
Verklaring van naleving 

 

 

Verklaring inzake naleving uitsluitingscriteria 

Belangrijke opmerkingen:  

1. De secties 0 - VI (incl.) van deze verklaring dienen te worden ingevuld door elke inschrijver/elk 

consortiumlid en door elke eventuele beoogde onderaannemer, en elke beoogde entiteit die schriftelijk 

toezeggingen doet ten behoeve van de inschrijver. Fabrikanten van apparatuur, indien deze niet 

zelfstandig of als consortiumlid inschrijven worden aangemerkt als onderaannemers. Onderbouwend 

bewijsmateriaal is een vereiste voor alle entiteiten die bovenstaande documentatie hebben ingediend. 

Deze bewijsstukken worden aan het einde van de beoordelingsfase van de aanbestedingsprocedure 

door de aanbesteder opgevraagd, doch enkel van de inschrijver waarvan de offerte voorlopig wordt 

geacht de beste prijs-kwaliteitverhouding te vertegenwoordigen. De bewijsstukken dienen binnen een 

zeer korte periode (ongeveer 7 - 10 kalenderdagen) vanaf de datum van opvraging te worden 

aangeleverd.  

2. Alle VERPLICHTE vragen moeten bevestigend worden beantwoord. Indien u dit niet doet leidt dit 

tot afwijzing van de aanbesteding. 

 

0. Ondergetekende [vul de naam van de ondertekenaar van dit formulier in], 

vertegenwoordiger van: 

de volgende rechtspersoon1:  

 

Volledige officiële naam: [Vul hier de bedrijfsnaam in] 

Officiële rechtsvorm: [Hier invullen] 

Wettelijk registratienummer: [Hier invullen] 

Volledig officieel adres: [Hier invullen] 

Btw-registratienummer: [Hier invullen] 

Rol bij de inschrijving (enig inschrijver/consortiumleider/ consortiumlid/ onderaannemer): [Hier 

invullen] 

Bovenstaande entiteit is wel/geen Kleine of Middelgrote Onderneming overeenkomstig de 

Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie 

(http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-

definition/index_en.htm). 
 

(‘de persoon’) 

I - DE SITUATIE VAN UITSLUITING BETREFFENDE DE RECHTSPERSOON 

(1)  verklaart dat bovengenoemde rechtspersoon zich in een van de 

volgende situaties bevindt: 

JA NEE 

(a) zij is failliet verklaard, is onderwerp van een faillissementsprocedure, haar 

activa staan onder bewind van een vereffenaar of een rechtbank, zij is in 

onderhandeling over een overeenkomst met haar schuldeisers, er is sprake 

van opschorting van haar bedrijfsactiviteiten, of zij bevindt zich in een 

vergelijkbare situatie als gevolg van een soortgelijke procedure waarin 

voorzien is door nationale wet- of regelgeving; 

  

                                                 
1 Dit verklaringsmodel is bedoeld voor rechtspersonen. In geval van natuurlijke personen, autoriteiten, enz. past 

u de verklaring dienovereenkomstig aan.  

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
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(1)  verklaart dat bovengenoemde rechtspersoon zich in een van de 

volgende situaties bevindt: 

JA NEE 

(b) er is middels een definitieve (administratiefrechtelijke) uitspraak bepaald dat 

zij haar verplichtingen in verband met de betaling van belastingen of sociale 

verzekeringspremies niet nagekomen is overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen van het land waarin de aanbesteder is gevestigd, het land waarin 

zij is gevestigd, of het land waar de opdracht wordt uitgevoerd; 

  

(c) er is middels een definitieve (administratiefrechtelijke) uitspraak bepaald dat 

zij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig professioneel wangedrag waarbij 

de toepasselijke wet- of regelgeving geschonden is, dan wel de ethische 

normen van het beroepgroep waartoe zij behoort, of zij heeft zich schuldig 

gemaakt aan onrechtmatig gedrag dat van invloed is op de professionele 

geloofwaardigheid, waarbij dergelijk gedrag duidt op onrechtmatige 

bedoelingen of grove nalatigheid, waaronder, met name, enige van de 

volgende: 

 

(i) het frauduleus of uit onachtzaamheid verstrekken van onjuiste 

informatie, benodigd voor de verificatie van de afwezigheid van 

uitsluitingsgronden, of de vervulling van selectiecriteria, of de nakoming 

van een overeenkomst; 

  

(ii) het aangaan van een overeenkomst met andere personen met het doel 

de concurrentie te verstoren;   

(iii) het schenden van intellectuele eigendomsrechten; 
  

(iv) het pogen invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces van de 

aanbesteder tijdens de gunningsprocedure;   

(v) het pogen om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die 

ongerechtvaardigde voordelen kunnen opleveren bij de 

gunningsprocedure;  

  

(d) er is middels een definitieve uitspraak bepaald dat zij zich schuldig heeft 

gemaakt aan het volgende:  

(i) het plegen van fraude in de zin van Artikel 1 van de Overeenkomst 

aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen, opgesteld bij akte van de Raad van 26 juli 1995; 

  

(ii) het plegen van corruptie in de zin van Artikel 3 van de Overeenkomst 

ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese 

Gemeenschap of van EU-lidstaten betrokken zijn, opgesteld bij akte van 

de BZ Raad van 26 mei 1997, en in Artikel 2, lid 1 van Kaderbesluit 

2003/568/JBZ van de Raad, alsmede corruptie in de zin van de wettelijke 

bepalingen van het land waarin de aanbesteder is gevestigd, het land 

waarin de rechtspersoon is gevestigd, of het land waar de opdracht wordt 

uitgevoerd; 

  

(iii) het deelnemen aan een criminele organisatie in de zin van Artikel 2 

van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad;   

(iv) het witwassen van geld of financiering van terrorisme in de zin van 

Artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en van de 

Raad; 
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(1)  verklaart dat bovengenoemde rechtspersoon zich in een van de 

volgende situaties bevindt: 

JA NEE 

(v) het deelnemen aan terroristische activiteiten of het plegen van 

strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten in de zin van de 

Artikelen 1 en 3 van respectievelijk Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 

Raad, of het aanzetten tot, medeplichtig zijn aan, of pogen dergelijke 

strafbare feiten te plegen in de zin van Artikel 4 van dat Besluit; 

  

(vi) het schuldig zijn aan kinderarbeid of vormen van mensenhandel in de 

zin van Artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement 

en van de Raad; 

  

(e) zij heeft significante tekortkomingen getoond bij de naleving van de 

belangrijkste verplichtingen met betrekking tot de nakoming van een 

overeenkomst die wordt gefinancierd uit de begroting van de Unie, hetgeen 

heeft geleid tot voortijdige opzegging, of de oplegging van 

schadevergoedingen of andere contractuele boetes, of tekortkomingen heeft 

getoond die ontdekt zijn na controles, audits of onderzoeken door een 

Ordonnateur [bevoegde functionaris], OLAF [Europees Bureau voor 

Fraudebestrijding] of de Rekenkamer;  

  

(f) er is middels een definitieve (administratiefrechtelijke) uitspraak bepaald dat 

zij een onregelmatigheid heeft begaan in de zin van Artikel 1, lid 2, van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad; 

  

(g) in verband met gevallen van ernstige fouten, fraude, corruptie, andere 

strafbare feiten, significante tekortkomingen met betrekking tot de nakoming 

van de overeenkomst, of onregelmatigheden, is de aanvrager onderwerp van: 

i.feiten die zijn vastgelegd in het kader van audits of onderzoeken welke 

zijn uitgevoerd door de Rekenkamer, OLAF [Europees Bureau voor 

Fraudebestrijding] of een interne audit, of enige andere controle, audit of 

inspectie uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een Ordonnateur 

[bevoegde functionaris] van een EU-instelling, een Europees bureau, 

agentschap of orgaan; 

ii.niet-definitieve bestuursbesluiten, waaronder disciplinaire maatregelen 

door het bevoegde toezichthoudende orgaan dat verantwoordelijk is voor 

de verificatie van de toepassing van de normen van beroepsethiek; 

iii.besluiten van het ECB, de EIB, het Europese Investeringsfonds, of 

internationale organisaties; 

iv.besluiten van de Commissie met betrekking tot inbreuken op de 

mededingingsregels van de Unie of van een nationale bevoegde autoriteit 

met betrekking tot de mededingingsregels van de Unie, of nationale 

mededingingsregels, of 

v.besluiten tot uitsluiting door een Ordonnateur [bevoegde functionaris] van 

een EU-instelling, een Europees bureau, agentschap of orgaan.  

  

II - SITUATIES VAN UITSLUITING MET BETREKKING TOT NATUURLIJKE PERSONEN MET 

VERTEGENWOORDIGINGS- OF BESLUITVORMINGSBEVOEGDHEID, OF DIE ZEGGENSCHAP 

OVER DE RECHTSPERSOON KUNNEN UITOEFENEN 

 

(2) verklaart dat een natuurlijke persoon die lid is van het bestuurs-, 

leidinggevend of toezichthoudend orgaan van bovengenoemde JA NEE NVT 
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rechtspersoon, of die bevoegd is tot vertegenwoordiging, 

besluitvorming of zeggenschap over bovengenoemde rechtspersoon 

(directeuren van het bedrijf, leden van het managementteam of van 

toezichthoudende organen, en gevallen waarin een natuurlijke persoon 

een meerderheid van de aandelen bezit), zich bevindt in een van de 

volgende situaties:  

Situatie (c) hierboven (ernstig professioneel wangedrag)    

Situatie (d) hierboven (fraude, corruptie of een ander strafbaar feit)    

Situatie (e) hierboven (significante tekortkomingen bij de nakoming van 

een overeenkomst)    

Situatie (f) hierboven (onregelmatigheid)    

 

III - SITUATIES VAN UITSLUITING MET BETREKKING TOT NATUURLIJKE PERSONEN DIE 

ONBEPERKT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE SCHULDEN VAN DE RECHTSPERSOON  

(3)  verklaart dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon die onbeperkt 

aansprakelijk is voor de schulden van bovengenoemde rechtspersoon, 

zich in een van de volgende situaties bevindt:  

JA NEE NVT 

Situatie (a) hierboven (faillissement)    

Situatie (b) hierboven (niet-betaling van belastingen of sociale 

verzekeringspremies)    

IV - REDENEN VOOR AFWIJZING IN DEZE PROCEDURE 

(4)  verklaart dat bovengenoemde rechtspersoon: 
JA NEE 

(h) de concurrentie heeft verstoord doordat zij eerder betrokken is geweest bij de 

voorbereiding van aanbestedingsdocumenten voor deze aanbestedingsprocedure.    

V - CORRIGERENDE MAATREGELEN 

Als de rechtspersoon verklaart dat zij zich in een van bovengenoemde uitsluitingssituaties 

bevindt, dan dient zij aan te geven welke maatregelen zij heeft genomen om de 

uitsluitingssituatie te verhelpen, daarmee haar betrouwbaarheid aantonend. Dit kunnen b.v. 

technische, organisatorische en personele maatregelen betreffen ter voorkoming van 

herhaling, compensatie van de schade, of betaling van boetes. De relevante bewijsstukken 

waarmee de corrigerende maatregelen verduidelijkt kunnen worden dienen als bijlage bij deze 

verklaring te worden meegeleverd. Dit geldt niet voor situaties waarnaar wordt verwezen bij 

punt (d) van deze verklaring. 

VI - BEWIJSMATERIAAL OP VERZOEK 
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Op verzoek en binnen de door de aanbesteder vastgestelde termijn dient de rechtspersoon 

informatie te verstrekken over degenen die lid zijn van het bestuurs-, het leidinggevende of 

het toezichthoudende orgaan. Zij dient ook het volgende bewijsmateriaal te verstrekken 

betreffende haarzelf en betreffende de natuurlijke of rechtspersonen die onbeperkt 

aansprakelijk zijn voor de schuld van de persoon: 

Voor de situaties beschreven in (a), (c), (d) of (f), dient een recent uittreksel uit het strafregister te 
worden overlegd of, bij gebreke daarvan, een onlangs door een gerechtelijke of administratieve 
autoriteit in het land van vestiging uitgegeven gelijkwaardig document over de rechtspersoon waarin 
wordt aangetoond dat aan voornoemde voorschriften is voldaan.  

Voor de onder (a) of (b) beschreven situatie dienen recente uittreksels te worden overlegd die zijn 
afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de betrokken Staat. Deze documenten moeten bewijs 
van betaling bevatten van alle belastingen en sociale verzekeringspremies waarvoor zij aansprakelijk 
is, waaronder bijvoorbeeld btw, inkomstenbelasting (alleen natuurlijke personen), 
vennootschapsbelasting (alleen rechtspersonen), en sociale verzekeringspremies. Indien een 
document zoals hierboven beschreven niet in het betreffende land is uitgegeven, kan het worden 
vervangen door een beëdigde verklaring van een gerechtelijke instantie of notaris of, bij gebreke 
daarvan, een plechtige verklaring die is afgelegd voor een administratieve autoriteit of een 
gekwalificeerde beroepsorganisatie in het land van vestiging. 

De documenten mogen niet langer dan één jaar vóór de datum van het verzoek door de 

aanbesteder zijn afgegeven en dienen op de datum van het verzoek nog steeds geldig te zijn.  

 

 

 

Voor- en achternaam                              Datum                                        Handtekening 

                                                                                                                                                                                          


