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I. VOORWERP VAN DE OPDRACHT 

 
Voorwerp van de opdracht: 
 
Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de Zonnige Woonst CVBA. 

Het voorwerp van deze opdracht bestaat uit 5 percelen: 

 
PERCEEL 1: MATERIELE SCHADE  
- Luik 1.1: Brandverzekering  
- Luik 1.2: Alle risico’s elektronica  
- Luik 1.3: Alle risico’s kunstvoorwerpen 
 
PERCEEL 2: ONGEVALLEN 

 Luik 2.1: Arbeidsongevallen en Excedent 

 Luik 2.2: Lichamelijke ongevallen mandatarissen 

 Luik 2.3  Lichamelijke ongevallen niet onderworpen personeel 
 
PERCEEL 3: AANSPRAKELIJKHEID  
- Luik 3.1: Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand 
- Luik 3.2: Objectieve aansprakelijkheid  
- Luik 3.4: Bestuurdersaansprakelijkheid  
 
PERCEEL 4: AUTO 
- Luik 4.1: Autoverzekering 
- Luik 4.2: Omnium dienstopdrachten  

 
PERCEEL 5: CYBER (optioneel) 

 

Er werd gekozen om de ‘figuur van de percelen’ te gebruiken omdat  niet noodzakelijk alle dienstverleners 
dezelfde verzekeringsproducten aanbieden en dit om volgende redenen: 

• Verzekeringstechnische aspecten:  

De verzekeringstechnische aspecten – hoewel zij een aantal gelijkenissen vertonen – lopen niet gelijk; 

De aanbestedingsrichtlijn (2014 / 24 (EU) suggereert in haar artikel 46 lid 1 om steeds te overwegen om 
de opdracht op te delen in percelen om zo de toegankelijkheid te maximaliseren; 

• Markttechnische aspecten: 

Het concept van vijf percelen opent de mogelijkheid dat een kandidaat-inschrijver die slechts voor 1 
perceel zou geïnteresseerd zijn, toch kan deelnemen aan deze overheidsopdrachtenprocedure.  

 Momenteel loopt er geen dekking voor Cyber risico’s.  

 

Het is de bedoeling dat de dekking voor alle percelen van start gaat per 01.01.2020.  
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De diensten vallen onder de CPV-code 665510000-8. 

 

De aanbestedende overheid kan beslissen om een perceel of de opdracht in haar geheel niet te gunnen en 
eventueel opnieuw te plaatsen op dezelfde of op een andere wijze. 

Duurtijd van de opdracht 
 
De opdracht heeft een duurtijd van 4 jaar of 48 maanden, en start op 1/1/2020 om 00u00 om te eindigen 
31/12/2023. 
De nieuwe polissen nemen in principe een aanvang op 01/01/2020 om 00u00, en eindigen op 31/12/2021 om 
24u (onderworpen aan een langere duur voorgesteld door de inschrijver). 
Zij worden vervolgens stilzwijgend verlengd voor 3 opeenvolgende periodes van één jaar, zonder enige 
formaliteit, onder dezelfde bepalingen en voorwaarden behalve indien één van de partijen zich er tegen verzet 
door een aangetekend schrijven dat ter post is afgegeven.  

Indien de opzeg zou gebeuren door de verzekeringnemer, dan bedraagt de opzegtermijn minstens 3 maanden 
vóór de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst. Indien de opzeg zou gebeuren door de verzekeraar, dan 
bedraagt de opzegtermijn minstens 6 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst. 

 

Varianten en opties 

De kandidaat - opdrachtnemer mag in zijn offerte geen varianten of opties opnemen. 
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II. VERLOOP VAN DE PLAATSINGSPROCEDURE 

 
De plaatsing van deze opdrachten  gebeurt via een mededingingsprocedure met onderhandeling, op basis 
van artikel 38, § 1,c van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 
 
Deze beslissing wordt gemotiveerd door: 
 

Huidige opdracht heeft als doel de risico’s van De Zonnige Woonst over te dragen op de verzekeringsmarkt. 
De verzekeraars hebben elk hun onderschrijvingspolitiek en polisvoorwaarden. Het onderhandelen met de 
verschillende verzekeraars zal leiden tot het op punt stellen van een adequate verzekeringsdekking aan 
een competitieve prijs. 
 

Het bestek van de opdracht wordt in deze eerste stap nog niet ter beschikking gesteld. 
 
De aanbestedende overheid zal in deze eerste stap van de plaatsingsprocedure een selectie doorvoeren op basis 
van de kwalitatieve selectiecriteria om de kandidaten te selecteren die toegelaten worden voor verdere deelname 
aan de plaatsingsprocedure. 
 
Deze oproep tot kandidatuurstelling geeft weer op basis van welke criteria u kan worden geselecteerd, welke 
documenten u dient op te nemen in uw aanvraag tot deelneming en hoe u uw aanvraag tot deelneming kan 
indienen. 
 
De aanbestedende overheid zal de ingediende aanvragen tot deelneming beoordelen op basis van de 
selectiecriteria beschreven in deze oproep tot kandidatuurstelling, en een selectiebeslissing opmaken. 
 
De kandidaten / dienstverlenerskandidaten die niet geselecteerd worden, zullen na het nemen van de 
selectiebeslissing geïnformeerd worden overeenkomstig de Wet Rechtsbescherming van 17 juni 2013. 
 
De geselecteerde kandidaten / dienstverleners ontvangen vervolgens in de tweede stap van de procedure het 
bestek, en zij worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. 
 
Een kandidaat / dienstverlener mag slechts één aanvraag (per perceel) tot deelneming indienen. 



III. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

 
III.1. AANBESTEDER 

1. Deze opdracht wordt uitgeschreven door De Zonnige Woonst CVBA, Rozenhoed 1,9220 Hamme 

Rol van Marsh NV 

• Marsh NV is door de opdrachtgever aangesteld als verzekeringsconsulent met betrekking tot deze 
overheidsopdracht.  

• Er dient echter geen commissielonen te worden aangerekend daar Marsh NV afzonderlijk wordt vergoed 
door het opdrachtgevende bestuur. 

• Als verzekeringsconsulent is Marsh NV aangesteld voor: 

o Het adviseren bij de voorbereiding en de opmaak van alle bestek documenten; 

o Het begeleiden van de overheidsopdrachtprocedures  

o Het bijstaan van het opdrachtgevende bestuur tijdens de uitvoering van de opdrachten (waarbij 
minstens een jaarlijkse evaluatie vergadering zal worden ingericht); 

• De kandidaten / dienstverleners zijn verplicht, indien hierom wordt gevraagd, om informatie te 
verstrekken aan Marsh NV in het kader van deze opdracht. 

 
2. Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: 

 
Marsh 
Herrmann Debrouxlaan 2 , 1160 Brussel 
Contact. Fabienne Masureel 
telefoon: 02.674.97.54 
e-mail: fabienne.masureel@marsh.com 
 

III.2. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN 

Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: 

- Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen; 
- Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); 
- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017 (hierna: KB 

Plaatsing); 
- Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 

concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering); 
- Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013. 

En alle latere wijzigingen en aanvullingen op voormelde wetten en besluiten, geldig op de datum van de 
bekendmaking van de opdracht. 

Op deze opdracht zijn tevens volgende documenten toepasselijk: 
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- Het bestek en zijn bijlagen; 
- Het verslag van de eventuele vragen en antwoorden in verband met het bestek; 
- Het eventuele terechtwijzend bericht of uitnodiging tot ‘aangepaste offerte’; 
- De gunningsbrief en de bestellingen 

 
 

III.3. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 

 
1. De kandidaat / dienstverlener  gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met 

de aanbesteder.  
 

2  Het gebruik van elektronische middelen voor het uitwisselen van schriftelijke stukken is verplicht. 
 

Elektronische communicatiemiddelen:  
 

Een aangetekende zending hoeft echter niet elektronisch te zijn. 

De inschrijvers vermelden op het bijgevoegd formulier één of meerdere mailadressen waarmee elektronische 
communicatie kan gevoerd worden. 

 
3. Berichten en terechtwijzingen 

De berichten en terechtwijzingen, bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en die betrekking 
hebben op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De kandidaat wordt 
derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en er mee rekening te hebben gehouden bij het opmaken 
van zijn kandidatuurstelling. 
 

4.  Leemten, vergissingen, vragen of opmerkingen – het gebruik van het online forum:  

Door het indienen van een kandidatuurstelling aanvaarden de kandidaten onvoorwaardelijk de inhoud van de 
oproep tot kandidaatstelling, de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure 
zoals deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 

 

Indien de kandidaat / dienstverlener  in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige 
vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van 
de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN dagen vóór de uiterste dag 
van indiening van de offertes, schriftelijk kennis aan Marsh en De Zonnige Woonst. Op volgende e-mail 
adressen: fabienne.masureel@marsh.com en info@dezonnigewoonst.be. 

 
5. Onderhandelingen 

De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid om te onderhandelen met één of meerdere inschrijvers, of 
om zonder het voeren van onderhandelingen over te gaan tot het gunnen van de opdracht. In dat laatste geval 
telt de initieel ingediende offerte als definitieve offerte. 

In het kader van deze onderhandelingen kunnen één of meerdere kandidaat / inschrijvers worden uitgenodigd 
om één of opeenvolgende aangepaste offertes in te dienen. 

Indien een offerte een substantiële onregelmatigheid bevat, kan de aanbesteder deze substantiële 
onregelmatigheid laten regulariseren. 

Een laattijdig ingediende offerte kan echter niet geregulariseerd worden. 

mailto:fabienne.masureel@marsh.com
mailto:info@dezonnigewoonst.be
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De aanbestedende overheid kan tijdens de loop van de onderhandelingen aangeven hoe de aangepaste offerte 
moet worden ingediend.  

 

III.4. UITSLUITING (ART. 67-70 WET, ART. 61-64 EN 73 KB PLAATSING) 

De kandidaat / dienstverlener  mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet 
Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in 
verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden. 

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de kandidaat / dienstverlener, mag de 
kandidaat / dienstverlener bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn 
betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbesteder dat bewijs toereikend 
acht, wordt de betrokken kandidaat / dienstverlener niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure. 

Deze bepaling is individueel van toepassing op de kandidaat / deelnemers die samen als een combinatie een 
aanvraag tot deelneming indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat / dienstverlener een 
beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie. 

De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, 
leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 
controlebevoegdheid hebben. 

Bewijsmiddelen: 
 
De kandidaat / dienstverlener legt een VOLLEDIG ingevuld en ondertekend Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. 
  
Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de kandidaat / dienstverlener op dit UEA. 
 
Eventuele corrigerende maatregelen moet de kandidaat / dienstverlener echter bewijzen door schriftelijke stukken 
toe te voegen aan de aanvraag tot deelneming. 
 
De kandidaat / dienstverlener dient tevens volgende documenten toe te voegen: 

• de Belgische kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste 
tijdstip van ontvangst van de aanvragen tot deelneming; 

• de Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale 
zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de 
bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen 
inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het 
land waar hij gevestigd is; 

• de buitenlandse kandidaat: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, 
en een certificaat inzake niet-faling. 
Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor 
alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd 
worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een 
bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land 
van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is. 
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III.5. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (ART. 71 WET, ART. 65-69 EN 70-71 KB PLAATSING) 1 

 
De kandidaat / dienstverlener dient te voldoen aan onderstaande selectiecriteria: 

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen en Economische en financiële draagkracht: 

 
De beroepsactiviteit 

 

 Selectiecriteria Minimum vereisten 

1 De kandidaat verklaart over de nodige 

erkenningen te beschikken vanwege de 

FSMA of NBB om de betrokken 

verzekeringen te mogen aanbieden in 

België of erkend te zijn door het 

controleorgaan van zijn land indien hij 

enkel in andere lidstaten van de Europese 

Unie vestigingen heeft conform de 

artikelen 64 tot en met 66 van de wet van 

9 juli 1975 betreffende de controle van de 

verzekeringsondernemingen 

Bewijs van inschrijving als verzekeraar  

 

Financiële en economische draagkracht 

 

 Selectiecriteria Minimum vereisten 

1 De kandidaat verklaart zijn globaal 
zakencijfer alsook het premie incasso van 
de betrokken verzekeringstakken, voor de 
laatste drie boekjaren  
 

• Globaal ZC : minimum 100.000.000 € 

• 1. Materiële schade : min 200.000€  

• 2. Ongevallen : min 100.000€ 

• 3. BA : min 100.000€ 

• 4. Auto : min 80.000€ 

• 5. Cyber: min. 100.000€ 

2 De kandidaat verklaart over voldoende 
financiële draagkracht te beschikken en 
meer specifiek over een Solvency II ratio te 
beschikken 

• Solvency II ratio van minstens 135% 

 

Technische en beroepsbekwaamheid: 
 

 Selectiecriteria Minimum vereisten 

1 Minimaal 4 referenties met betrekking op 

de afgelopen drie jaar, waaruit blijkt dat de 

Minstens 2 referenties voor sociale 

huisvestingmaatschappijen voor de percelen 

waarop de inschrijving betrekking heeft met  

vermelding van de gunningsdatum van de 

opdracht en het volume van de premies 

                       
1 De selectiecriteria kunnen niet worden gedekt door de impliciete verklaring op erewoord. De documenten in het kader 

van de selectiecriteria dienen ten laatste op het uiterste tijdstip vóór de indiening der aanvragen tot 

deelnemening/offertes te worden voorgelegd (art. 39 §2 KB Plaatsing), behoudens in het geval van een EU opdracht alwaar 

zowel de uitsluitingsgronden als de selectiecriteria (voorlopig) worden gedekt door het UEA.  
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inschrijver beschikt over voldoende 

bewezen kennis en ervaring inzake: 

• Onderschrijven van de betrokken 

polissen 

• Dagelijks beheer van de polissen 

• Beheer schadegevallen 

 

2 De benodigde studie- en 

beroepskwalificaties waaruit blijkt dat de 

verantwoordelijken die zullen worden 

ingezet bekwaam zijn voor de uitvoering 

van deze opdracht 

• Minstens 2 personen >5 jaar 

ervaring in het onderschrijven van de 

polissen 

• Minstens 2 personen >5 jaar 

ervaring in het  polisbeheer 

• Minstens 2 personen >5 jaar 

ervaring in het  schadebeheer 

4  Het bewijs van 

handtekeningsbevoegdheid 

Kopie bewijs  

 

Algemene Verordering Gegevensbescherming (GPDR) 
 

De kandidaat / dienstverlener onderschrijft een verwerkersovereenkomst bij gunning m.b.t. logging van 
privacygevoelige gegevens. 

De kandidaat / dienstverlener (en alle bedrijven) die persoonsgegevens verzamelen voldoen aan de regels van de 
GPDR die de bescherming van persoonlijke date van de Europese burgers regelt.  

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden: een naam, 
adres, telefoonnummer, e-mail adres, foto en vele andere factoren. 

Volgende minimale vereisten: 

• Transparantie: Bedrijven moeten op een begrijpelijke manier kunnen informeren hoe de data wordt verzameld 
en verwerkt; 

• Data-overdracht: Burgers kunnen gegevens overdragen van de ene naar de andere dienstverlener; 

• Recht om vergeten te worden: Bedrijven moeten persoonsgegevens kunnen wissen als de persoon in kwestie 
daarom vraagt. 

De inschrijver verklaart op erewoord te voldoen aan de regels AVG (GPDR)  
 
De kandidaat / dienstverlener verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria. Daarvoor mag 
de kandidaat zich beperken tot het invullen van deel IV (a) ‘Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria’, 
waarin hij verklaart aan alle selectiecriteria te voldoen zoals vermeld in de aankondiging van de opdracht en in de 
opdrachtdocumenten, zonder daarbij al de overige afdelingen in te vullen (art. 38 §2 KB Plaatsing).  
 

III.6. BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN (ART. 74 KB PLAATSING) 

De kandidaat / dienstverlener kan zich, met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie, 
beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band 
met die entiteiten. 
 
In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing: 
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- De kandidaat / dienstverlener voegt de nodige documenten toe aan zijn aanvraag tot deelneming, waaruit 
de verbintenis van deze onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke 
middelen ter beschikking te stellen van de kandidaat / dienstverlener 
 

- Op deze onderaannemers / dienstverleners of entiteiten op wiens draagkracht men beroep doet, mogen 
geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende 
maatregelen te laten gelden. 
 

- Indien de kandidaat / dienstverlener beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en 
beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van de opdracht 
daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij beroep doet. 

 
- Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de 

aanbesteder. 
 

- Indien de kandidaat / dienstverlener een beroep doet op de draagkracht in het kader van economische en 
financiële criteria, zijn de kandidaat en de entiteiten of onderaannemer waarop deze zich beroept, 
hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. 
De entiteiten of onderaannemers in kwestie dienen deze hoofdelijke aansprakelijkheid schriftelijk te 
aanvaarden in de bovenvermelde verbintenis. 
 

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van kandidaten / dienstverleners zich beroepen op de 
draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten. 
 
Indien de kandidaat / dienstverlener geselecteerd wordt om in de tweede fase van de plaatsingsprocedure een 
offerte in te dienen, zal de aanbesteder controleren of de vermeldingen inzake beroep de draagkracht in de offerte 
overeenstemmen met die in de aanvraag tot deelneming. 

 

III.7. UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT (ART. 73 WET, ART. 38 KB PLAATSING) 

 
De kandidaat / dienstverlener legt overeenkomstig art. 73 van de Wet Overheidsopdrachten een VOLLEDIG 
ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een 
eigen verklaring die de aanbesteder als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de kandidaat geen uitsluitingsgrond van 
toepassing is en dat de kandidaat voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria. 
 
Voor de opmaak van het UEA kan de kandidaat / dienstverlener gebruik maken van het model dat mee 
opgeladen werd bij de opdrachtdocumenten op e-Notification. 
 
Voor wat betreft deel IV van het UEA moet de kandidaat / dienstverlener louter verklaren dat hij voldoet aan 
de voorgeschreven selectiecriteria (art. 38 §2 KB Plaatsing). 
 
De kandidaat / dienstverlener moet tevens: 

- een VOLLEDIG ingevuld en ondertekend UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van 
ondernemingen die optreedt als kandidaat / dienstverlener, en voor elke onderaannemer of andere 
entiteit op wiens draagkracht de kandidaat beroep doet; 

- in geval de kandidaat / dienstverlener een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke 
deelnemer aan de combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar de aanbesteder toe; 
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III.8. TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN 

De aanvraag tot deelneming bestaat minstens uit volgende documenten: 
 

- Ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de kandidaat; 
- Verklaring m.b.t. Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen en Economische en financiële 

draagkracht (rubriek III.5. hiervoor); 
- Verklaring AVG (GPDR); 
- Verklaring m.b.t. de technische beroepsbekwaamheid (rubriek III.5. hiervoor); 
- Verbintenis van onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat beroep doet in 

het kader van het voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria (indien passend);  
- Ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de onderaannemers of andere entiteiten op 

wiens draagkracht de kandidaat zich beroept, en voor alle deelnemers aan de combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid; 

 

III.9. INDIENING EN OPENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING  

 
Het tijdstip van indiening en opening van de aanvragen tot deelneming is op 26 maart 2019 om 11:00 uur. Dit 
tijdstip is bepalend voor de tijdige indiening door de kandidaten / dienstverleners. Elke aanvraag tot deelneming 
moet vóór dit tijdstip aankomen. Laattijdige aanvragen tot deelneming worden niet aanvaard.2 
 
Er zal geen ‘openbare openingszitting’ plaatsvinden. De opening der offertes zal enkel op elektronische wijze 
verlopen via e-tendering.  
 
De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite 
https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, § 1 van het KB 
Plaatsing. 
 
Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website 
http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 80 00. 
 

III.10. ONDERTEKEING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING (ART 42-44  PLAATSING)  

 
De kandidaat / inschrijver wordt er op gewezen dat zijn aanvraag tot deelneming, overgelegd via e-tendering, 
ondertekend moet worden door een bevoegd persoon of bevoegde personen. De kandidaat voegt tevens de 
nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te verbinden (uittreksels van de 
statuten, volmacht,…).  
 
De Zonnige Woonst als aanbestedende overheid heeft een sterke voorkeur voor de ondertekening door middel 
van een gekwalificeerde elektronische handtekening (e-ID, e-Token, certificaat) overeenkomstig artikel 42 KB 
Plaatsing.  
 
Het is de kandidaat / dienstverlener evenwel toegestaan om gebruik te maken van een gescande 
handtekening overeenkomstig art. 43 §1 KB Plaatsing.  In dat geval houdt de Zonnige Woonst zich het recht voor 
om de authenticiteit van de handtekening te verifiëren. Een niet - rechtmatige handtekening kan op geen enkele 
wijze geregulariseerd worden.  
 

                       
2 Conform het KB Multi van 15 april 2018 en het artikel 92 van het KB Plaatsing 2017.  

https://eten.publicprocurement.be/
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De handtekening dient te worden geplaatst op het indieningsrapport in e-tendering en deze handtekening 
slaat dan op het geheel van de ingediende documenten. Indien niet getekend wordt op het 
indieningsrapport dan moeten alle bijlagen die een verbintenis inhouden individueel getekend worden 
zoals het formulier voor aanvraag tot kandidatuurstelling en ook het UEA.  
 
In geval van indiening van een aanvraag tot deelneming door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke 
deelnemer aan de combinatie een handtekening geplaatst worden door een bevoegd persoon of bevoegde 
personen. De ene onderneming kan er ook voor kiezen om een volmacht te geven aan de andere onderneming 
om in naam van de combinatie op te treden.  
 

 
 
 



 

FORMULIER VOOR AANVRAAG TOT DEELNEMING 

 

KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER 
 

KANDIDAATSTELLING VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP  

“Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van De Zonnige Woonst” 

 

Mededingingsprocedure met onderhandeling 

REF: hernieuwing van de verzekeringsportefeuille 

 

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend 

door de inschrijver. 

 

Identiteit van de kandidaat verzekeraar 

 

RECHTSPERSOON 

NAAM (benaming, rechtsvorm) : ………………………………………………………………………………………….. 

NATIONALITEIT :    ………………………………………………………………………………………….. 

ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

CONTACTGEGEVENS (telefoonnummer, fax, e-mailadres) : ...................   

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

Vertegenwoordigd door (Naam, voornaam, functie, contactgegevens):  

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

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

 

Alle documenten worden opgesteld of aangevuld door de kandidaat of door een 

bevoegd persoon die gemachtigd is om hem te vertegenwoordigen. De kandidaat 

voegt bij zijn kandidaatstelling een bewijsstuk dat de bevoegdheden bevestigt.  

Wanneer de aanvraag tot deelname door een gemandateerd persoon wordt 

ondertekend, vermeldt deze duidelijk zijn manda(a)t(en). Hij voegt bij de 

offerte de elektronische authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 

bevoegdheid blijkt of een gescand afschrift van zijn volmacht. Hij kan, 

eventueel, verwijzen naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad 

waarin zijn bevoegdheden zijn bekendgemaakt, met vermelding van de pagina(‘s) 

en/of de betreffende passage 

 

OF 
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TIJDELIJKE VENNOOTSCHAP 

 

De ondergetekenden in tijdelijke vennootschap voor huidige opdracht (naam, 

voornaam hoedanigheid of beroep, nationaliteit, tijdelijke zetel :  

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

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

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

 

Vertegenwoordigd door (Naam, voornaam, functie, contactgegevens):  

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

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

 

 

Alle documenten worden opgesteld of aangevuld door de kandidaat of door een 

bevoegd persoon die gemachtigd is om hem te vertegenwoordigen (voor de 

tijdelijke vennootschappen: cfr. Artikel 44, §1 van het koninklijk besluit 

van 18 april 2017). De kandidaat voegt bij zijn kandidaatstelling een 

bewijsstuk toe dat de bevoegdheden bevestigt.  

Wanneer de aanvraag tot deelname door een gemandateerd persoon wordt 

ondertekend, vermeldt deze duidelijk zijn manda(a)t(en). Hij voegt bij de 

offerte de elektronische authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 

bevoegdheid blijkt of een gescand afschrift van zijn volmacht. Hij kan, 

eventueel, verwijzen naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad 

waarin zijn bevoegdheden zijn bekendgemaakt, met vermelding van de pagina(‘s) 

en/of de betreffende passage 

 

 

Ondernemingsnummer (alleen in België) : ...............................  

 

Inschrijvingsnummer RSZ :  ..........................................  

 

Door zijn kandidaatstelling in te dienen, verklaart de kandidaat op erewoord 

dat hij aan zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van sociale 

zekerheidsbijdragen heeft voldaan tot het laatste kalenderkwartaal vóór de 

uiterste datum van ontvangst van de kandidaatstellingen. 

 

Personeel 

 

Er is personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale wetgeving 

van een andere lidstaat van de Europese Unie: 

 

JA / NEEN (doorhalen wat niet van 

toepassing is) 

 

Het betreft volgende lidstaat van de EU: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kandidaatstelling voor volgende perce(e)l(en) van de opdracht : 
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Perceel 1 : MATERIELE SCHADE  

Post 1 : Brand en aanverwante risico’s 

Post 2 : Alle risico’s informatica 

Post 3 : Alle risico’s kunst 

JA/NEEN* 

 

Perceel 2 : ONGEVALLEN 

Post 1 : Arbeidsongevallen 

Post 2 : Lichamelijke ongevallen mandatarissen 

Post 3 : Lichamelijke ongevallen niet onderworpen 

personeel  

 

JA/NEEN* 

Perceel 3 : AANSPRAKELIJKHEID 

Post 1 : Algemene burgerlijke aansprakelijkheid 

Post 2 : Objectieve aansprakelijkheid 

Post 3 : Bestuurdersaansprakelijkheid  

JA/NEEN* 

Perceel 4: AUTO 

Post 1 : Individuele auto’s 

Post 2:  Omnium dienstverplaatsing 

JA/NEEN* 

Perceel 5 : CYBER JA/NEEN* 

 

Contactpersoon 

 

Naam       ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon     ………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

 

Identificatie van de onderaannemers : 

  

De onderneming (benaming, rechtsvorm) : 

 ………………………………………………………………………………………… 

Nationaliteit :  ………………………………………………………………………………………… 

met zetel te (volledig adres) :  ………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon :     ………………………………………………………………………………………… 

GSM :      ………………………………………………………………………………………… 

Fax :      ………………………………………………………………………………………… 

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

Contactpersoon :    ………………………………………………………………………………………… 

 

Deel van de opdracht dat in aanneming wordt gegeven     

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

 

Ter herinnering, in overeenstemming met de aankondiging van opdracht, eist 

de aanbestedende overheid dat de onderaannemers, in verhouding tot het 

gedeelte van de betreffende opdracht, voldoen aan de minimum eisen inzake 
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technische en professionele capaciteit die zijn opgelegd in de documenten 

van de opdracht. 

 

Dit houdt in dat de onderaannemers, in verhouding tot het betrokken gedeelte 

van de opdracht, zullen moeten voldoen aan de technische en professionele 

capaciteitscriteria en aan de minimumeisen die per perceel zijn bepaald, 

namelijk deze die zijn opgelegd in de aankondiging van opdracht en haar 

bijlage. 

 

Bij de kandidaatstelling te voegen documenten: 

 

 Onderhavig kandidaatstellingsformulier, naar behoren ingevuld en 

ondertekend; 

 Het UEA naar behoren ingevuld en ondertekend; 

 De statuten van de onderneming en, in voorkomend geval, het document dat 

de handtekeningbevoegdheid bevestigt (authentieke of onderhandse akte 

waaruit de bevoegdheid blijkt of een afschrift van de volmacht) of de 

vereiste documenten voor de tijdelijke vennootschappen (artikel 44, §1 van 

het koninklijk besluit van 18 april 2017); 

 Alle vereiste documenten met betrekking tot de uitsluitings- en 

selectiecriteria (cf. aankondiging van opdracht en haar bijlage) op basis 

van artikel 73, § 3 van de wet van 17 juni 2016 met betrekking tot 

overheidsopdrachten: 

o Uittreksel van het strafregister ;  

o een verklaring van de omzet in het activiteitengebied over de laatste 

drie jaren en een bewijs van een jaarlijkse premie-inning voor elke 

verzekeringstak in overeenstemming met het niveau van de minimum 

eisen;  

o de lijst van de belangrijkste geleverde diensten zoals bepaald in de 

minimum eisen voor de bedoelde verzekeringstakken 

o De bewijzen van de FSMA of NBB erkenningen betreffende de bedoelde 

verzekeringstakken ; 

 In voorkomend geval, de verbintenis van een derde dat hij zijn middelen 

ter beschikking stelt van de kandidaat; 

 In geval van onderaanneming, de vereiste documenten met betrekking tot de 

technische en professionele capaciteit en de minimumeisen betreffende de 

onderaannemer in verhouding met het gedeelte van de opdracht dat in 

onderaanneming wordt gegeven. 

 

 

DATUM       NAAM EN HANDTEKENING VAN DE KANDIDAAT 

 


