELECTIE. De documenten die worden vereist in het kader van de toetsing van de Aanvragen 

tot Deelneming aan de selectiecriteria (zie titel 9): 
- Buitenlandse ondernemingen: afschrift van jaarrekeningen van de laatste drie afgesloten 

boekjaren of het internetadres van de gratis toegankelijke nationale databank waar de 
aanbestedende overheid de jaarrekeningen zelf, rechtstreeks en via elektronische weg kan 
verkrijgen; 

- Bewijs van erkenning (zie titel 9.3); 
- Beschrijving van de opgevraagde referenties volgens het model in bijlage 3); 
- De onder titel 9.4 – B. vereiste curricula vitaes. 

                                                      
 
29 Vgl. artikel 18, § 3 KB Concessies. 

https://www.e-contract.be/support
https://www.e-contract.be/support
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4. VERBINTENIS DRAAGKRACHT (indien beroep wordt gedaan op de draagkracht van een 

derde entiteit). Zie het modeldocument in bijlage 2). 
5. OVERIGE. Alle andere documenten die bij de Aanvraag tot deelneming moeten worden 

gevoegd conform de Selectieleidraad. 

 
AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ELEKTRONISCHE AANVRAAG TOT DEELNEMING: 
 
Voor de opmaak van uw Aanvraag tot Deelneming in elektronisch formaat, houdt u rekening met 
volgende zaken: 
 

- U maakt uw Aanvraag tot Deelneming op in evenveel delen als hiervoor vermeld. Elk van 
de delen is een afzonderlijk pdf-document met als documentnaam de hiervoor vetgedrukte 
tekst in drukletters en de naam van uw onderneming in kleine letters. 
 
Voorbeeld:“1_DEELNAMEFORMULIER_naamKandidaat” 

   
- Alle documenten worden ingediend in leesbaar pdf-formaat (geen scans!).  

- Vooraan voegt u een globale inhoudstafel toe. 

- Voor het opladen van documenten, gelden de volgende beperkingen: 

• maximum 80MB per document; 

• maximum 350MB voor het geheel van alle documenten. 

- Maak geen linken naar externe websites30 of documenten. Alle informatie moet bij de 
Aanvraag tot Deelneming worden gevoegd. 

13 Algemene bepalingen aangaande de opdracht 
13.1 Indienen Aanvraag tot Deelneming = aanvaarding van de 

Concessiedocumenten 

Door een Aanvraag tot Deelneming in te dienen, aanvaardt de Kandidaat onvoorwaardelijk de 
inhoud van deze Selectieleidraad en de bijhorende Concessiedocumenten en de invulling van de 
Plaatsingsprocedure zoals deze in dit document beschreven is en aanvaardt hij door de bepalingen 
ervan gebonden te zijn. Indien een Kandidaat in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat ten 
laatste 10 dagen vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de Aanvragen tot Deelneming 
bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden.  
 
Bij gebreke aan tijdige melding, kan de Kandidaat geen (ontvankelijk en nuttig) verhaalmiddel meer 
laten gelden – met betrekking tot de wettigheid, onduidelijkheid of onjuistheid van de 
Opdrachtdocumenten en/of de Plaatsingsprocedure – tegen de beslissing van de aanbestedende 
overheid tot selectie van de Kandidaten of de gunning van het Project. 
 
De algemene bedrijfsvoorwaarden (of gelijkaardige verwijzingen) van de Kandidaat die in 
voorkomend geval bij de Aanvraag tot Deelneming zouden zijn gevoegd, zullen als nietig en 

                                                      
 
30 Behalve de gratis toegankelijke databank waarop de aanbestedende overheid de in het kader van de 
controle van de uitsluitingsgronden en de toetsing aan de selectiecriteria relevante documenten desgevallend 
kan raadplegen. 
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ongeschreven worden gehouden, zelfs indien de Aanvraag tot Deelneming er uitdrukkelijk naar 
verwijst. 

13.2 Taalgebruik 

De Kandidaat gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de 
aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de 
aanbestedende overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. 

13.3 Recht om niet te gunnen 

Het deelnemen aan deze Plaatsingsprocedure is voor risico van de Kandidaten.  
 
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het Project niet te gunnen. De 
Kandidaten hebben in zulk geval geen enkel recht op schadevergoeding.  
 
Noch het stopzetten noch het schorsen van de Plaatsingsprocedure kan aanleiding geven tot 
schadevergoeding, noch enig ander recht. 

13.4 GDPR 

De persoonsgegevens die in het kader van de Plaatsingsprocedure: 
 

- hetzij door een Kandidaat zelf aan de aanbestedende overheid worden meegedeeld; 

- hetzij door de aanbestedende overheid worden ingewonnen;  

zijn onderworpen aan de GDPR31. 
 
De aanbestedende overheid verwerkt deze gegevens met het oog op de beoordeling van de 
Aanvragen tot Deelneming en offertes. 
 
De Kandidaat stemt ermee in dat de aanbestedende overheid de relevante persoonsgegevens kan 
doorgeven aan een of meerdere entiteiten van de groep Stad Antwerpen32 en door hen kunnen 
gebruikt worden in het kader van de gunningsprocedures die zij uitschrijven. 
  

                                                      
 
31 Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (General Data Protection Regulation). 
32 Deze entiteiten zijn omschreven in het collegebesluit van 26 november 2010, jaarnummer 14815. 
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14 Bijlagen bij de Selectieleidraad 
Overzicht: 
 

1) Deelnameformulier; 
2) Verbintenis beroep op draagkracht; 
3) Modelformulier referenties; 
4) Document van Voorlopig Bewijs. 
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Naam: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Rechtsvorm: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ondernemingsnummer: ………………………………………………………………………………......................... 

Adresgegevens: …………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam en functie perso(o)n(en) met vertegenwoordigingsbevoegdheid : ………………………………………. 
………………………………............................................................................................................................. 

Erkenning (vgl. titel 9.3 van de 
Selectieleidraad):…………………………………………………………………... 

Bijlage 1: Formulier Aanvraag tot Deelneming 
 

 
BOUW EN UITBATING VAN EEN DRIJVENDE CONSTRUCTIE VOOR  

WATERRECREATIE OP HET BONAPARTEDOK 
 

Concessie voor werken 
 

Aanbestedende overheid: Stad Antwerpen 
 

 

I. GEGEVENS KANDIDAAT 

 
 Indien de Kandidaat een combinatie van ondernemers is: gegevens te herhalen voor elk lid van de 
combinatie 
 
Personeel: 
 
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere 
lidstaat van de Europese Unie: 
 

JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Het betreft de volgende EU-lidstaat: 
 
 

II. GEGEVENS PERSOON DIE DE KANDIDAAT TIJDENS DE PLAATSINGSPROCEDURE TEN AANZIEN 
VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID ZAL VERTEGENWOORDIGEN 
 
Deze persoon is ook de contactpersoon voor de aanbestedende overheid (“single point of contact”) 
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Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  Functie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresgegevens: ………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Rechtsvorm: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ondernemingsnummer: ………………………………………………………………………………......................... 

Adresgegevens: ……………………………………………………………………………………………………….... 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam en functie perso(o)n(en) met vertegenwoordigingsbevoegdheid : ………………………………………. 
………………………………............................................................................................................................. 

 

 

 
 De Kandidaat verklaart dat hij het opgegeven e-mailadres zal gebruiken voor elektronische communicatie en 
informatie-uitwisseling met de aanbestedende overheid, voor zover dit krachtens de Concessiedocumenten 
en/of de instructies van de aanbestedende overheid toegelaten of vereist is. Hij aanvaardt dat de elektronische 
communicatie en informatie-uitwisseling vanwege de aanbestedende overheid aan dit e-mailadres kan worden 
verzonden. 
 

 III. GEGEVENS ENTITEIT OP WIER DRAAGKRACHT BEROEP WORDT GEDAAN (INDIEN TOEPASSELIJK) 
 

 
  Indien de Kandidaat op de draagkracht van meerdere entiteiten beroep doet: gegevens te herhalen voor elk 
van deze entiteiten. 

 Voor elke entiteit op wier draagkracht de Kandidaat beroep doet als bijlage toe te voegen: (i) een behoorlijk 
ingevuld en rechtsgeldig ondertekende “verbintenis beroep op de draagkracht” (zie bijlage 2 bij de 
Selectieleidraad) en (ii) de relevante instrumenten die de handtekenbevoegdheid aantonen (geconsolideerde 
statuten, benoemingsbesluiten en/of volmacht). 

*  *  * 
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De Kandidaat, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………………………………………………… 
……………………………………………………………... [naam, functie] verzoekt hierbij aan de aanbestedende 
overheid om voor deelname aan de Plaatsingsprocedure voor het Project “Bouw en uitbating van een drijvende 
constructie voor waterrecreatie op het Bonapartedok” geselecteerd te worden; 

en: 

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Selectieleidraad voor deze Plaatsingsprocedure. Hij 
verklaart: 

- Onvoorwaardelijk met de daarin neergelegde bepalingen en procedure in te stemmen; 
 

- Alle nuttige en nodige informatie over de Plaatsingsprocedure en het Project te hebben 
ontvangen zodat hij voldoende geïnformeerd een Aanvraag tot Deelneming kan indienen. 

 
2. Verklaart dat hij begrijpt dat de niet-naleving van de in de Selectieleidraad uiteengezette 

Plaatsingsprocedure of van de op grond daarvan door de aanbestedende overheid te geven nadere 
aanwijzingen tot uitsluiting van deelneming aan de Plaatsingsprocedure kan leiden. 

 
3. Indien de Kandidaat een combinatie van ondernemers is: verklaart dat de deelnemers van zijn 

combinatie ten opzichte van de aanbestedende overheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de 
nakoming van alle verplichtingen met betrekking tot de opdracht die uit de Concessiedocumenten en 
daarop gebaseerde nadere aanwijzingen van de aanbestedende overheid voortvloeien (met dien 
verstande dat de hoofdelijke aansprakelijkheid niet van toepassing is op een architect die 
desgevallend zou behoren tot een combinatie waarin eveneens een aannemer aanwezig is). 

 
4. Verklaart naar eer en geweten dat alle informatie die hij in het kader van deze Plaatsingsprocedure aan 

de aanbestedende overheid heeft verstrekt en zal verstrekken juist is. De Kandidaat is er zich van 
bewust dat, in geval van door de aanbestedende overheid aan te tonen onjuistheden, hij van verdere 
deelname aan deze Plaatsingsprocedure kan worden uitgesloten. 

 
5. Verklaart dat hij geen overeenkomsten is aangegaan of zal aangaan die in strijd zijn met het 

mededingingsrecht, de wetgeving inzake erkenning van aannemers, de wetgeving inzake architecten 
en de regels inzake concessieovereenkomsten. 
 
 

Bij deze Aanvraag tot Deelneming zijn eveneens gevoegd: de documenten en inlichtingen die 
overeenkomstig de Selectieleidraad dienen te worden voorgelegd (zie titel 12.3 van de Selectieleidraad).  
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Bijlage 2: Verbintenis beroep op de draagkracht 

Aanbestedende overheid: Stad Antwerpen 
Voorwerp van de concessie voor werken: “Bouw en uitbating van een drijvende constructie) voor 
waterrecreatie op het Bonapartedok” (hierna, het “Project”) 
Referentienummer van het dossier: […] 
 
Onderaannemer of andere entiteit (hierna de “entiteit”), op wier draagkracht beroep wordt 
gedaan: 
Naam: 
KBO-nr.:  
Maatschappelijke zetel:  
Vertegenwoordigd door:  
 
Kandidaat die beroep doet op de draagkracht van hoger genoemde: 
Naam: 
KBO-nr.:  
Maatschappelijke zetel:  
Vertegenwoordigd door:  
 
Hoger genoemde entiteit, verklaart, in het geval dat het Project aan de Kandidaat wordt 
toegewezen, de noodzakelijke financiële en economische draagkracht ter beschikking van de 
Kandidaat voor de goede uitvoering van het Project te stellen.  
 
De entiteit verklaart zich niet te bevinden in een geval van uitsluiting zoals bedoeld in de artikelen 
50 tot en met 52 van de Concessiewet (zoals gepreciseerd in de artikelen 31 e.v. van het KB 
Concessies). 
 
De entiteit verklaart kennis te hebben genomen van de Selectieleidraad voor deze 
Plaatsingsprocedure en in te stemmen met de daarin vastgestelde procedure.  
 
De entiteit verklaart naar eer en geweten dat alle informatie die hij in het kader van deze 
Plaatsingsprocedure aan de aanbestedende overheid heeft verstrekt en zal verstrekken juist is en 
dat hij zich er van bewust is dat eventueel door de aanbestedende overheid aan te tonen 
onjuistheden ertoe aanleiding kunnen geven de Kandidaat uit te sluiten van verdere deelneming 
aan deze Plaatsingsprocedure. 
 
Gelet op het feit dat beroep wordt gedaan op de draagkracht in het kader van economische en 
financiële criteria, aanvaardt de entiteit hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de uitvoering van het 
Project. In dit verband erkent en aanvaardt de entiteit evenzeer dat de aanbestedende overheid 
zich op haar economische en financiële draagkracht zal kunnen beroepen als ware het de 
economische en financiële draagkracht van de Kandidaat zelf. 
 
Opgesteld te [plaats] op [datum]  
 
De entiteit/onderaannemer33 
[handtekening vertegenwoordiger] 
  

                                                      
 
33 Naam en hoedanigheid vermelden. Tevens dienen de relevante instrumenten ter bewijs van de 
handtekenbevoegdheid (geconsolideerde statuten, benoemingsbesluiten en/of volmacht) als bijlage 
toegevoegd te worden. 

2.A) Verbintenis tot terbeschikkingstelling van economische en financiële draagkracht 

Artikel 49 Concessiewet 
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Aanbestedende overheid: Stad Antwerpen 
Voorwerp van de concessie voor werken: “Bouw en uitbating van een drijvende constructie voor 
waterrecreatie op het Bonapartedok” (hierna, het “Project”) 
Referentienummer van het dossier: […] 
 
Onderaannemer of andere entiteit (hierna de “entiteit”), op wier draagkracht beroep wordt 
gedaan: 
Naam: 
KBO-nr.:  
Maatschappelijke zetel:  
Vertegenwoordigd door:  
 
Kandidaat die beroep doet op de draagkracht van hoger genoemde: 
Naam: 
KBO-nr.:  
Maatschappelijke zetel:  
Vertegenwoordigd door:  
 
Hoger genoemde entiteit verklaart, in het geval dat het Project wordt toegewezen aan de 
Kandidaat, de noodzakelijke technische bekwaamheid ter beschikking van de Kandidaat voor de 
goede uitvoering van het Project te stellen. In dit verband erkent en aanvaardt de entiteit dat de 
ervaring van ondergetekende als eigen ervaring van de Kandidaat aan de aanbestedende overheid 
wordt meegedeeld. 
 
De entiteit verklaart zich niet te bevinden in een geval van uitsluiting zoals bedoeld in de artikelen 
50 tot en met 52 van de Concessiewet (zoals gepreciseerd in de artikelen 31 e.v. van het KB 
Concessies). 
 
De entiteit verklaart kennis te hebben genomen van de Selectieleidraad voor deze 
Plaatsingsprocedure en in te stemmen met de daarin vastgestelde procedure.  
 
De entiteit verklaart naar eer en geweten dat alle informatie die hij in het kader van deze 
Plaatsingsprocedure aan de aanbestedende overheid heeft verstrekt en zal verstrekken juist is en 
dat hij zich er van bewust is dat eventueel door de aanbestedende overheid aan te tonen 
onjuistheden ertoe aanleiding kunnen geven de Kandidaat uit te sluiten van verdere deelneming 
aan deze Plaatsingsprocedure. 
 
Opgesteld te [plaats] op [datum]  
 
 

De entiteit/onderaannemer34 
 
 
[handtekening vertegenwoordiger]  

 
 

  

                                                      
 
34 Naam en hoedanigheid vermelden. Tevens dienen de relevante instrumenten ter bewijs van de 
handtekenbevoegdheid (geconsolideerde statuten, benoemingsbesluiten en/of volmacht) als bijlage 
toegevoegd te worden. 

2.B) Verbintenis tot terbeschikkingstelling van technische bekwaamheid 

Artikel 49 Concessiewet 
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Bijlage 3: Modelformulier te gebruiken per referentie (max. 4 blz per referentie) 
 
Omschrijving referentieproject  
(Aandachtspunt: de  referentieprojecten 
moeten aan de in titel 9.4 van de 
Selectieleidraad gestelde voorwaarden 
voldoen. Dat de opgegeven referenties 
aan de gestelde voorwaarden voldoen, 
moet, per referentie, uit de toelichting op 
het modelformulier blijken.)  
 
 

 

Gemiddelde jaarlijkse waarde   

Totale waarde  

Uitvoeringsplaats  

Uitvoeringsperiode 
(dd/mm/jjjj – dd/mm/jjjjj) 

 

Opdrachtgever   
 

 

Contactpersoon opdrachtgever met 
contactgegevens  
(Naam, adres, telefoonnummer en e-
mailadres) 

 

Onderneming die de referentie heeft 
uitgevoerd 

(Naam van de Kandidaat, van het lid van 
de combinatie van de Kandidaat of van de 
entiteit op wier draagkracht beroep wordt 
gedaan) 

 

Betrokkenheid bij de uitvoering 
(Beschrijf het aandeel van de Kandidaat, 
het lid van de combinatie van de 
Kandidaat of de entiteit op wier 
draagkracht beroep wordt gedaan (alleen 
of als deel van combinatie van 
ondernemers) in de uitvoering van het 
referentieproject en toon aan dat 
daadwerkelijk relevante ervaring werd 
opgedaan) 

 

Motivering van de relevantie van de 
referentieopdracht voor het huidige 
Project 
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BIJLAGE 4: DOCUMENT VAN VOORLOPIG BEWIJS 
 

 
BOUW EN UITBATING VAN EEN DRIJVENDE CONSTRUCTIE VOOR  

WATERRECREATIE OP HET BONAPARTEDOK 
 

Concessie voor werken 
 

Onderhandelingsprocedure sui generis met bekendmaking 
 

Aanbestedende overheid: Stad Antwerpen 
 
 
Deze bijlage is een verklaring op erewoord van de Kandidaten die als voorlopig bewijs dient voor 
hun situatie met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in de artikelen 50 tot 52 van de 
Concessiewet van 17 juni 2016 en de selectievoorwaarden bedoeld in artikel 48 van de 
Concessiewet van 17 juni 2016.  
 
Het gaat om een officiële verklaring waarin de Kandidaat bevestigt dat hij zich niet in een van de 
situaties bevindt die moeten of kunnen leiden tot de uitsluiting van een Kandidaat, in voorkomend 
geval naar de corrigerende maatregelen verwijst die hij heeft genomen, dat hij aan de 
selectievoorwaarden voldoet en de elementen vermeldt die de aanbestedende overheid toelaten 
de verklaringen te controleren. 
 
Deze bijlage ontslaat de ondernemers niet van de verplichting om, vóór de gunning van de 
concessie, op verzoek van de aanbestedende overheid, de bewijsmiddelen te verstrekken bedoeld 
in artikel 35 van het KB Concessies alsmede de bewijsmiddelen die op de kwalitatieve 
selectiecriteria (zoals omschreven in de concessieaankondiging en de Selectieleidraad) betrekking 
hebben. 
 
Deze bijlage moet worden ingevuld door elke natuurlijke of rechtspersoon of elk openbaar lichaam, 
alsook door elk lid van een combinatie van deze personen of lichamen (met inbegrip van de 
tijdelijke samenwerkingsverbanden van ondernemingen), in het kader van hun deelname, als 
Kandidaat, aan de plaatsingsprocedure van een concessie. Deze bijlage moet ook worden 
ingevuld door de derden op wier draagkracht een beroep wordt gedaan overeenkomstig artikel 49 
van de Concessiewet. In voorkomend geval geldt dit ook voor de voorgestelde onderaannemers op 
wier draagkracht geen beroep wordt gedaan voor de selectie. 
 
Voor de toepassing van deze bijlage wijst de ondernemer dus de volgende personen aan: 

- de Kandidaat; 
- elk lid van de combinatie wanneer de Kandidaat een combinatie is; 
- de derde op wiens draagkracht een beroep wordt gedaan voor de selectievoorwaarden; 
- de voorgestelde onderaannemers op wier draagkracht geen beroep wordt gedaan voor de 

selectievoorwaarden. 
 
Deze bijlage omvat de volgende delen: 

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

- Deel II. Informatie over de Kandidaat. 
- Deel III. Uitsluitingsgronden 
o Gronden betreffende strafrechtelijke veroordelingen (art. 50, § 1, van de Concessiewet 

en artikel 31 van het KB Concessies). 
o Gronden betreffende de betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen (art. 51, 

§ 1, van de Concessiewet en artikel 32 van KB Concessies). 
o Overige uitsluitingsgronden (art. 52 van de Concessiewet) 
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- Deel IV. Verklaring op erewoord betreffende de selectievoorwaarden 
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DEEL I: INFORMATIE OVER DE PLAATSINGSPROCEDURE VAN EEN CONCESSIE EN DE AANBESTEDENDE 
OVERHEID 

INFORMATIE OVER DE BEKENDMAKING 

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

 
 
Nummer ontvangen aankondiging: 

 
 
URL van het PB S: 

 
 
Verwijzing naar de relevante aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen: 

 
 
Nummer aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen: 

 
 
URL van het BDA: 

 

IDENTITEIT VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID  

Officiële naam: 

 
Land: 

 

INFORMATIE OVER DE PLAATSINGSPROCEDURE:  

Zie Selectieleidraad. 
  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Stad Antwerpen…………………………………………………………………………… 

België……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………… 

DEEL II: INFORMATIE OVER DE ONDERNEMER 

INFORMATIE OVER DE ONDERNEMER 

IDENTITEIT 

Naam of handelsnaam: 

 
Rechtsvorm (indien van toepassing): 

 
Adres van de woonplaats of van de maatschappelijke zetel (straat en nummer; postcode, stad en 
land):  
 

 
Internetadres (indien van toepassing): 

 
Elektronisch adres: 

 
Telefoonnummer: 

 
Contactpersoon of -personen: 

 
Btw-nummer (indien van toepassing): 

 
Vermeld indien er geen btw-nummer is, een ander nationaal identificatienummer, indien vereist en 
toepasselijk. 
Is de ondernemer een micro-, kleine of middelgrote onderneming?35  

 

COMBINATIE VAN ONDERNEMERS 

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

Ja/ Neen 
 
Zorg ervoor dat de andere betrokken partijen een afzonderlijke verklaring indienen. 
 
Vermeld de rol van de ondernemer binnen de combinatie (leider, verantwoordelijk voor specifieke 
taken, enz.): 

 

                                                      
 
35 Zie de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). Deze informatie is uitsluitend vereist voor 
statistische doeleinden. Micro-onderneming: onderneming met minder dan 10 werknemers en met een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 2 miljoen EUR. Kleine onderneming: onderneming met 
minder dan 50 werknemers en met een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 10 miljoen EUR; 
Middelgrote onderneming: onderneming die micro noch klein is en met minder dan 250 werknemers en met 
een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen EUR of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 43 miljoen 
EUR. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vermeld de identiteit van de andere ondernemers die gezamenlijk aan de Plaatsingsprocedure 
deelnemen: 

 

Indien van toepassing, de naam van de deelnemende combinatie: 
 

INFORMATIE OVER HET BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN 

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

 
Ja/ Neen 

 
Verstrek voor elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijke verklaring met de informatie die 
wordt gevraagd in de afdelingen A en B van dit deel en deel III. Deze verklaring moet door de 
betrokken entiteiten naar behoren worden ingevuld en ondertekend. 
 
Opgemerkt wordt dat het daarbij ook gaat om niet rechtstreeks tot de onderneming van de 
ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder die welke belast zijn met 
de kwaliteitscontrole en, in het geval van concessies voor werken, de technici of technische 
organen die de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werkzaamheden uit te voeren. 

DEEL III: UITSLUITINGSGRONDEN 

GRONDEN BETREFFENDE STRAFRECHTELIJKE VEROORDELINGEN 

Artikel 50 van de Concessiewet, zoals uitgevoerd bij artikel 31 van het KB Concessies, bepaalt de 
volgende uitvoeringsgronden: 

DEELNAME AAN EEN CRIMINELE ORGANISATIE; 

Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend 
orgaan of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij 
onherroepelijk vonnis voor deelname aan een criminele organisatie, welk vonnis niet later dan vijf 
jaar geleden is gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van 
toepassing is? 
 
Deelname aan een criminele organisatie is gedefinieerd in artikel 324bis van het Strafwetboek en 
in artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit. 
 
Uw antwoord: 
 

Ja/ Neen 
Datum van de veroordeling: 

 
Reden: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Identiteit van de veroordeelde persoon: 

 
Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

 
 
Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de Concessiewet van 17 
juni 2016 om uw betrouwbaarheid aan te tonen? 
 

Ja/ Neen 
 
Beschrijf deze maatregelen: 

 

Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 
 

Ja/ Neen 
 

URL: 

 
Code: 

 
Afgevende entiteit: 

 

OMKOPING; 

Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend 
orgaan of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij 
onherroepelijk vonnis voor omkoping, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is gewezen of dat 
expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? 
 
Omkoping is gedefinieerd in artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij 

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

 Ja/ Neen  
 
Datum van de veroordeling: 

 
Reden: 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Identiteit van de veroordeelde persoon: 

 
Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 
 

 
Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de Concessiewet van 17 
juni 2016 om uw betrouwbaarheid aan te tonen? 
 

Ja/ Neen 
 
Is de in dit punt opgenomen informatie elektronisch beschikbaar? 
 

Ja/ Neen 
 
Beschrijf deze maatregelen: 

 
URL: 

 
Code: 

 
Afgevende entiteit: 

 

FRAUDE; 

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

 
 

Fraude is gedefinieerd in artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 316 van 27.11.1995, blz. 48). 

 
Uw antwoord: 

Ja/ Neen 
 

Datum van de veroordeling: 

 
Reden: 

 
Identiteit van de veroordeelde persoon: 

 
Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Ja/ Neen 
 

Beschrijf deze maatregelen: 

 
Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 
 

Ja/ Neen 
 

URL: 

 
Code: 

 
Afgevende entiteit: 

 

TERRORISTISCHE MISDRIJVEN, STRAFBARE FEITEN IN VERBAND MET TERRORISTISCHE ACTIVITEITEN OF UITLOKKING VAN, 
MEDEPLICHTIGHEID AAN OF POGING TOT VAN EEN DERGELIJK MISDRIJF OF STRAFBAAR FEIT; 

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

 
 

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

Ja/ Neen 
 
Datum van de veroordeling: 

 
Reden: 

 
Identiteit van de veroordeelde persoon: 

 
Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

 
 
Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de Concessiewet van 17 
juni 2016 om uw betrouwbaarheid aan te tonen? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Ja/ Neen 
 

Beschrijf deze maatregelen: 

 
 
Is de in dit punt opgenomen informatie elektronisch beschikbaar? 
 

Ja/ Neen 
 

URL: 

 
Code: 

 
Afgevende entiteit: 

 

WITWASSEN VAN GELD OF FINANCIERING VAN TERRORISME; 

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

 

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

Ja/ Neen 
 

Datum van de veroordeling: 

 
Reden: 

 
Identiteit van de veroordeelde persoon: 

 
Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

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

Ja/ Neen 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Beschrijf deze maatregelen: 

 
Is de in dit punt opgenomen informatie elektronisch beschikbaar? 
 

Ja/ Neen 
 
URL: 

 
Code: 

 
Afgevende entiteit: 

 

KINDERARBEID EN ANDERE VORMEN VAN MENSENHANDEL; 

Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend 
orgaan of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij 
onherroepelijk vonnis voor kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, welk vonnis niet 

later dan vijf jaar geleden is gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds 
van toepassing is, 

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

Ja/ Neen 
 

Datum van de veroordeling: 

 
Reden: 

 
Identiteit van de veroordeelde persoon: 

 
Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

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

Ja/ Neen 
 
Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 
 

Ja/ Neen 
 
URL: 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Code: 

 
Afgevende entiteit: 

 

HET TEWERKSTELLEN VAN ILLEGAAL VERBLIJVENDE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN 

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

Ja/ Neen 
 
Datum van de vaststelling: 

 

 
Reden: 

 
Identiteit van de veroordeelde persoon: 

 
Indien van toepassing, einddatum van de inbreuk: 

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

Ja/ Neen 
 
Beschrijf deze maatregelen: 

Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 
 

Ja/ Neen 
 
URL: 

 
Code: 

 
Afgevende entiteit: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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GRONDEN BETREFFENDE DE BETALING VAN BELASTINGEN OF SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGE 

BETALING VAN BELASTINGEN 

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

 

Voor in België gevestigde ondernemers worden, volgens de Concessiewet van 17 juni 2016 en het 
Koninklijk Besluit van 25 juni 2017, de belastingen ten aanzien van de FOD Financiën in 
aanmerking genomen. 
Wordt beschouwd als zijnde in orde met de betaling van zijn belastingen, de ondernemer die:  

1° een belastingschuld heeft die niet hoger is dan 3000 euro; of 
2° kan aantonen dat hij op een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf een of 
meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover 
derden zijn. Deze schuldvorderingen moeten ten minste gelijk zijn aan zijn fiscale schuld, 
verminderd met 3000 euro. 

 
Uw antwoord? 
 

Ja/ Neen  
 
Betrokken land of lidstaat: 

 
 

Om welk bedrag gaat het? 

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

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

Ja/ Neen 
 
Vermeld de datum van het vonnis of van de beslissing: 

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

Ja/ Neen  
 
Vermeld: 

 
 
Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Ja/ Neen 
 
URL: 

 
Code: 

 
Afgevende entiteit: 

 

BETALING VAN SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN 

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

 
 
Voor ondernemers die personeel te werkstellen dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der 
arbeiders worden, volgens de Concessiewet van 17 juni 2016 en het Koninklijk Besluit van 25 juni 
2017, de verplichtingen tot betaling van sociale bijdragen ten aanzien van de RSZ in aanmerking 
genomen. 
 
Wordt beschouwd als zijnde in orde met de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, de 
ondernemer die: 

1° een schuld aan bijdragen heeft die niet hoger is dan 3000 euro; of 
2° kan aantonen dat hij op een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf een of 
meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover 
derden zijn. Deze schuldvorderingen moeten ten minste gelijk zijn aan zijn schuld aan 
sociale bijdragen, verminderd met 3000 euro. 

 
Uw antwoord? 
 

Ja/ Neen  
 
Betrokken land of lidstaat: 

 
Om welk bedrag gaat het? 

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

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

Ja/ Neen 
 
Vermeld de datum van het vonnis of van de beslissing: 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Ja/ Neen 
 

Vermeld: 

 
 
Is de in dit punt bedoelde informatie elektroniche beschikbaar? 
 

Ja/ Neen 
 
URL: 

 
Code: 

 
Afgevende entiteit: 

 

OVERIGE REDENEN 

NIET-NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN OP HET GEBIED VAN HET MILIEU-, SOCIAAL EN ARBEIDSRECHT 

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

 
De verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het recht 
van de Europese Unie, het nationaal recht, de collectieve arbeidsovereenkomsten of de bepalingen 
van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht vermeld in bijlage IV van de Concessiewet van 
17 juni 2016 of in bijlage X van Richtlijn 2014/24/EU. 
 
Uw antwoord? 
 

Ja/ Neen  
 
Vermeld: 

 
 
Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de Concessiewet om uw 
betrouwbaarheid aan te tonen? 
 
Uw antwoord? 
 

Ja/ Neen 
 
Beschrijf deze maatregelen: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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GEVALLEN VAN INSOLVENTIE 

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

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

Ja/ Neen  
 
Vermeld: 

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

Ja/ Neen 

ERNSTIGE BEROEPSFOUT 

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

Ja/ Neen  
 

Vermeld: 
 
 

Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de Concessiewet van 17 
juni 2016 om uw betrouwbaarheid aan te tonen? 
 
Uw antwoord? 
 

Ja/ Neen 
 

Vermeld: 
 

OVEREENKOMSTEN MET ANDERE ONDERNEMERS TENEINDE DE MEDEDINGING TE VERTEKENEN 

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

Ja/ Neen  
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Vermeld: 
 

 
Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de Concessiewet van 17 
juni 2016 om uw betrouwbaarheid aan te tonen? 
 

Ja/ Neen 

BELANGENCONFLICT ALS GEVOLG VAN ZIJN DEELNAME AAN DE PLAATSINGSPROCEDURE VAN EEN CONCESSIE 

Heeft de ondernemer weet van een huidig belangenconflict of van een belangenconflict dat de 
afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden? 
 
 
Het begrip belangenconflict beoogt iedere situatie waarin een bij de plaatsing of de uitvoering 
betrokken ambtenaar, openbare gezagsdrager of andere persoon die op welke wijze ook aan de 
aanbestedende overheid verbonden is, alsook elke persoon die bij de plaatsing of op het resultaat 
ervan invloed kan hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks financiële, economische of andere 
persoonlijke belangen heeft die geacht kunnen worden hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij 
de plaatsing of de uitvoering van de concessie in het gedrang te brengen. 
 
Een belangenconflict wordt alleszins vermoed te bestaan: 

1° zodra de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of elke persoon die bij de plaatsing of 
op het resultaat ervan invloed kan hebben, bloed- of aanverwant is in de rechte lijn tot de 
derde graad en in de zijlijn tot de vierde graad van een van de inschrijvers of van iedere 
andere natuurlijke persoon die voor rekening van een van hen een vertegenwoordigings-, 
beslissings- of controlebevoegdheid uitoefent, dan wel wettelijk samenwoont met een van 
deze personen; 
2° indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of elke persoon die bij de plaatsing of 
op het resultaat ervan invloed kan hebben, zelf of via een tussenpersoon, eigenaar, mede-
eigenaar of werkend vennoot van een van de kandiderende of inschrijvende 
ondernemingen is dan wel in rechte of in feite, zelf of desgevallend via een tussenpersoon, 
een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid uitoefent. 

 
Uw antwoord? 
 

Ja/ Neen  
 
Vermeld: 
 

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

RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE BETROKKENHEID BIJ DE VOORBEREIDING VAN DEZE 

PLAATSINGSPROCEDURE VAN EEN CONCESSIE 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Ja/ Neen 

AANZIENLIJKE OF VOORTDURENDE TEKORTKOMINGEN UIT HOOFDE VAN DE ONDERNEMER 

Heeft de ondernemer, de afgelopen drie jaar, blijk gegeven van aanzienlijke of voortdurende 
tekortkomingen bij de uitvoering van een essentiële verplichting tijdens een eerdere concessie of 
een eerdere overeenkomst met een aanbestedende overheid, en heeft dit geleid tot de stopzetting 
van de concessie, schadevergoedingen, ambtshalve maatregelen of andere vergelijkbare 
sancties? 
 
Uw antwoord? 
 

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

Ja/ Neen 

ONRECHTMATIGE BEÏNVLOEDING EN VERGELIJKBARE SITUATIES 

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

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

Ja/ Neen 

VALSE VERKLARINGEN 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 hij heeft deze informatie achtergehouden; 
 hij was niet in staat de vereiste bewijsstukken over te leggen? 

 
Uw antwoord? 
 

Ja/ Neen  
 
Vermeld: 
 
 
Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de Concessiewet van 17 
juni 2016 om uw betrouwbaarheid aan te tonen? 
 

Ja/ Neen 

DEEL IV: VERKLARING OP EREWOORD BETREFFENDE DE SELECTIEVOORWAARDEN EN DE ERKENNINGSVEREISTE 

INSTRUCTIES 

Deze bijlage is een verklaring op erewoord van de Kandidaten met betrekking tot de 
selectievoorwaarden en de erkenningsvereiste. 
 
Het gaat om een officiële verklaring waarin de Kandidaat bevestigt dat hij aan de 
selectievoorwaarden en de erkenningsvereiste voldoet die de aanbestedende overheid in de 
Selectieleidraad heeft bepaald en alle informatie verstrekt die de aanbestedende overheid toelaat 
deze verklaringen te controleren (al dan niet via gratis beschikbare databanken). 
 
Deze bijlage ontslaat de Kandidaat niet van de verplichting om de onder titel 9 van de 
Selectieleidraad vermelde bewijsmiddelen bij zijn Aanvraag tot Deelneming te voegen.  
 
Deze bijlage moet worden ingevuld en ondertekend door de Kandidaat. 

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE DRAAGKRACHT DRAAGKRACHT 

Economische en financiële draagkracht Antwoord Kandidaat: 

Omzet: de Kandidaat moet, in minstens 2 van de 
laatste 3 afgesloten boekjaren, een omzet (code 70 
van de jaarrekening) van minimaal 750.000,00 EUR 
behaald hebben; 

 

Eigen vermogen: de Kandidaat moet, in het laatste 
afgesloten boekjaar, een gemiddeld eigen vermogen 
(code 10/15 van de jaarrekening) van minimaal 
500.000,00 EUR hebben. 

 

 
Indien de onderneming (eventueel mits beroep te doen op de draagkracht van een derde) aan 
deze selectievoorwaarde voldoet: zijn de onderliggende bewijsstukken elektronisch beschikbaar? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Ja/ Neen 

 
Zo ja:  

URL: 

 
Code: 

 
Afgevende entiteit 

 
 
Zo neen: de Kandidaat dient de nodige documenten zelf bij zijn Aanvraag tot Deelneming te 
voegen. 

ERKENNINGSVEREISTE 

Erkenningsvereiste Antwoord Kandidaat: 

Categorie B – minstens klasse 8   

 
Indien de onderneming (eventueel mits beroep te doen op de draagkracht van een derde) aan 
deze erkenningsvereiste voldoet: zijn de onderliggende bewijsstukken elektronisch beschikbaar? 
 

Ja/ Neen 
 
Zo ja:  

URL: 

 
Code: 

 
Afgevende entiteit 

 
 
Zo neen: de Kandidaat dient de nodige documenten zelf bij zijn Aanvraag tot Deelneming te 
voegen. 

TECHNISCHE EN BEROEPSBEKWAAMHEID 

Ervaring en know-how van de Kandidaat Antwoord Kandidaat: 

Minimaal één referentie “ontwerp” (zie titel 9.4.A,(i), 
eerste streepje Selectieleidraad) 

 

……………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………
 

……………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………
 

……………………………………………………………………………………………………………
… 
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Minimaal één referentie “bouw” (zie titel 9.4.A,(i), 
tweede streepje Selectieleidraad) 

 

Minimaal één referentie “exploitatie” (zie titel 9.4.A,(i), 
derde streepje Selectieleidraad) 

 

 
Beroepsbekwaamheid Kandidaat Antwoord Kandidaat: 

Beschikken, in het projectteam, over minimaal één 
architect die minstens vijf jaar ervaring heeft 

 

Beschikken, in het projectteam, over minimaal één 
waterbouwkundig ingenieur met minstens drie jaar 
ervaring inzake waterbouwkundige projecten 

 

Indien de onderneming (eventueel mits beroep te doen op de draagkracht van een derde) aan 
deze voorwaarden voldoet: zijn de onderliggende bewijsstukken elektronisch beschikbaar? 
 

Ja/ Neen 
 
Zo ja:  

URL: 

 
Code: 

 
Afgevende entiteit 

 
 
Zo neen: de Kandidaat dient de nodige documenten zelf bij zijn Aanvraag tot Deelneming te 
voegen. 
  

……………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………
 

……………………………………………………………………………………………………………
… 
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Ondergetekenden verklaren op erewoord dat de door hen verstrekte informatie accuraat en 
correct is dat zij zich volledig bewust zijn van de gevolgen van het afleggen van een valse 
verklaring. 
 
Ondergetekenden verklaren formeel desgevraagd en onverwijld de (bijkomende) certificaten 
en andere bewijsstukken, als bedoeld in de regelgeving of in de Concessiedocumenten, te 
kunnen overleggen. 
 
Ondergetekenden stemmen er formeel mee in dat de aanbestedende overheid toegang krijgt 
tot stukken tot staving van de informatie die in deze verklaring is verstrekt. 
 
Datum: 

 
Plaats: 

 
Naam/namen 

 
Functie/functies 

 
 

Handtekening 
 
 
 
 
 
 
Zoals toegelicht in titel 11 van de Selectieleidraad, is het handtekenen van het DVB, 
naar analogie met wat voor de Aanvraag als Deelneming als dusdanig het geval is, in 
deze fase (nl. de selectiefase) niet noodzakelijk. Het DVB kan niettemin reeds 
ondertekend worden door middel van het plaatsen van een elektronische handtekening 
op het indieningsrapport via e-tendering betreffende de integrale Aanvraag tot 
Deelneming. 
 
Als de Kandidaat van deze mogelijkheid tot (globale) ondertekening geen gebruik 
maakt (en wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte), zal het DVB opnieuw 
bijgevoegd en (globaal) ondertekend moeten worden bij de indiening van de offerte. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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