
Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid
Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Nationale identificatie: (indien bekend)

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

Contactpunt(en):  

Ter attentie van: 

Telefoon:

E-mail: Fax:

Internetadres(sen): (indien van toepassing)

Adres van de aanbestedende dienst: (URL)

Adres van het kopersprofiel: (URL)

Elektronische toegang tot informatie : (URL)

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: (URL)

I.2) Soort aanbestedende dienst (in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging)

◯ Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale 

of plaatselijke onderverdelingen ervan

◯ Nationaal of federaal agentschap/bureau

◯ Regionale of plaatselijke instantie

◯ Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

◯ Publiekrechtelijke instelling

◯ Europese instelling/Europees agentschap of internationale 

organisatie

◯ Andere: (specificeren) 

I.3) Hoofdactiviteit

(in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte 
aankondiging)

(in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte 
aankondiging)

⃞ Algemene overheidsdiensten
⃞ Defensie
⃞ Openbare orde en veiligheid
⃞ Milieu
⃞ Economische en financiële zaken
⃞ Gezondheid
⃞ Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
⃞ Sociale bescherming
⃞ Recreatie, cultuur en godsdienst
⃞ Onderwijs
⃞ Andere: (specificeren) 

⃞ Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
⃞ Elektriciteit 
⃞ Opsporing en winning van aardolie en aardgas
⃞ Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen
⃞ Water
⃞ Postdiensten
⃞ Vervoersdiensten per spoor 
⃞ Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
⃞ Havenactiviteiten
⃞ Luchthavenactiviteiten
⃞ Andere: (specificeren)

I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:    ◯ ja   ◯ neen
(Zo ja, dan kunnen nadere inlichtingen over die aanbestedende diensten in bijlage A worden verstrekt)
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Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1) Beschrijving

II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten 
(Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of aankoop/aankopen)

◯ Werken ◯ Leveringen ◯ Diensten

⃞ Uitvoering
⃞ Ontwerp en uitvoering
⃞ Uitvoering ongeacht met welke middelen 

in overeenstemming met de door de 
aanbestedende diensten opgegeven 
vereisten

◯ Aankoop

◯ Leasing

◯ Huur

◯ Huurkoop

◯ Een combinatie daarvan

Dienstencategorie nr: [    ] [    ]
Zie voor de dienstencategorieën bijlage C3

Stemt u, in het geval van een opdracht voor de 
dienstencategorieën 21 tot en met 26 (zie bijlage C3) in met 
de publicatie van deze aankondiging?

◯ ja    ◯ neen

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:

NUTS-code  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NUTS-code  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

NUTS-code  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NUTS-code  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]       

II.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst (indien van toepassing)

⃞ De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst                                                                      

II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) 

Hoofdcategorieën Subcategorieën (indien van toepassing)

Hoofdopdracht [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] [    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

Bijkomende opdrachten [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten (Gelieve, in 
cijfers,  alleen de totale definitieve waarde van alle opdrachten, percelen, verlengingen en 
opties op te geven. Voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten, afdeling V. Gunning 
van de opdracht invullen)

Zonder btw Met btw   Btw-tarief (%)

Waarde:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]
Munt:  [    ][    ][    ]  
of
Laagste offerte  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]
en
hoogste offerte [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]
Munt:   [    ][    ][    ]    
meegerekend

◯

◯

◯

◯

tegen [    ][    ] , [    ]

tegen [    ][    ] , [    ]

NL  Standaardformulier 18 – Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid 2    



Afdeling IV: Procedure

IV.1) Type procedure

◯ Niet-openbaar

◯ Versneld niet-openbaar

◯ Concurrentiegerichte dialoog

◯ Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
◯ Versnelde onderhandelingsprocedure

◯ Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht

In geval van gunning van een contract zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van 
een opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie moet de aanbestedende dienst een motivering 
verstrekken: gelieve bijlage D3 in te vullen. 

IV. 2) Gunningscriteria

IV.2.1) Gunningscriteria (het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen)

◯ Laagste prijs                                                                               
of
◯ Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op

Criteria Weging Criteria Weging

1. [                                                                            ]

2. [                                                                            ]

3. [                                                                            ] 

4. [                                                                            ]

5. [                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

6.  [                                                                            ]

7.  [                                                                            ] 

8.  [                                                                            ] 

9.  [                                                                            ] 

10.[                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling 
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling    ◯ ja   ◯ neen

IV.3) Administratieve inlichtingen

IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: (indien van toepassing)

IV.3.2) Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht    ◯ ja   ◯ neen
(Zo ja, de desbetreffende vakjes invullen)
◯  Vooraankondiging            ◯  Aankondiging door middel van een kopersprofiel      
Nummer van de aankondiging in het PBEU: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     van    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/
mm/jjjj)

⃞  Aankondiging van een opdracht
Nummer van de aankondiging in het PBEU: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     van     [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/
mm/jjjj)

⃞  Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf
Nummer van de aankondiging in het PBEU: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     van     [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/
mm/jjjj)

⃞ Andere eerdere aankondigingen (indien van toepassing)
Nummer van de aankondiging in het PBEU: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     van    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/
mm/jjjj)
Nummer van de aankondiging in het PBEU: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     van    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/
mm/jjjj)
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Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr:  [    ][    ][    ]        Perceel nr:  [    ][    ][    ]        Titel:

V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/jjjj)

V.2) Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen:  [    ][    ][    ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:  [    ][    ][    ]

V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht (alleen cijfers geven) Zonder btw Met btw   Btw-tarief (%)

Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht (indien van toepassing)

Waarde:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]

Munt:  [    ][    ][    ] ◯ ◯ tegen [    ][    ] , [    ]

Totale definitieve waarde van de opdracht

Waarde:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]    Munt:  [    ][    ][    ]  
of
Laagste offerte  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]
en
hoogste offerte [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]
Munt:   [    ][    ][    ]    
meegerekend

◯

◯

◯

◯

tegen [    ][    ] , [    ]

tegen [    ][    ] , [    ]

In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde: (aangeven)
Aantal jaar: [    ][    ]     of      Aantal maanden: [    ][    ]

V.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed  ◯ ja   ◯ neen

(Zo ja, alleen cijfers geven) De waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed:
Waarde zonder btw:  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]      Niet bekend:  ⃞
Munt:  [    ][    ][    ]
Deel  [    ][    ] , [    ] (%)

Korte beschrijving van de waarde/het deel van de opdracht die/dat wordt uitbesteed: (indien bekend)

⃞ Alle of bepaalde opdrachten in onderaanneming zullen middels een concurrentiegerichte procedure worden gegund (Zie titel III van Richtlijn 
2009/81/EG)

⃞ Een deel van de opdracht zal worden uitbesteed middels een concurrentiegerichte procedure (Zie titel III van Richtlijn 2009/81/EG) 
minimumpercentage: [    ][    ] , [    ] (%)    maximumpercentage: [    ][    ] , [    ] (%) van de waarde van de opdracht
(Het maximumpercentage mag niet hoger liggen dan 30 % van de waarde van de opdracht)

   (Zoveel keer dit deel gebruiken als nodig is)   
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd    ◯ ja   ◯ 
neen

(Zo ja) Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): 

VI.2) Nadere inlichtingen: (indien van toepassing)

VI.3) Beroepsprocedures

VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing)

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.3.2) Instellen van beroep (rubriek VI.3.2 of, indien nodig, rubriek VI.3.3 invullen)
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/jjjj)



NL  Standaardformulier 18 – Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid 6    

Bijlage A

Extra adressen en contactpunten

I) Adres(sen) van de andere aanbestedende dienst namens welke de aanbestedende dienst aankoopt 
Officiële benaming: Nationale identificatie: (indien bekend)

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

   (Zoveel keer dit deel gebruiken als nodig is)   



Bijlage C3 – Defensie en veiligheid

Dienstencategorieën bedoeld in afdeling II: voorwerp van de opdracht
Richtlijn 2009/81/EG

Categorie nr [1]  Voorwerp

1 Onderhouds- en reparatiediensten

2 Diensten in verband met militaire hulp aan het buitenland

3 Defensiediensten, militaire defensiediensten en civiele defensiediensten

4 Opsporings- en bewakingsdiensten

5 Diensten voor vervoer te land 

6 Diensten voor luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer

7 Postvervoer te land en door de lucht

8 Spoorwegvervoerdiensten

9 Vervoerdiensten over het water

10 Diensten voor ondersteunend en hulpvervoer

11 Telecommunicatiediensten

12 Financiële diensten: verzekeringsdiensten

13 Computer- en aanverwante diensten

14 Onderzoek- en ontwikkelingsdiensten [2] en evaluatieproeven

15 Diensten van accountants, controle en boekhouding

16 Diensten voor bedrijfsadvisering [3] en aanverwante diensten

17 Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten van stedenbouw en 
landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; diensten voor 
het uitvoeren van technische proeven en analyses

18 Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en het beheer van onroerende goederen

19 Riolering en vuilnisophaaldiensten; afvalverwerking en aanverwante diensten 

20 Diensten voor opleiding en simulatie op defensie- en veiligheidsgebied

Categorie nr [4] Voorwerp

21 Hotel- en restauratiediensten

22 Diensten voor ondersteunend en hulpvervoer

23 Rechtskundige diensten

24 Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing [5]

25 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

26 Andere diensten

 1 Dienstencategorieën als bedoeld in bijlage I bij Richtlijn 2009/81/EG.
 2 Behalve diensten voor onderzoek en ontwikkeling waarvan sprake in artikel 13, onder j), van Richtlijn 2009/81/EG.
 3 Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18.
 4 Dienstencategorieën als bedoeld in bijlage II bij Richtlijn 2009/81/EG.
 5 Behalve arbeidsovereenkomsten.
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Bijlage D3 – Defensie en veiligheid

Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van 
een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU)

Richtlijn 2009/81/EG

Gelieve hieronder een motivering te geven voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de 
opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie. De motivering moet voldoen aan de eisen van Richtlijn 2009/81/EG. (het/de desbetreffende 
vakje(s) aankruisen en de vereiste aanvullende inlichtingen verstrekken)

1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de 
opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 28 van Richtlijn 2009/81/EG

Geen of geen geschikte inschrijvingen in het kader van een:

◯ niet-openbare procedure,
◯ onderhandelingsprocedures met voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht,
◯ concurrentiegerichte dialoog.

⃞ Alle inschrijvingen gedaan in het kader van een niet-openbare procedure, een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
van een aankondiging van de opdracht of een concurrentiegerichte dialoog waren onregelmatig of onaanvaardbaar. Alleen de inschrijvers die 
aan de kwalitatieve selectiecriteria beantwoordden, zijn tot de onderhandelingen toegelaten.

⃞ De termijnen voor de niet-openbare procedure en de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van een aankondiging 
van de opdracht zijn onverenigbaar met de de urgentie als gevolg van een crisis.

⃞ In gevallen waarin dringende spoed vereist is ten gevolge van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden 
voorzien, in overeenstemming met de in de desbetreffende richtlijn vermelde strikte voorwaarden.

De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver om:

⃞ technische redenen
⃞ in verband met de bescherming van uitsluitende rechten.

⃞ De opdracht heeft betrekking op andere diensten voor onderzoek en ontwikkeling dan waarvan sprake in artikel 13 van Richtlijn 2009/81/EG. 
(alleen voor diensten en leveringen)

⃞ De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling 
overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden. (alleen voor diensten en leveringen)

⃞ Aanvullende werken/leveringen/diensten worden besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden.

⃞ Voor op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen. 

Voor de aankoop van goederen tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

⃞ bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit staakt,
⃞ bij curatoren of vereffenaars van een faillissement, een gerechtelijk akkoord, of een procedure van dezelfde aard. 

⃞ Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte 
voorwaarden.

⃞ Opdracht in verband met de levering van vervoersdiensten in de lucht en ter zee voor de strijdkrachten van een lidstaat die in het buitenland 
zijn ingezet of zullen worden ingezet, onder de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden

2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in 
het PBEU

◯ Het voorwerp van de opdracht wordt gevormd door in bijlage II B bij de richtlijn vermelde diensten.
◯ De opdracht valt buiten het toepassingsgebied van de desbetreffende richtlijn.

Om te kunnen gebruikmaken van de verkorte termijnen waarnaar hierboven wordt verwezen, gelieve na het/de vakje(s) hierboven te hebben 
aangekruist op duidelijke en begrijpelijke wijze aan te geven waarom de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van 
een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is, door in elk geval de relevante feiten en, waar nodig, de 
wettelijke bevindingen te vermelden in overeenstemming met de artikelen van Richtlijn 2004/18/EG: (maximaal 500 woorden)
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