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DEEL 1 – ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

1. Aanbesteder  

Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent, vertegenwoordigd 

door mevrouw Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur. 

De administratieve entiteit, belast met de opvolging van deze plaatsingsprocedure, is de 

Divisie Aankoop van TMVW. 

Voor inlichtingen kunnen de inschrijvers terecht bij: 

- Fanny Pynckel (fanny.pynckel@farys.be, tel. 09/242 57 97); 

- Lieslot Loyson (lieslot.loyson@farys.be, tel. 09/241 06 50).  

Eventuele vragen dienen uitsluitend via e-mail te worden gericht aan TMVW, Divisie Aankoop 

(aankoop@farys.be). 

TMVW behoudt zich het recht voor om alleen die vragen te beantwoorden die relevant zijn 

voor de concessie. Aanvullende of bijkomende relevante informatie zal aan alle 

geïnteresseerde firma’s worden medegedeeld. Vragen die betrekking hebben op zaken die 

buiten de scope van de concessie vallen zullen hier niet beantwoord worden. 

2. Voorwerp en aard van de opdracht 

2.1. Voorwerp van de opdracht 

Het voorwerp van de opdracht betreft de exploitatie van het kampeerterrein horende bij het 

Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen.  

Hiertoe zal een concessie worden verleend voor een periode van 20 jaar, te rekenen vanaf  

1 januari 2022. Op verzoek van de concessiehouder kan de concessie evenwel éénmalig 

worden verlengd met een periode van 10 jaar. In voorkomend geval dient dit verzoek uiterlijk 

2 jaar vóór de einddatum van de oorspronkelijke concessieperiode schriftelijk aan de 

aanbesteder te worden voorgelegd. 

Het uitgangspunt is dat de concessiehouder maximale vrijheid krijgt om de exploitatie vorm 

te geven, evenwel rekening houdend met de algemene visie van de Stad Gent op de exploitatie 

van het kampeerterrein.  

Voor een verdere beschrijving van de huidige situatie van het kampeerterrein, de algemene 

visie van de Stad Gent en de (rand)voorwaarden wordt verwezen naar Deel 2 – Technische 

bepalingen.  

2.2. Aard van de opdracht 

Deze opdracht dient te worden beschouwd als een concessie van diensten.  

De waarde van een concessie wordt gevormd door de totale tijdens de looptijd van de 

overeenkomst te behalen omzet van de concessiehouder, exclusief belasting op de 

toegevoegde waarde, zoals deze door de aanbesteder is geraamd. Uitgaande van de actuele 

jaarlijkse omzet van € 670 000 (excl. btw) wordt de waarde van de concessie op  

€ 20 100 000 (excl. btw) geraamd. 

 

file:///C:/Users/lloyson/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_xecmprod/c13197220/mailto_fanny.pynckel@farys%20(1).be
mailto:lieslot.loyson@farys.be


 

 

Pagina 5 
 

  

Gezien de geraamde waarde van de concessie het door de Koning bepaalde drempelbedrag 

overschrijdt, zijn de Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (hierna 

“Concessiewet”) en het KB van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene 

uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten (hierna “ConcessieKB”), van toepassing. 

Conform art. 34 van de Concessiewet valt deze concessie, gezien de aard, evenwel onder de 

“Lichte regeling voor sociale diensten en andere specifieke diensten”. 

Het overschrijden van de gangbare looptijd van concessies (5 jaar) wordt – conform art. 37 

van de Concessiewet – gemotiveerd door de zeer aanzienlijke investeringen die van de 

concessiehouder worden gevraagd. De langere looptijd dient voor de concessiehouder de 

mogelijkheid te scheppen om deze investeringen, met inbegrip van een redelijk rendement, 

terug te verdienen en biedt de concessiehouder meer ruimte om een structureel businessplan 

uit te werken en een rendabele zaak uit te bouwen. Bovendien laat de langere looptijd toe om 

met de betrokken actoren (waaronder de stad en TMVW) een langdurige samenwerking aan te 

gaan in functie van de uitbouw van een succesvolle uitbating.  

2.3. Plaatsbezoek 

De inschrijver is verplicht zich ter plaatse te vergewissen van de bestaande toestand en de 

moeilijkheidsgraad van de uitvoering van deze opdracht, derwijze dat hij volledig ingelicht is 

over de uit te voeren diensten en de staat van het kampeerterrein, en hij zijn offerte kan 

opmaken op basis van de eigen vaststellingen, opmetingen en bekomen informatie.  

Om na te gaan of de inschrijver zich aan dit punt heeft gehouden dient hij bij zijn offerte  

verplicht een attest van plaatsbezoek te voegen (zie Deel 5 – Bijlage 2). 

Het plaatsbezoek zal doorgaan na afspraak, gelieve hiervoor contact op te nemen met Lieslot 

Loyson (lieslot.loyson@farys.be, tel. 09 241 06 50).  

3. Procedure 

3.1. Verloop 

De doelstelling van de plaatsingsprocedure is het toewijzen van de concessie aan de 

geselecteerde inschrijver met de beste, regelmatige offerte.  

Er wordt geopteerd voor een plaatsingsprocedure met voorafgaande bekendmaking én 

mogelijkheid tot onderhandelen.  

De procedure zal als volgt verlopen. 

 In eerste instantie zal worden geverifieerd of de inschrijvers zich niet in een toestand 

van uitsluiting bevinden en aan de gestelde selectievoorwaarden voldoen (zie Deel 1 – 

8.1 en 8.2). 

 Na een eerste evaluatie van de offertes in functie van de minimum eisen (zie Deel 2) en 

gestelde gunningscriteria (zie Deel 1 – 8.4), zullen alle geselecteerde inschrijvers 

vervolgens uitgenodigd worden voor de eerste onderhandelingsfase, bestaande uit één 

of meerdere rondes. Deze onderhandelingen zijn er op gericht de inschrijvers de kans 

te bieden om hun voorstel toe te lichten, desgevallend te regulariseren én aan te passen 

rekening houdend met de inzichten van de opdrachtgever met het oog op een globale 

optimalisatie van het betreffende voorstel. 

  

mailto:lieslot.loyson@farys.be
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 Na het doorlopen van de eerste onderhandelingsfase zal de inschrijver die de beste, 

regelmatige offerte heeft ingediend, worden aangeduid als ‘voorkeursbieder’. De overige 

inschrijvers met een regelmatige offerte krijgen een ‘wachtkamerpositie’ toebedeeld.  

Met de voorkeursbieder worden verdere onderhandelingen gevoerd. Deze 

onderhandelingen hebben als doel het verder verfijnen van het voorstel van de 

voorkeursbieder en het uitwerken van een gedetailleerde concessieovereenkomst waarin 

de rechten en plichten van zowel de concessiehouder als de concessiegever worden 

vastgelegd.  

Opmerking 

Ingeval de onderhandelingen met de voorkeursbieder niet het gewenste resultaat 

opleveren, kan de aanbesteder onderhandelingen opstarten met de volgende beste 

gerangschikte (onder voorbehoud) geselecteerde inschrijver. In voorkomend geval wordt 

deze inschrijver de voorkeursbieder.  

 Op basis van de definitieve offerte van de voorkeursbieder en de uitgewerkte, finale 

concessieovereenkomst zal de gunningsbeslissing worden voorgelegd. Na goedkeuring 

van deze beslissing kan worden overgegaan tot ondertekening van de 

concessieovereenkomst, waarmee de concessie wordt gesloten.  

De aanbesteder behoudt zich expliciet het recht voor om de concessie niet toe te wijzen of de 

procedure te herbeginnen, desnoods op andere wijze.  

De inschrijver wordt er op gewezen dat in geen enkele fase van de onderhandelingsprocedure 

een vergoeding voor deelname wordt voorzien.  

3.2. Vertrouwelijkheid 

Door aan deze procedure deel te nemen verbinden de inschrijvers zich ertoe alle informatie 

die zij van de aanbesteder ontvangen en alle informatie die zij aan de aanbesteder verstrekken 

dan wel in het kader van de procedure (zullen) vervaardigen, geheim te houden en niet aan 

derden mee te delen, op welke wijze ook. 

3.3. Akkoordverklaring met de procedure 

Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de wijze 

waarop de plaatsingsprocedure wordt georganiseerd – in het bijzonder het gegeven dat finaal 

de besprekingen enkel met de voorkeursbieder worden verdergezet – en aanvaarden zij zelf 

door de bepalingen van de concessiedocumenten gebonden te zijn.  
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4. Toepasselijke wetgeving 

 De Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten. 

 Het Koninklijk Besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene 

uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten. 

 De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en latere 

wijzigingen. 

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”): de verordening (EU) 2016/679 

van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 

het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

5. Offerte 

5.1. Document van voorlopig bewijs (DVB) 

Conform de bepalingen van art. 34 van het ConcessieKB dient de inschrijver het DVB (zie Deel 

5 – Bijlage 1) in te vullen en bij zijn offerte te voegen.  

De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat: 

- indien wordt ingeschreven door een combinatie van ondernemers, elk lid van de 

combinatie het DVB (Deel A) dient in te vullen en bij de offerte dient te voegen.  

- indien beroep wordt gedaan op de draagkracht van andere entiteiten, elk van deze 

entiteiten het DVB (Deel A) dient in te vullen en bij de offerte dient te voegen. 

5.2. Opmaak offerte 

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij voor het indienen van zijn offerte 

gebruik dient te maken van de bij de concessiedocumenten horende formulieren. Indien de 

inschrijver bij het indienen van zijn offerte gebruik maakt van andere formulieren dan deze 

voorzien in de concessiedocumenten, draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de 

volledige overeenstemming van het door hem aangewende document met het betreffende 

formulier. 

De offerte, inclusief bijlagen, dient te worden opgemaakt in het Nederlands. Alle verdere 

communicatie in de loop van de procedure dient eveneens in het Nederlands te gebeuren. 

De offerte dient op een globale manier en met een geldige gekwalificeerde elektronische 

handtekening
12

 te worden ondertekend op het erbij horende indieningsrapport. Een 

gescande handtekening is onvoldoende. 

                                                           
1

 Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van een Belgische eID, of een 

gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private actoren. Voor meer informatie omtrent de aankoop 

van een gekwalificeerd certificaat, zie: http://www.bestuurszaken.be/gekwalificeerde-certificaten 

2

 Wanneer u als buitenlandse inschrijver een eigen elektronisch middel gebruikt, afgeleverd buiten België, om de 

handtekening te plaatsen, garandeert hij zelf dat deze handtekening conform is 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. U kan gebruikmaken van de alternatieve tool voor het plaatsen van de elektronische handtekening 

op het indieningsrapport: https://sign.publicprocurement.be/sign.jsp (externe link) 

https://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten
https://sign.publicprocurement.be/sign.jsp
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De offerte dient te worden ondertekend door de persoon of personen die bevoegd of 

gemachtigd zijn om de inschrijver te verbinden. De gemachtigden dienen een elektronische 

authentieke of onderhandse akte of een scan van het afschrift van hun volmacht toe te voegen. 

In voorkomend geval dient te worden verwezen naar het nummer van de bijlage van het 

Belgisch Staatsblad (incl. betreffende paginanummers) waarin deze machtiging werd 

gepubliceerd. 

Dit voorschrift geldt voor alle deelnemers als de offerte wordt ingediend door een combinatie 

zonder rechtspersoonlijkheid. De deelnemers zijn dan hoofdelijk verbonden en zijn verplicht 

de deelnemer aan te duiden die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover de 

aanbesteder.  

De offerte is slechts volledig als alle antwoorden, documenten en bijlagen die in deze 

concessiedocumenten worden gevraagd, door de inschrijver zijn bijgevoegd. Het 

ontbreken ervan kan leiden tot het niet aanvaarden van de offerte. 

Om het overzicht op het ingediende dossier te behouden, dient het dossier voor de offerte 

volgens de hieronder opgegeven volgorde te worden aangeleverd. 

De verschillende documenten 1 t.e.m. 5 dienen als afzonderlijke bestanden te worden 

opgeladen. 

1. Volledig ingevuld inschrijvingsbiljet (zie Deel 4), inclusief de identificatie van de 

eventuele onderaannemers
3

. 

2. Bewijs van bevoegdheid van de ondertekenaar(s) van de offerte. 

3. Gevraagde bewijsmiddelen aangaande de selectievoorwaarden:  

a. nota m.b.t. de ervaring inzake exploitatie van een kampeerterrein;  

b. referenties. 

4. Documenten m.b.t. de gunningscriteria: 

a. nota m.b.t. de visie op de exploitatie van de camping; 

b. business plan; 

c. nota m.b.t. de geplande investeringen. 

5. Attest van plaatsbezoek (zie Deel 5 – Bijlage 2). 

De voormelde bestanden dienen de naam van de inschrijver te dragen en als volgt te 

worden benoemd:  

1. Inschrijvingsbiljet_NAAM INSCHRIJVER;  

2. Ondertekeningsbevoegdheid_NAAM INSCHRIJVER; 

3. Selectievoorwaarden_NAAM INSCHRIJVER; 

4. Gunningscriteria_NAAM INSCHRIJVER; 

5. Attest Plaatsbezoek_NAAM INSCHRIJVER. 

  

                                                           
3

 De inschrijver dient bij zijn offerte eveneens de identificatie van de eventuele onderaannemers te voegen, voor 

zover deze reeds gekend zijn, waarbij telkens wordt aangegeven voor welk onderdeel van de opdracht zij eventueel 

zullen worden ingezet (zie Deel 4 – Inschrijvingsbiljet). Enkel de in de offerte opgegeven onderaannemers kunnen bij 

de uitvoering worden ingezet. Indien deze op dat ogenblik nog niet gekend zijn, dient de identificatie uiterlijk 5 

werkdagen vóór de aanvang van de prestaties aan de aanbesteder te worden overgemaakt én te worden aanvaard 

vooraleer een onderaannemer enige prestatie in het kader van onderhavige concessie kan uitvoeren. 
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5.3. Indienen offerte 

De offertes dienen elektronisch te worden overgelegd via de e-tendering internetsite 

https://eten.publicprocurement.be. 

Voor verdere toelichting omtrent het gebruik van de applicaties van Publicprocurement.be 

wordt verwezen naar: https://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-

checklists. 

De met elektronische middelen opgestelde offertes dienen te worden opgemaakt in PDF-

formaat (voor tekeningen en plannen minstens 1/50).  

De maximale grootte per document is 80MB. Een te groot document kan worden opgesplitst 

in meerdere deeldocumenten, waarbij de in Deel 1 – 5.2 voorgeschreven naamgeving wordt 

gerespecteerd. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter zijn dan 350MB. 

Eventuele intrekkingen of wijzigingen van een reeds opgestuurde of ingediende offerte dienen 

te gebeuren middels een nieuw, getekend indieningsrapport en volgens de modaliteiten 

bepaald in art. 18 §7 van het ConcessieKB. 

Limietdatum en –uur voor indienen van de offertes: maandag 15 maart 2021 vóór 9u00. 

5.4. Verbintenistermijn 

De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte, zoals eventueel verbeterd door de 

aanbesteder, gedurende honderdtwintig (120) dagen ingaande de dag na het indienen van 

hun laatst ingediende offerte. 

6. Varianten 

Er zijn geen vereiste varianten. Vrije varianten zijn niet toegestaan. 

7. Opties 

Er zijn geen vereiste opties. 

Eventuele vrije opties dienen in een afzonderlijk gedeelte van de offerte te worden vermeld.  

  

https://eten.publicprocurement.be/
https://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists
https://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists
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8. Onderzoek offerte 

8.1. Uitsluitingsgronden 

Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver op erewoord dat hij zich niet 

bevindt in één van de uitsluitingsgevallen zoals beschreven in art. 50 en art. 51 van de 

Concessiewet.  

Verplichte uitsluitingsgronden 

Enkel de als voorkeursbieder in aanmerking komende inschrijver zal vóór de start van 

de verdere onderhandelingen verzocht worden volgend attest te bezorgen teneinde aan 

te tonen dat hij zich niet in toestand van uitsluiting bevindt, overeenkomstig art. 50 van de 

Concessiewet en art. 31 van het ConcessieKB: 

- een uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een 

gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder 

dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de 

professionele integriteit blijkt van de inschrijver (zowel voor eenmanszaken als voor 

rechtspersonen)
4

. 

Conform art. 32 §2 en art. 33 §2 van het ConcessieKB zal de aanbesteder binnen de 20 dagen 

na de uiterste datum voor het indienen van offertes controleren of de inschrijver zich niet in 

een toestand van uitsluiting bevindt door het digitaal opvragen van het attest inzake de sociale 

zekerheidsbijdragen en fiscale verplichtingen. 

Facultatieve uitsluitingsgronden 

De aanbesteder kan in elk stadium van de plaatsingsprocedure de inschrijver van deelname 

aan de procedure uitsluiten indien hij zich in één van uitsluitingsgevallen bevindt zoals 

beschreven in art. 52 van de Concessiewet. 

Met die reden en conform art. 44 van het ConcessieKB zal de aanbesteder in elk geval het 

attest m.b.t. niet-faling digitaal opvragen voor de gunningsbeslissing.  

Buitenlandse inschrijvers 

Buitenlandse inschrijvers die zelf, of hun personeel, niet onderworpen zijn aan de Belgische 

regelgeving, dienen bij hun offerte te nodige bewijsstukken voor te leggen waaruit blijkt dat 

ze  zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden: 

- een attest waaruit blijkt dat de inschrijver zich niet in staat van faillissement, liquidatie, 

gerechtelijk akkoord of een soortgelijke toestand bevindt; 

- een attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 

- een attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan de vereisten inzake betaling 

van de sociale zekerheidsbijdragen. 

Bovenstaande bepalingen m.b.t. de uitsluitingsgronden zijn toepasselijk op alle deelnemers 

van feitelijke verenigingen of tijdelijke verenigingen, alsook op andere entiteiten (vb. 

onderopdrachtnemers) waarvan de draagkracht wordt ingeroepen om te voldoen aan 

onderstaande selectievoorwaarden. 

                                                           
4

 Een attest op naam van een eenmanszaak/rechtspersoon kan worden aangevraagd bij de dienst Centraal Strafregister 

via strafregister@just.fgov.be (zie voor meer informatie en de aan te reiken gegevens: 

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister)  

file:///C:/Users/lloyson/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_xecmprod/c13197220/mailto_strafregister@just.fgov%20(1)%20(2).be
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister
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8.2. Selectievoorwaarden 

Teneinde zijn betrouwbaarheid en geschiktheid aan te tonen, dient de inschrijver bij zijn 

offerte de hierna vermelde bewijsmiddelen te voegen.  

 Nota m.b.t. de ervaring op vlak van de exploitatie van een kampeerterrein  

De inschrijver dient bij zijn offerte een nota te voegen waarin hij ervaring m.b.t. de 

exploitatie van een kampeerterrein aantoont. In deze nota dienen minimaal volgende 

elementen omstandig te worden toegelicht: 

- naam en locatie van het kampeerterrein dat werd uitgebaat; 

- periode en duur van de uitbating;  

- rol bij de uitbating;  

- … 

De inschrijver dient er rekening mee te houden dat enkel uitbatingen van minimaal 5 

aaneensluitende jaren en waarvan de einddatum maximaal 10 jaar geleden is (t.o.v. de 

datum vastgelegd voor het indienen van de offertes), in aanmerking zullen worden 

genomen.  

Met betrekking tot de rol bij de uitbating, wordt verwacht dat de ervaring waarop de 

inschrijver zich beroept, de uitvoering van louter operationele taken overstijgt. De 

inschrijver dient met andere woorden ervaring met bvb. de organisatie van de uitbating, 

het aansturen van personeel, … te kunnen aantonen.   

 

 Referenties 

De inschrijver dient bij zijn offerte minstens 4 referenties te voegen waaruit de 

tevredenheid over de uitbating blijkt.  

Van deze referenties dienen:  

- minstens 2 referenties betrekking te hebben op de (algemene) tevredenheid van 

klanten, opdrachtgevers, …; 

- minstens 2 referenties betrekking te hebben op de tevredenheid van toeleveranciers, 

dienstverleners, … over de samenwerking, o.a. inzake uitvoeringsmodaliteiten,  

correcte betalingen, communicatie, … 

Om in aanmerking te komen voor selectie dienen de inschrijvers te voldoen aan alle 

voormelde criteria betreffende de uitsluitingsgronden en de selectievoorwaarden. 

Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten (bijvoorbeeld 

onderopdrachtnemer(s)) of kan een offerte indienen als een combinatie van ondernemers. In 

deze gevallen dient de inschrijver in zijn geheel te voldoen aan de selectievoorwaarden en dient 

dus niet elke entiteit afzonderlijk aan deze selectievoorwaarden te voldoen. 

In voorkomend geval dient de inschrijver een verbintenisverklaring van de betreffende 

entiteit(en) bij zijn offerte te voegen en deze entiteit(en) uitdrukkelijk te benoemen in het 

inschrijvingsbiljet, alsook het gedeelte van de opdracht waarvoor hij beroep zal doen op deze 

entiteit(en). De inschrijver wordt er eveneens op gewezen dat – conform art. 50 van het 

ConcessieKB – hij als concessiehouder verplicht beroep dient te doen op de entiteiten waarmee 

hij zich in het kader van de selectievoorwaarden verbonden heeft.   
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8.3. Regelmatigheid van de offerte 

De offertes van de (onder voorbehoud) geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht 

op het vlak van hun regelmatigheid.  

Conform art. 30 §2 van het ConcessieKB zal de aanbesteder beslissen om hetzij substantieel 

onregelmatige offertes nietig te verklaren, hetzij de onregelmatigheden te laten regulariseren 

voorafgaand aan de onderhandelingen.   

8.4. Gunningscriteria 

De concessie zal na evaluatie van de offertes en onderhandelingen worden toegewezen aan 

de inschrijver met de beste, regelmatige offerte voor zover deze inschrijver geselecteerd werd 

volgens bovenstaande selectievoorwaarden en voor zover dus blijkt dat zijn verklaring op 

erewoord m.b.t. de uitsluitingsgronden overeenkomt met de werkelijkheid.  

De offertes zullen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande gunningscriteria.  

 Criterium 1:  Visie op de exploitatie van het kampeerterrein (50%) 

De inschrijver dient bij zijn offerte een nota te voegen waarin hij zijn visie op de uitbating 

toelicht en aangeeft welke initiatieven worden voorzien om de aantrekking van de camping 

te vergroten. In deze toelichting dient minimaal de visie op volgende elementen aan bod te 

komen: 

- doelgroepenkeuze: motivering van de wijze waarop de markt wordt gesegmenteerd, 

van de doelgroepenkeuze die wordt gemaakt en van de wijze waarop elk van de 

gekozen doelgroepen zal worden benaderd; 

- uitgebreidheid en verscheidenheid van het aanbod, o.a. m.b.t. verblijftypes, inzet 

infrastructuur, activiteiten, eet- en drankgelegenheden, …; 

- keuze en motivering van de tariefstructuur; 

- promotie- en marketinginitiatieven; 

- samenwerking met andere actoren in en rond de site/de stad; 

- … 

De inschrijver dient hierbij de algemene visie van de Stad Gent (zie Deel 2 – 3.) als 

richtinggevend te beschouwen. De mate waarin de visie van de inschrijver overeenstemt 

met de visie van de Stad Gent, kan als een meerwaarde worden beschouwd. Ingeval de 

inschrijver ervoor zou opteren bepaalde suggesties uit de visie van de Stad Gent niet te 

volgen, kan zijn motivering ter zake bij de beoordeling in aanmerking worden genomen.  

 Criterium 2: Business plan (30%) 

De inschrijver dient bij zijn offerte een business plan te voegen waarin hij de wijze waarop 

hij – vanuit zijn visie (zie criterium 1) – de uitbating van de camping vorm wil geven, 

concretiseert. In dit businessplan dienen minimaal volgende elementen aan bod te komen: 

- praktische organisatie van de uitbating: personeelsbezetting, openingsperiodes en –

uren, …; 

- financieel plan; 

- garanties m.b.t. de continuïteit van de uitbating; 

- nota m.b.t. de relevante ervaring (camping- en/of horecasector) van de inschrijver en 

het team dat voor de uitbating van de camping zal instaan. Toepasselijke kennis, 

ervaring, diploma’s, getuigschriften, … die de eisen zoals gesteld in de 

selectievoorwaarden overstijgen, kunnen bij de beoordeling als een meerwaarde 

worden beschouwd; 

- … 
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Bij de beoordeling zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de wijze waarop het 

businessplan de rendabiliteit van de uitbating onderbouwt.   

Op eenvoudig verzoek van de aanbesteder dient de inschrijver – vóór de gunning van de 

opdracht – alle inlichtingen te verstrekken die de aanbesteder in staat stellen het financieel 

plan en de daarin opgenomen cijfers nader te onderzoeken.  

 Criterium 3: Overzicht van de geplande investeringen (15%) 

De inschrijver dient bij zijn offerte een investeringsnota te voegen waarin hij toelicht welke 

investeringen, in overeenstemming met zijn visie (cf. criterium 1) en business plan (cf. 

criterium 2), worden voorzien. Voor elke geplande investering dienen minimaal volgende 

elementen aan bod te komen: 

- uitgebreide beschrijving van de infrastructuur en/of installaties die zullen worden 

geïnstalleerd/vervangen/gerenoveerd (inclusief beschrijving van de materialen en 

uitvoeringswijzen); 

- timing uitvoering van de betreffende investering; 

- financiële waarde van de betreffende investering alsook de termijn van afschrijving; 

- … 

Bij de beoordeling zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de wijze waarop/mate 

waarin de geplande investeringen aansluiten bij de ambities van de Stad Gent op vlak van 

duurzaamheid, integrale toegankelijkheid en automatisatie (zie Deel 2 – 3.), aan de 

meerwaarde van de geplande investeringen voor de aantrekking en functionaliteit van de 

camping (mede in functie van de visie van de uitbater), aan de intrinsieke waarde van de 

investeringen en aan het ritme waarin de investeringen zullen worden uitgevoerd. 

 Criterium 4: Jaarlijkse concessievergoeding (5%) 

De inschrijver dient op het inschrijvingsbiljet het bedrag te vermelden dat hij jaarlijks als 

concessievergoeding wenst te betalen. Deze concessievergoeding dient eveneens in het 

financieel plan te zijn opgenomen.  

Met betrekking tot de jaarlijkse concessievergoeding wordt geen minimumvergoeding 

vastgelegd. De inschrijver dient evenwel rekening te houden met een verplichte indexering 

(cf. consumptie index). 

Methodiek beoordeling 

 Criterium 1 t.e.m. 3  

Voor de beoordeling zal – per criterium – worden uitgegaan van een globale startscore 

(60/100). Bij de beoordeling van elk criterium zullen opvallend positieve en/of negatieve 

elementen in aanmerking worden genomen. De aldus bekomen quotering voor elk criterium 

zal tenslotte worden gepondereerd naar het voor het betreffende criterium vermelde %. 

 Criterium 4  

De quotering zal worden berekend aan de hand van volgende formule: 

quotering =  50 – (gemiddelde van de vergoedingen – vergoeding) * 50 

         gemiddelde van de vergoedingen 

 waarbij:   

- vergoeding = jaarlijkse concessievergoeding van de inschrijver; 

- gemiddelde van de vergoedingen = rekenkundig gemiddelde van de jaarlijkse 

concessievergoedingen van alle inschrijvers. 

De aldus bekomen quotering wordt tenslotte gepondereerd naar 5%. 
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De uiteindelijke score van de offerte wordt bekomen door de som van de verschillende 

gunningscriteria te maken. 

9. Communicatie 

Conform art. 32 van de Concessiewet gebeurt de communicatie en informatie-uitwisseling 

tussen TMVW en de (kandidaat-) inschrijvers, in de loop van de procedure, met behulp van 

elektronische middelen. 
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DEEL 2 – TECHNISCHE BEPALINGEN 

1. Situatieschets 

1.1. Ligging 

Het kampeerterrein maakt deel uit van het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen (zie algemeen 

(grond)plan in Deel 5 – Bijlage 3. 

Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen is gelegen aan de Gentse stadsrand (Watersportbaan), 

doch vlakbij het historische stadscentrum van Gent. Het natuurreservaat Bourgoyen-

Ossemeersen bevindt zich op wandelafstand.  

Het park biedt talrijke mogelijkheden en faciliteiten, waaronder: een (zwem)vijver met glijbaan, 

strand met ligweide, speeltuin, (avonturen)bos, minigolf, wandelpaden, skatepark, 

petanqueveldjes, hoogte- en laagteparcours, sportzalen en -terreinen, … Voor een overzicht 

van de mogelijkheden wordt verwezen naar: https://stad.gent/nl/blaarmeersen. 

Louter informatief wordt meegegeven dat in de komende jaren verschillende investeringen 

m.b.t. nieuwe infrastructuur/de optimalisatie van de bestaande infrastructuur in het Sport- en 

Recreatiepark zijn gepland. 

1.2. Bereikbaarheid 

 Adres 

Campinglaan 16 

9000 Gent 

(bereikbaar via Zuiderlaan 13, 9000 Gent) 

 Met openbaar vervoer: 

- vanaf het station: 

- rechtstreekse busverbinding van Arteveldepark, (ongeveer 25 minuten 

onderweg) via station Gent - Sint-Pieters naar de Blaarmeersen (bus 19 

eindhalte); 

- rechtstreekse busverbinding van station Gent - Dampoort (ongeveer 45 minuten 

onderweg) naar de Blaarmeersen (bus 38-39/eindhalte); 

- vanuit het stadscentrum: 

- rechtstreekse busverbinding (ongeveer 25 minuten) van de Korenmarkt naar de 

Blaarmeersen (bus 38-39/eindhalte). 

 Met de auto: 

- GPS-coördinaten: N 51°02'52'' O 03°40'59''; 

- vanuit Brussel of Oostende via de E40: afrit 13 'Drongen/ Gent West', vervolgens richting 

van Gent en borden Blaarmeersen volgen; 

- vanuit Antwerpen of Kortrijk via de E17: op de verkeerswisselaar in Zwijnaarde (afrit 15) 

E40 richting Oostende nemen, vervolgens wegbeschrijving vanuit Brussel via E40. 

 Met de fiets 

- de ingang van Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen is gelegen tussen knooppunt 52 en 

57/58 ("Gent en omgeving"), vanuit het stadscentrum knooppuntnummer 52 volgen. 

  

https://stad.gent/nl/blaarmeersen


 

 

Pagina 16 
 

  

1.3. Faciliteiten 

Het kampeerterrein is 10ha groot en is momenteel vergund voor 437 plaatsen waarvan: 

- 48 seizoensplaatsen (maximaal 6 maanden onafgebroken verblijf); 

- 38 verblijfplaatsen (verblijf mogelijk gedurende de volledige openingsperiode van de 

camping); 

- 8 trekkershutten; 

- 158 toeristische kampeerplaatsen (maximaal 1 maand onafgebroken verblijf); 

- 185 tentplaatsen. 

Het kampeerterrein telt momenteel 4 operationele sanitaire eenheden met douches, wastafels, 

spoelbakken, babybad en toiletten. De sanitaire eenheden zijn voorzien van warm en koud 

water. Een 5
de

 sanitaire eenheid is aanwezig maar momenteel niet operationeel. 

Voor een (grond)plan van het kampeerterrein wordt verwezen naar Deel 5 – Bijlage 4.  

De aanwezige infrastructuur oogt gedateerd en voldoet niet aan de hedendaagse normen. In 

de nabije toekomst dringt een volledige renovatie van de receptie, sanitaire eenheden, 

trekkershutten, winkel en restaurant zich dan ook op. 

De kampeerplaatsen zelf ogen daartegen nog steeds mooi. Niettemin dient geïnvesteerd te 

worden in een betere drainage van de velden en in het verder afwerken van de wegenis 

doorheen het gehele kampeerterrein. 

1.4. Huidige exploitatie 

Sinds 2017 staat TMVW, in opdracht van de Stad Gent, in voor de exploitatie van het 

kampeerterrein horende bij het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen.  

Het kampeerterrein gaat jaarlijks open op 1 maart en sluit na de herfstvakantie (november). 

Tijdens de openingsperiode is de receptie dagelijks bemand van 8u00 tot 18u30 (in juni, juli 

en augustus tot 19u30).  

Momenteel worden voor de uitbating 12 personeelsleden ingezet (goed voor 9,59 VTE). 

Bijkomend worden medewerkers van het Beach House ingezet (goed voor 0,5 VTE) en wordt 

beroep gedaan op een externe firma voor de nachtbewaking van het volledige recreatiedomein 

(van 21u45 tot 6u15). De kost voor nachtbewaking op de site Blaarmeersen komt dan ook 

voor 50% ten laste van de exploitatie van het kampeerterrein. 

Ondanks een lichte stijging van het aantal bezoekers vanaf 2018, haalt het kampeerterrein 

momenteel slechts een gemiddelde bezettingsgraad van 50% (over de openingsmaanden 

heen). 

De tariefverhoging doorgevoerd in 2014 heeft de dalende trend in de omzet stopgezet.  
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2. Voorwerp van de opdracht 

Teneinde een toekomstgerichte en winstgevende exploitatie te verzekeren en rekening 

houdend met de investeringen die zich opdringen, opteren Stad Gent en TMVW ervoor om het 

kampeerterrein in concessie te geven aan een private exploitant.  

2.1. Concessieovereenkomst 

Rekening houdend met de bepalingen van onderhavige concessiedocumenten enerzijds, en 

die van de offerte van de voorkeursbieder anderzijds, zal tijdens het onderhandelingstraject 

een gedetailleerde concessieovereenkomst worden uitgewerkt waarin de rechten en plichten 

van zowel de concessiehouder als de concessiegever worden vastgelegd.  

De ondertekende concessieovereenkomst zal de contractuele basis vormen voor de exploitatie 

van het kampeerterrein.  

2.2. Looptijd concessie 

De aard en de omvang van de investeringen die van de concessiehouder worden verwacht, 

motiveren een concessielooptijd van 20 jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2022. De lange 

looptijd laat immers toe dat de concessiehouder zijn investeringen, met inbegrip van een 

redelijk rendement, kan terugverdienen en biedt de nodige ruimte om een structureel 

businessplan uit te werken en een langdurige samenwerking met de betrokken actoren aan te 

gaan.  

De concessie kan – op verzoek van de concessiehouder – éénmalig worden verlengd met een 

periode van 10 jaar. Ingeval de concessiehouder deze mogelijkheid tot verlenging wenst in te 

roepen, dient hij zijn verzoek hiertoe uiterlijk 24 maanden vóór het einde van de initiële 

looptijd schriftelijk over te maken aan de concessiegever.  

Ingeval van een de concessiehouder blijk zou geven van aanzienlijke of voortdurende 

tekortkomingen bij de uitvoering van één of meerdere wezenlijke bepalingen van de 

concessieovereenkomst, kan de concessieovereenkomst evenwel vroegtijdig door de 

concessiegever worden stopgezet. In voorkomend geval zal de concessiehouder formeel in 

gebreke worden gesteld. Met betrekking tot een eventuele vroegtijdige verbreking van de 

concessieovereenkomst wordt eveneens verwezen naar de bepalingen vermeld in Deel 2 – 

artikel 73.  

3. Algemene visie van de Stad Gent op de exploitatie 

Op basis van marktonderzoek en rekening houdend met de troeven van de site hebben de 

stadsdiensten een visie uitgewerkt voor de toekomst van het kampeerterrein, passend bij de 

algemene streefdoelen van de stad. In deze visie is een essentiële rol weggelegd voor 

ecologische en sociale verduurzaming.  

 Gelet op de centrale ligging en de uitstekende verkeersontsluiting, kan het kampeerterrein 

best uitgebouwd worden als een landingsplek voor de doortrekker, wiens verblijfsduur 

zich beperkt tot enkele dagen. Daarmee volgt het toeristische aanbod van het 

kampeerterrein de trend van de hotelsector. In 2018 was de gemiddelde verblijfsduur in de 

Vlaamse Regio immers 2,5 nachten; in de kunststeden gemiddeld 1,8 nachten (bron 

Toeristische Kerncijfers van Toerisme Vlaanderen – 2018). In deze filosofie dient het aantal 

seizoenscontracten te worden afgebouwd. 
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 Door zich zowel tot motorhomes, caravans als tenten te richten, biedt het kampeerterrein 

een gedifferentieerd aanbod voor verschillende vormen van kamperen. Het relatief aandeel 

voor motorhomes wordt evenwel verder uitgebouwd in functie van de marktevolutie. 

 De huidige bezettingscijfers wijzen op een sterke vraag naar een kampeerterrein dat zich 

richt tot de brede lagen van de bevolking én met aandacht voor gezinsvriendelijkheid, 

jongerengerichtheid en budgetbewustzijn. Gelegen midden een familierecreatiepark zal het 

kampeerterrein zich in de allereerste plaats richten op gezinnen met kinderen. In dit 

opzicht is een samenwerking met actoren op het domein (zoals de sportdienst en BIOVER) 

aangewezen en is er behoefte aan een overdekte speel- en activiteitenzaal. De nabijheid 

van water, zwemgelegenheid, het skatepark en alsook van het stadscentrum zijn grote 

troeven die de camping in de markt kunnen zetten. 

 De camping leent zich ook uitstekend voor de “citytrippers”. Uit het “Kunststeden-

onderzoek” blijkt dat het monumentale, historische kader van de stad, het cultureel 

aanbod, de mogelijkheid om te shoppen en vooral ook om lekker te eten en te drinken, 

aantrekkingspolen zijn voor “citytrippers”. De nabijheid van het stadscentrum kan bijgevolg 

maximaal worden gevaloriseerd door op een actieve manier het stedelijk cultuur- en ander 

aanbod te promoten (arrangementen met cultuurhuizen, horeca,…). 

 Anno 2020 opteren heel wat kampeerders bewust voor eco-campings en duurzaam 

kamperen. De camping trekt dan ook resoluut de kaart van duurzaamheid. Dit vertaalt zich 

in de wijze waarop de noodzakelijke investeringen worden gerealiseerd: toiletten met 

recuperatie regenwater, maximaal benutten van zonne-energie, groendaken, aandacht voor 

biologische producten, afvalscheiding en zelfs composteren.  

Tevens wordt ingezet op duurzame mobiliteit, onder meer door het gebruik van de fiets 

(door bv. fietsverhuur) en het openbaar vervoer (door bv. aanbieden van de citycard) te 

stimuleren. 

 Tenslotte wordt maximaal gekozen voor technologische innovatie en automatisatie. Op 

heel wat kampeerterreinen verlopen een aantal processen digitaal (reservatie, betalen, in- 

en uitchecken, …). De systemen die dit mogelijk maken zijn niet alleen flexibel en 

klantvriendelijk voor de kampeerders, maar maken het voor de uitbater tegelijk mogelijk 

om het personeel efficiënt in te zetten. 

4. Uitgangspunten/voorwaarden van de concessie-

overeenkomst 

Algemeen wordt uitgegaan van een maximale vrijheid voor de concessiehouder om zijn 

exploitatie vorm te geven, evenwel rekening houdend met onderstaande bepalingen.  

Opmerking 

De inschrijver dient er rekening mee te houden dat het voorstel in zijn finale offerte – na 

goedkeuring ervan – bindend wordt.  

4.1. Algemeen 

 Het terrein wordt in concessie gegeven in de staat en de ligging waarin het zich momenteel 

bevindt, met de voor- en nadelen (zichtbare en onzichtbare) en voortdurende en niet-

voortdurende erfdienstbaarheden, maar zonder dat deze bepaling aan wie ook meer 

rechten zal kunnen verstrekken dan deze gegrond op rechtmatige titels of op de wet. De 

locatie van de gsm-mast wordt niet in concessie gegeven (zie ook Deel 5 – Bijlage 5). Er zijn 

geen gemeenschappelijke gronden/ruimtes. 
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De concessiehouder dient er rekening mee te houden dan volgende locaties te allen tijde 

toegankelijk dienen te zijn voor TMVW: 

- lokaal HS-cabine, LS-cabine; 

- stookplaats; 

- ICT patchkast (bevindt zich momenteel aan de receptie. 

 De concessiehouder treedt gedurende de looptijd van de concessie op als bouwheer en 

dient in eigen naam en voor eigen rekening alle noodzakelijke investeringen, 

herstellingen, onderhoud,… te realiseren die nodig zijn om een kwaliteitsvolle exploitatie 

van het kampeerterrein te waarborgen. Hij dient hierbij te allen tijde de toepasselijke 

reglementering te respecteren. 

De concessiehouder beschikt over de vrijheid om zijn investeringen (wat, wanneer, 

financiële waarde,…) zelf te bepalen, in lijn met zijn visie op de uitbating. De renovatie van 

het sanitair is evenwel een minimumvereiste en dient te worden voorzien in het eerste jaar 

van de concessie. Verder zal het investeringsplan in het licht van de gestelde 

gunningscriteria (zie Deel 1 – 6.4) worden beoordeeld. 

Na afloop van de concessie worden de onroerende goederen, op basis van het recht van 

natrekking, eigendom van de concessiegever en dit zonder enige vergoeding. 

 Alle belastingen en taksen, van welke aard ook, die het perceel en de opgerichte 

constructies bezwaren en die het in de toekomst zouden bezwaren, zijn gedurende de duur 

van de overeenkomst ten laste van de concessiehouder. 

 De concessiehouder dient zelf de nodige contracten voor nutsvoorzieningen af te sluiten 

en in te staan voor de correcte betaling daarvan. De hiervoor noodzakelijke, afzonderlijke 

meters zullen worden voorzien. 

 Verder wordt de garantie gegeven dat de activiteiten, zolang ze binnen de uitbating van 

Stad Gent, dan wel van TMVW vallen, kunnen worden aangeboden aan de klanten van de 

camping tegen het op dat moment geldende, meest voordelige tarief. 

 Het kampeerterrein dient minimaal te worden uitgebaat vanaf de start van de paasvakantie 

tot na de herfstvakantie. Ruimere openingsperiodes kunnen in het licht van de gestelde 

gunningscriteria als een meerwaarde worden beschouwd. 

 De concessie wordt verleend met het doel het kampeerterrein uit te baten. Niet-

kampeergerelateerde activiteiten dienen dan ook eerst ter goedkeuring aan de 

concessiegever te worden voorgelegd. 

 Aanpassingen aan de tariefstructuur uit de goedgekeurde offerte dienen eerst ter 

goedkeuring aan de concessiegever te worden voorgelegd. 

 De concessiehouder dient op een eerlijke en transparante wijze een gunsttarief te voorzien 

voor de doelgroep ‘mensen met een beperkt inkomen’, bijvoorbeeld door in te stappen in 

het Rap-Op-Stap aanbod (of gelijkaardige initiatieven die dit concept op termijn zouden 

vervangen, zie ook: https://www.iedereenverdientvakantie.be/rap-op-stap). 

 Aandacht voor integrale toegankelijkheid is een must. 

 De concessiegever en concessiehouder verbinden zich ertoe constructief en met een open 

communicatie samen te werken in functie van een succesvolle exploitatie van het 

kampeerterrein. Op vraag van een van de partijen, wordt een overlegcomité samengeroepen 

met vertegenwoordigers van beide partijen, desgevallend aangevuld met experten. 
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4.2. Toepasselijke regelgeving 

 Het algemeen reglement op de arbeidsbescherming (ARAB). 

 Het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij 

de uitvoering van hun werk. 

 De codex over het welzijn op het werk. 

De voornoemde teksten worden ten titel van voorbeeld opgenomen. In realiteit mag de 

concessiehouder zich niet onthouden kennis te hebben van de diverse wet- en regelgeving in 

België van toepassing alsook hun doorgevoerde wijzigingen. De concessiehouder heeft de 

verplichting deze te respecteren, meer nog deze toe te passen. 

Worden eveneens van toepassing: 

- de aanvullingen, wijzigingen en vervangingen van de hierboven vermelde wetten, en 

andere bescheiden op datum van hun inwerkingtreding met inachtname van de 

eventuele overgangsbepalingen; 

- de bepalingen van de concessiedocumenten SPORT-061-20-029.  

 Regels van goed vakmanschap 

De exploitatie dient in alle opzichten overeen te stemmen met de voorwaarden zoals 

bepaald in de concessieovereenkomst. Zelfs bij ontstentenis van enige specifieke 

bepalingen dient de dienstverlening te voldoen aan alle punten van de regels van goed 

vakmanschap. 

De concessiehouder zal in het bezit moeten zijn van alle vereiste toelatingen, 

vergunningen, goedkeuringen nodig voor de exploitatie en het gebruik van de middelen 

die hij daartoe zal inzetten. 

De betreffende vergunningen, attesten, … dienen op eenvoudig verzoek voorgelegd te 

worden aan de leidend ambtenaar. 

 Non-discriminatie clausule 

De concessiehouder verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te 

discrimineren op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, 

geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, 

gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale positie, 

nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming of 

syndicale overtuiging. Hij waarborgt dit zowel ten aanzien van zijn personeelsleden 

onderling als ten aanzien van derden, zoals, bezoekers, externe medewerkers, …  

De concessiehouder ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt 

voor de opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden. 

 Engagement inzake basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie en het 

inperken en uitsluiten van sociale inbreuken in de productieketen   

De concessiehouder engageert zich, gedurende de volledige looptijd van de concessie, de 

8 basisconventies van de IAO te respecteren, en in het bijzonder: 

- het verbod op dwangarbeid (verdrag nr.29 betreffende de gedwongen of verplichte 

arbeid, 1930 en verdrag nr.105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 

1957); 

- het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr.87 betreffende de vrijheid tot het oprichten 

van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948);  

- het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr.98 betreffende het recht 

van organisatie en collectief overleg, 1949); 

- het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr.100 
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betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr.111 betreffende discriminatie 

(beroep en beroepsuitoefening), 1958); 

- de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr.138 betreffende de 

minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid 

(verdrag nr.182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999) te respecteren. 

Bovenstaande clausule geldt voor de concessiehouder, zowel in de hoedanigheid van 

natuurlijke persoon als in die van rechtspersoon (met inbegrip van zaakvoerder(s), 

bestuurder(s) en andere personeelsleden met enige vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid binnen de rechtspersoon). 

4.3. Intellectuele rechten 

De aankoopprijzen van eventuele octrooirechten, alsmede de vergoeding voor eventuele 

octrooilicenties en voor het aanhouden van de octrooien, vallen ten laste van de 

concessiehouder.  

Indien de concessiehouder de rechten van een derde niet heeft geëerbiedigd of hen niet aan 

de concessiegever heeft meegedeeld, staat hij zelf borg voor elk verhaal dat een derde tegen 

hem zou stellen. Zelfs bij vermoeden van inbreuk op de intellectuele rechten kan de 

concessiegever de concessiehouder verplichten alle twijfelachtige of betwistbare procédés, 

producten of eindproducten te vervangen door gelijkwaardige zonder gebreken, dit alles op 

kosten van de concessiehouder. 

De concessiehouder dient de concessiegever te waarborgen tegen elk verlies of elke schade 

die de concessiegever zou kunnen oplopen ten gevolge van de niet-naleving door de 

concessiehouder van bovenvermelde bepalingen. 

4.4. Verzekeringen 

 De concessiehouder dient zelf minimaal volgende verzekeringen af te sluiten en in te staan 

voor de correcte betaling van de premies:  

- een verzekering tegen brand en aanverwante risico’s, zoals daar zijn – weliswaar niet 

limitatief – glasbreuk, waterschade, blikseminslag, storm- en hagelschade, 

ontploffing en diefstal, m.b.t. het kampeerterrein en alle aanhorigheden/uitrustingen, 

voor de volle heroprichtingswaarde en bij een door de concessiegever aanvaarde 

verzekeringsmaatschappij en voor een door de concessiegever aanvaard bedrag. Dit 

bedrag zal worden vermeld in de concessieovereenkomst; 

- een verzekering tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe de 

uitbating aanleiding kan geven; 

- de wettelijk verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid inzake brand & 

ontploffing, conform de Wet van 30 juli 1979 voor uitbaters van voor het publiek 

toegankelijke inrichtingen. 

Er dient een beding te worden opgenomen dat elke schorsing van de polis voorafgaandelijk 

aan de concessiegever dient te worden meegedeeld.  

De concessiehouder dient een kopie van zijn verzekeringspolissen alsook een 

verzekeringsattest binnen de maand na aanvang van deze overeenkomst over te maken aan 

de concessiegever. 

 Voor wat betreft de aansprakelijkheid van de concessiehouder, wordt verwezen naar de 

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake aansprakelijkheid van de huurder bij huur 

van een onroerend goed.  
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4.5. Subsidies 

 Onder voorwaarde dat de concessiehouder de bepalingen uit de concessieovereenkomst 

respecteert en zich minstens houdt aan het investeringsplan uit zijn goedgekeurde offerte, 

zal een deel van de investeringen worden gesubsidieerd door TMVW.  

Deze subsidiëring gebeurt op basis van een jaarlijkse subsidie van maximaal € 40 000/jaar, 

in verhouding tot de afschrijvingen van de reeds door de concessiehouder gerealiseerde en 

door de concessiegever goedgekeurde investeringen. 

De subsidie zal maximaal, over de volledige looptijd van de concessieovereenkomst,  

€ 700 000 bedragen. De precieze modaliteiten voor het gespreid toekennen van deze 

subsidie maken het voorwerp uit van de onderhandelingen met de voorkeursbieder. Deze 

subsidie is de enige financiële tussenkomt van de concessiegever. 

 In het kader van het relanceplan Toerisme van Minister Zuhal Demir werd door de Stad 

Gent eveneens een subsidieaanvraag ingediend.  

De inschrijver dient er rekening mee te houden dat het op heden louter om een aanvraag 

gaat. Er kan dan ook (nog) geen garantie worden gegeven over het effectief verkrijgen van 

de subsidie. In dit opzicht kunnen TMVW, noch de stad, dan ook aansprakelijk worden 

gesteld voor het niet (volledig) bekomen van de gevraagde subsidie.  

Bij een eventuele toekenning van de betreffende subsidie zal deze evenwel ten goede 

komen van de concessiehouder, onder voorwaarde dat hij de bepalingen van de concessie 

overeenkomst respecteert. 

4.6. Personeel 

 De concessiehouder dient voldoende gekwalificeerd personeel (nodige ervaring en 

taalkennis) in te zetten zodat de uitbating efficiënt kan verlopen. De concessiehouder en 

het personeel dienen steeds een beleefde en voorkomende houding aan te nemen 

tegenover het cliënteel. De concessiegever heeft steeds de mogelijkheid om hierover in 

overleg te treden met de concessiehouder n.a.v. bijvoorbeeld klachten. 

De concessiehouder dient aan de concessiegever een lijst voor te leggen van alle personen 

die zullen instaan voor de exploitatie van het kampeerterrein. Deze lijst beperkt zich niet 

tot de concessiehouder maar omvat alle medewerkers die de concessiehouder bij de 

uitbating zullen bijstaan. De concessiegever heeft het recht de uitbaters/medewerkers te 

weigeren: 

- indien zij geen blanco moraliteitsattest kunnen voorleggen; 

- indien zij in het verleden reeds aanleiding hebben gegeven tot het vroegtijdig 

opzeggen van eerdere concessieovereenkomsten afgesloten door TMVW; 

- indien zij vallen onder de verbodsbepalingen van hoofdstuk 1 van de gecoördineerde 

wetten inzake slijting van gegiste dranken. 

Wanneer nieuwe uitbaters/medewerkers worden ingezet dienen deze onder dezelfde 

voorwaarden aan de concessiegever te worden voorgelegd. 

De concessiegever kan steekproefsgewijze controles uitvoeren om er zich van te 

vergewissen dat de concrete uitbating van het kampeerterrein gebeurt door de opgegeven 

uitbaters/medewerkers. Bij vastgestelde overtredingen zullen hieraan de gevolgen 

vastgesteld in de concessieovereenkomst worden verbonden. 
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 De concessiehouder verbindt er zich toe volgende instanties op de hoogte te brengen en 

zo nodig vooraf toestemming te verkrijgen voor het verrichten van de exploitatietaken:  

- de RVA ingeval van werkloosheid of brugpensioen;  

- het ziekenfonds ingeval van arbeidsongeschiktheid;  

- het OCMW ingeval één of andere tussenkomst of een leefloon wordt genoten. 

 De concessiehouder en alle personen die hem bij zijn uitbating helpen, evenals zijn 

cliënteel, zijn onderworpen aan de reglementen en/of aan de voorschriften van inwendige 

orde van het sport- en vrijetijdscomplex dat wordt geëxploiteerd door TMVW, inclusief deze 

van veiligheid en hygiëne.  

 Bij de uitbating zijn steeds het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van kracht. 

4.7. Betalingen 

De inschrijver dient de jaarlijkse concessievergoeding te bepalen in zijn offerte (zie ook Deel 1 – 

8.4).  

De jaarlijkse concessievergoeding dient voorafgaandelijk en in vier keer (dus telkens voor een 

periode van 3 maanden) betaald te worden: 

- voor de eerste keer uiterlijk op de startdatum van de concessieovereenkomst,  

- en vervolgens telkens op de eerste bankwerkdag van de 3
de

, de 6
de

 en de 9
de

 maand die volgt 

op startdatum van de concessieovereenkomst of de verjaardag ervan én op de verjaardag 

van deze overeenkomst (voorbeeld: ondertekening op 15 januari, betaling op de eerste 

bankwerkdag van de 3
de

 maand volgend op januari, zijnde x april).  

De betaling dient te gebeuren op rekeningnummer van TMVW volgens de modaliteiten terug te 

vinden op de facturen. Te rekenen van de 9
de

 dag na de vervaldag wordt, in geval van niet-betaling 

van welk danige eisbare som, de wettelijke intrest aangerekend op het verschuldigd bedrag, tot 

op de dag der vereffening. 
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DEEL 3 – ALGEMENE UITVOERINGSREGELS 

De artikels waarnaar wordt verwezen in dit deel stemmen overeen met de artikelnummers van 

het Koninklijk Besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene 

uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten. In wat volgt worden uitsluitend enkele 

aspecten benadrukt en een aantal aanvullingen geformuleerd op de bepalingen van dit 

‘ConcessieKB, en dan meer bepaald van TITEL 3 betreffende de uitvoering van concessies. 

Afdeling 2. Leidend ambtenaar 

Art. 47 

De leidend ambtenaar zal bij de sluiting van de overeenkomst aangeduid worden. 

De leidend ambtenaar is de vertegenwoordiger en de woordvoerder van de concessiegever in zijn 

betrekkingen met de concessiehouder.  

De leidend ambtenaar is verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering van de 

concessieovereenkomst. Hieronder dient te worden verstaan: 

- het nagaan of de prestaties voldoen aan de gestelde voorwaarden van de 

concessieovereenkomst;  

- het treffen van alle maatregelen zodat de concessieovereenkomst conform de contractuele 

bepalingen en in het belang van beide partijen verwezenlijkt wordt, met inbegrip van het 

goedkeuren van aanvullende diensten en wijzigingen. 

De verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van de concessieovereenkomst met inbegrip 

van de regels van de kunst blijft evenwel steeds bij de concessiehouder. Eventueel afstemming 

met of zelfs instemming van de concessiegever, bij monde van de leidend ambtenaar, doet 

geenszins afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de concessiehouder. 

De leidend ambtenaar kan één of meer aangestelden belasten met de controle en/of het toezicht 

op de prestaties van de concessiehouder zonder dat hierdoor de verantwoordelijkheid van de 

concessiehouder vermindert. 

Alle communicatie tussen de concessiegever en de concessiehouder dient schriftelijk, via brief of 

e-mail en in het Nederlands te gebeuren. 

Afdeling 3. Waarborgen van goede uitvoering 

Art. 48 

Teneinde de naleving van alle modaliteiten die krachtens de concessieovereenkomst op de 

concessiehouder rusten te garanderen, dient de concessiehouder – vóór de effectieve 

ondertekening van de concessieovereenkomst – een waarborg jegens TMVW te stellen. Het 

bedrag van deze waarborg wordt bepaald op ¼ van de jaarlijkse vergoeding met een minimum 

van € 15 000 (ingeval de aangeboden jaarlijkse vergoeding minder dan € 60 000 zou bedragen). 

Deze waarborg kan onder andere worden aangewend tot dekking van eventuele schade zoals 

bedoeld in art. 71 van het ConcessieKB. Ingeval van een volledige of gedeeltelijke inbeslagneming 

van de bedoelde waarborgsom, dient deze aangevuld te worden tot beloop van het in het eerste 

lid bedoelde bedrag. Indien de concessiehouder zou nalaten om de borg passend aan te vullen, 

kan dit – na een tweede verzoek vanwege de concessiegever – aanleiding geven tot een 

ambtshalve verbreking van de overeenkomst.   

De concessiegever zal 1 maand na afloop van de concessieovereenkomst én mits de 

dienstverlening geen aanleiding heeft gegeven tot klachten, vrijgave van borg verlenen, eventueel 
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na aftrek van de sommen die de concessiehouder eventueel verschuldigd is aan de 

concessiegever. De concessiehouder dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan TMVW. 

Afdeling 4. Onderaanneming 

Art. 53 

§ 1 Het is verboden voor een onderaannemer om het geheel van de concessie dat hem werd 

toegewezen in onderaanneming te geven aan een andere onderaannemer. Het is eveneens 

verboden voor een onderaannemer om alleen de coördinatie van de concessie te behouden. 

Afdeling 6. Wijzigingen aan de concessie 

Herzieningsclausules 

Art. 62 

De concessievergoeding wordt jaarlijks op de verjaardag van de inwerkingtreding van de 

concessieovereenkomst aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de 

consumptieprijzen volgens de formule:  

basisvergoeding x nieuw indexcijfer 

aanvangsindexcijfer 

waarin de basisvergoeding gelijk is aan de concessievergoeding bij aanvang van de 

overeenkomst, het oud indexcijfer gelijk is aan het indexcijfer van de maand voorafgaand aan 

de maand waarin de overeenkomst in werking treedt. 

Terugbetaling van een deel van de vergoeding wegens onmogelijkheid tot uitbating kan alleen 

bij volledige sluiting van het recreatiedomein wegens werken waarvan de uitvoeringstermijn 

meer dan 5 werkdagen bedraagt. TMVW zal de concessiehouder hiervan zodra mogelijk 

verwittigen en alle nuttige en beschikbare informatie verstrekken. De sluiting van het 

recreatiedomein voor onderhoud of verlof van het personeel kan hiervoor niet in aanmerking 

komen, evenmin als de gewone sluitingsdagen en/of -periodes die jaarlijks door TMVW werden 

goedgekeurd.  

De concessiehouder dient deze terugbetaling aan te vragen vóór het einde van de maand 

januari volgend op het kalenderjaar waarin de sluiting plaatsvond. Bij laattijdige aanvraag van 

teruggave vervalt de terugbetaling van rechtswege. Het bedrag der teruggave bedraagt per 

sluitingsdag 1/365ste van de totale jaarlijkse vergoeding.  

In principe blijft de jaarlijkse concessievergoeding geldig tijdens de volledige looptijd van de 

concessieovereenkomst.  

Een herziening van de jaarlijkse concessievergoeding, om redenen die niets te maken hebben 

met de continuïteit van de openbare dienst of het algemeen belang, kan slechts met 

instemming van beide partijen en na schriftelijk verzoek daartoe. Dergelijke vraag tot 

herziening dient vergezeld te zijn van een gemotiveerde nota met een motivering voor de 

herziening alsmede een voorstel van herziening.  

Binnen de maand na ontvangst van de aanvraag tot herziening deelt TMVW/de 

concessiehouder aan de concessiehouder/TMVW mee, op gefundeerde basis, of de herziening 

van de vergoeding wordt aanvaard.  

Een herziening van de jaarlijkse concessievergoeding, om redenen die te maken hebben met 

de continuïteit van de openbare dienst of het algemeen belang kan op schriftelijk verzoek van 

TMVW, onverminderd het recht van de concessiehouder deze wijziging in recht te betwisten. 
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Dergelijke vraag tot herziening dient vergezeld te zijn van een gemotiveerde nota met een 

motivering voor de herziening alsmede een voorstel van herziening.  

De nieuwe prijzen worden van kracht vanaf de eerstvolgende betaalperiode na het bereiken 

van een akkoord. 

Een eerste prijsherziening is pas mogelijk ten vroegste één jaar na de startdatum van de 

concessieovereenkomst. De volgende prijsherziening kan pas aangevraagd worden één jaar 

na de betekening van de vorige prijsherziening. 

Indien er na 1 maand geen akkoord bereikt wordt over de nieuwe vergoeding, wordt deze 

overeenkomst van ambtswege beëindigd, met een opzegperiode van 24 maand. 

Vervanging van de concessiehouder 

Art. 66 

Het exploitatierecht kan zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van TMVW, noch 

geheel, noch gedeeltelijk aan derden worden overgedragen. Ten gevolge van een rechtsopvolging 

onder algemene of gedeeltelijke titel in de positie van de aanvankelijke concessiehouder, ten 

gevolge van herstructurering van de onderneming, onder meer door overname, fusie, acquisitie 

of insolventie in hoofde van de concessiehouder heeft TMVW het recht de overeenkomst al dan 

niet verder te zetten, van zodra zij hiervan schriftelijk in kennis is gesteld, op voorwaarde dat de 

andere ondernemer voldoet aan de aanvankelijk vastgestelde selectievoorwaarden en mits dit 

geen andere wezenlijke wijzigingen in de concessie meebrengt en niet bedoeld is om zich aan 

de toepassing van de wet te onttrekken. 

Afdeling 7. Tienjarige aansprakelijkheid van de concessiehouder 

Art. 69 

Met betrekking tot de werken die in het kader van deze concessieovereenkomst worden 

uitgevoerd, neemt de concessiehouder de in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk 

Wetboek bedoelde aansprakelijkheid op ten aanzien van de concessiegever, vanaf de voorlopige 

oplevering van de werken, onafgezien van de looptijd van de concessie of van het feit dat voor 

het verstrijken van de in de voormelde artikelen bedoelde termijn van tien jaar een einde zou zijn 

gesteld aan de concessie. 

Afdeling 8. Nadere regels voor de uitvoering van de concessie 

Art. 70 

§ 2 De concessiehouder kan gedurende de ganse looptijd van de concessie genieten van de 

zakelijke rechten op de terreinen en bouwwerken die toebehoren aan de concessiegever en die 

deel uitmaken van zijn openbaar domein. 

Wanneer de concessiehouder, overeenkomstig het eerste lid, eigenaar is van de bouwwerken 

gedurende de ganse looptijd van de concessie, kan hij deze niet met een hypotheek of met een 

erfdienstbaarheid bezwaren, dan met het voorafgaand schriftelijk akkoord van de 

concessiegever. 

Na afloop van de concessie worden de onroerende goederen, op basis van het recht van 

natrekking, eigendom van de concessiegever en dit zonder enige vergoeding. 

https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln11&anchor=ln11-1952&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln11&anchor=ln11-2374&bron=doc
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Afdeling 9. Contractuele tekortkomingen van de concessiehouder en actiemiddelen van de 

aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf dat optreedt in het kader van de taken van 

openbare dienst 

Art. 71 

§ 1 In de concessieovereenkomst zullen een aantal straffen en eventueel boetes worden voorzien 

die door de concessiegever kunnen worden toegepast indien de modaliteiten van de 

concessieovereenkomst niet worden nageleefd. 

Onverminderd de straffen en vertragingsboetes die in de concessieovereenkomst voorzien zijn, 

kan de concessiegever beslissen om ambtshalve maatregelen toe te passen in geval van ernstige 

contractuele tekortkoming van de concessiehouder. 

§ 2 De beslissing om ambtshalve maatregelen te nemen of straffen toe te passen kan slechts 

gebeuren voor zover: 

1°  de concessiegever de concessiehouder formeel in gebreke heeft gesteld; 

2°  de concessiehouder:  

- de tekortkomingen niet heeft hersteld binnen een termijn van vijftien dagen volgend 

op de datum van verzending van het proces-verbaal, tenzij de concessiedocumenten 

in een kortere termijn voorzien overeenkomstig paragraaf 3; of 

- binnen deze termijn zijn verweermiddelen niet heeft voorgelegd; of 

- binnen deze termijn verweermiddelen heeft voorgelegd die door de aanbestedende 

overheid of het overheidsbedrijf als niet gerechtvaardigd worden beoordeeld; of 

- de vastgestelde tekortkomingen heeft toegegeven. 

§ 4 De toepassing van boetes of straffen ontneemt de concessiegever niet het recht om het 

volledige herstel te vragen van het nadeel dat hij lijdt ingevolge de contractuele tekortkomingen 

en de vertragingen in de uitvoering van de concessie. De concessiehouder vrijwaart de 

concessiegever in voorkomend geval tegen elke schadevergoeding die deze aan derde 

verschuldigd is op grond van de tekortkomingen of de vertragingen in de uitvoering van de 

concessie. 

Afdeling 10. Verbreking van de concessie 

Art. 73 

Verbreking op initiatief van de concessiegever 

 Verbreking zonder recht op schadevergoeding 

Onverminderd de artikelen 71 en 72, kan de concessiegever de concessie eenzijdig 

verbreken: 

- wanneer in hoofde van de concessiehouder een uitsluitingsgrond, als bedoeld in 

de artikelen 50 tot 52 van de Concessiewet, bestond op het moment van gunning van 

de concessie of bestaat tijdens de uitvoering, nadat hij werd gewezen op de in 

de artikelen 51 en 53 van de Concessiewet bedoelde regularisatie en de corrigerende 

maatregelen, uitgezonderd in geval van toepassing van de wetgeving betreffende de 

continuïteit van de ondernemingen; 

- in het kader van ambtshalve maatregelen (cf. artikel 71). 

In voorkomend geval kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vorm van 

schadevergoeding en/of terugbetaling van reeds betaalde concessievergoedingen. 

  

https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln192170&anchor=ln192170-71&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln192170&anchor=ln192170-72&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182395&anchor=ln182395-50&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182395&anchor=ln182395-52&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182395&anchor=ln182395-51&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182395&anchor=ln182395-53&bron=doc


 

 

Pagina 28 
 

  

 Verbreking met recht op schadevergoeding 

Onverminderd de artikelen 71 en 72, kan de concessiegever de concessie verbreken in de 

volgende gevallen: 

- wanneer de concessie wezenlijk is gewijzigd waardoor een nieuwe plaatsingsprocedure 

zou vereist geweest zijn op grond van de artikelen 62 tot 68; 

- wanneer het Hof van Justitie van de Europese Unie in een procedure 

overeenkomstig artikel 258 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese 

Unie vaststelt dat België zijn verplichtingen krachtens de Europese Verdragen niet is 

nagekomen wegens het feit dat een aanbesteder de betrokken concessie heeft gegund 

zonder te voldoen aan haar verplichtingen krachtens deze Verdragen 

en Richtlijn 2014/23/EU; 

- om reden van algemeen belang door de concessiegever. 

In deze gevallen kan de concessiehouder bij verbreking van de concessieovereenkomst door 

de concessiegever, aanspraak maken op een verbrekingsvergoeding die uitsluitend volgende 

zaken dekt: 

- de nog niet afgeschreven, doch door de concessiegever goedgekeurde investeringen;  

- de inkomstenderving voor een periode van 2 jaar (op basis van de laatste 2 neergelegde 

jaar- en resultatenrekeningen). De periode van 2 jaar dient evenwel als een maximum te 

worden benaderd en dient in de praktijk te worden verminderd met de termijn tussen 

de datum van de formele opzeg van de concessieovereenkomst en de datum van het 

effectieve einde van de concessieovereenkomst (m.a.w. ingeval van een opzegtermijn 

van 2 jaar kan inkomstenderving niet worden ingeroepen bij het bepalen van de 

verbrekingsvergoeding).   

Verbreking op initiatief van de concessiehouder 

Ingeval de verbreking van de concessie uitgaat van de concessiehouder kan de concessiegever 

aanspraak maken op een verbrekingsvergoeding gelijk aan de door de concessiehouder 

vergaarde inkomsten gedurende de 2 laatste jaar voor de opzeg (op basis van de laatste 2 

neergelegde jaar- en resultatenrekeningen). 

De periode van 2 jaar dient evenwel als een maximum te worden benaderd en dient in de praktijk 

te worden verminderd met de termijn tussen de datum van de formele opzeg van de 

concessieovereenkomst en de datum van het effectieve einde van de concessieovereenkomst.  

 

  

https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln192170&anchor=ln192170-71&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln192170&anchor=ln192170-72&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln192170&anchor=ln192170-62&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln192170&anchor=ln192170-68&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln100539&anchor=ln100539-330&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln150457&bron=doc
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DEEL 4 – INSCHRIJVINGSBILJET 

1 Bestek nummer 

SPORT-061-20-029  

2 Voorwerp van de opdracht 

 Exploitatie van het kampeerterrein horende bij het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen 

3 Identificatie van de inschrijver(s)
5

 

3.1  De firma 

 Handelsnaam of benaming:  ............................................................................................  

   Rechtsvorm:  ......................................................................................................................  

   Nationaliteit:  .....................................................................................................................  

   Maatschappelijke zetel:  ...................................................................................................  

   Telefoonnr.:  ......................................................................................................................  

   Ondernemingsnummer:  ..................................................................................................  

OF 

3.2  De ondergetekende(n) 

 Na(a)m(en), voorna(a)m(en):  ............................................................................................  

   Hoedanigheid of beroep:  .................................................................................................  

   Nationaliteit:  .....................................................................................................................  

   Telefoonnr.:  ......................................................................................................................  

   Woonplaats:  ......................................................................................................................  

OF 

3.3 De ondergetekenden (voor elk van hun gegevens als hierboven), die zich tijdelijk 

verenigd hebben voor deze aanneming: 

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

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

 

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

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

4 Jaarlijkse concessievergoeding (in cijfers) 

 € ……………………………………………………………………………………………….(excl. btw) 

 € ………………………………………………………………………………………………..(incl. btw) 

                                                           
5

 Schrappen wat niet past. 
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5 Jaarlijkse concessievergoeding (voluit geschreven) 

 € ……………………………………………………………………………………………….(excl. btw) 

 € ………………………………………………………………………………………………..(incl. btw) 

6 Contactpersoon 

Naam  ........................................................................................................................................  

E-mail  ........................................................................................................................................  

Telefoon/GSM  ..........................................................................................................................  

7 Entiteiten waarvan de draagkracht wordt ingeroepen (of een aparte lijst bijvoegen) 

Naam  ........................................................................................................................................  

Adres  ........................................................................................................................................  

Postcode en woonplaats  .........................................................................................................  

Ondernemingsnummer  ...........................................................................................................  

Beschrijving van het gedeelte van de opdracht  ....................................................................  

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

  

8 Andere onderopdrachtnemer(s) (of een aparte lijst bijvoegen) 

Naam  ........................................................................................................................................  

Adres  ........................................................................................................................................  

Postcode en woonplaats  .........................................................................................................  

Beschrijving van het gedeelte van de opdracht  ....................................................................  

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

  

9 Ondertekenaar(s) 

De offerte wordt op een globale manier en met een geldige gekwalificeerde elektronische 

handtekening (cf. modaliteiten Deel 1) ondertekend op het erbij horende 

indieningsrapport (via e-tendering). De offerte dient te worden ondertekend door de 

persoon of personen die bevoegd of gemachtigd zijn om de inschrijver te verbinden. 
 

Naam en voornaam:  ................................................................................................................  

Hoedanigheid of functie:  ........................................................................................................  

10 Volmachten 

In het geval volmachten worden gebruikt, voegen de gemachtigden een elektronische 

authentieke of onderhandse akte of een scan van het afschrift van hun volmacht toe. In 

voorkomend geval wordt verwezen naar het nummer van de bijlage van het Belgisch 

Staatsblad (incl. betreffende paginanummers) waarin deze machtiging werd 

gepubliceerd. 
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De ondergetekende(n) werd(en) gemachtigd door  ...............................................................  

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

Hun volmacht blijkt uit: 

De akte in bijlage. 

OF 

Bijlage aan Belg. Staatsblad nr.  ..................  van  ...................................................................  

OF 

Het afschrift van de volmacht in bijlage (neergelegd op ......................................................  

bij  .................................................  te  .......................................................................................  
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DEEL 5 – BIJLAGEN 

Bijlage 1:   Document van voorlopig bewijs 

A  Verklaringen op erewoord betreffende de uitsluitingsgronden 

Deze bijlage 6A is een verklaring op erewoord van de ondernemers die als voorlopig bewijs 

dient voor hun situatie met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in de artikelen 50 

tot 52 van de Concessiewet. 

Het gaat om een officiële verklaring waarin de ondernemer bevestigt dat hij zich niet in een 

van de situaties bevindt die moeten of kunnen leiden tot de uitsluiting van een ondernemer, 

in voorkomend geval naar de corrigerende maatregelen verwijst die hij heeft genomen en de 

elementen vermeldt die de aanbesteder toelaten de verklaringen te controleren. 

Deze bijlage ontslaat de ondernemers niet van de verplichting om de bewijsmiddelen te 

verstrekken bedoeld in artikel 35 van het onderhavige besluit genomen in uitvoering van de 

wet. 

Deze bijlage moet worden ingevuld door elke natuurlijke of rechtspersoon of elk openbaar 

lichaam, alsook door elk lid van een combinatie van deze personen of lichamen (met 

inbegrip van de tijdelijke samenwerkingsverbanden van ondernemingen), in het kader van 

hun deelname, als kandidaat of inschrijver, aan de plaatsingsprocedure van een concessie. 

Deze bijlage moet ook worden ingevuld door de derden op wier draagkracht een beroep 

wordt gedaan overeenkomstig artikel 49 van de wet. In voorkomend geval geldt dit ook voor 

de voorgestelde onderaannemers op wier draagkracht geen beroep wordt gedaan voor de 

selectie. 

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

- de kandidaat of inschrijver; 

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

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

selectievoorwaarden; 

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

de selectievoorwaarden. 

Deze bijlage omvat de volgende delen: 

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

- Deel II. Informatie over de ondernemer. 

- Deel III. Uitsluitingsgronden: 

A: Gronden betreffende strafrechtelijke veroordelingen (art. 50, § 1, van de wet en 

artikel 31 van het onderhavige besluit). 

B: Gronden betreffende de betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen 

(art. 51, § 1, van de wet en artikel 32 van het onderhavige besluit). 

C: Overige uitsluitingsgronden (art. 52 van de wet) 
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Deel I:  Informatie over de plaatsingsprocedure van een concessie en 

de aanbesteder 

A. Informatie over de bekendmaking 

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

- Nummer aankondiging in PB S:  

2020/S 210-514538 

- URL van het PB S:  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514538-2020:TEXT:NL:HTML 

Verwijzing naar de relevante aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen: 

- Nummer aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen: 

2020-537787 

- URL van het BDA: 

https://enot.publicprocurement.be/enot-

war/preViewNotice.do?noticeId=389601&saveSearchParams=true&useWorkingOrganis

ationId=%66%61%6C%73%65&marketPlaceType=%6A%65%70%70&isPopup=&publicatio

nDateBDAFrom=&advancedSearch=%66%61%6C%73%65&publicationDateBDATo=&publ

icationNumberBDA=%32%30%32%30%2D%35%33%37%37%38%37& 

B. Identiteit van de aanbesteder 

- Officiële naam:  

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW),  

- Land: 

België 

C. Informatie over de plaatsingsprocedure 

- Titel: 

Concessieovereenkomst voor de exploitatie van het kampeerterrein horende bij het 

Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen 

- Korte beschrijving: 

Het voorwerp van de opdracht betreft de exploitatie van het kampeerterrein horende bij 

het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen. Hiertoe zal een concessie worden verleend 

voor een periode van 20 jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2022 

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

SPORT-061-20-029 

Deel II:  Informatie over de ondernemer 

A. Informatie over de ondernemer 

1. Identiteit 

- Naam of handelsnaam: 

 

- Rechtsvorm (indien van toepassing): 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514538-2020:TEXT:NL:HTML
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389601&saveSearchParams=true&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&marketPlaceType=%6A%65%70%70&isPopup=&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=%66%61%6C%73%65&publicationDateBDATo=&publicationNumberBDA=%32%30%32%30%2D%35%33%37%37%38%37&
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389601&saveSearchParams=true&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&marketPlaceType=%6A%65%70%70&isPopup=&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=%66%61%6C%73%65&publicationDateBDATo=&publicationNumberBDA=%32%30%32%30%2D%35%33%37%37%38%37&
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389601&saveSearchParams=true&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&marketPlaceType=%6A%65%70%70&isPopup=&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=%66%61%6C%73%65&publicationDateBDATo=&publicationNumberBDA=%32%30%32%30%2D%35%33%37%37%38%37&
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389601&saveSearchParams=true&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&marketPlaceType=%6A%65%70%70&isPopup=&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=%66%61%6C%73%65&publicationDateBDATo=&publicationNumberBDA=%32%30%32%30%2D%35%33%37%37%38%37&
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389601&saveSearchParams=true&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&marketPlaceType=%6A%65%70%70&isPopup=&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=%66%61%6C%73%65&publicationDateBDATo=&publicationNumberBDA=%32%30%32%30%2D%35%33%37%37%38%37&
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- Adres van de woonplaats of van de maatschappelijke zetel: 

Straat en nummer: 

Postcode: 

Stad: 

Land: 

 

- Internetadres (indien van toepassing): 

 

- Elektronisch adres: 

 

- Telefoonnummer: 

 

- Contactpersoon of -personen: 

 

- BTW-nummer (indien van toepassing): 

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

indien vereist en toepasselijk 

 

– Is de ondernemer een micro-, kleine of middelgrote onderneming?
6

  

Uw antwoord: Ja / Neen 

2. Voorbehouden concessies 

NVT 

B. Combinatie van ondernemers 

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

concessie? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

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

- Vermeld de rol van de ondernemer binnen de combinatie (leider, verantwoordelijk voor 

specifieke taken, enz.): 

 

                                                           
6

 Zie de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). Deze informatie is uitsluitend vereist voor statistische doeleinden. 

Micro-onderneming : onderneming met minder dan 10 werknemers en met een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van 

niet meer dan 2 miljoen EUR. Kleine onderneming : onderneming met minder dan 50 werknemers en met een 

jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 10 miljoen EUR; Middelgrote onderneming : onderneming die 

micro noch klein is en met minder dan 250 werknemers en met een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen EUR of 

een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 43 miljoen EUR. 



 

 

Pagina 35 
 

  

- Vermeld de identiteit van de andere ondernemers die gezamenlijk aan de 

plaatsingsprocedure van een concessie deelnemen: 

 

Indien van toepassing, de naam van de deelnemende combinatie: 

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

- Doet de ondernemer een beroep op de draagkracht van andere entiteiten om te voldoen 

aan de selectievoorwaarden van de concessiedocumenten? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

- Verstrek voor elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijke verklaring met de 

informatie die wordt gevraagd in de afdelingen A en B van dit deel en deel III. Deze 

verklaring moet door de betrokken entiteiten naar behoren worden ingevuld en 

ondertekend. 

- Opgemerkt wordt dat het daarbij ook gaat om niet rechtstreeks tot de onderneming van 

de ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder die welke 

belast zijn met de kwaliteitscontrole en, in het geval van concessies voor werken, de 

technici of technische organen die de ondernemer ter beschikking zullen staan om de 

werkzaamheden uit te voeren. 

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

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

gegevens vraagt) 

- Is de ondernemer van plan een gedeelte van de overeenkomst aan derden in 

onderaanneming te geven? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

- Zo ja, vermeld, voor zover bekend, over welke onderdelen van de concessie en welke 

onderaannemers het gaat: 

 

Deel de informatie mee die wordt gevraagd in de afdelingen A en B van dit deel en deel III voor 

elk van de opgesomde onderaannemers indien de aanbesteder expliciet om deze informatie 

vraagt naast de informatie in deel I. 

Deel III: Uitsluitingsgronden 

A. Gronden betreffende strafrechtelijke veroordelingen 

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

volgende uitvoeringsgronden: 

1. Deelname aan een criminele organisatie; 

- Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij onherroepelijk vonnis voor deelname aan 
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een criminele organisatie, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is gewezen of dat 

expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? 

Deelname aan een criminele organisatie is gedefinieerd in artikel 324bis van het 

Strafwetboek en in artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 

2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit. 

Uw antwoord: Ja / Neen 

- Datum van de veroordeling: 

 

- Reden: 

 

- Identiteit van de veroordeelde persoon: 

 

- Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Beschrijf deze maatregelen: 

 

- Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

URL: 

 

Code: 

 

Afgevende entiteit: 

 

2. Omkoping; 

- Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij onherroepelijk vonnis voor omkoping, welk 

vonnis niet later dan vijf jaar geleden is gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode 

bevat die nog steeds van toepassing is? 

Omkoping is gedefinieerd in artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie 

waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de 

Europese Unie betrokken zijn (PB C 195 van 25.6.1997, blz. 1), in artikel 2, lid 1, van 

Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van 

corruptie in de privésector (PB L 192 van 31.7.2003, blz. 54) en in de artikelen 246 en 

250 van het Strafwetboek. 
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Uw antwoord: Ja / Neen 

- Datum van de veroordeling: 

 

- Reden: 

 

- Identiteit van de veroordeelde persoon: 

 

- Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Beschrijf deze maatregelen: 

 

- Is de in dit punt opgenomen informatie elektronisch beschikbaar? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

URL: 

 

Code: 

 

Afgevende entiteit: 

 

3. Fraude; 

- Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij onherroepelijk vonnis voor fraude, welk 

vonnis niet later dan vijf jaar geleden is gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode 

bevat die nog steeds van toepassing is? 

Fraude is gedefinieerd in artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming 

van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 316 van 

27.11.1995, blz. 48). 

Uw antwoord: Ja / Neen 

- Datum van de veroordeling: 

- Reden: 

 

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

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Beschrijf deze maatregelen: 

 

- Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

URL: 

 

Code: 

 

Afgevende entiteit: 

4. Terroristische misdrijven, strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten 

of uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot van een dergelijk misdrijf of 

strafbaar feit; 

- Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij onherroepelijk vonnis voor een terroristisch 

misdrijf of strafbaar feit in verband met terroristische activiteiten, welk vonnis niet later 

dan vijf jaar geleden is gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog 

steeds van toepassing is? 

Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten 

zijn gedefinieerd in artikel 137 van het Strafwetboek en in de artikelen 1 en 3 van 

Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 

22.6.2002, blz. 3). Deze uitsluitingsgrond omvat ook uitlokking van, medeplichtigheid 

aan of poging tot het plegen van een strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd 

kaderbesluit. 

Uw antwoord: Ja / Neen 

- Datum van de veroordeling: 

 

- Reden: 

 

- Identiteit van de veroordeelde persoon: 

 

- Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 
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- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Beschrijf deze maatregelen: 

 

- Is de in dit punt opgenomen informatie elektronisch beschikbaar? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

URL: 

 

Code: 

Afgevende entiteit: 

5. Witwassen van geld of financiering van terrorisme; 

- Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij onherroepelijk vonnis voor witwassen van 

geld of financiering van terrorisme, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is 

gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing 

is? 

Witwassen van geld en financiering van terrorisme zijn gedefinieerd in artikel 5 van de 

wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor 

het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, alsook in artikel 1 van 

Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot 

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en 

de financiering van terrorisme (PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15). 

Uw antwoord: Ja / Neen 

- Datum van de veroordeling: 

 

- Reden: 

 

- Identiteit van de veroordeelde persoon: 

 

- Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Beschrijf deze maatregelen: 
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- Is de in dit punt opgenomen informatie elektronisch beschikbaar? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

URL: 

 

Code: 

 

Afgevende entiteit: 

6. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel; 

- Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid heeft, veroordeeld bij onherroepelijk vonnis voor kinderarbeid en 

andere vormen van mensenhandel, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is 

gewezen of dat expliciet een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing 

is? 

Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel zijn gedefinieerd in 

artikel 433quinquies van het Strafwetboek, alsook in artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU 

van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en 

bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan en ter 

vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PB L 101 van 15.4.2011, 

blz. 1). 

Uw antwoord: Ja / Neen 

- Datum van de veroordeling: 

 

- Reden: 

 

- Identiteit van de veroordeelde persoon: 

 

- Indien van toepassing, duur van de uitsluitingsperiode: 

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Beschrijf deze maatregelen: 

 

- Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

URL: 
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Code: 

 

Afgevende entiteit: 
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7. Het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 

- Heeft de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid heeft, een inbreuk begaan die is vastgesteld door een 

administratieve of rechterlijke beslissing, met inbegrip van een in uitvoering van 

artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde schriftelijke kennisgeving? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

- Datum van de vaststelling: 

 

- Reden: 

 

- Identiteit van de veroordeelde persoon: 

 

- Indien van toepassing, einddatum van de inbreuk: 

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Beschrijf deze maatregelen: 

 

- Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

URL: 

 

Code: 

 

Afgevende entiteit: 

 

B. Gronden betreffende de betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen 

1. Betaling van belastingen 

- Heeft de ondernemer, in voorkomend geval, zijn verplichtingen tot betaling van 

belastingen, in zijn land van vestiging en in België, geschonden? 

Voor in België gevestigde ondernemers worden, volgens de wet en het onderhavige 

besluit, de belastingen ten aanzien van de FOD Financiën in aanmerking genomen. 

Wordt beschouwd als zijnde in orde met de betaling van zijn belastingen, de 

ondernemer die: 

1° een belastingschuld heeft die niet hoger is dan 3000 euro; of 
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2° kan aantonen dat hij op een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf een 

of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis 

tegenover derden zijn. Deze schuldvorderingen moeten ten minste gelijk zijn aan 

zijn fiscale schuld, verminderd met 3000 euro. 

Uw antwoord: Ja / Neen 

- Betrokken land of lidstaat: 

 

- Om welk bedrag gaat het? 

 

- Is de niet-nakoming van deze verplichtingen vastgesteld met andere middelen dan een 

rechterlijke of administratieve beslissing? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

- Deel mee of de beslissing onherroepelijk en bindend was, indien de niet-nakoming van 

deze verplichtingen is vastgesteld door middel van een rechterlijke of administratieve 

beslissing. 

Uw antwoord: Ja / Neen 

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

 

- Is de ondernemer zijn verplichtingen nagekomen door de verschuldigde belastingen, 

met inbegrip van lopende rente of boetes indien toepasselijk, te betalen of een 

bindende regeling tot betaling daarvan aan te gaan? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

- Is de in dit punt bedoelde informatie elektronisch beschikbaar? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

URL: 

 

Code: 

 

Afgevende entiteit: 

 

2. Betaling van sociale zekerheidsbijdragen 

- Heeft de ondernemer, in voorkomend geval, zijn verplichtingen tot betaling van sociale 

zekerheidsbijdragen, in zijn land van vestiging en in België, geschonden? 

Voor ondernemers die personeel te werkstellen dat onderworpen is aan de wet van 

27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 

sociale zekerheid der arbeiders worden, volgens de wet en het onderhavige besluit, de 

verplichtingen tot betaling van sociale bijdragen ten aanzien van de RSZ in aanmerking 

genomen. 
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Wordt beschouwd als zijnde in orde met de betaling van zijn sociale 

zekerheidsbijdragen, de ondernemer die: 

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

2° kan aantonen dat hij op een aanbestedende overheid of een overheidsbedrijf een 

of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis 

tegenover derden zijn. Deze schuldvorderingen moeten ten minste gelijk zijn aan 

zijn schuld aan sociale bijdragen, verminderd met 3000 euro. 

Uw antwoord: Ja / Neen 

- Betrokken land of lidstaat: 

 

- Om welk bedrag gaat het? 

 

- Is de niet-nakoming van deze verplichtingen vastgesteld met andere middelen dan een 

rechterlijke of administratieve beslissing? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

- Deel mee of de beslissing onherroepelijk en bindend was, indien de niet-nakoming van 

deze verplichtingen is vastgesteld door middel van een rechterlijke of administratieve 

beslissing. 

Uw antwoord: Ja / Neen 

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

 

- Is de ondernemer zijn verplichtingen nagekomen door de verschuldigde sociale 

zekerheidsbijdragen, met inbegrip van lopende rente of boetes indien toepasselijk, te 

betalen of een bindende regeling tot betaling daarvan aan te gaan? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

- Is de in dit punt bedoelde informatie elektroniche beschikbaar? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

URL: 

 

Code: 

 

Afgevende entiteit: 
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C. Overige redenen 

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

arbeidsrecht 

- Heeft de ondernemer, de afgelopen drie jaar, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op 

het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht geschonden? 

De verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van 

het recht van de Europese Unie, het nationaal recht, de collectieve 

arbeidsovereenkomsten of de bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en 

arbeidsrecht vermeld in bijlage IV van de wet of in bijlage X van Richtlijn 2014/24/EU. 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

2. Gevallen van insolventie 

- Heeft de ondernemer, de afgelopen drie jaar, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op 

het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht geschonden? 

Verkeert de ondernemer in staat van faillissement of van vereffening, heeft hij zijn 

werkzaamheden gestaakt, ondergaat hij een gerechtelijke reorganisatie of heeft hij 

aangifte gedaan van zijn faillissement, is voor hem een procedure van vereffening of 

gerechtelijke reorganisatie aanhangig of verkeert hij in een vergelijkbare toestand 

ingevolge een soortgelijke procedure in andere nationale reglementeringen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

3. Ernstige beroepsfout 

- Heeft de ondernemer, de afgelopen drie jaar, een ernstige beroepsfout begaan, 

waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 



 

 

Pagina 46 
 

  

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

4. Overeenkomsten met andere ondernemers teneinde de mededinging te vertekenen 

- Heeft de ondernemer, de afgelopen drie jaar, handelingen gesteld, overeenkomsten 

gesloten of afspraken gemaakt teneinde de mededinging te vertekenen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

5. Belangenconflict als gevolg van zijn deelname aan de plaatsingsprocedure van een 

concessie 

- Heeft de ondernemer weet van een huidig belangenconflict of van een belangenconflict 

dat de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden? 

Het begrip belangenconflict beoogt iedere situatie waarin een bij de plaatsing of de 

uitvoering betrokken ambtenaar, openbare gezagsdrager of andere persoon die op 

welke wijze ook aan de aanbesteder verbonden is, alsook elke persoon die bij de 

plaatsing of op het resultaat ervan invloed kan hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks 

financiële, economische of andere persoonlijke belangen heeft die geacht kunnen 

worden hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij de plaatsing of de uitvoering van 

de concessie in het gedrang te brengen. 

Een belangenconflict wordt alleszins vermoed te bestaan: 

1° zodra de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of elke persoon die bij de 

plaatsing of op het resultaat ervan invloed kan hebben, bloed- of aanverwant is in 

de rechte lijn tot de derde graad en in de zijlijn tot de vierde graad van een van 

de kandidaten of inschrijvers of van iedere andere natuurlijke persoon die voor 

rekening van een van hen een vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid uitoefent, dan wel wettelijk samenwoont met een van deze 

personen; 

2° indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of elke persoon die bij de 

plaatsing of op het resultaat ervan invloed kan hebben, zelf of via een 

tussenpersoon, eigenaar, mede-eigenaar of werkend vennoot van een van de 

kandiderende of inschrijvende ondernemingen is dan wel in rechte of in feite, zelf 

of desgevallend via een tussenpersoon, een vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid uitoefent. 

Uw antwoord: Ja / Neen 
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Vermeld: 

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

6. Rechtstreekse of onrechtstreekse betrokkenheid bij de voorbereiding van deze 

plaatsingsprocedure van een concessie 

- Heeft de ondernemer of een met hem verbonden onderneming, de afgelopen drie jaar, 

de aanbesteder geadviseerd of is hij anderszins betrokken geweest bij de voorbereiding 

van de plaatsingsprocedure van een concessie? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

7. Aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen uit hoofde van de ondernemer 

- Heeft de ondernemer, de afgelopen drie jaar, blijk gegeven van aanzienlijke of 

voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een essentiële verplichting tijdens 

een eerdere concessie of een eerdere overeenkomst met een aanbesteder, en heeft dit 

geleid tot de stopzetting van de concessie, schadevergoedingen, ambtshalve 

maatregelen of andere vergelijkbare sancties? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

8. Onrechtmatige beïnvloeding en vergelijkbare situaties 

- Heeft de ondernemer, de afgelopen drie jaar, getracht om het besluitvormingsproces 

van de aanbesteder onrechtmatig te beïnvloeden, vertrouwelijke informatie te 
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verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de plaatsingsprocedure van een 

concessie kan bezorgen of door nalatigheid misleidende informatie heeft verstrekt die 

een belangrijke invloed kan hebben op beslissingen inzake uitsluiting, selectie of 

gunning? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

9. Valse verklaringen 

- Bevindt de ondernemer zich in een van de volgende situaties of heeft hij zich, de 

afgelopen drie jaar, in een van deze situaties bevonden: 

a) hij heeft zich schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van 

informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden 

of de naleving van de selectievoorwaarden; 

b) hij heeft deze informatie achtergehouden; 

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

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

- Hebt u corrigerende maatregelen genomen als bedoeld in artikel 53 van de wet om uw 

betrouwbaarheid aan te tonen? 

Uw antwoord: Ja / Neen 

Vermeld: 

 

Ondergetekenden verklaren op erewoord dat de door hen hiervoor in de delen II en III 

verstrekte informatie accuraat en correct is dat zij zich volledig bewust zijn van de gevolgen 

van het afleggen van een valse verklaring. 

Ondergetekenden verklaren formeel desgevraagd en onverwijld de certificaten en andere 

bewijsstukken, als bedoeld in de regelgeving of in de concessiedocumenten, te kunnen 

overleggen. 

Ondergetekenden stemmen er formeel mee in dat de aanbesteder toegang krijgt tot stukken 

tot staving van de informatie die in deze verklaring is verstrekt. 

 

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

Naam 

Functie 

Handtekening 
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B  Verklaring op erewoord betreffende de selectievoorwaarden 

Deze bijlage is een verklaring op erewoord van de ondernemers die als voorlopig bewijs dient 

voor hun situatie met betrekking tot de selectievoorwaarden bedoeld in artikel 37 van het 

ConcessieKB 

Het gaat om een officiële verklaring waarin de ondernemer 

(i) bevestigt dat hij aan de selectievoorwaarden voldoet die de aanbesteder in de 

concessieaankondiging heeft bepaald, en, bij procedures in twee fasen, dat hij aan 

de criteria voldoet voor de beperking van het aantal geselecteerde kandidaten die in 

de concessieaankondiging zijn bepaald en 

(ii) alle informatie verstrekt die de aanbesteder toelaat deze verklaringen te controleren 

via gratis beschikbare databanken. 

Deze bijlage ontslaat de ondernemers niet van de verplichting om de door de aanbesteder 

bepaalde bewijsmiddelen te verstrekken om na te gaan of ze aan de selectievoorwaarden 

voldoen. 

Deze bijlage dient te worden ingevuld en ondertekend door de kandidaten en inschrijvers. 

Deze bijlage omvat de volgende delen:  

Nihil.  

De ondernemer wordt evenwel gewezen op de documenten die in het kader van de 

selectievoorwaarden bij de inschrijving dienen te worden gevoegd (zie Deel 1 – 8.2.). 

Ondergetekenden verklaren op erewoord dat de door hen hiervoor in de delen II en III 

verstrekte informatie accuraat en correct is dat zij zich volledig bewust zijn van de gevolgen 

van het afleggen van een valse verklaring. 

Ondergetekenden verklaren formeel desgevraagd en onverwijld de certificaten en andere 

bewijsstukken, als bedoeld in de regelgeving of in de concessiedocumenten, te kunnen 

overleggen. 

Ondergetekenden stemmen er formeel mee in dat de aanbesteder toegang krijgt tot stukken 

tot staving van de informatie die in deze verklaring is verstrekt. 

 

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

Naam 

functie 

Handtekening 
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Bijlage 2:   Attest van Plaatsbezoek 

 

SPORT-061-20-029 

Concessieovereenkomst voor de exploitatie van het kampeerterrein 

horende bij het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen 

 

 

Ondergetekende, de heer/mevrouw  

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

optredend voor de aanbesteder, bevestigt hierbij dat: 

de heer/mevrouw  

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

namens de firma  

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

zich ter plaatse heeft vergewist van de bestaande toestand en de moeilijkheidsgraad van 

de opdracht vermeld in bovenvermeld bijzonder bestek. 

 

Datum van het plaatsbezoek:          /         / 

 

Voor akkoord: 

 

 

 

 

 

(Naam en handtekening van de afgevaardigde van de aanbesteder) 
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Bijlage 3:   Grondplan Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen 

Zie aparte bijlage. 

Bijlage 4:   Basisplan camping Blaarmeersen   

Zie aparte bijlage. 

Bijlage 5:   GSM-mast  

Zie aparte bijlage. 

 

 



 


