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1 Inleiding 

1.1 Leeswijzer 

 
Deze Selectieleidraad geeft toelichting bij de selectiefase van de “PPS voor de realisatie van een 

nieuw dienstverleningscentrum met parkaanleg en de ontwikkeling van twee sites” (hierna "de 

Opdracht"), zoals aangekondigd in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van 

de Europese Unie (de “Aankondiging”).  

 

Met deze Selectieleidraad nodigt de Aanbestedende Overheid geïnteresseerde partijen uit om 

een Aanvraag tot Deelneming voor de Opdracht in te dienen. Deze Selectieleidraad strekt er 

enkel toe geschikte Kandidaten te selecteren die in de volgende fase van de gunningsprocedure 

uitgenodigd zullen worden om een Offerte in te dienen op grond van het Bestek dat enkel zal 

worden overgemaakt aan de Geselecteerde Kandidaten. Deze Selectieleidraad beschrijft der-

halve de eerste fase van de gunningsprocedure, namelijk de selectiefase.  

 

In de tweede fase van de gunningsprocedure zullen de door de Aanbestedende Overheid Gese-

lecteerde Kandidaten worden verzocht een concrete Offerte voor de uitvoering van de Opdracht  

in te dienen.  

 

De Selectieleidraad is enkel uitgegeven om de geïnteresseerde Kandidaten de kans te geven 

een Aanvraag tot Deelneming in te dienen, zonder enige volledigheid na te streven.  

 

De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om in de loop van de procedure af te 

wijken van de bepalingen van onderhavige Selectieleidraad, zonder evenwel afbreuk te doen aan 

de transparantie, de objectiviteit en de gelijke behandeling. De Aanbestedende Overheid zal dit 

enkel doen in de mate dat dit niet leidt tot enige concurrentievervalsing of discriminatie van de 

Kandidaten. Daartoe zullen de Kandidaten uitdrukkelijk gewezen worden op gebeurlijke afwijkin-

gen, aanpassingen of aanvullingen. 
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1.2 Vragen en opmerkingen betreffende de Selectieleidraad 

 

 
De Selectieleidraad met alle bijhorende bijlagen is met zorg samengesteld.  

 

Indien de Selectieleidraad volgens een geïnteresseerde partij desondanks onduidelijkheden, on-

juistheden, onwettigheden, fouten en/of leemten zou bevatten, is deze partij verplicht om dit per 

e-mail met ontvangstbevestiging mee te delen aan de Aanbestedende Overheid in een e-mail 

getiteld ‘verzoek tot toelichting bij de selectieleidraad PPS gemeente Beerse’. 

 

Het verzoek tot toelichting dient gericht te worden aan de contactpersoon van de Aanbestedende 

Overheid (deze persoon wordt vermeld in artikel 3.8), en dient bij deze contactpersoon toe te 

komen uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de uiterste datum van het indienen van de Aanvragen tot 

Deelneming. Een Verzoek tot Toelichting dat ontvangen wordt na deze datum is steeds onont-

vankelijk en zal dus niet meer beantwoord worden. 

 

Enkel vragen of opmerkingen die tot verdere verduidelijking van de bepalingen van de Selectielei-

draad aanleiding kunnen geven, zullen door de Aanbestedende Overheid worden beantwoord. 

Vragen of opmerkingen die verder gaan dan een algemene inhoudelijke verduidelijking en die 

onderhandelingen zouden impliceren aangaande de selectievoorwaarden van de Opdracht of op 

een andere wijze de gelijkheid der geïnteresseerde partijen probeert te ondermijnen, zullen niet 

worden beantwoord door de Aanbestedende Overheid. De Aanbestedende Overheid beschikt 

dienaangaande over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid.  

 

De Aanbestedende Overheid zal het verzoek tot toelichting onderzoeken en het antwoord samen 

met de vragen of opmerkingen (die letterlijk worden hernomen, zij het op geanonimiseerde wijze) 

op schrift stellen in een ‘nota van toelichting’ die vervolgens aan alle geïnteresseerde partijen die 

de Selectieleidraad hebben opgevraagd wordt overgemaakt, en dit uiterlijk op de 8ste dag voor-

afgaand aan de uiterste datum voor de indiening van de Aanvragen tot Deelneming. De nota van 

toelichting maakt integraal deel uit van de Selectieleidraad. Het verdient dus in elk geval aanbe-

veling om van deze mogelijkheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen ge-

bruik te maken. 

 

Het niet ontvangen van een verzoek tot toelichting binnen de hiervoor vooropgestelde termijn 

wordt aanzien als de uitdrukkelijke bevestiging vanwege iedere Kandidaat dat de Selectieleidraad 

geen enkele onduidelijkheid, onjuistheid, onwettigheid, fout of leemte bevat. 

 

Na de indiening van de Aanvraag tot Deelneming opgemerkte onduidelijkheden, onjuistheden, 

onwettigheden, fouten of leemten, die niet eerder tijdig werden kenbaar gemaakt in het bedoelde 

verzoek tot toelichting, blijven in ieder geval buiten beschouwing bij de beoordeling van de Aan-

vragen tot Deelneming.  



Inleiding 

 

6 

 

 

De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om een informatievergadering te orga-

niseren voor het beantwoorden van de door de geïnteresseerde partijen gestelde vragen. De 

geïnteresseerde partijen die de Selectieleidraad hebben opgevraagd zullen hiervan tijdig op de 

hoogte worden gesteld.  

 

 
1.3 Interpretatieregels 

 
De Aankondiging, de Selectieleidraad en bijlagen zijn samen te lezen en wederzijds verhelde-

rend. 

 

Wanneer van een document zowel een digitale, als een analoge (i.e. papieren) versie bestaat, 

zal in geval van tegenstrijdigheid tussen beide versies de analoge (i.e. papieren) versie primeren.  

 

Tenzij uit de context anders blijkt, gelden in deze Selectieleidraad volgende principes: 

 

 Verwijzingen naar bepalingen van wet- en regelgeving dienen te worden uitgelegd als ver-

wijzingen naar de meest recente versie van deze bepalingen, zoals die van tijd tot tijd 

worden gewijzigd, aangepast, opnieuw vastgesteld of vervangen; 

 

 Verwijzingen naar documenten dienen te worden uitgelegd als verwijzingen naar de meest 

recente versie van deze documenten zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, 

aangevuld, geherformuleerd of vernieuwd; 

 

 Verwijzingen naar artikelen en bijlagen zijn verwijzingen naar artikelen en bijlagen van het 

document waarin de verwijzing voorkomt (zoals eventueel nadien gewijzigd of aangevuld);  

 

 Verwijzingen naar een document verwijzen ook naar de daarbij horende bijlagen; 

 

 Alle verwijzingen naar personen, rechtspersonen of overheidsorganen worden geacht 

eveneens te verwijzen naar eventuele rechtsopvolgers van deze entiteiten.  

 

Onder geen beding mag een restrictieve interpretatie van de verplichtingen van de Kandidaat of 

Inschrijver prevaleren. 

 

  



Inleiding 

 

7 

 

1.4 Vertrouwelijkheid 

 
De informatie die deze Selectieleidraad bevat, is eigendom van de Aanbestedende Overheid en 

moet daarom als strikt vertrouwelijk worden behandeld. Deze Selectieleidraad is enkel uitgege-

ven om de geïnteresseerde partijen uit te nodigen om een Aanvraag tot Deelneming voor de 

Opdracht in te dienen. Kopiëren of dupliceren van (stukken uit) de Selectieleidraad kan alleen 

mits eveneens uitdrukkelijke toestemming van de Aanbestedende Overheid. 

 

Alle documenten, ongeacht in welke vorm, die ter beschikking worden gesteld door de Aanbeste-

dende Overheid aan de geïnteresseerde partij / Kandidaat / Inschrijver, blijven op elk ogenblik 

vertrouwelijk en mogen niet worden verspreid zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 

toelating van de Aanbestedende Overheid. De gegevens die de Aanbestedende Overheid ten 

gevolge van deze gunningsprocedure ter beschikking stelt, mogen alleen worden gebruikt voor 

het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

 

De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om de Kandidaten / Inschrijvers in het 

kader van de gunningsprocedure een geheimhoudingsverklaring of een gedragsreglement te la-

ten ondertekenen. 

 

Kandidaten mogen de informatie vervat in deze Selectieleidraad wel verstrekken aan werkne-

mers, onderaannemers of adviseurs van de Kandidaten die bij de gunningsprocedure zijn betrok-

ken, onder oplegging van dit vertrouwelijkheidbeding, en dit n.a.v. het opstellen van een Aanvraag 

tot Deelneming of een Offerte.  

 

De verplichtingen onder deze bepaling gelden niet indien de informatie reeds ter beschikking is 

van het brede publiek (op een andere wijze dan door inbreuk op deze bepaling). De verplichtingen 

gelden evenmin indien uit de Selectieleidraad dan wel uit andere mededelingen van de Opdracht-

gever uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Indien de Kandidaat verplicht is de informatie bekend te 

maken, bijvoorbeeld op basis van een wettelijke verplichting of in het kader van een gerechtelijke 

procedure, moet de Kandidaat (1) de Opdrachtgever hierover informeren en (2) is de Kandidaat 

verplicht de bekendmaking zoveel als mogelijk te beperken. 

 

1.5 Verklaringen Kandidaten 

 
Door de indiening van een Aanvraag tot Deelneming, erkent de Kandidaat: 

- dat hij instemt met de bepalingen van deze Selectieleidraad; 

- dat hij alle nuttige en nodige informatie heeft ontvangen over de Opdracht zodat hij vol-

doende geïnformeerd een Aanvraag tot Deelneming kan indienen; 

- dat hij geen afspraken heeft gemaakt die de mededingingsvoorwaarden vertekenen of 

zich niet door afspraken op grond van vooraanbesteding heeft verbonden en dat hij geen 

deel heeft gehad in enig akkoord, vergadering of samenspanning met schending van 

artikel 9 van de Wet Overheidsopdrachten en artikel 23 van het KB Plaatsing. 
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1.6 Kostenvergoeding 

 
De kosten in verband met de opmaak van de Aanvraag tot Deelneming worden door de Aanbe-

stedende Overheid op geen enkele wijze vergoed.  

 

De Inschrijvers die de opdracht niet gegund krijgen, zullen na sluiting van de Opdracht een ver-

goeding krijgen ter waarde van € 40.000 (incl. BTW), voor de opmaak van hun Offerte. Teneinde 

aanspraak te kunnen maken op deze rekenvergoeding, dient de Eindofferte als volledig, regel-

matig en in overeenstemming met de minimale eisen, zoals bepaald in het Bestek, te zijn beoor-

deeld. Verdere details zullen worden opgenomen in het Bestek. 

 

Deze rekenvergoeding zal uitbetaald worden:  

  

1. In geval van een beslissing om geen gevolg te geven aan deze gunningsprocedure: binnen 

de 90 kalenderdagen na deze beslissing;  

2. In geval van een gunningsbeslissing: binnen de 90 kalenderdagen na deze beslissing.  

  

Indien er (door om het even wie) een gerechtelijke procedure houdende vordering tot schorsing  

(bij uiterst dringende noodzakelijkheid) van één van de voormelde beslissingen wordt ingesteld, 

zal er slechts tot betaling van voormelde bedragen kunnen worden overgegaan vanaf het ogen-

blik dat de uitvoerbaarheid van de bestreden beslissing bevestigd wordt door afwijzing van het 

schorsingsverzoek. De Aanbestedende Overheid beschikt vanaf dat ogenblik over een periode 

van 90 kalenderdagen om tot betaling over te gaan. Bovendien zal er – in geval van betwisting 

van de beslissing tot niet-selectie – nooit voorafgaand aan de beslissing om geen gevolg te geven 

aan de onderhandelingen, dan wel de gunningsbeslissing, tot betaling kunnen worden overge-

gaan.  



Definities 

 

9 

 

2 Definities 

 

Aanbestedende Overheid De gemeente Beerse. De partij die de selectie- en 

gunningsprocedure organiseert en, voor wat de uit-

voering van de Opdracht betreft, als Opdrachtgever 

zal optreden. De Aanbestedende Overheid behoudt 

zich het recht voor om de Opdracht, inclusief de gun-

ningsprocedure, geheel/gedeeltelijk aan een derde 

partij over te dragen. De betrokken partijen zullen 

hiervan tijdig worden ingelicht. 

Aangeduide Onderaannemer Een onderaannemer die verplicht in de Aanvraag tot 

Deelneming moet worden aangeduid, en die zich 

voor de uitvoering van de Opdracht exclusief aan een 

Kandidaat verbindt en die ook daadwerkelijk zal wor-

den belast met (een gedeelte van) de uitvoering van 

de Opdracht, doch die geen lid is van de Kandi-

daat/Inschrijver. 

Aankondiging De aankondiging van de Opdracht zoals gepubli-

ceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en 

gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen. 

Aanvangsbevel Schriftelijk bevel van de Opdrachtgever om de Bouw-

werkzaamheden aan te vatten. 

Aanvangsdatum De datum waarop de Bouwwerkzaamheden dienen 

te worden aangevat conform het Aanvangsbevel. 

Aanvraag tot Deelneming De kandidatuurstelling om de Opdracht uit te voeren, 

die een Kandidaat indient naar aanleiding van deze 

Selectieleidraad. 

Basisteam De partijen die minimaal deel dienen uit te maken van 

de Kandidaat, dan wel als deelgenoot, dan wel als 

onderaannemer van de Kandidaat, zoals omschre-

ven in artikel 4.1.1 van de Selectieleidraad.  

BAFO (Best and Final Offer) De laatste en beste Offerte die de Inschrijvers kun-

nen indienen na reeds eerder een Eerste Offerte op 

basis van het Bestek te hebben ingediend en nadat 

zij, in voorkomend geval, tot het indienen van een 

BAFO werden uitgenodigd. 

Beschikbaar(-heid) De vaststelling dat (een deel van) de Infrastructuur 

geschikt is voor haar gebruik zoals gedefinieerd in de 

Outputspecificaties. 
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Beschikbaarheidscertificaat Het door de Opdrachtgever opgestelde certificaat dat 

aangeeft dat de Infrastructuur geschikt is voor ge-

bruik overeenkomstig de bepalingen van het Bestek 

en dat de bouwfase afsluit. 

Beschikbaarheidsdatum Datum waarop de Opdrachtgever het Beschikbaar-

heidscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeeft 

Beschikbaarheidsfase De fase tussen de Beschikbaarheidsdatum en de 

Einddatum. De duur van deze fase wordt voorlopig 

bepaald op twintig (20) jaar. De Aanbestedende 

Overheid behoudt zich evenwel uitdrukkelijk het recht 

voor de duur van de Beschikbaarheidsfase te wijzi-

gen. 

Beslissing tot Gunning De beslissing van de Aanbestedende Overheid om 

de Opdracht aan een welbepaalde Inschrijver te gun-

nen. 

Bestek Het beschrijvend document, met inbegrip van al zijn 

bijlagenop basis waarvan de geselecteerde Kandida-

ten zullen worden verzocht een Offerte in te dienen.  

Bouwfase De fase tussen het verlenen van het Aanvangsbevel 

en de Beschikbaarheidsdatum, waarbij de Opdracht-

nemer voor de Bouwwerkzaamheden instaat. 

Bouwwerkzaamheden De werken, diensten en leveringen geleverd door de 

Opdrachtnemer of zijn Onderaannemer(s) en die op-

dat de Infrastructuur overeenkomstig de Outputspe-

cificaties zou worden gerealiseerd, met inbegrip van 

ontwerp- en studiewerkzaamheden en het voorberei-

den van aanvragen van vergunningen. 

Derde Entiteit Een rechtspersoon of natuurlijke persoon over wiens 

economische en financiële draagkracht, respectieve-

lijk technische bekwaamheid de Kandidaat/Inschrij-

ver voor de uitvoering van de Opdracht (exclusief) zal 

kunnen beschikken, doch die geen lid is van de Kan-

didaat/Inschrijver, en wiens naam verplicht dient te 

worden vermeld in de Aanvraag tot Deelneming 

Eigenaarsonderhoud Alle onderhoudswerkzaamheden (inclusief preven-

tief, correctief en vervangingsonderhoud) die nood-

zakelijk zijn om aan de Outputspecificaties te blijven 

voldoen gedurende de Beschikbaarheidsfase  

Einddatum De datum waarop de Beschikbaarheidsfase en de 

PPS-Overeenkomst eindigen. De Einddatum zal val-

len op de 20e verjaardag van de Beschikbaarheids-

datum, tenzij de Overeenkomst eerder wordt beëin-

digd overeenkomstig de bepalingen van de PPS-

Overeenkomst. In dat geval is de datum van voortij-

dige beëindiging de Einddatum. 
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De Aanbestedende Overheid behoudt zich evenwel 

uitdrukkelijk het recht voor de duur van de Beschik-

baarheidsfase nog te wijzigen in het Bestek dan wel 

n.a.v. de verdere gunningsprocedure. 

Geplande Beschikbaarheidsdatum De datum waarop de Opdrachtnemer over het Be-

schikbaarheidscertificaat voor de Infrastructuur moet 

beschikken zoals in het Bestek zal worden bepaald, 

onverminderd mogelijke verschuivingen van de Ge-

plande Beschikbaarheidsdatum overeenkomstig de 

bepalingen van de PPS-Overeenkomst. 

Gunning Het resultaat van de gevoerde gunningsprocedure 

voor de Opdracht. De Gunning valt niet samen met 

de Sluitingsdatum van de (PPS-)Overeenkomst. 

Geselecteerde Kandidaat De op basis van deze Selectieleidraad geselecteerde 

Kandidaat die in het bezit zal worden gesteld van het 

Bestek en in de gunningsfase in de mogelijkheid zal 

worden gesteld om een Offerte in te dienen. 

Infrastructuur Het dienstverleningscentrum dat in het kader van 

deze Opdracht moet worden opgericht (incl. omge-

vingsaanleg). 

Inschrijver De geselecteerde Kandidaat die een Offerte indient 

op basis van de bepalingen van het Bestek 

Kandidaat De onderneming of, indien het om een Samenwer-

kingsverband gaat, de ondernemingen die overeen-

komstig de voorschriften van deze Selectieleidraad, 

een Aanvraag tot Deelneming hebben ingediend. 

Offerte Elke offerte die een Geselecteerde Kandidaat  zal in-

dienen in de loop van de gunningsprocedure  

Onderhoudswerkzaamheden De werken, diensten en leveringen voor het beschik-

baar houden van de Infrastructuur en het Eigenaars-

onderhoud tijdens de Beschikbaarheidsfase 

Opdracht Het geheel van verbintenissen en verplichtingen de-

welke de Opdrachtnemer op zicht neemt in het kader 

van de opdracht tot uitvoering van het Publieke Pro-

jectgedeelte en het Private Projectgedeelte, samen 

vormend het project: “PPS voor de realisatie van 

een nieuw dienstverleningscentrum met parkaan-

leg en de ontwikkeling van twee sites”. 

Opdrachtgever De partij die een (PPS-)Overeenkomst met de Op-

drachtnemer sluit. 

Opdrachtnemer De partij die door de Aanbestedende Overheid wordt 

aangeduid voor de uitvoering van de Opdracht op ba-

sis van zijn Offerte en met wie een (PPS-)Overeen-

komst wordt gesloten. 
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Outputspecificaties Het door de Opdrachtgever vast te stellen pro-

gramma van eisen, gesteld in termen van randvoor-

waarden en/of minimale output, waaraan de Infra-

structuur enerzijds moet voldoen om als Beschikbaar 

te worden beschouwd en anderzijds om op het einde 

van deze Overeenkomst terug aan de Opdrachtgever 

te worden overgedragen. Daarenboven bevatten de 

Outputspecificaties nadere bepalingen van het pro-

gramma van eisen met betrekking tot de uitvoering 

van de onderhoud- en herstelplicht van de Opdracht-

nemer. Tenslotte bevatten zij de gegevens op basis 

waarvan de kortingen die de Opdrachtgever op de 

bruto beschikbaarheidsvergoeding zal inhouden, 

kunnen worden berekend. De Outputspecificaties 

zullen worden gevoegd als een bijlage bij het Bestek. 

PPS-Overeenkomst of Overeenkomst De overeenkomst die het rechtskader zal vormen 

voor de uitvoering van de Opdracht. Deze zal min-

stens bestaan uit het Bestek, de Eerste Offerte of de 

BAFO offerte met eventuele terechtwijzende berich-

ten en aanvullingen die volgen uit de onderhandelin-

gen. 

Private Projectgedeelte Het gedeelte van de Opdracht dat bestaat uit de dien-

sten en werken die de Opdrachtnemer voor eigen re-

kening zal presteren (zoals woningen en onder-

grondse parkings) op de sites die hiervoor door de 

Aanbestedende Overheid ter beschikking worden ge-

steld. 

Publieke Projectgedeelte Het gedeelte van de Opdracht dat bestaat uit het ont-

werpen, bouwen en onderhouden van de Infrastruc-

tuur door de Opdrachtnemer. 

Samenwerkingsverband Het consortium van verschillende natuurlijke of 

rechtspersonen die zich hebben verenigd om samen 

een Aanvraag tot Deelneming voor de Opdracht in te 

dienen en waarbij elk lid zich hoofdelijk en solidair tot 

de uitvoering van deze Opdracht verbindt. Ingeval 

van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid 

waarin zowel een aannemer als een architect deel-

nemen, zijn zij niet verplicht zich hoofdelijk en solidair 

te verbinden jegens de Opdrachtgever. 

Selectieleidraad Onderhavige leidraad die de regels voor de selectie 

van de geïnteresseerde partijen bevat, met inbegrip 

van alle bijlagen daarbij. 

Sluitingsdatum De datum van de eigenlijke toekenning van de Op-

dracht aan de Opdrachtnemer, en die de contractu-

ele verbintenissen doet ontstaan. Deze datum valt 

samen met de ondertekening door beide partijen van 

de (PPS-)Overeenkomst. 

SPOC Single Point of Contact 
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3 Algemene inlichtingen 

3.1 Aanbestedende overheid 

 

De gemeente Beerse is de Aanbestedende overheid. De gemeente Beerse heeft zetel te: 

 

 Gemeente Beerse 

 Bisschopslaan 56 

2340 Beerse 

 

 
3.2 Context van de opdracht 

 

De gemeente Beerse  

Beerse is een verstedelijkte plattelandsgemeente met industriële activiteit en demografische 

groei (Belfius-indeling V13) in de Antwerpse Kempen. De gemeente maakt deel uit van het sa-

menwerkingsverband Stadsregio Turnhout en telde 17.818 inwoners in januari 2016, verspreid 

over de deelgemeenten Beerse en Vlimmeren. 

 

De Aanbestedende Overheid 

Het gemeentebestuur en het OCMW van Beerse hebben een proactieve houding aangenomen 

in de geplande integratie van deze twee organisaties tegen 2019. Al gedurende enkele jaren is 

er een intense en groeiende samenwerking. In december 2014 werd ‘1 Organisatie – 1 Visie’ 

goedgekeurd, met daarin 5 pijlers voor de samenwerking en integratie van gemeente en 

OCMW: ‘vertrouwen en verantwoordelijkheid’, ‘maatzorg met aandacht voor mensen’, ‘lerende 

organisatie’, ‘verbinding over de hokjes heen’ en ‘zinergie en goesting’. De eengemaakte orga-

nisatie zet vanuit de visie in op een optimale dienstverlening aan de burgers én op een interne 

werking die aangepast is om dat te kunnen doen. Daarbij wordt ingespeeld op de huidige maat-

schappelijke evoluties die vragen om een wendbare organisatie die snel kan inspelen op wat 

zich aandient en die duurzaam werken centraal stelt. De organisatie werkt daarbij zowel aan 

cultuur en gedrag, sterktes en talenten, als aan technologie en werkomgeving. Het nieuwe 

dienstverleningscentrum werd dan ook volledig volgens die visie uitgewerkt.  

 

De diensten die in het nieuwe dienstverleningscentrum gecentraliseerd zullen worden, zijn mo-

menteel op verschillende locaties gevestigd: het gemeentehuis, de bibliotheek, de gemeente-

musea, het gemeenschapscentrum, de kinderopvang en het Sociaal Huis. Daarnaast wordt in 
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het gebouw ruimte voorzien voor andere partners zoals Kind en Gezin, vrijwilligersverenigingen 

De Vlierbes/Tempelhof en Museum Jan Vaerten, een bescheiden horecafunctie en een nieuw 

wijkkantoor voor de Politie Regio Turnhout. Door het centraliseren van deze functies op één lo-

catie in het centrum van Beerse wil het lokale bestuur maximaal inzetten op kernversterking, 

terwijl de synergie tussen de verschillende diensten zorgt voor het doorbreken van hokjes en 

daardoor voor een verbeterde dienstverlening. Zo worden onthaal, front- en mid-office van de 

verschillende diensten op één plaats aangeboden en wordt ook een belangrijk deel van de vrije-

tijdssector geïntegreerd. Bezoekers kunnen op één plaats terecht voor hun vragen en pro-

ducten, men kan bijvoorbeeld bij de bibliotheek terecht terwijl men wacht, de kinderopvang kan 

voor een workshop meteen terecht in het museum, enzovoort. 

 

Tot slot leidt centralisatie in één nieuwbouw tot een vlottere samenwerking tussen de verschil-

lende diensten en tot een kostenbesparing op het gebied van exploitatie. Het lokale bestuur zet 

door de centralisatie in op duurzaam patrimoniumbeheer, minder locaties die in overeenstem-

ming met de Burgemeestersconvenant bovendien ook energie-efficiënter zijn. 

 

De parken Tempelhof en Bastijns  

De beoogde locatie voor het nieuwe dienstverleningscentrum is de kop van het park Tempelhof, 

vlak aan het Kerkplein en de Pastoriestraat. Tempelhof is het vroegere gemeentehuis van 

Beerse en in zekere zin ook het historische hart. Door de diensten terug naar deze locatie te 

brengen, beantwoordt de gemeente Beerse niet enkel aan deze historische aanwijzing, maar 

ook aan het GRS, dat een compacte kern nastreeft. Sweco Belgium heeft reeds een inplan-

tingsstudie gedaan, die ter informatieve titel aan het Bestek zal worden toegevoegd.  

 

De kern van de gemeente Beerse heeft een uitgesproken groen karakter door de nadrukkelijke 

aanwezigheid van de parken Tempelhof en Bastijns, gelegen respectievelijk ten noorden en ten 

zuiden van het riviertje de Laak. Het bestuur werkt aan een verbinding tussen de twee parken, 

die zo één gebied zullen vormen. Er loopt een participatieproject over de invulling van de par-

ken, waarvan het rapport integraal aan de ontwerpers zal worden bezorgd. Tempelhof en Bas-

tijns zijn visueel aantrekkelijke parken, maar momenteel zijn ze onderbenut. Er is weinig activi-

teit en de sociale controle is niet optimaal. Een gepaste inplanting en integratie van het gebouw 

in het park, de integratie van Tempelhof en het Koetshuis in het geheel en een weloverwogen 

omgevingsaanleg vormen dan ook een belangrijke uitdaging voor de ontwerpers, waarop de 

Aanbestedende Overheid veel nadruk legt.  

 

Verwachtingen  

Bij zowel de gemeente, het OCMW als de politie staat een uitstekende dienstverlening aan de 

burgers op de eerste plaats. De Aanbestedende Overheid verwacht van het nieuwe gebouw in 

de eerste plaats dan ook een werkomgeving die de medewerkers maximaal ondersteunt in hun 

taken.  
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Daarnaast is een integratie van een cultureel luik essentieel voor een geslaagd project. Hier-

door wordt het dienstverleningscentrum zeven dagen per week gebruikt en wordt de parkomge-

ving een levendige ontmoetingsplek waar ontspanning, kunst en cultuur een prominente plaats 

innemen.  

 

Gemeente en OCMW Beerse zijn ervan overtuigd dat duurzaam werken het welzijn, en op die 

manier ook de efficiëntie van haar medewerkers, stimuleert. In het gebouw kiezen medewerkers 

hun werkplek in functie van de activiteit die ze uitvoeren. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt met 

flexibele werkplekken, ruimtes voor teamwerk en overleg, aangepaste zones voor stiltewerk en-

zovoort. Het dienstverleningscentrum moet zowel voor bezoekers als voor werknemers voldoen 

aan alle gangbare comforteisen, zodat het een plaats wordt waar het aangenaam langskomen 

en werken is. 

Opdracht  

De Opdrachtnemer zal een resultaatsverbintenis aangaan voor de realisatie van deze Op-

dracht.  

 

De Opdrachtnemer zal in eerste instantie instaan voor het ontwerpen en bouwen van het ge-

bouw, inclusief de voorbereidende werken en de gedeeltelijke heraanleg van het park. Dit omvat 

naast de groenaanleg eveneens de verharding en de buitenverlichting. Inbegrepen is het beko-

men van de noodzakelijke vergunning(en). Ook de veiligheidscoördinatie en de EPB-verslagge-

ving zijn inbegrepen in de Opdracht.  

 

In tweede instantie is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderhouds-

werkzaamheden gedurende een beschikbaarheidperiode van 20 jaar conform de voorwaarden 

en outputspecificaties opgenomen in het Bestek. De duurtijd van de Beschikbaarheidsperiode 

kan nog worden gewijzigd n.a.v. de onderhandelingen. 

 

Tot slot krijgt de Opdrachtnemer de verplichting om een tweetal sites, die vrijkomen na de ver-

huis van de diensten naar het nieuwe gebouw, privaat te ontwikkelen. Het gaat dan met name 

om de sites van het huidige gemeentehuis en de bibliotheek. Voor het bekomen van de eigen-

domsrechten op de projectgronden van het Private Projectgedeelte betaalt de Opdrachtnemer 

aan de Opdrachtgever een vergoeding. De modaliteiten hieromtrent worden vastgelegd in het 

Bestek en zijn bijlagen.  

 

Tijdens de voorbereidende fase van het project werd er een gesloten marktconsultatie georgani-

seerd door de Aanbestedende Overheid, teneinde de haalbaarheid van het project af te toetsen. 

Het syntheserapport van deze marktconsultatie zal als bijlage aan het Bestek aan de Geselec-

teerde Kandidaten ter beschikking worden gesteld. 
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Het bouwrisico en de onderhoudswerken van het Publieke Projectgedeelte zijn ten laste van de 

Opdrachtnemer binnen de bepalingen opgenomen in het Bestek. De financiering van het Publieke 

Projectgedeelte maakt geen deel uit van de opdracht. Het Private Projectgedeelte (zowel het 

ontwerp, de bouw, de financiering als de commercialisering) is volledig ten laste en op risico van 

de Opdrachtnemer.  

 

De precieze technische, ruimtelijke en andere randvoorwaarden voor de realisatie van de Op-

dracht worden in het Bestek aan de Geselecteerde Kandidaten meegedeeld.  

 

Intentieplanning 

Volgende data worden indicatief meegegeven voor het verloop van het project, en zullen in het 

Bestek verder worden verduidelijkt. Deze data staan niet vast en zijn in geen geval bindend. 

 

augustus 2016   Indienen Aanvragen tot Deelneming  

september 2016  Kennisgeving selectiebeslissing 

januari 2017  Indienen eerste Offertes  

april 2017  Indienen BAFO’s (indien van toepassing, wordt verklaard in het Bestek) 

juni 2017* Kennisgeving gunningsbeslissing en stand still, gevolgd door sluiting van 

de Opdracht 

juli 2017*  Start opmaak bouwaanvraagdossier en uitvoeringsdossier 

januari 2018*  Aanvangsbevel en start Bouwfase 

eind 2019*  Voorlopige oplevering gebouw en start beschikbaarheidsfase 

eind 2039* einde PPS-overeenkomst (onder voorbehoud van wijziging van Beschik-

baarheidsfase) 

 

* Indien er geen BAFO-fase wordt doorlopen, worden deze data met twee maanden vervroegd. 

 

 
3.3 Aard van de opdracht 

 
De Opdracht heeft zowel betrekking op het ontwerp (Design), de bouw (Build) en het lange termijn 

onderhoud (Maintain) van de Infrastructuur (DBM), als op de private ontwikkeling van de twee 

sites die ter beschikking gesteld worden door de Aanbestedende Overheid aan de Opdrachtne-

mer.  

 

3.4 Gunningswijze 

 
De Opdracht komt tot stand door het sluiten van een PPS-Overeenkomst tussen de Opdrachtne-

mer en de Opdrachtgever. 

 

De Opdracht wordt gegund bij een onderhandelingsprocedure met bekendmaking in de zin van 

artikel 26, § 2, 1°, b, van de Wet Overheidsopdrachten.  
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“De overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure 

met bekendmaking in de volgende gevallen : (…) 1° in het geval van een overheidsop-

dracht voor werken, leveringen of diensten wanneer : (…) b) het in uitzonderlijke gevallen 

gaat om werken, leveringen of diensten waarvan de aard of de onzekere omstandigheden 

verhinderen op voorhand een globale prijs vast te stellen”.  

 

De Opdracht betreft een omvangrijke en langdurige contractuele samenwerking waarbij tussen 

de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer verdere, specifieke afspraken over diverse elementen 

voor de projectrealisatie moeten worden gemaakt. Het betreft hier immers een Opdracht in een 

PPS-formule, bestaande uit een Publiek en een Privaat Projectgedeelte, waarbij de Opdrachtne-

mer een ruime beslissingsvrijheid heeft over het opstellen van het uitvoeringsontwerp en de bouw, 

het beschikbaar houden en het onderhoud van de Infrastructuur binnen de grenzen van het Be-

stek en volgens de Outputspecificaties. Daarenboven dient de Opdrachtnemer ook zijn creativiteit 

en marktkennis aan te wenden om, binnen de stedenbouwkundige en juridische randvoorwaar-

den, een optimale invulling te geven aan de sites die hem ter beschikking worden gesteld. Voor 

de totstandkoming van de Opdracht is het dus vereist dat de Inschrijvers zelf veel inbreng (o.m. 

knowhow op conceptueel, architecturaal, juridisch, commercieel en financieel vlak) aanleveren.  

 

Omwille van deze belangrijke eigen inbreng van de Inschrijver / Opdrachtnemer en de verdere 

kenmerken van de Opdracht zoals in deze Selectieleidraad omschreven,  is het voor de Aanbe-

stedende Overheid onmogelijk om bij de aanvang van de procedure de globale waarde van de 

uit te voeren werken te ramen. Dit betekent dan ook dat de Aanbestedende Overheid met de 

Inschrijvers over de uitvoering van de Opdracht moet kunnen onderhandelen. Een groot aantal 

technische parameters bij de uitvoering van de Opdracht, in het bijzonder de concrete invulling 

van de verplichtingen inzake Beschikbaarheid en Eigenaarsonderhoud door de Opdrachtnemer 

(de zgn. Onderhoudswerkzaamheden) en de draagwijdte en de kwaliteitswaarborgen van zijn 

herstelplicht bij niet-Beschikbaarheden, zal op het ogenblik van het verspreiden van het Bestek 

nog niet gekend zijn. Dit toont dan ook aan dat het voor de Aanbestedende Overheid onmogelijk 

zal zijn om zelf vóór de indiening van de Offertes de globale prijs voor de Opdracht vast te stellen. 

De keuzes die de Inschrijver / de Opdrachtnemer zal hebben gemaakt voor de concrete uitvoering 

van de Bouwwerkzaamheden en van de Onderhoudswerkzaamheden van de Infrastructuur zul-

len immers rechtstreeks invloed hebben op de uiteindelijke waarde van de Opdracht. 

 

Gelet op deze onzekere omstandigheden voor de in het kader van een PPS-formule te verrichten 

complexe werken is de Aanbestedende Overheid dan ook genoodzaakt om de Opdracht te gun-

nen middels een onderhandelingsprocedure met  bekendmaking op grond van artikel 26, § 2, 1°, 

b, van de Wet Overheidsopdrachten.  
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3.5 Verloop van de procedure 

 
Teneinde de studiekosten voor de Geselecteerde Kandidaten te beperken alsook het vlotte ver-

loop van de gunningsprocedure te bevorderen, wordt gekozen voor een gefaseerde gunnings-

procedure die concreet als volgt wordt georganiseerd: 

 

Stap 1. Selectiefase  

Door de Aankondiging wordt de markt geïnformeerd over het bestaan van de Opdracht en worden 

geïnteresseerde partijen uitgenodigd om over te gaan tot het indienen van een Aanvraag tot Deel-

neming voor voorliggende Opdracht. In het kader van deze selectieprocedure wordt er een Se-

lectieleidraad (onderhavig document) ter beschikking gesteld aan alle geïnteresseerde partijen.  

 

Beoordelingswijze van de Aanvragen tot Deelneming : 

 

a) De Aanvragen tot Deelneming zullen in eerste instantie worden beoordeeld naar de vol-

ledigheid ervan (Deelnemingsformulier, aantal exemplaren, bijlagen, enz.).   

b) De Aanbestedende Overheid zal tevens nakijken of de Aanvragen tot Deelneming vol-

doen aan de formeel gestelde eisen, zoals tijdige indiening, ondertekening door bevoegde per-

soon, enz. (zie infra).  

c) De Kandidaten die een volledige en formeel regelmatige Aanvraag tot Deelneming heb-

ben ingediend, worden vervolgens getoetst aan de uitsluitingscriteria (zie infra).   

d) Tevens zullen de Kandidaten worden beoordeeld op basis van hun economische en fi-

nanciële draagkracht en hun technische bekwaamheid (zie infra). 

 

De Aanbestedende Overheid gaat over tot een ‘doorselectie’ teneinde het aantal te selecteren 

Geselecteerde Kandidaten te beperken tot drie (3), voor zover er voldoende geschikte Kandida-

ten zijn (Zie verder punt 5.5.3 van deze Selectieleidraad).  

 

De niet-geselecteerde Kandida(a)t(en) wordt/worden onmiddellijk na de selectiefase middels aan-

getekend schrijven en per e-mail in kennis gesteld van de motieven van zijn/hun niet-selectie. 

Ook de beroepsmogelijkheden zullen in dit schrijven worden opgenomen. 

 

Na het verstrijken van de wettelijke wachttermijn van vijftien (15) kalenderdagen vanaf voormelde 

kennisgeving, dewelke toelaat aan de niet-geselecteerde Kandida(a)t(en) om bij de bevoegde 

verhaalinstantie in beroep te gaan tegen de selectiebeslissing, wordt de gunningsprocedure 

voortgezet ten aanzien van de Geselecteerde Kandidaten. 
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Stap 2. Gunningsfase 

 

De Gunningsfase maakt het voorwerp uit van het Bestek dat aan de Geselecteerde Kandidaten 

zal worden overgemaakt.  

 

Op basis van het Bestek zullen de Geselecteerde Kandidaten een offerte kunnen indienen. Des-

gevallend zullen onderhandelingen kunnen plaatsvinden met de Inschrijvers, teneinde de offertes 

te optimaliseren in het licht van de door het Bestek gestelde eisen en criteria. Er zal mogelijks 

gewerkt kunnen worden met de indiening van aangepaste offertes, een BAFO, en het onderhan-

delen met een voorkeursbieder. De details hiervan zullen worden nader toegelicht in het Bestek.  

 

De Aanbestedende Overheid kan de gunningsprocedure op ieder ogenblik (geheel of gedeeltelijk) 

stopzetten, dan wel heraanbesteden, mits uitdrukkelijke motivering, en dit krachtens artikel 35 

van de Wet Overheidsopdrachten. De Kandida(a)t(en), Geselecteerde Kandid(a)at(en), en In-

schrijver(s) hebben in voorkomend geval geen enkel recht op enige vorm van (schade)vergoeding 

en/of betaling van enige gemaakte kosten.  

 

De Aanbestedende Overheid behoudt zich tevens het recht voor om de procedure tot gunning 

van de Opdracht over te dragen aan een andere overheid. 

 

3.6 Duur van de Opdracht 

 
Behoudens het geval van voortijdige beëindiging zal de Opdracht lopen vanaf de Sluitingsdatum 

tot de Einddatum, die wordt vastgesteld op minimum de twintigste verjaardag van de Beschik-

baarheidsdatum, tenzij wanneer deze Overeenkomst voortijdig wordt beëindigd overeenkomstig 

de relevante bepalingen van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer zal tussen de Beschikbaar-

heidsdatum en de Einddatum voor de Beschikbaarheid, het beschikbaar houden en het Onder-

houd van de Infrastructuur moeten instaan.  

 

De Aanbestedende Overheid behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de duur van de Beschik-

baarheidsfase te verlengen. De genoemde termijn van twintig (20) jaar is slechts indicatief van 

aard. Dit zal in het Bestek verduidelijkt worden.  

 
Op de Geplande Beschikbaarheidsdatum moet de Opdrachtnemer de Bouwwerkzaamheden 

hebben beëindigd zodat hij uiterlijk op deze datum het Beschikbaarheidscertificaat zal kunnen 

verkrijgen. De verbintenis van de Opdrachtnemer om op de Geplande Beschikbaarheidsdatum 

over het Beschikbaarheidscertificaat te beschikken, maakt een resultaatsverbintenis uit.  
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3.7 Toepasselijke regelgeving 

 
Op onderhavige Opdracht is het Belgische recht van toepassing, inclusief de Wet Overheidsop-
drachten en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 
 
Voor zover hiervan niet wordt afgeweken in het Bestek is de Opdracht onder meer onderworpen 
aan: 

 
A. De algemene reglementering betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten: 

 

- De wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en de uitvoeringsbesluiten (de Wet Overheidsopdrachten”): 
- het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren  (hierna kortweg aangeduid als “KB Plaatsing”); 
- het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoe-

ringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken (hierna kortweg aangeduid als “KB Uitvoering”); 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmid-
delen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leverin-
gen en diensten (hierna kortweg aangeduid als “Wet Rechtsbescherming”). 

 
B. De regelgeving betreffende de erkenning van aannemers van werken: 

 

De wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van 

werken en zijn uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder het Koninklijk Besluit van 26 sep-

tember 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van deze wet en 

het Ministerieel Besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling 

van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën. 

 

 
C. De regelgeving met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk: 

 

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoe-

ring van hun werk en het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke 

of mobiele bouwplaatsen. 

 
E. Andere wettelijke en reglementaire bepalingen: 

 

De Inschrijver zal zich bij de uitvoering van de Opdracht onder zijn verantwoordelijk-

heid moeten schikken naar alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, 

met inbegrip van deze uitgevaardigd door de gewestelijke en plaatselijke overheden, 

in het bijzonder op het gebied van: 

 

- de naleving van zijn sociale verplichtingen jegens zijn werknemers, de arbeidsbe-

scherming en de veiligheid, hygiëne en gezondheid en het welzijn van zijn werk-

nemers en de veiligheid op de werf; 
- het bijhouden van de sociale documenten en de maatregelen ter bestrijding van de 

activiteiten van koppelbazen (art. 30 ter van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders (“RSZ - wet") en de uitvoeringsbesluiten); 

- het oprichten of gebruiken van hinderlijke installaties op de werf; 
- het besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectoriële bepalingen 

inzake milieuhygiëne (“Vlarem II”); 
- het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (“VLAREBO”); 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke steden-

bouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009 
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De Opdrachtnemer zal in het bezit moeten zijn van alle vereiste toelatingen, vergun-

ningen, erkenningen en goedkeuringen, nodig voor de uitvoering van de Opdracht en 

het gebruik van de middelen die hij daartoe zal inzetten. 

 

Hij is tevens verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen door zijn onder-

aannemers. 
 

Elke Kandidaat wordt geacht de toepasselijke regelgevende bepalingen te kennen en te aanvaar-

den. In het Bestek zal nader worden bepaald van welke bepalingen van het KB Uitvoering dd. 14 

januari 2013 in het kader van de voorliggende Opdracht zal worden afgeweken.  

 

 
3.8 Communicatie 
 

Alle communicatie met betrekking tot deze Opdracht dient  de verwijzing “PPS voor de realisatie 

van een nieuw dienstverleningscentrum met parkaanleg en de ontwikkeling van twee si-

tes” te vermelden. 

 

Alle correspondentie en vragen in verband met de Selectieleidraad, dient aan de hierna vermelde 

contactpersoon te worden gericht bij de Aanbestedende Overheid (SPOC): 

 

Contactpersoon:  Tinneke Claeys 

Tel:    014 62 25 86 

E-mail:   tinneke.claeys@beerse.be 

 

Teneinde de communicatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wenst de Aanbestedende Over-

heid de communicatie met de Kandidaten via één contactpersoon te laten verlopen. De contact-

persoon moet gemachtigd zijn om namens de Kandidaat op te treden. De SPOC moet met naam, 

adres, telefoonnummer en e-mailadres  in de Aanvraag tot Deelneming worden vermeld (zie Bij-

lage 1). 
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4 Indiening van de kandidatuurstelling 

4.1 Samenstelling van de Kandidaat 

 
4.1.1 Identiteit van de Kandidaat 

 
De Aanvraag tot Deelneming kan worden ingediend door een Kandidaat die de vorm heeft van: 

 

 Een enkele natuurlijke persoon of rechtspersoon; 

 Een Tijdelijke Handelsvennootschap of een ander Samenwerkingsverband, voor zover 

ieder lid dat deel uitmaakt van het Samenwerkingsverband zich jegens de Opdrachtgever 

hoofdelijk en solidair verbindt. Ingeval van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid 

waarin zowel een aannemer als een architect deelnemen, zijn zij niet verplicht zich hoof-

delijk en solidair te verbinden jegens de Opdrachtgever; 

 
In de Aanvraag tot Deelneming wordt, gelet op het voorwerp van de Opdracht, minstens opgave 

gedaan van het Basisteam, zijnde de natuurlijke personen en / of de rechtspersonen die zullen 

fungeren als (cf. artikel 5.2.3 infra): 

 

- Een aannemer - minimaal categorie D, klasse 8 

- Een onderhoudspartij – minimaal categorie D17 

- Een architect – minimaal 10 jaar ervaring 

- Een landschapsarchitect – minimaal 10 jaar ervaring 

- Een ingenieur stabiliteit – minimaal 10 jaar ervaring 

- Een ingenieur technieken – minimaal 10 jaar ervaring 

- Een ingenieur akoestiek– minimaal 5 jaar ervaring 

- Een veiligheidscoördinator – minimaal 5 jaar ervaring 

- Een EPB-verslaggever – minimaal 2 jaar ervaring 

 

Deze leden van het Basisteam moeten niet noodzakelijk allemaal deel uitmaken van de Kandi-

daat zelf, maar kunnen ook als onderaannemer fungeren (cf. infra). Er wordt daarbij gewezen op 

artikel 6 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel van architect en op het 

arrest van de Raad van State van 22 oktober 2013 (nr. 225.191, Federatie van de architecten-

verenigingen van België e.a.), waarmee de Kandidaat rekening mee moet houden bij het opstel-

len van zijn Basisteam. 
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De Kandidaat verklaart zich bereid om in te staan voor de uitvoering van de gehele Opdracht en 

hiervoor een Overeenkomst af te sluiten met de Aanbestedende Overheid.  

 
4.1.2 Samenwerkingsverbanden 
 

Zoals blijkt uit de selectiecriteria (cfr. infra), moeten de Kandidaten aantonen dat zij geschikt zijn 

om de Opdracht uit te voeren. Een Kandidaat is vrij om zich binnen de regels van de wettelijke 

bepalingen (waaronder  artikel 6 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel 

van architect) en de Selectieleidraad als individuele natuurlijke of rechtspersoon aan te melden 

dan wel in de vorm van een Samenwerkingsverband.  

 

Wanneer de Aanvraag tot Deelneming uitgaat van een Samenwerkingsverband: 

 Dienen de gevraagde documenten met betrekking tot de uitsluitingscriteria voor elk lid 

van het Samenwerkingsverband te worden ingediend. Bij gebrek hieraan behoudt de 

Aanbestedende Overheid zich het recht voor om de Aanvraag tot Deelneming onregel-

matig te verklaren; 

 dient de Aanvraag tot Deelneming te zijn ondertekend door alle deelgenoten van het 

Samenwerkingsverband; 

 wordt tevens een kopie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende 

leden van het Samenwerkingsverband bijgevoegd; 

 wordt aangegeven welke deelgenoot van het Samenwerkingsverband zal optreden als 

contactpersoon ten aanzien van de Aanbestedende Overheid, zowel tijdens de gunnings-

procedure als, in voorkomend geval, tijdens de uitvoering van de Opdracht. 

 

 

4.1.3 Onderaanneming en Derde Entiteit 

 
De Opdrachtnemer mag delen van de Opdracht laten uitvoeren door onderaannemers die over 

de vereiste specifieke ervaring en over het gekwalificeerde personeel beschikken, nodig voor het 

uitvoeren van het hen toevertrouwde werk. 

 

De Aangeduide Onderaannemer(s) wordt/worden in de Aanvraag tot Deelneming als dusdanig 

vermeld. Bij het indienen van zijn Aanvraag tot Deelneming dient de Kandidaat een verklaring 

voor te leggen van de Aangeduide Onderaannemer(s) waarin deze verklaart/verklaren, voor wat 

de uitvoering van deze Opdracht betreft, zijn/hun technische bekwaamheid daadwerkelijk ter be-

schikking van de Kandidaat te stellen.  

 

Het onderdeel van de Opdracht bestaande uit het ontwerpen van de Infrastructuur, zal in elk geval 

worden uitgevoerd door een architect (of een vennootschap van architecten), bijgestaan door één 

of meerdere studiebureaus.  
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Een door een bepaalde Kandidaat Aangeduide Onderaannemer(s) zal/zullen niet als onderaan-

nemer(s) voor de Opdracht kunnen optreden voor een andere Kandidaat,  

 

De Opdrachtnemer zal voor het geheel van de Opdracht, met inbegrip van de delen ervan die hij 

wegens hun aard aan gespecialiseerde onderaannemers heeft toevertrouwd, alleen en uitsluitend 

verantwoordelijk zijn tegenover de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer kan de Opdrachtgever niet 

binden ten aanzien van derden.  

 

De Opdrachtnemer en zijn onderaannemers dienen zich naar de aanbevelingen van de Opdracht-

gever te richten, alsook naar de aanbevelingen van de veiligheidscoördinatoren (ontwerp, uitvoe-

ring), waarbij de uitvoering van de veiligheidscoördinatie voor de uitvoering van de werken in de 

Opdracht is begrepen. 

 

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de onderaannemers op de hoogte zijn van alle punten 

die voor de uitvoering van hun werk van belang zijn, ook indien deze punten niet uitdrukkelijk in 

de Selectieleidraad of in het Bestek of de Offerte vermeld staan. De Opdrachtnemer dient zorg 

te dragen voor een goede coördinatie van de uitvoering van de Opdracht. 

 

De Kandidaat kan zich voor de selectie beroepen op de draagkracht van een andere entiteit 

(Aangeduide Onderaannemer en/of Derde Entiteit), indien voldaan wordt aan de volgende voor-

waarden:  

 

1. De Kandidaat toont aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht 

noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis(sen) van de Aangeduide 

Onderaannemer(s) en/of Derde Entiteit(en) om aan de Kandidaat dergelijke middelen ter 

beschikking te stellen.  

 

2. De Kandidaat toont aan dat de Aangeduide Onderaannemer(s) en/of Derde Entiteit(en) 

op wiens draagkracht hij zich beroept, zich niet in één van de uitsluitingsgronden bevindt 

overeenkomstig artikel 61 van het KB Plaatsing (cfr. infra).  

 

3. Na  het  indienen  van  de  Aanvraag tot Deelneming kunnen  de Aangeduide Onderaan-

nemers en/of de Derde Entiteiten in  de  lopende  gunningsprocedure slechts gewijzigd 

worden, mits voorafgaandelijke goedkeuring van de Aanbestedende Overheid. 

 

4. Indien de Kandidaat beroep doet op de technische bekwaamheid van één of meerdere 

Aangeduide Onderaannemer(s) en/of Derde Entiteit(en) toont hij voor elke Aangeduide 

Onderaannemer en/of Derde Entiteit aan voor welk deel van de Opdracht deze zal wor-

den ingezet bij de uitvoering.  
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4.1.4 Enkelvoudige deelname aan de selectieprocedure  

 
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon mag zich slechts éénmaal aanmelden als Kandidaat of 

Aangeduide Onderaannemer. Indien de Aanbestedende Overheid vaststelt dat een natuurlijke of 

rechtspersoon deel uitmaakt van meerdere Aanvragen tot Deelneming, zullen alle Aanvragen tot 

Deelneming waarvan één en dezelfde natuurlijke of rechtspersoon deel uitmaakt verworpen wor-

den als substantieel onregelmatig.  

 

 
4.1.5 Wijziging van de samenstelling van de Kandidaat en/of wijziging van de Aange-

duide Onderaannemer(s) 

 
Na het indienen van de Aanvraag tot Deelneming kan de samenstelling van de Geselecteerde 

Kandidaat /Inschrijver in de lopende gunningsprocedure in beginsel niet meer gewijzigd worden, 

dan tenzij met voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de Aanbestedende overheid. Het is 

in het bijzonder verboden om een samenwerking tot stand te brengen tussen meerdere Geselec-

teerde Kandidaten, teneinde gezamenlijk één offerte in te dienen.  

 

Op voormeld principe bestaat slechts één uitzondering. Een wijziging van de leden van een Ge-

selecteerde Kandidaat /Inschrijver is enkel toegestaan indien deze wijziging zich opdringt inge-

volge ernstige vennootschapsrechtelijke omstandigheden, omvattend bijvoorbeeld een fusie, een 

overname, splitsing of faillissement van één of meer leden van het samenwerkingsverband.  De 

Geselecteerde Kandidaat/Inschrijver zal de Aanbestedende Overheid onverwijld in kennis stellen 

van elke wijziging inzake diens samenstelling. Na ontvangst van de betreffende informatie zal de 

Aanbestedende Overheid nagaan of er al dan niet sprake is van een vennootschapsrechtelijke 

wijziging in voornoemde zin, of de Geselecteerde Kandidaat / Inschrijver nog steeds voldoet aan 

de vooropgestelde minimale selectievereisten en / of deze niet verkeert in één van de uitsluitings-

toestanden.  

 

Indien aan voornoemde voorwaarden niet voldaan is, zal de Aanbestedende Overheid de desbe-

treffende Geselecteerde Kandidaat/Inschrijver schriftelijk in kennis stellen van het feit dat de se-

lectie vervalt met opgave van de motieven.  

 

De Kandidaat, evenals de Aangeduide Onderaannemer(s) die deel uitmaken van de Aanvraag 

tot Deelneming, zullen ook effectief moeten betrokken worden bij de uitvoering van de Opdracht, 

conform de in de Aanvraag tot Deelneming/Offerte opgegeven hoedanigheid en aard van de sa-

menwerking. Voor de uitvoering van de Opdracht kan evenwel bijkomend beroep gedaan worden 

op andere onderaannemers, voor zover in de Aanvraag tot Deelneming of in de Offerte is aange-

geven voor welke onderdelen precies beroep gedaan zal (kunnen) worden op andere onderaan-

nemers. Het inbrengen van nieuwe leden middels de oprichting van een nieuw Samenwerkings-

verband in de uitvoeringsfase is niet toegelaten, tenzij de Aanbestedende Overheid hiermee in-

stemt en indien de toevoeging van het nieuwe lid dient ter vervanging van een oorspronkelijk lid 

en indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Opdracht. 
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4.2 Vormvereisten voor de Aanvraag tot Deelneming 

 
4.2.1 Verplichte opbouw Aanvraag tot Deelneming 

 
De Kandidaat dient in zijn Aanvraag tot Deelneming de indeling en volgorde van de selectiecrite-

ria te volgen zoals gehanteerd in de Selectieleidraad, bijlage 1. Dit betekent dat de Aanvraag tot 

Deelneming in overeenstemming met onderstaande indeling en volgorde dient te zijn opgebouwd.  

 

1.a IDENTITEIT VAN DE KANDIDAAT  

1.b BEWIJS ONDERTEKENINGSBEVOEGDHEID 

2. AANGEDUIDE ONDERAANNEMERS 

3. DERDE ENTITEITEN OP WIE DE KANDIDAAT EEN BEROEP DOET OM ZIJN FINAN-

CIEEL-ECONOMISCHE DRAAGKRACHT OF ZIJN TECHNISCHE BEKWAAMHEID 

AAN TE TONEN 

4. VERKLARING OP EER 

5. BEWIJSSTUKKEN VOOR DE FINANCIEEL-ECONOMISCHE DRAAGKRACHT 

6. BEWIJSSTUKKEN VOOR DE TECHNISCHE BEKWAAMHEID 

7. GEHEIMHOUDINGS-  EN PROCEDUREVERKLARING 

 

Bovenstaande categorieën aanmeldingsgegevens dienen in de Aanvraag tot Deelneming door 

middel van tabbladen eenduidig van elkaar te onderscheiden zijn. De op te geven informatie, 

referenties en andere dienen op een bondige en duidelijke manier gestructureerd te worden.  

De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor Aanvragen tot Deelneming die niet 

eenduidig zijn opgebouwd en ingedeeld in overeenstemming met bovenstaand overzicht en/of 

anderszins niet voldoen aan de inhoudelijke eisen van de Selectieleidraad of de Aankondiging, 

buiten beschouwing te laten.  

 

De aandacht van de Kandidaten wordt gevestigd op het feit dat de volledigheid van de Aanvraag 

tot Deelneming (dit wil zeggen de aanwezigheid van alle door de Selectieleidraad uitdrukkelijk 

gevraagde elementen en documenten) van belang is voor de beoordeling van de regelmatigheid 

van de Aanvraag tot Deelneming en het onderzoek naar het voldoen aan de minimale eisen. 

 

De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om van een Kandidaat nadere aanvul-

ling of verduidelijking te verlangen ten aanzien van de door hem ingediende Aanvraag tot Deel-

neming. 

 

De Aanbestedende Overheid behoudt zich tevens het recht voor Aanvragen tot Deelneming 

waaraan voorwaarden verbonden zijn, buiten beschouwing te laten. 

 

Indien de Kandidaat een Samenwerkingsverband is, dient de Kandidaat bij zijn Aanvraag tot 

Deelneming te berichten welke partner (maximaal één) als rechtsgeldig vertegenwoordiger van 
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het Samenwerkingsverband jegens de Opdrachtgever bindend zal optreden, inclusief de contact-

persoon overeenkomstig artikel 3.7 van de Selectieleidraad (de zgn. SPOC). De Aanbestedende 

Overheid zal uitsluitend aan de desbetreffende partner van de Kandidaat de kennisgevingen in 

het kader van de gunningsprocedure verrichten. 

 

4.2.2 Ondertekening Aanvraag tot Deelneming 

 
De Aanvraag tot Deelneming moet rechtsgeldig zijn ondertekend door de hiertoe bevoegde per-

soon/personen. 

 

Wanneer de Kandidaat een Samenwerkingsverband is, wordt de Aanvraag tot Deelneming on-

dertekend door alle leden van het Samenwerkingsverband. In de Aanvraag tot Deelneming 

wordt vermeld wie het Samenwerkingsverband kan vertegenwoordigen ten overstaan van de 

Aanbestedende Overheid. 

 

Bij de Aanvraag tot Deelneming wordt een kopie gevoegd van de meest recente geldende sta-

tuten en de meest recente geldende benoemingsbesluiten (bevoegdheidsbesluiten), zoals gepu-

bliceerd in het Belgisch Staatsblad, waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) van de 

Kandidaat en van alle leden van het Samenwerkingsverband blijkt.  

 

De Aanvraag tot Deelneming, die door de gemachtigde persoon/personen wordt ondertekend, 

vermeldt duidelijk de volmachtgever(s) voor wie wordt gehandeld. De gemachtigden voegen bij 

hun Aanvraag tot Deelneming de authentieke of onderhandse akte waaruit hun volmacht blijkt, of 

een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht. Zij kunnen zich beperken tot verwijzing naar het 

nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendge-

maakt. 

 

Alle correcties, schrappingen, doorhalingen, overschreven stukken of aanvullingen in één van 

deze documenten, dienen te zijn voorzien van een handtekening (parafering volstaat niet) door 

de bevoegde persoon of personen. 

 

4.2.3 Taalgebruik 

 
De Kandidaat maakt zijn Aanvraag tot Deelneming op in het Nederlands. Hij gebruikt in zijn mon-

delinge en schriftelijke relatie met de Aanbestedende Overheid uitsluitend het Nederlands. De 

Aanbestedende Overheid behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor Aanvragen tot Deelneming die 

niet aan die voorwaarde voldoen, te weren. 

 

Bijkomende documentatie en beschrijvingen betreffende technische aspecten van de Aanvraag 

tot Deelneming moeten als bijlagen in de Nederlandse taal worden toegevoegd. Zo niet, kan de 

Aanbestedende Overheid een vertaling vragen van de schriftelijke informatie, documentatie en 

beschrijvingen betreffende de in een andere taal dan het Nederlands meegedeelde documentatie 
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en beschrijving bij de Aanvraag tot Deelneming. De kosten van dergelijke vertaling vallen steeds 

ten laste van de Kandidaat. 

 

4.3 Indiening van de Aanvraag tot Deelneming 

 
De Aanvragen tot Deelneming moeten elektronisch worden overgelegd via de e-Tendering inter-

netsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van 

artikel 52 KB Plaatsing, met verplichte vermelding van: 

 

(a) datum van indiening 

(b) “PPS voor de realisatie van een nieuw dienstverleningscentrum met parkaanleg en de 

ontwikkeling van twee sites” 

(c) "Aanvraag tot Deelneming" 

  

Voor hulp bij het indienen van de Aanvraag tot Deelneming kan men gebruik maken van de hand-

leiding e-tendering. 

 

Meer informatie kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be  of via de 

e-Procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00. 

 

De met elektronische middelen opgestelde documenten moeten worden opgemaakt in PDF-for-

maat. De maximale grootte per document is 80MB. Een te groot document kan u opsplitsen in 

meerdere deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter zijn dan 

350MB. Ieder deeldocument moet een duidelijke benaming dragen (bv. PDF-document 1: “Aan-

vraag tot Deelneming”, PDF-document 2: “Bijlagen 1 (1 t.e.m. 4)”, PDF-document 3: “Bijlage 1 (5 

t.e.m. 7)”). 

 

Als buitenlandse inschrijver kan men de documenten en daarbij horende bijlagen ondertekenen 

met een gekwalificeerd certificaat dat men kan aankopen via een private actor en dat door de 

applicatie herkend wordt als een geldig certificaat dat geschikt is voor het plaatsen van wettelijke 

digitale handtekeningen ofwel met een elektronisch middel, aangekocht bij een private actor en 

waarvan zij zelf garanderen dat dit voldoet aan alle wettelijke voorwaarden: 

 

- Gekwalificeerde certificaten die geschikt zijn voor het plaatsen van wettelijke digitale 

handtekeningen, kunnen aangekocht worden bij private actoren. Voor wie meer informa-

tie wenst over deze private actoren:  

e.procurement@vlaanderen.be of +32 (0)2 553 76 57. 

 

Er dient wel te worden opgemerkt dat het enige tijd kan in beslag nemen vooraleer men 

de drager met gekwalificeerd certificaat ontvangt. Het is raadzaam het certificaat tijdig 

aan te kopen. 

https://eten.publicprocurement.be/
http://www.bestuurszaken.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/documenten/overheidsopdrachten/e-procurement/Brochure_e-procurement.pdf
http://www.bestuurszaken.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/documenten/overheidsopdrachten/e-procurement/Brochure_e-procurement.pdf
mailto:e.procurement@vlaanderen.be
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- Wanneer men als buitenlandse inschrijver een eigen elektronisch middel gebruikt, afge-

leverd buiten België, om de handtekening te plaatsen, garandeert hij zelf dat deze hand-

tekening voldoet aan de voorwaarden van artikel 52 KB Plaatsing. Deze elektronische 

handtekening moet dus conform zijn met de regels van het Europees en het daarmee 

overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening 

met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd 

via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening. De e-Tendering applica-

tie kan bij deze werkwijze aangeven dat zij de door u geplaatste handtekening niet her-

kent. Door de handtekening te plaatsen garandeert men dat ze voldoet aan de gestelde 

voorwaarden. 

 

Men voegt ook alle informatie aan de Aanvraag tot Deelneming toe, die de aanbeste-

dende overheid toelaat na te gaan of het gebruikte elektronische middel geldig is en con-

form de bepalingen in de Wet Overheidsopdrachten en het KB Plaatsing. 

 

De Aanvraag tot Deelneming moet uiterlijk op de e-Tendering website op vrijdag 26 augustus 

2016 om 14u geplaatst zijn. De opening van de Aanvragen tot Deelneming zal gebeuren in een 

gesloten zitting.  
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5 Selectie  

In deze selectiefase worden de Aanvragen tot Deelneming getoetst aan volgende criteria: 

 

- Uitsluitingscriteria: het zich bevinden in een toestand van uitsluiting kan leiden tot de uit-
sluiting van de toegang tot de gunningsprocedure. De Aanvragen tot Deelneming die de 
toetst aan de uitsluitingscriteria doorstaan, worden vervolgens getoetst aan de selectie-
criteria 

- Selectiecriteria: deze criteria laten de Aanbestedende Overheid toe om zowel de financi-
ële en economische draagkracht als de technische bekwaamheid van de Kandidaat te 
toetsen. 

 

 
5.1 Toegangsrecht van de Kandidaat (artikel 61 KB Plaatsing)  

 
De Kandidaat en, in het geval van een Samenwerkingsverband, elk lid van dat Samenwerkings-

verband, evenals de Aangeduide Onderaannemers en de Derde Entiteiten mogen zich niet in één 

van de uitsluitingsgronden van artikel 61, §§1 en 2 van het KB Plaatsing bevinden. 

De Kandidaat en, in het geval van een Samenwerkingsverband, elk lid van dat Samenwerkings-

verband, evenals de Aangeduide Onderaannemers en de Derde Entiteiten die verkeren in één 

van de volgende omstandigheden, moeten (uitsluitingscriterium 1) / kunnen (uitsluitingscriteria 2 

t.e.m. 8) in elk stadium van de procedure worden uitgesloten van deelname aan de Opdracht 

door de Aanbestedende Overheid: 

 Uitsluitingscriterium Bewijsstuk 

1. Bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld 

zijn voor deelname aan een criminele organisatie als be-

doeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, voor omkoping 

als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek, voor fraude 

als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de 

bescherming van de financiële belangen van de Europese 

Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 

2002 of voor witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van 

de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik 

van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en 

het financieren van terrorisme; 

een uittreksel uit het strafre-

gister of een evenwaardig 

document uitgereikt door 

een gerechtelijke of over-

heidsinstantie van het land 

van oorsprong of herkomst 

en waaruit blijkt dat aan de 

gestelde eisen is voldaan. 

Het uittreksel  dient  zowel 

betrekking te  hebben  op  

de rechtspersoon  zelf  als  

op  het leidinggevend  per-



Selectie 

 

31 

 

soneel,  dit  wil zeggen  min-

stens  de  voorzitter van de 

Raad van Bestuur en de ge-

delegeerd  bestuurder  of  

de personen  die  gelijk-

waardige functies  uitoefe-

nen. 

2. In staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn 

werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk ak-

koord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toe-

stand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure 

die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementerin-

gen; 

Een  attest  van  de  griffie  

van Koophandel of een 

evenwaardig document uit-

gereikt  door een gerechte-

lijke of overheidsinstantie  

van het  land van  herkomst  

en  waaruit blijkt dat aan 

deze eis voldaan is. 

3. Aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een proce-

dure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig 

hebben of het voorwerp zijn van een gelijkaardige proce-

dure bestaande in de nationale wetgevingen en reglemen-

teringen; 

Verklaring op eer. 

4. Bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroor-

deeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit 

aantast; 

Een  uittreksel  uit  het straf-

register of een evenwaardig 

document uitgereikt door  

een gerechtelijke of over-

heidsinstantie  van  het  land 

van  herkomst  en  waaruit 

blijkt dat aan deze eis vol-

daan is. Het uittreksel  dient  

zowel betrekking te  hebben  

op  de rechtspersoon  zelf  

als  op  het leidinggevend  

personeel,  dit  wil zeggen  

minstens  de  voorzitter van 

de Raad van Bestuur en de 

gedelegeerd  bestuurder  of  

de personen  die  gelijk-

waardige functies  uitoefe-

nen. 
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5. Bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben be-

gaan, vastgesteld op elke grond die de Aanbestedende 

Overheid aannemelijk kan maken; 

Verklaring op eer 

6. Niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling 

van de bijdragen voor de sociale zekerheid; 

Een  attest  van  de  Rijks-

dienst voor  Sociale  Zeker-

heid,  tot  en met  diegene  

die  slaan  op  het voorlaat-

ste  afgelopen kalender-

kwartaal  voor  de uiterste  

datum  voor  de ontvangst 

van de aanvragen tot deel-

neming  of  een gelijkwaar-

dig getuigschrift uitgereikt  

door  de  bevoegde over-

heid  van  het betrokken 

land. 

7. Niet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen over-

eenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land 

waar hij gevestigd is; 

Een  recent  attest  waaruit  

blijkt dat de  Kandidaat  

heeft  voldaan aan  zijn  ver-

plichtingen  inzake het  be-

talen  van Vennootschaps-

belasting  en BTW  of  een  

gelijkwaardig getuigschrift  

uitgereikt  door  de be-

voegde  overheid  van  het 

betrokken land. 

8. Zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het af-

leggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlich-

tingen. 

Verklaring op eer 

 

De Verklaring op eer is geïntegreerd in het Deelnemingsformulier toegevoegd als Bijlage 1 bij 

deze Aanvraag tot Deelneming. De Kandidaat voegt de hierboven vermelde stukken bij zijn Aan-

vraag tot Deelneming.  

 

Onverminderd het recht om zelf bewijsstukken op te vragen bij de bevoegde instanties, behoudt 

de Aanbestedende Overheid zich tevens het recht voor om, indien zij twijfels heeft over de toe-

stand van de Kandidaat, na indiening van de Aanvragen tot Deelneming bijkomende bewijsstuk-

ken betreffende voormelde uitsluitingsgronden aan de Kandidaat op te vragen.  
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De Kandidaten zijn verplicht 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 niet of niet tijdig verstrekken van de gevraagde 

antwoorden, toelichting en / of documenten kan aanleiding geven tot het weren van de Kandidaat.  

 

Indien de Kandidaat bestaat uit een Samenwerkingsverband, dienen de bewijsstukken betref-

fende de uitsluitingsgronden door alle leden van het Samenwerkingsverband te worden voorge-

legd. Hetzelfde geldt voor de in de Aanvraag tot Deelneming vermelde Aangeduide Onderaan-

nemers en Derde Entiteiten. 

 

Wanneer een Kandidaat zich, voor het voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en/of ter staving 

van zijn economische en financiële draagkracht en/of zijn technische bekwaamheid, beroept op 

de erkenning, de economische en financiële draagkracht, respectievelijk de technische be-

kwaamheid van andere (Derde) entiteiten, gelden de uitsluitingsgronden ook ten aanzien van 

deze entiteiten en dient de Kandidaat op de hiervoor beschreven wijze het bewijs te leveren dat 

deze entiteiten zich niet in één van de voormelde uitsluitingsgronden bevinden.  

 

Indien in de loop van de gunningsprocedure zou blijken dat een Kandidaat, een lid van een Sa-

menwerkingsverband, een Aangeduide Onderaannemer of een entiteit zoals bedoeld in de vorige 

paragraaf, zich komt te bevinden in een situatie die aanleiding kan geven tot uitsluiting, zal op dat 

ogenblik nog tot uitsluiting kunnen worden besloten. 

 

5.2 Kwalitatieve selectie  

 

5.2.1 Algemeen 

 
Overeenkomstig artikel 58 §1, 2° van het KB Plaatsing bepaalt de Aanbestedende Overheid de 

minimumeisen inzake kwalitatieve selectiecriteria. 

 

Een Kandidaat kan zich beroepen op de financiële en economische draagkracht en/of op de tech-

nische bekwaamheid van Aangeduide Onderaannemers of Derde entiteiten, ongeacht de juridi-

sche aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet de Kandidaat een door de be-

voegde personen bij de Aangeduide Onderaannemer of Derde entiteit ondertekende ver-

klaring voorleggen dat de Kandidaat voor de uitvoering van de Opdracht zal kunnen beschikken 

over de financiële en/of technische middelen die ter aanduiding van de financiële en economische 

draagkracht en/of technische bekwaamheid worden ingeroepen.  
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5.2.2 Eisen inzake de financiële en economische draagkracht (artikel 67 KB Plaatsing) 

 
De Kandidaat moet voldoende financiële en economische draagkracht hebben om de Opdracht 

te realiseren zonder dat zich een financieel risico voor de Opdrachtgever voordoet.  

 

De draagkracht van de Kandidaat zal beoordeeld worden aan de hand van volgende criteria: 

a) passende bankverklaring;  

b) bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s;  

 

De Kandidaat moet aantonen dat hij cumulatief aan deze twee criteria voldoet zoals hierna ver-

der bepaald.  

 

a)  Passende bankverklaring 

 

De Kandidaat voegt een verklaring toe van een kredietinstelling onderworpen aan het toezicht 

van de FMSA of de NBB waarin de kredietinstelling verklaart dat de betrokken persoon bij haar 

cliënt is en dit tot tevredenheid van de kredietinstelling.  

 

Deze verklaring moet in het Nederlands zijn opgesteld, overeenkomstig het model vervat in bij-

lage 3 van het KB Plaatsing  én mag maximaal drie maanden oud zijn op het moment van het 

indienen van de Aanvraag tot Deelneming. Indien de verklaring in een andere taal is opgesteld, 

wordt een beëdigde vertaling toegevoegd. 

 

b) Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid 

 

De leden van het Basisteam moeten aantonen dat zij voldoende verzekerd zijn voor de uitvoering 

van deze Opdracht. 

 

De Kandidaat voegt de nodige verklaringen toe van de verzekeraar of de makelaar. In geval van 

een specifieke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor deze Opdracht, voegen zij een bin-

dende bevestigingsbrief toe van de makelaar en/of de verzekeraar waarin wordt bevestigd dat de 

verzekering zal worden afgesloten indien de Opdracht aan de Kandidaat wordt toegewezen. Van 

deze nieuw afgesloten verzekering moet dan voor de Sluitingsdatum een kopie aan de Aanbe-

stedende Overheid worden bezorgd. 

 

Deze verklaringen moeten in het Nederlands zijn opgesteld, geldig zijn én moeten gedagtekend 

zijn in hetzelfde kalenderjaar als de Aanvraag tot Deelneming wordt ingediend. Indien de verkla-

ring in een andere taal is opgesteld, wordt een beëdigde vertaling toegevoegd. 
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5.2.3 Minimumeisen inzake technische bekwaamheid (artikelen 69 - 72 KB Plaatsing) 

 

De Kandidaat moet aantonen dat hij beschikt over een passende technische bekwaamheid voor 

het uitvoeren van de Opdracht.  

 

a) Erkenningsreglementering 

 

De Aanbestedende Overheid gaat er van uit dat de werken die het voorwerp uitmaken van de 

onderhavige Opdracht, zijn gerangschikt in klasse 8, categorie D. 

De Kandidaat moet aantonen te voldoen aan de erkenningsreglementering, in het bijzonder met 

betrekking tot voormelde klasse en categorie.  

Bovendien zal de Kandidaat zelf instaan voor het verkrijgen of behouden van alle erkenningen 

die noodzakelijk zijn om onderhavige opdracht uit te voeren, ook al zijn deze niet expliciet 

aangehaald in deze Selectieleidraad. 

Ter staving hiervan dient de Kandidaat (of, indien de Kandidaat een Samenwerkingsverband 

betreft, minstens 1 lid daarvan) of zijn Aangeduide Onderaannemer / Derde Entiteit: 

- ofwel een attest over te maken zoals dit door de bevoegde overheid ter beschikking wordt 

gesteld (bv. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie) en waaruit blijkt dat aan 

voormelde klasse en categorie werd voldaan; 

- ofwel de bewijzen, waaruit blijkt dat aan voormelde klasse en categorie werd voldaan, 

over te maken zoals dit wordt vereist door artikel 3 § 1 2° van de wet van 20 maart 1991 

(zie ook MB van 27 september 1991). 

 
b) Teamsamenstelling 

 
Het Basisteam van de Kandidaat dient minimaal te zijn samengesteld uit volgende personen, met 

bijhorende ervaring en/of classificatie: 

 

 Een aannemer - minimaal categorie D, klasse 8 

 Een onderhoudspartij – minimaal categorie D17 

 Een architect – minimaal 10 jaar ervaring 

 Een landschapsarchitect – minimaal 10 jaar ervaring 

 Een ingenieur stabiliteit – minimaal 10 jaar ervaring 

 Een ingenieur technieken – minimaal 10 jaar ervaring 

 Een ingenieur akoestiek– minimaal 5 jaar ervaring 

 Een veiligheidscoördinator – minimaal 5 jaar ervaring 

 Een EPB-verslaggever – minimaal 2 jaar ervaring 
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De samenstelling van het bovenvermeld Basisteam dient te worden weergegeven aan de hand 

van de namen van de sleutelpersonen. Voor elk lid van het team zal het opleidingsniveau en de 

werkervaring moeten worden opgegeven.  

 

De Kandidaat zal bij zijn Aanvraag tot Deelneming een nota toevoegen waarin duidelijk de team-

samenstelling weergegeven wordt in de vorm van een organogram. Bijhorend wordt een motiva-

tienota toegevoegd (maximaal 2 A4 bladzijden) waaruit zal blijken waarom specifiek voor deze 

teamsamenstelling is gekozen en welke meerwaarde deze teamsamenstelling biedt voor de Op-

drachtgever. 

 

De relevante ervaringen en kwalificaties van de teamleden zal aangetoond worden op basis van 

de verplicht bij te leveren cv’s en diploma’s van alle teamleden.  

 

c) Referenties en erkenningen  

 
Onderstaande referenties dienen gevoegd te worden bij de Aanvraag tot Deelneming.  

 

De Kandidaat zal duidelijk aangeven welke de referenties zijn die hij opgeeft voor de selectie en 

de doorselectie (cf. artikel 5.2.4 van de Selectieleidraad). Indien de Kandidaat nalaat een dergelijk 

duidelijk onderscheid te maken, dan zullen de eerste twee of drie (naargelang het geval) referen-

ties, in de volgorde waarin zij in de Aanvraag tot Deelneming zijn opgenomen, worden beoordeeld 

in het kader van de mogelijke doorselectie.  

 

Alle referenties dienen gestaafd te worden door getuigschriften van goede uitvoering. Deze 

getuigschriften zijn ondertekend en bevatten het bedrag, het tijdstip, de plaats van uitvoering van 

de opdracht en de coördinaten van een contactpersoon bij de desbetreffende opdrachtgever. 

Deze getuigschriften geven ook duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van 

de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.  

 

Voor alle onderstaande referenties geldt dat referenties die enkel betrekking hebben op (wed-

strijd)ontwerpen, niet in aanmerking worden genomen. 

 

Indien relevant, mogen dezelfde projecten als referentie worden gebruikt voor meer dan één van 

de hieronder vermelde punten. 
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Functie Voor te leggen documenten 

Aannemer 1.  Bewijsstukken voor de erkenning van de aannemer (minimum 

erkenning D, klasse 8)  

2. Drie referenties1 van gelijkaardige opdrachten die betrekking 

hebben op de realisatie en inrichting van een vergelijkbare infra-

structuur uitgevoerd en (voorlopig) opgeleverd na 1 januari 2008 

óf waarvan de uitvoering gestart is voor 1 januari 2015, met een 

bouwkost van minimaal 5.000.000€ (excl. btw).  

Onder gelijkaardige referenties wordt begrepen: referenties die zo-

wel een dienstverlenend karakter hebben als minimaal 500 m² kan-

tooroppervlak bevatten. Voorbeelden van referenties met een 

dienstverlenend karakter zijn onder andere (niet-limitatief): admini-

stratief centrum, stadhuis, politiekantoor, ziekenhuis, rusthuis, 

bankkantoor … 

De referenties worden verplicht ingediend volgens de template in 

bijlage 2 (Template referenties) bij deze Selectieleidraad en ge-

staafd door een attest van goede uitvoering, afgeleverd door de 

bouwheer. 

Architect 1. De inschrijving van de architect op het Tableau van de Orde van 

Architecten (minimumvoorwaarde) 

2. Drie referenties2 die betrekking hebben op het ontwerp van een 

vergelijkbare infrastructuur voorlopig opgeleverd na 1 januari 2008 

óf waarvan de uitvoering gestart is voor 1 januari 2015, met een 

bouwkost van minimaal 3.500.000€ (excl. btw).  

Onder gelijkaardige referenties wordt begrepen referenties die zo-

wel een dienstverlenend karakter hebben en minimaal 500 m² kan-

tooroppervlak bevatten. Voorbeelden van referenties met een 

dienstverlenend karakter zijn onder andere (niet-limitatief): admini-

stratief centrum, stadhuis, politiekantoor, ziekenhuis, rusthuis, 

bankkantoor … 

De referenties worden verplicht ingediend volgens de template in 

bijlage 2 (Template referenties) bij deze Selectieleidraad en ge-

staafd door een attest van goede uitvoering, afgeleverd door de 

bouwheer. 

                                                                 
1 Referenties die enkel betrekking hebben op (wedstrijd)ontwerpen worden niet in rekening genomen.  
2 Referenties die enkel betrekking hebben op (wedstrijd)ontwerpen worden niet in rekening genomen.  
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 3. Eén referentie3 die betrekking heeft op het (interieur-)ontwerp 

van een gebouw met culturele functie (museum, bibliotheek, thea-

ter, cultureel centrum, …) voorlopig opgeleverd na 1 januari 2008 

óf waarvan de uitvoering gestart is voor 1 januari 2015, met een 

bouwkost van minimaal 750.000€ (excl. btw).  

De referentie wordt verplicht ingediend volgens de template in bij-

lage 2 (Template referenties) bij deze Selectieleidraad en gestaafd 

door een attest van goede uitvoering, afgeleverd door de bouw-

heer. 

Landschapsarchitect Twee referenties4 die betrekking hebben op het ontwerp van een 

park (voorlopig) opgeleverd na 1 januari 2008, waarin het ontwerp 

betrekking heeft op het integreren van een nieuwbouw met open-

baar karakter in een groene, historisch waardevolle omgeving. De 

referenties worden verplicht ingediend volgens de template in bij-

lage 2 (Template referenties) bij deze Selectieleidraad en gestaafd 

door een attest van goede uitvoering, afgeleverd door de bouw-

heer. 

Onderhoudsfirma 1.  Bewijsstukken voor de erkenning van de aannemer (minimum 

erkenning D17)  

2. Twee referenties van gelijkaardige opdrachten waarvan het 

technisch en bouwkundig onderhoud al minstens vijf jaar lopende 

is, of waarvan het technisch en bouwkundige onderhoud minstens 

10 jaar heeft gelopen en die beëindigd is na 1 januari 2008. Min-

stens 1 van de opvolgingen dient gebeurd te zijn of te gebeuren 

aan de hand van de NEN2767-norm.  

Onder gelijkaardige referenties wordt begrepen referenties die zo-

wel een dienstverlenend karakter hebben, als minimaal 500 m2 

kantooroppervlak bevatten. Voorbeelden van referenties met een 

dienstverlenend karakter zijn onder andere (niet-limitatief): admini-

stratief centrum, stadhuis, politiekantoor, ziekenhuis, rusthuis, 

bankkantoor … 

De referenties worden verplicht ingediend volgens de template in 

bijlage 2 (Template referenties) bij deze Selectieleidraad en ge-

staafd door een attest van goede uitvoering, afgeleverd door de 

bouwheer. 

  

                                                                 
3 Referenties die enkel betrekking hebben op (wedstrijd)ontwerpen worden niet in rekening genomen.  
4 Referenties die enkel betrekking hebben op (wedstrijd)ontwerpen worden niet in rekening genomen. 
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Ingenieursbureau tech-

nieken 

Twee referenties5 die betrekking hebben op het ontwerp van een 

vergelijkbare infrastructuur (voorlopig) opgeleverd na 1 januari 

2008 óf waarvan de uitvoering gestart is voor 1 januari 2015, met 

een bouwkost van technieken van minimaal 1.000.000€ (excl. 

btw).  

Onder gelijkaardige referenties wordt begrepen referenties die zo-

wel een dienstverlenend karakter hebben als minimaal 500m² kan-

tooroppervlak bevatten. Voorbeelden van referenties met een 

dienstverlenend karakter zijn onder andere (niet-limitatief): admini-

stratief centrum, stadhuis, politiekantoor, ziekenhuis, rusthuis, 

bankkantoor … 

De referenties worden verplicht ingediend volgens de template in 

bijlage 2 (Template referenties) bij deze Selectieleidraad en ge-

staafd door een attest van goede uitvoering, afgeleverd door de 

bouwheer. 

 

 
5.2.4 Vermindering van het aantal Kandidaten – ‘doorselectie’ - criterium  
 

De Aanbestedende Overheid gaat over tot een ‘doorselectie’ teneinde het aantal te selecteren 

Kandidaten te beperken tot drie (3), voor zover er voldoende geschikte Kandidaten zijn.  

 
Deze doorselectie gebeurt aan de hand van: 

 

a) een analyse van de bovenvermelde referentieprojecten van de Aannemers, de Architect, de 

landschapsarchitect, de onderhoudsfirma’s en het studiebureau technieken van elke Kandidaat, 

welke gestaafd kunnen worden door gegevens en bewijsstukken. Betreffende gegevens en be-

wijsstukken dienen minimaal de gegevens die gevraagd worden in de template voor referentie-

projecten (zie punt 5.5.2 en Bijlage 2 van deze Selectieleidraad) opgegeven te worden per refe-

rentieproject. In geval van ontbreken van deze informatie zal dit onderdeel als “niet bestaande” 

beoordeeld worden en als dusdanig mee opgenomen worden in de beoordeling.  

 

De beoordeling van de referenties zal gebeuren aan de hand van onderstaande criteria: 

1. Overeenkomsten en gelijkenissen van de referentieprojecten met het voorwerp van deze 

aanbesteding. Bij de beoordeling van dit doorselectiecriterium zal gekeken worden naar de 

kennis van zaken aangaande de werking van gemeentelijke, OCMW, culturele en politio-

nele diensten en de specifieke problematieken die tijdens het ontwerp en uitvoerings- en 

onderhoudstraject aan bod zullen komen. Deze specifieke beoordelingselementen gelden 

echter niet voor de referenties van de landschapsarchitect. Documenten die de kwaliteit 

van het project kunnen aantonen (bvb: attest goede uitvoering, awards, …) kunnen voor 

                                                                 
5 Referenties die enkel betrekking hebben op (wedstrijd)ontwerpen worden niet in rekening genomen.  
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dit criterium in aanmerking genomen worden. 

 

2. Wijze van realisatie van de referentieprojecten. Er wordt gekeken naar projecten die gere-

aliseerd werden in bouwteam, rekening houdende met lange termijn onderhoudsaspecten 

met actieve inbreng van de onderhoudspartner tijdens de ontwerpfase. Bij de beoordeling 

van dit criterium zal gekeken worden naar de ervaring van het team met het werken in 

bouwteam. Er zal onder meer ook gekeken worden naar de capaciteit van de leden om 

vanuit diens discipline samen te werken met de andere D, B, M aspecten. 

 

b) een analyse van de kwaliteit van de teamsamenstelling; 

De Kandidaat zal bij zijn Aanvraag tot Deelneming een nota toevoegen (max. 2 A4 bladzijden) 

waarin omschreven wordt waarom specifiek voor deze teamsamenstelling gekozen wordt en 

welke garanties deze samenstelling de Aanbestedende Overheid biedt op een kwaliteitsvol pro-

ject. De nota is een kans voor de Kandidaat om zijn meerwaarde in het project in de verf te zetten. 

Hierin kunnen zaken zoals eerdere samenwerkingen, projectmethodologieën of specifieke exper-

tises naar voren gebracht worden. De kwaliteit van het team zal aan de hand hiervan beoordeeld 

worden. 

 

Om de Kandidaten te rangschikken wordt voor elk van de beoordelingsaspecten van het “door-

selectiecriterium” steeds geoordeeld of een Kandidaat beter, even goed of minder goed aan het 

betrokken beoordelingsaspect voldoet ten opzichte van de andere Kandidaat. Er worden respec-

tievelijk 3, 2 of 1 punt(en) toegekend in het geval dat het teamlid van de Kandidaat in kwestie 

beter, even goed of minder goed voldoet ten opzichte van de andere Kandidaten.  

 

De punten worden ingevuld in een scorematrix, van waaruit men een score verkrijgt per Kandidaat 

en per beoordelingsaspect. 

 

Voorbeeld van een scorematrix die gehanteerd wordt, met name om de aannemers onderling te 

vergelijken, om de architecten onderling te vergelijken, om de onderhoudsfirma’s onderling te 

vergelijken en om de studiebureaus onderling te vergelijken:  

 

Omvang Kandidaat 1 Kandidaat 2 Kandidaat 3 Kandidaat 4 Score 

Kandidaat 1      

Kandidaat 2      

Kandidaat 3      

Kandidaat 4      
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Er is per beoordelingsaspect een wegingsfactor bepaald (zie hieronder). De totaalscore per Kan-

didaat wordt berekend door de afzonderlijke scores van de aannemer, de architect, studiebureaus 

en de onderhoudsfirma van elk basisteam voor elk van de beoordelingsaspecten bij elkaar op te 

tellen na vermenigvuldiging van de score met de specifieke wegingsfactor. De totaalscore bepaalt 

zodoende de rangschikking van de Kandidaten. 

 

De volgende wegingsfactoren zijn van toepassing: 

 

Nr. Aspect 

Wegings-

factor 

1. Overeenkomsten en gelijkenissen van de referentieprojecten met het voor-

werp van deze aanbesteding; 
5 

2. Projecten die gerealiseerd werden in bouwteam, rekening houdende met 

lange termijn onderhoudsaspecten met actieve inbreng van de onder-

houdspartner tijdens de ontwerpfase6 

3 

3.  Kwaliteit van de teamsamenstelling 2 

  

                                                                 
6 Niet van toepassing op de referentieprojecten van de landschapsarchitect. 
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6 Bijlagen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1  

 
Verplichte opbouw van een  
Aanvraag tot Deelneming 
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SELECTIELEIDRAAD AANGAANDE  

PPS VOOR DE REALISATIE VAN EEN NIEUW DIENSTVERLENINGSCENTRUM 

MET PARKAANLEG EN DE ONTWIKKELING VAN TWEE SITES  

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

Deelnemingsformulier 

Verplicht te gebruiken voor de indiening van een Aanvraag tot Deelneming 

 

Naam Kandidaat: 

 ________________________________________________________________ 

 

INHOUDSTAFEL: 

1.a IDENTITEIT VAN DE KANDIDAAT  p.  

1.b BEWIJS ONDERTEKENINGSBEVOEGDHEID p. 

2. AANGEDUIDE ONDERAANNEMERS p.  

3. DERDE ENTITEITEN OP WIE DE KANDIDAAT EEN BEROEP DOET 

OM ZIJN FINANCIEEL-ECONOMISCHE DRAAGKRACHT OF ZIJN 

TECHNISCHE BEKWAAMHEID AAN TE TONEN 

p.  

4.  VERKLARING OP EER p.  

5. BEWIJSSTUKKEN VOOR DE FINANCIEEL-ECONOMISCHE DRAAG-

KRACHT 

p. 

6. BEWIJSSTUKKEN VOOR DE TECHNISCHE BEKWAAMHEID p.  

7. GEHEIMHOUDINGS- EN PROCEDUREVERKLARING p. 

 

 Gelieve de inhoudstafel aan te vullen met de correcte paginanummering. De bijlagen bij dit deelne-

mingsformulier moeten ook worden gepagineerd. 

 Belangrijke opmerking: Het deelnemingsformulier moet worden ondertekend door de gewettigde verte-

genwoordigers van de Kandidaat, of wanneer de Kandidaat een Samenwerkingsverband is, van alle leden 

van dat Samenwerkingsverband. Bovendien dienen deze elke bladzijde van dit deelnemingsformulier (met 

uitsluiting van haar bijlagen) te paraferen. Alle correcties, schrappingen, doorhalingen, overschreven stuk-

ken of aanvullingen in één van deze documenten, dienen te zijn voorzien van een handtekening (parafering 

volstaat niet). 

 Bijkomende toelichting (vb. waar de voorziene ruimte niet groot genoeg is) evenals bijkomende docu-

menten ter bewijs of ter illustratie, worden als een genummerde bijlage bij dit deelnemingsformulier inge-

diend. Voor elke relevante rubriek dienen de relevante bijlagen te worden vermeld. De bijlagen worden 

ook apart vermeld in de inventaris van de bijlagen. 



 

45 

 

1. A. IDENTITEIT VAN DE KANDIDAAT 

 

NAAM KANDIDAAT:  

Rechtsvorm:  

Nationaliteit:  

Woonplaats of 

maatschappelijke zetel: 

 

Ondernemingsnummer 

(indien toepasselijk): 

 

 

 

Beschrijving van het Samenwerkingsverband 

Opsomming van de leden van het Samenwerkingsverband met hun (voorlopige) rechtsvorm en 

hun respectieve taken binnen het Samenwerkingsverband: 
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Gegevens van de individuele leden van het Samenwerkingsverband: 

Lid 1 

Naam van het lid: 
 

Rechtsvorm: 
 

Nationaliteit: 
 

Maatschappelijke zetel: 
 

Lid 1 wordt hier vertegenwoordigd door: 

Naam van de 

vertegenwoordiger: 
 

Indien rechtspersoon, vast 

vertegenwoordigd door: 
 

Functie:  

Geboortedatum en plaats:  

Bevoegd op grond van: 
(relevante bepalingen uit de 

geconsolideerde statuten, 

benoemingsbesluit en/of 

volmacht, met aanduiding van 

nummer van bijlage bij het 

offerteformulier waarin deze 

instrumenten zijn opgenomen) 

 

 Gegevens op te nemen voor elke vertegenwoordiger van het lid van het Samenwerkingsverband 

 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid (geconsolideerde statuten, be-

noemingsbesluiten en/of volmacht) steeds in Bijlage voegen 

 

Lid 2 

Naam van het lid: 
 

Rechtsvorm: 
 

Nationaliteit: 
 

Maatschappelijke zetel: 
 

Lid 2 wordt hier vertegenwoordigd door: 

Naam van de 

vertegenwoordiger: 
 

Indien rechtspersoon, vast 

vertegenwoordigd door: 
 

Functie:  
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Geboortedatum en plaats:  

Bevoegd op grond van: 
(relevante bepalingen uit de 

geconsolideerde statuten, 

benoemingsbesluit en/of 

volmacht, met aanduiding van 

nummer van bijlage bij het 

offerteformulier waarin deze 

instrumenten zijn opgenomen) 

 

 Gegevens op te nemen voor elke vertegenwoordiger van het lid van het Samenwerkingsverband 

 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid (geconsolideerde statuten, be-

noemingsbesluiten en/of volmacht) steeds in Bijlage voegen 

 Gegevens te herhalen voor elk lid van het Samenwerkingsverband 

 

Gegevens van de persoon die de Kandidaat / Inschrijver in de verdere gunningsprocedure 

en de uitvoering van de Opdracht ten aanzien van de Aanbestedende Overheid/Opdracht-

gever kan vertegenwoordigen (SPOC):  

Deze persoon is ook de contactpersoon voor de Aanbestedende Overheid/Opdrachtgever. 

Naam vertegenwoordiger 

van de Kandidaat: 

 

Functie:  

Geboortedatum en plaats:  

E-mail:  

Adres:  

Telefoon:  

 

De ondergetekenden, aangeduid in deel 1.A. van dit Deelnemingsformulier, verklaren in hun 

hoedanigheid van vertegenwoordigers van de Kandidaat uitdrukkelijk aan de Aanbestedende 

Overheid dat de informatie gevoegd bij deze Aanvraag tot Deelneming waar en authentiek is. 

Zij verklaren ten behoeve van de Kandidaat geen overeenkomsten te zijn aangegaan die in strijd 

zijn met het mededingingsrecht, de wetgeving inzake erkenning van aannemers, de wetgeving 

inzake architecten en de reglementering overheidsopdrachten. In het bijzonder verklaren zij dat 

zij zich niet bevinden in een toestand zoals bedoeld in artikel 64 van het KB Plaatsing . In 

voorkomend gevallen legt de Kandidaat de nodige verklaringen voor. 

 

Aldus getekend te [plaats], [datum] 

Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening Handtekening 
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Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening Handtekening 

 

 

1. B. Bewijs ondertekeningsbevoegdheid 
 
Gelieve aan te vullen met de meest recente geldende benoemingsbesluiten (bevoegdheidsbe-
sluiten), zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waaruit de bevoegdheid van de onderte-
kenaar(s) van de Kandidaat en van alle leden van het Samenwerkingsverband blijkt.  
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2. AANGEDUIDE ONDERAANNEMERS 

Gegevens van de Aangeduide Onderaannemer:  

Naam van de Aangeduide 

Onderaannemer: 

 

Taak: 
 

Rechtsvorm: 
 

Nationaliteit: 
 

Woonplaats of maatschap-

pelijke zetel: 

 

Contactpersoon en e-mail: 
 

 

De Aangeduide  Onderaannemer wordt hier vertegenwoordigd door: 

Naam van de 

vertegenwoordiger: 
 

Indien rechtspersoon, vast 

vertegenwoordigd door: 
 

Functie:  

Geboortedatum en plaats:  

Bevoegd op grond van: 
(relevante bepalingen uit de 

geconsolideerde statuten, 

benoemingsbesluit en/of 

volmacht, met aanduiding van 

nummer van bijlage bij het 

offerteformulier waarin deze 

instrumenten zijn opgenomen) 

 

 Gegevens op te nemen voor elke vertegenwoordiger van het lid van de Aangeduide Onderaannemer 

 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningbevoegdheid (geconsolideerde statuten, be-

noemingsbesluiten en/of volmacht) steeds in Bijlage voegen 

 Gegevens te herhalen voor elke Aangeduide Onderaannemer (zie titel 4.1.3 van deze Selectieleidraad).  

 

De ondergetekenden verklaren kennis te hebben genomen van de bepalingen van de 

Selectieleidraad, in het bijzonder de bepalingen met betrekking op de onderaanneming. De 

ondergetekenden, aangeduid in dit onderdeel van het Deelnemingsformulier, verklaren in hun 

hoedanigheid van vertegenwoordigers van de Aangeduide Onderaannemer uitdrukkelijk aan de 

Aanbestedende Overheid dat de informatie gevoegd bij deze Aanvraag tot Deelneming waar en 

authentiek is en dat zij zich in het kader van de Opdracht exclusief tot samenwerking verbinden 

met Kandidaat __[aan te vullen door de Kandidaat]______________ en hem de middelen die 

voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn ter beschikking te stellen. 
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Zij verklaren ten behoeve van deze Kandidaat geen overeenkomsten te zijn aangegaan die in strijd 

zijn met het mededingingsrecht, de wetgeving inzake erkenning van aannemers, de wetgeving 

inzake architecten en de reglementering overheidsopdrachten. In het bijzonder verklaren zij dat 

zij zich niet bevinden in een toestand zoals bedoeld in artikel 64 van het KB Plaatsing . In 

voorkomend gevallen legt de Aangeduide Onderaannemer de nodige verklaringen voor. 

 

Aldus getekend te [plaats], [datum] 

Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening 

 

 

Handtekening 

  

Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening 

 

 

 

Handtekening 
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3. DERDE ENTITEITEN OP WIE DE KANDIDAAT EEN BEROEP DOET OM ZIJN FI-

NANCIEEL-ECONOMISCHE DRAAGKRACHT OF ZIJN TECHNISCHE BEKWAAM-

HEID AAN TE TONEN 

 Invulling van dit onderdeel is facultatief, afhankelijk of de Kandidaat beroep doet op Derde Entiteiten 

om zijn financieel-economische draagkracht of zijn technische bekwaamheid aan te tonen (zie artikel 4.1.3  

van deze Selectieleidraad). 

 

Gegevens van de Derde Entiteit:  

Naam van de Derde Enti-

teit: 

 

Verhouding met de Kandi-

daat: 

 

Rechtsvorm: 
 

Nationaliteit: 
 

Woonplaats of maatschap-

pelijke zetel: 

 

Contactpersoon en e-mail: 
 

 

De Derde Entiteit wordt hier vertegenwoordigd door: 

Naam van de 

vertegenwoordiger: 
 

Indien rechtspersoon, vast 

vertegenwoordigd door: 
 

Functie:  

Geboortedatum en plaats:  

Bevoegd op grond van: 
(relevante bepalingen uit de 

geconsolideerde statuten, 

benoemingsbesluit en/of 

volmacht, met aanduiding van 

nummer van bijlage bij het 

offerteformulier waarin deze 

instrumenten zijn opgenomen) 

 

 Gegevens op te nemen voor elke vertegenwoordiger van de Derde Entiteit 

 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid (geconsolideerde statuten, be-

noemingsbesluiten en/of volmacht) steeds in Bijlage voegen 

 

 Gegevens te herhalen voor elke Derde Entiteit op wie de Kandidaat een beroep doet   
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De ondergetekenden, aangeduid in dit onderdeel van het Deelnemingsformulier, verklaren 

uitdrukkelijk aan de Aanbestedende Overheid dat de informatie gevoegd bij deze Aanvraag tot 

Deelneming waar en authentiek is en dat zij zich ertoe verbinden in het kader van de Opdracht 

aan de Kandidaat _____________ de middelen ter beschikking te stellen die voor de uitvoering 

van de Opdracht noodzakelijk zijn. 

 

Aldus getekend te [plaats], [datum] 

Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening 

 

 

Handtekening 

  

Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening 

 

 

 

Handtekening 

 

 

 

 
  



 

53 

 

4. VERKLARING OP EER 

 

BEWIJSSTUKKEN VAN HET ZICH NIET BEVINDEN IN  

EEN VAN DE UITSLUITINGSCRITERIA 

 

 

Ik ondergetekende, ……….. (naam + voornaam aan te vullen door Kandidaat) 

wonende te ………….(straat, nummer, gemeente + postnummer aan te vullen door Kandidaat) 

 

verklaar hierbij op eer dat de vennootschap ……….. (benaming en maatschappelijke zetel aan te 

vullen door Kandidaat)  

zich niet in één van de volgende situaties bevindt: 

 

 
1. in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, werkzaamheden te hebben ge-

staakt of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of in een overeenstemmende 
toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de natio-
nale wetgevingen en reglementeringen ; 

2. een aangifte te hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening 
of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp is van een gelijkaardige proce-
dure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 

3. bij een vonnis in kracht van gewijsde veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professio-
nele integriteit aantast; 

4. bij de beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan ; 
5. niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de 

sociale zekerheid; 
6. niet in orde zijn met de betaling van belastingen in overeenstemming met de Belgische 

wetgeving of die van het land waar de kandidaat gevestigd is  ; 
7. in ernstige mate schuldig zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken 

van inlichtingen; 
8. zich schuldig gemaakt hebben aan deelname aan een criminele organisatie als bedoeld 

in artikel 324bis van het strafwetboek; 
9. zich schuldig gemaakt hebben aan omkoping als bedoeld in artikel 246 van het strafwet-

boek; 
10. zich schuldig gemaakt hebben aan fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst 

aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedge-
keurd door de wet van 17 februari 2002; 

11. zich schuldig gemaakt hebben aan witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de 
wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor 
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 

 

Ondergetekende gaat akkoord om, op het eerste verzoek van de Aanbestedende 

Overheid, de nodige originele bewijsstukken in verband met deze inlichtingen te 

overhandigen en neemt er kennis van dat iedere valse verklaring een uitsluitingsgrond is 

voor deelneming aan onderhavige opdracht. 

 

Overeenkomstig hetgeen bepaald onder punt 5.1‘Toegangsrecht van de Kandidaat (artikel 61 KB 

Plaatsing’ van deze Selectieleidraad, worden de nodige stavingsbewijzen als bijlage gevoegd bij 

deze verklaring op eer. 

 

Gedaan te ........................................, . .................................20.. (aan te vullen door Kandidaat) 

 

Vennootschap  

vertegenwoordigd door … 

Functie:  

 

 

Handtekening 
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5. BEWIJSSTUKKEN VAN DE FINANCIEEL-ECONOMISCHE DRAAGKRACHT 

 
- De passende bankverklaring (zie punt 5.5.2 van deze Selectieleidraad) 

Bijlage nr. 

 

 

- Het bewijs van de verzekering van elk van de leden van het Basisteam  (zie punt 5.5.2 

van deze Selectieleidraad); 

Bijlage nr. 
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6. BEWIJSSTUKKEN VAN DE TECHNISCHE BEKWAAMHEID 

 

- Motivatienota (incl. organogram) met cv’s ter verduidelijking van de teamsamenstelling 

Bijlage nr.(aan te vullen door de Kandidaat) 

 

- Referenties ter staving van de technische kwaliteit 

Functie Voor te leggen documenten 

Aannemer 1.  Bewijsstukken voor de erkenning van de aannemer (minimum 

erkenning D, klasse 8)  

2. Drie referenties7 van gelijkaardige opdrachten die betrekking 

hebben op de realisatie en inrichting van een vergelijkbare infra-

structuur uitgevoerd en (voorlopig) opgeleverd na 1 januari 2008 

óf waarvan de uitvoering gestart is voor 1 januari 2015, met een 

bouwkost van minimaal 5.000.000€ (excl. btw).  

Onder gelijkaardige referenties wordt begrepen: referenties die zo-

wel een dienstverlenend karakter hebben als minimaal 500 m² kan-

tooroppervlak bevatten. Voorbeelden van referenties met een 

dienstverlenend karakter zijn onder andere (niet-limitatief): admini-

stratief centrum, stadhuis, politiekantoor, ziekenhuis, rusthuis, 

bankkantoor … 

De referenties worden verplicht ingediend volgens de template in 

bijlage 2 (Template referenties) bij deze Selectieleidraad en ge-

staafd door een attest van goede uitvoering, afgeleverd door de 

bouwheer. 

Architect 1. De inschrijving van de architect op het Tableau van de Orde van 

Architecten (minimumvoorwaarde) 

2. Drie referenties8 die betrekking hebben op het ontwerp van een 

vergelijkbare infrastructuur voorlopig opgeleverd na 1 januari 2008 

óf waarvan de uitvoering gestart is voor 1 januari 2015, met een 

bouwkost van minimaal 3.500.000€ (excl. btw).  

Onder gelijkaardige referenties wordt begrepen referenties die zo-

wel een dienstverlenend karakter hebben en minimaal 500 m² kan-

tooroppervlak bevatten. Voorbeelden van referenties met een 

dienstverlenend karakter zijn onder andere (niet-limitatief): admini-

stratief centrum, stadhuis, politiekantoor, ziekenhuis, rusthuis, 

bankkantoor … 

                                                                 
7 Referenties die enkel betrekking hebben op (wedstrijd)ontwerpen worden niet in rekening genomen.  
8 Referenties die enkel betrekking hebben op (wedstrijd)ontwerpen worden niet in rekening genomen.  
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De referenties worden verplicht ingediend volgens de template in 

bijlage 2 (Template referenties) bij deze Selectieleidraad en ge-

staafd door een attest van goede uitvoering, afgeleverd door de 

bouwheer. 

 3. Eén referentie9 die betrekking heeft op het (interieur-)ontwerp 

van een gebouw met culturele functie (museum, bibliotheek, thea-

ter, cultureel centrum, …) voorlopig opgeleverd na 1 januari 2008 

óf waarvan de uitvoering gestart is voor 1 januari 2015, met een 

bouwkost van minimaal 750.000€ (excl. btw).  

De referentie wordt verplicht ingediend volgens de template in bij-

lage 2 (Template referenties) bij deze Selectieleidraad en gestaafd 

door een attest van goede uitvoering, afgeleverd door de bouw-

heer. 

Landschapsarchitect Twee referenties10 die betrekking hebben op het ontwerp van een 

park (voorlopig) opgeleverd na 1 januari 2008, waarin het ontwerp 

betrekking heeft op het integreren van een nieuwbouw met open-

baar karakter in een groene, historisch waardevolle omgeving. De 

referenties worden verplicht ingediend volgens de template in bij-

lage 2 (Template referenties) bij deze Selectieleidraad en gestaafd 

door een attest van goede uitvoering, afgeleverd door de bouw-

heer. 

Onderhoudsfirma 1.  Bewijsstukken voor de erkenning van de aannemer (minimum 

erkenning D17)  

2. Twee referenties van gelijkaardige opdrachten waarvan het 

technisch en bouwkundig onderhoud al minstens vijf jaar lopende 

is, of waarvan het technisch en bouwkundige onderhoud minstens 

10 jaar heeft gelopen en die beëindigd is na 1 januari 2008. Min-

stens 1 van de opvolgingen dient gebeurd te zijn of te gebeuren 

aan de hand van de NEN2767-norm.  

Onder gelijkaardige referenties wordt begrepen referenties die zo-

wel een dienstverlenend karakter hebben, als minimaal 500 m2 

kantooroppervlak bevatten. Voorbeelden van referenties met een 

dienstverlenend karakter zijn onder andere (niet-limitatief): admini-

stratief centrum, stadhuis, politiekantoor, ziekenhuis, rusthuis, 

bankkantoor … 

                                                                 
9 Referenties die enkel betrekking hebben op (wedstrijd)ontwerpen worden niet in rekening genomen.  
10 Referenties die enkel betrekking hebben op (wedstrijd)ontwerpen worden niet in rekening genomen. 



 

57 

 

De referenties worden verplicht ingediend volgens de template in 

bijlage 2 (Template referenties) bij deze Selectieleidraad en ge-

staafd door een attest van goede uitvoering, afgeleverd door de 

bouwheer. 

Ingenieursbureau tech-

nieken 

Twee referenties11 die betrekking hebben op het ontwerp van een 

vergelijkbare infrastructuur (voorlopig) opgeleverd na 1 januari 

2008 óf waarvan de uitvoering gestart is voor 1 januari 2015, met 

een bouwkost van technieken van minimaal 1.000.000€ (excl. 

btw).  

Onder gelijkaardige referenties wordt begrepen referenties die zo-

wel een dienstverlenend karakter hebben als minimaal 500m² kan-

tooroppervlak bevatten. Voorbeelden van referenties met een 

dienstverlenend karakter zijn onder andere (niet-limitatief): admini-

stratief centrum, stadhuis, politiekantoor, ziekenhuis, rusthuis, 

bankkantoor … 

De referenties worden verplicht ingediend volgens de template in 

bijlage 2 (Template referenties) bij deze Selectieleidraad en ge-

staafd door een attest van goede uitvoering, afgeleverd door de 

bouwheer. 

 

 

* * * 

 

                                                                 
11 Referenties die enkel betrekking hebben op (wedstrijd)ontwerpen worden niet in rekening genomen.  



 

 

 

 

7. GEHEIMHOUDINGS- EN PROCEDUREVERKLARING 

 

 

  
De Kandidaat, en desgevallende ieder lid van het Samenwerkingsverband, verklaart te erkennen 

en te respecteren dat de informatie die deze Selectieleidraad bevat, eigendom is van de Aanbe-

stedende Overheid en daarom als strikt vertrouwelijk moet worden behandeld.  

 

De Kandidaat, en desgevallende ieder lid van het Samenwerkingsverband, verklaart alvorens 

over te gaan tot het kopiëren of dupliceren van (stukken uit) de Selectieleidraad hiertoe de uit-

drukkelijke toestemming van Sweco Belgium nv te bekomen. 

 

De Kandidaat, en desgevallende ieder lid van het Samenwerkingsverband, verklaart alle docu-

menten, ongeacht in welke vorm, die ter beschikking worden gesteld door de Aanbestedende 

Overheid vertrouwelijk te behandelen en niet te verspreiden zonder de uitdrukkelijke vooraf-

gaande schriftelijke toelating van de Aanbestedende Overheid. 

 

De Kandidaat, en desgevallende ieder lid van het Samenwerkingsverband, verklaart de informatie 

vervat in deze Selectieleidraad enkel te verstrekken aan werknemers, onderaannemers of advi-

seurs van de Kandidaten die bij de gunningsprocedure zijn betrokken, onder oplegging van dit 

vertrouwelijkheidbeding, en dit n.a.v. het opstellen van een Aanvraag tot Deelneming of een Of-

ferte.  

 

De verplichtingen onder deze bepaling gelden niet indien de informatie reeds ter beschikking is 

van het brede publiek (op een andere wijze dan door inbreuk op deze bepaling). De verplichtingen 

gelden evenmin indien uit de Selectieleidraad dan wel uit andere mededelingen van de Opdracht-

gever uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.  

 

De Kandidaat, en desgevallende ieder lid van het Samenwerkingsverband, verklaart Indien hij 

verplicht is de informatie bekend te maken, bijvoorbeeld op basis van een wettelijke verplichting 

of in het kader van een gerechtelijke procedure, voorafgaandelijk (1) de Opdrachtgever hierover 

te informeren en (2) de bekendmaking zoveel als mogelijk te beperken. 

 

 

Voor gelezen en goedgekeurd, ………….. (NAAM van de Kanidaat/het Samenwerkingsver-

band)  

 

 

Gedaan te ………….. (aan te vullen), op ………….(aan te vullen).



 

 

 

 

INVENTARIS VAN DE BIJLAGEN BIJ HET DEELNEMINGSFORMULIER 

 

Bij dit Deelnemingsformulier worden de volgende Bijlagen gevoegd, die ondertekend moeten 

worden door de Kandidaat (desgevallend door alle leden van het Samenwerkingsverband) on-

der de vermelding 

 

"Opgemaakt door ondergetekende op [**datum] (aan te vullen door de Kandidaat/het Sa-

menwerkingsverband) om gevoegd te worden bij zijn Aanvraag tot Deelneming van he-

den." 

 

Bijlage 

nr. 

Benaming Inhoud 

   

   

   

   

   

   

 

* * * 
 

  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2  

 
Template referenties 
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TEMPLATE REFERENTIES 

De referenties zijn verplicht op te maken conform onderstaande tabel. Ingeval deze 
tabel niet gerespecteerd wordt, behoudt de Aanbestedende Overheid zich het recht 

voor om de informatie als niet bestaande te beschouwen en dus niet op te nemen in 
de controle van de selectiecriteria en de doorselectie. 

Indien er meer referenties dan gevraagd bij de omschrijving van de selectiecriteria 

worden ingediend, zal de Aanbestedende Overheid de referenties in de volgorde 
waarin ze bij de Aanvraag tot Deelneming werden gevoegd, in aanmerking nemen 

voor de selectie en de doorselectie.  

 

Naam referentie 

 

 

 

Omschrijving van het project 

 

 

 

 

 

Omschrijving van de uitge-

voerde werken / diensten 

(Incl. omschrijving implementatie 

NEN2767-norm door de onderhouds-

firma i.g.v. referenties aan te leveren 

door de onderhoudsfirma) 

 

 

 

 

 

 

 

Kostprijs der werken / dien-

sten (excl btw) 

 

 

Oppervlaktes 

Totale oppervlakte van het 

project (bruto vloeroppervlak) 

 

 

 

 

Datum voorlopige oplevering 

 

 

Opdrachtgevend bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon bij de op-

drachtgever 

(naam, email en telefoonnum-

mer) 

 

 

 

Motivatie van de Kandidaat 

waarom deze referentie als 

gelijkaardig aan onderhavige 

opdracht kan beschouwd 

worden 
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Attest van goede uitvoering 

aanwezig?  

 

Toe te voegen als bijlage 

Bijkomende stukken die de 

kwaliteit van dit project kun-

nen staven  

 

Toe te voegen als bijlage 

Sleutelfunctionarissen werk-

zaam bij/voor de Kandidaat of 

Samenwerkingsverband in 

opgegeven referentieproject 

die nog in dienst en beschik-

baar zijn voor onderhavig pro-

ject. 

 

 


