
Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren 

Afdeling 2. Uitsluitingsgronden 

Art. 61 

De misdrijven die in aanmerking worden genomen voor de toepassing van de in artikel 67, § 1, 
van de wet bedoelde verplichte uitsluitingsgronden zijn: 

1°  
deelneming aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het 
Strafwetboek of in artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 
2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit; 

2° 
omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek of 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 of 
in artikel 2.1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de 
bestrijding van corruptie in de privésector; 

3° 
fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 
17 februari 2002; 

4° 
terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als 
bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek of in de zin van de artikelen 1 of 3 van 
Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding 
dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk 
misdrijf of strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit; 

5° 
witwassen van geld of financiering van terrorisme als bedoeld 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 of in de zin van 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; 

6° 
kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel als bedoeld 
in artikel 433quinquies van het Strafwetboek of in de zin van 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; 

7° 
tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven in de zin 
van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers of in de zin van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling 
van vreemde arbeiders. 

Art. 62 

§ 1 
De kandidaat of inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn 
sociale zekerheidsbijdragen, wordt uitgesloten van de toegang tot een plaatsingsprocedure, 
overeenkomstig artikel 68 van de wet. De toegang tot de procedure wordt evenwel niet ontzegd 
aan een kandidaat of inschrijver die geen bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro of die 
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voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht 
neemt. 
§ 2 
De aanbestedende overheid verifieert de toestand op het vlak van de sociale schulden van de 
kandidaten of inschrijvers op basis van de attesten die elektronisch beschikbaar zijn voor de 
aanbestedende overheid via de Telemarc-toepassing of via gelijkaardige gratis toegankelijke 
elektronische toepassingen in andere lidstaten. Deze verificatie gebeurt binnen de twintig dagen 
na de uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming of de offertes. 
Het Telemarc-attest vermeldt het precieze bedrag van de schuld in hoofde van de betrokken 
kandidaat of inschrijver. 
§ 3 
Wanneer de in de tweede paragraaf bedoelde verificatie niet toelaat om te weten of de kandidaat 
of inschrijver zijn sociale zekerheidsbijdragen heeft betaald, verzoekt de aanbestedende overheid 
deze laatste een recent attest voor te leggen waaruit blijkt dat hij aan deze verplichtingen voldoet. 
Hetzelfde geldt wanneer er geen dergelijke toepassing beschikbaar is in een andere lidstaat. 
Voor de kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt het in het eerste lid bedoelde recent attest 
uitgereikt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en heeft het betrekking op het 1[laatste 
vervallen kalenderkwartaal]1 vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot 
deelneming of de offertes, al naargelang. 
Voor de kandidaat of inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie 
tewerkstelt dat niet onder het tweede lid valt, wordt het in het eerste lid bedoelde recente attest 
uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de kandidaat of inschrijver 
voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Dit attest moet 
gelijkwaardig zijn met het in het tweede lid bedoelde attest. 
Wanneer de kandidaat of de inschrijver personeel tewerkstelt dat zowel onder het tweede lid als 
onder het derde lid valt, zijn de bepalingen van beide leden toepasselijk. 
In het geval waarin het door Telemarc, een gelijkaardig elektronische toepassing geleverde attest 
of het door de bevoegde overheid afgeleverde attest niet aantoont dat hij in regel is, kan de 
kandidaat of inschrijver beroep doen op de eenmalige regularisatie als bedoeld in artikel 68, § 1, 
derde lid, van de wet. Indien de kandidaat of inschrijver een bijdrageschuld heeft van meer dan 
3.000 euro, toont hij aan, teneinde niet te worden uitgesloten, dat hij op een aanbestedende 
overheid of op een overheidsbedrijf, een of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en 
vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn voor een bedrag dat minstens gelijk is aan zijn 
schuld verminderd met 3.000 euro. 
§ 4 
Voor de kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en als er nog twijfel blijft bestaan, gaat de 
aanbestedende overheid na of de sociale verplichtingen werden nageleefd door de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid te ondervragen voor zover die de door de aanbestedende overheid 
gevraagde attesten uitreikt. 
§ 5 
De aanbestedende overheid kan inlichtingen inwinnen over de toestand van de kandidaat of 
inschrijver die onderworpen is aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen om na te gaan of hij 
aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen heeft voldaan. 
Vorige versie(s) 

Art. 63 

§ 1 
De kandidaat of inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn 
fiscale schulden, wordt uitgesloten van de toegang tot een plaatsingsprocedure, 
overeenkomstig artikel 68 van de wet. De toegang tot de procedure wordt evenwel niet ontzegd 
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aan een kandidaat of inschrijver die geen schuld heeft van meer dan 3.000 euro of die voor die 
schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht neemt. 
§ 2 
De aanbestedende overheid verifieert de fiscale toestand van de kandidaten of inschrijvers op 
basis van de attesten die elektronisch beschikbaar zijn voor de aanbestedende overheid via de 
Telemarc-toepassing of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in 
andere lidstaten. Deze verificatie gebeurt binnen de twintig dagen na de uiterste datum voor het 
indienen van de aanvragen tot deelneming of de offertes. 
Het Telemarc-attest vermeldt het precieze bedrag van de schuld in hoofde van de betrokken 
kandidaat of inschrijver. 
§ 3 
Wanneer de in de tweede paragraaf bedoelde verificatie niet toelaat om te weten of de kandidaat 
of inschrijver aan zijn fiscale verplichtingen voldoet, verzoekt de aanbestedende overheid de 
kandidaat of inschrijver rechtstreeks een recent attest voor te leggen waaruit blijkt dat hij aan zijn 
fiscale verplichtingen voldoet. Hetzelfde geldt wanneer er geen dergelijke toepassing beschikbaar 
is in een andere lidstaat. 
Het in het eerste lid bedoelde recente attest wordt uitgereikt door de bevoegde Belgische en/of 
buitenlandse overheid en bevestigt dat de kandidaat of inschrijver aan zijn fiscale verplichtingen 
heeft voldaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 
In het geval waarin het door Telemarc, een gelijkaardige elektronische toepassing geleverde 
attest van een andere lidstaat of het door de bevoegde overheid afgeleverde attest niet aantoont 
dat hij in regel is, kan de kandidaat of inschrijver beroep doen op de eenmalige regularisatie als 
bedoeld in artikel 68, § 1, derde lid, van de wet. Indien de kandidaat of inschrijver fiscale 
schulden heeft van meer dan 3.000 euro, toont hij aan, teneinde niet te worden uitgesloten, dat 
hij op een aanbestedende overheid of op een overheidsbedrijf, een of meer schuldvorderingen 
bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn voor een bedrag dat 
minstens gelijk is aan zijn schuld verminderd met 3.000 euro. 
§ 4 
Als er nog twijfel blijft bestaan, gaat de aanbestedende overheid na of de ondernemer zijn fiscale 
verplichtingen heeft nageleefd door de Federale Overheidsdienst Financiën te ondervragen voor 
zover die de door de aanbestedende overheid gevraagde attesten uitreikt. 
§ 5 
De aanbestedende overheid kan overgaan tot de verificatie van de naleving van de betaling van 
andere dan de in paragraaf 4 bedoelde fiscale schulden. In dat geval preciseert ze in de 
opdrachtdocumenten welke andere fiscale schulden ze wenst te onderzoeken alsook aan de 
hand van welke documenten. 
Uitsluiting in verband met fiscale schulden (selectie van deelnemers bij overheidsopdrachten klassieke sectoren) 

Art. 64 

De bepalingen van deze afdeling zijn individueel toepasselijk op: 
1° 

alle deelnemers die samen een aanvraag tot deelneming indienen en de intentie hebben 
om, ingeval van selectie, een combinatie van ondernemers op te richten; 

2° 
alle deelnemers die samen een offerte indienen als combinatie van ondernemers; en 

3° 
de derden op wiens draagkracht wordt beroep gedaan overeenkomstig artikel 73, § 1. 
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