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Op 18 februari 2020 organiseerde de Confederatie 

Bouw haar traditionele persconferentie. Haar gede-

legeerd bestuurder Robert de Mûelenaere liep erbij 

als een gelukkig man. En met reden: het moreel van 

de aannemers was hoog, de orderboekjes waren 

vol, de werkgelegenheid nam toe, het werkvolume 

vermeerderde en de sector verwachtte een groei 

van 2 tot 3%, wat veel beter was dan de Belgische 

economie in haar geheel.

We schreven 18 februari. Dat is pas twee maanden 

geleden en toch lijkt het alweer een ander tijdperk. 

Om niet te zeggen een andere wereld. Want de oude 

is ingestort en de bouwsector heeft in de klappen 

gedeeld. Op het moment dat we deze regels schrij-

ven, zijn 8 bedrijven op de 10 geheel of gedeelte-

lijk gesloten en zijn bijna 70% van de werknemers 

werkloos. De kmo’s die het hart van de bouwsector 

en de Belgische economie uitmaken, hebben het 

zwaar te verduren en het lijdt geen twijfel dat het 

aantal faillissementen in de honderden zal lopen.

De grote zin die vandaag weerklinkt, is “er zal een 

vóór en na coronavirus zijn”. Dit lijkt de evidentie 

zelf. Maar het valt nog te bezien wat er van dit “na” 

zal worden. Eén ding is zeker: in eerste instantie 

zullen we waarschijnlijk te maken krijgen met een 

letterlijk cataclysmische economische crisis van 

een omvang zonder weerga in de hedendaagse ge-

schiedenis, met uitzondering misschien van die van 

1929. We zullen moeten heropbouwen op een veld 

bezaaid met sociale ruïnes. Maar wat en hoe her-

opbouwen? Er woedt al een debat tussen degenen 

die vinden dat deze gezondheidscrisis de grenzen 

van een systeem (dat van het ultraliberalisme en 

de geglobaliseerde economie) heeft blootgelegd en 

diegenen die beweren dat geen enkel systeem in 

staat is om te voorkomen wat onvermijdelijk is. Het 

is aan iedereen om zijn of haar eigen mening te vor-

men omtrent deze zaak.

Maar wat vandaag heel duidelijk is - en net zo dui-

delijk zal zijn wanneer deze gezondheidscrisis wordt 

gevolgd door milieurampen die verband houden met 

de opwarming van de aarde -, is dat de grote multi-

nationals, de GAFAM's en andere investeringsfond-

sen, die van het huidige systeem profi teren zonder 

er iets voor terug te geven, in tijden van crisis van 

geen enkel nut zijn voor ons. In deze donkere tij-

den zijn degenen van wie het licht komt diegenen 

die gisteren nog genegeerd of geminacht werden: 

verpleegsters, verzorgenden, vuilnismannen, onder-

houdstechnici, supermarktkassiers, transporteurs, 

brandweermannen, politieagenten enz. 

Dezelfde mensen die traditioneel te weinig betaald 

krijgen, van wie het personeelsbestand voortdurend 

wordt ingekrimpt en op wier budget voortdurend 

wordt beknibbeld. Indien deze crisis maar één posi-

tief gevolg zou hebben, dan is het wel dat we weer 

weten waar het allemaal om gaat. Het moet moge-

lijk zijn om vrij ondernemerschap, gezonde concur-

rentie en een duurzame toekomst voor alle burgers 

te combineren. De bouwsector kan overigens een 

belangrijke rol spelen bij het bouwen van betaalbare 

woningen en het renoveren of aanleggen van open-

bare infrastructuur die door tientallen jaren van des-

investering is verwaarloosd. Daarvoor moeten we 

nu een “New Deal 4.0” verzinnen. Maar hebben we 

een Franklin Delano Roosevelt in dit land?

Voor een New Deal 4.0
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KANS OP VERSTORING  
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Het volledige team van Bouwkro-
niek doet er ook in de huidige 
omstandigheden alles aan om ons 
tijdschrift wekelijks bij elke abon-
nee te bezorgen.

Maar de viruscrisis slaat ook toe 
bij de postbedeling. Daardoor is 
het mogelijk dat je nummer niet 
zoals gewoonlijk op vrijdag wordt 
verdeeld, maar pas later in je bus 
valt.

De vaste rubrieken in het maga-
zine kunnen door de huidige om-
standigheden eveneens wijzigen 
of tijdelijk geschrapt worden. Zo-
wel op onze website bouwkroniek.
be als in het magazine proberen 
we jullie echter permanent op de 
hoogte te houden van de bouwac-
tualiteit.
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Ontwerper voor herbestemming 
stadhuis Leuven

Het vijftiende-eeuwse historische stadhuis op de Leuvense Grote Markt wordt momenteel voorbereid op een nieuwe toekomst. De 
stad Leuven voerde daarvoor de afgelopen jaren al een grondig onderzoek uit en heeft nu ook een ontwerpteam aangeduid. In 
2023 starten de herbestemmings- en restauratiewerken die enkele jaren zullen duren.

Het gaat om de tijdelijke vereniging aNNo 

architecten en FELT architectuur & design, 

beiden uit Gent, in samenwerking met En-

deavour, 88888 en Atelier Arne Deruyter. Zij 

wonnen de Open Oproep van de Vlaamse 

Bouwmeester met een doordacht en ge-

durfd voorstel. Het ontwerp is nog niet de-

finitief. Het ontwerpteam zal het in samen-

spraak met het stadsbestuur gedetailleerd 

uitwerken tegen eind 2021.

De herbestemming en de restauratie van 

het stadhuis is volgens de Leuvense sche-

pen van Restauratie en Openbare Werken 

Dirk Vansina een complex dossier. Verschil-

lende stadsdiensten en andere partners 

werken hiervoor al geruime tijd intensief 

samen.

De volledige studieopdracht omvatte het 

uitwerken van de aangeleverde basisop-

metingen, de opmaak van een beheersplan 

onroerend erfgoed, de architectuur, de sta-

biliteit en technieken, de restauratie, het 

aanreiken van een scenograaf voor de in-

richting, energieprestatie en binnenklimaat, 

de aanleg van de bijbehorende buitenruim-

te en de projectcoördinatie. Via de uitwer-

king van een scenografisch concept moest 

een concrete en eenvormige invulling en 

vormgeving voor de onthaalfunctie, het be-

zoekersparcours en de programmatie wor-

den voorzien, zonder dat deze volledig wordt 

uitgewerkt. Bij het uitschrijven van de Open 

Oproep werd het algemene budget geraamd 

op 19.008.264 €.

PUBLIEKE FUNCTIE
Het stadhuis krijgt opnieuw een volwaardi-

ge, publieke functie. Het open huis wordt 

permanent toegankelijk en krijgt een toe-

komstgerichte invulling die overeenstemt 

met de symbolische waarde en erfgoed-

waarde van het gebouw. 

Het wordt tevens een plek waar je verhalen 

over het verleden en de toekomst van Leu-

ven kan ontdekken. De historische ruimtes 

vormen de basis voor de vele erfgoedver-

halen. Authentieke stukken krijgen opnieuw 

een plaats in het stadhuis en via interactie-

ve verhalen, tentoonstellingen en debatten 

ontdek je het Leuven van vroeger, vandaag 

en morgen. 

Het gebouw behoudt zijn politieke en ce-

remoniële functies. Na de herbestemming 

zullen er opnieuw huwelijken, recepties en 

officiële ontvangsten plaatsvinden en de 

gemeenteraad zal opnieuw in de Gotische 

zaal vergaderen. 

De politie verhuist vanuit het naastgelegen 

wijkkantoor naar een modernere ruimte in 

de vleugel aan de Naamsestraat en het Ra-

diohuis blijft gehuisvest in de kantoren aan 

de Muntstraat. Op die manier versterkt het 

tv aNNo architecten / FELT architecture & design.

| ONTWERP | ERFGOED | STUDIEOPDRACHT | PROJECTEN |
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stadhuis zijn functie als multifunctioneel 

stadsgebouw.

Het herbestemmingsproject is van uitzon-

derlijk belang voor de stad Leuven, haar 

inwoners en bezoekers. “Erfgoed speelt 

een belangrijke rol in de kwaliteit van onze 

leefomgeving. Gebouwen met erfgoedwaar-

de kunnen mensen samenbrengen en ver-

binden. Daarom vinden we het als onroe-

renderfgoedgemeente belangrijk om ons 

waardevol patrimonium te herbestemmen. 

Leuven staat bekend om haar vele innova-

tieve herbestemmingsprojecten, zoals bij-

voorbeeld De Hoorn of OPEK. Het is dan 

ook logisch dat we met de herbestemming 

van ons meest iconische gebouw heel hoge 

ambities nastreven”, aldus schepen van 

Onroerend Erfgoed Carl Devlies.

ONTWERPTEAM
De stad zocht via een Open Oproep van de 

Vlaamse Bouwmeester naar een geschikt 

ontwerpteam. De tijdelijke vereniging aNNo 

architecten (Elisabeth Lehouck, Stijn Cools 

en Sofie De Ridderen) - FELT architectuur 

& design (Jasper Stevens en Karel Ver-

straeten) in samenwerking met Endeavour, 

88888 en Atelier Arne Deruyter overtuigden 

de wedstrijdjury met hun totaalaanpak en 

visie. Ze vertaalden als enige de ambitie 

van de stad.

In het huidige politiekantoor op de Grote 

Markt komt er één duidelijke toegang tot 

het stadhuis. Binnen is er een grote ont-

haalruimte op de benedenverdieping. “Het 

stadhuis is er zowel voor toeristen als voor 

de Leuvenaar. Een nieuw internationaal toe-

ristisch onthaal verwelkomt alle bezoekers. 

Wie er binnenstapt voelt meteen het dna 

van de stad: historisch en hedendaags. Be-

zoekers worden hier enthousiast gemaakt 

om meer van het stadhuis en de stad te 

leren kennen”, vertelt schepen van Cultuur 

en Toerisme Denise Vandevoort.

NIEUW VOLUME
Bovenop het politiekantoor zorgt een nieuw 

volume voor een hedendaags element dat  

extra belevingsruimtes creëert. Bezoekers 

bereiken de verdiepingen via een comfor-

tabele trap en lift. Van daaruit worden ze 

meegezogen naar de verschillende ruimtes 

in het historische gedeelte.

“Zowel op de verdiepingen in het nieuwe 

historische uitzicht behouden en ook de 

binnenzijde wordt met respect gerestau-

reerd”, verklaart schepen van Restauraties 

en Openbare Werken Dirk Vansina.

Het ontwerpteam bekijkt per ruimte ook 

welke duurzame energieoplossingen moge-

lijk zijn. De  herbestemming wordt volgens 

burgemeester Mohamed Ridouani een voor-

beeld van innovatie, multifunctioneel ge-

bruik en duurzaamheid, dat past bij de am-

bities van ‘Leuven klimaatneutraal 2030’ 

en ‘Leuven Europese culturele hoofdstad 

2030’.

Het historische stadhuis is één van de 

meest fascinerende huizen van de Brabant-

se gotiek in Europa. Het 580 jaar oude ge-

bouw is het topmonument van Leuven. Het 

beschermde pand heeft een indrukwekken-

de gevelpartij en telt verschillende salons, 

zalen en kelders. De zolder heeft indruk-

wekkende dakspanten en herbergt een gro-

te collectie gevelbeelden, gipsen afgietsels 

en mallen. In de raadskelders toont het Ko-

ninklijk Verbond der Jaartallen een collectie 

tv aNNo architecten / FELT architecture & design.

volume als in het historisch gedeelte zal 

je via dynamische en interactieve opstel-

lingen verleden, heden en toekomst van 

Leuven kunnen ontdekken. Op de boven-

ste verdieping van het nieuwe volume heb 

je vanop het balkon bovendien een mooi 

uitzicht op de Grote Markt, de pas geres-

taureerde Sint-Pieterskerk en het Tafel-

rond. Het Vrijthof of de binnentuin wordt 

dan weer een groen rustpunt en zal de ver-

schillende delen van het stadhuis nog be-

ter met elkaar verbinden”, vervolgt Denise 

Vandevoort.    

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is 

enthousiast over de integrale ontwerpvisie 

voor het Leuvense stadhuis. “De symbool-

waarden van het verleden worden verrijkt 

met een hedendaagse en laagdrempelige 

combinatie van onthaal en informatie. Het 

programma richt zich niet alleen naar toe-

risten maar naar alle Leuvenaars en de an-

tichambre (het nieuwe volume) wil de plek 

bij uitstek zijn waar Leuven de toekomstige 

plannen en stadsontwikkelingen kan tonen 

aan de burgers”, aldus Leo Van Broeck.

RESTAURATIE
“Zowel de buiten- als binnenkant van het 

stadhuis krijgen tevens een doordachte 

restauratie. Aan de buitenzijde blijft het 
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Historisch stadhuis is 
de trots van Leuven

foto’s, vlaggen en kostuums. Het ontwerp-

team en de stad zullen samen onderzoeken 

hoe en of beide ruimtes toegankelijk kun-

nen gemaakt worden.

“Vijfhonderd jaar lang zijn er gebouwen en 

elementen toegevoegd aan het stadhuis. 

Het voorhuis bleef echter altijd intact. Wij 

doen nu hetzelfde”, aldus architect Stijn 

Cools (aNNo). Een juist gebruik van kleur 

en textuur zorgt dat het hedendaags volu-

me mooi aansluit bij de historische setting 

van de Grote Markt.

“De achthoekige vorm voert ons terug naar 

het verleden. De achthoek zie je ook in de 

hoektorens van het stadhuis, de vrijstaande 

toren van het Tafelrond en het koor van de 

Sint-Pieterskerk”, vult architect Jasper Ste-

vens (FELT) aan. Het nieuwe volume is vol-

doende laag zodat je vanuit de Muntstraat 

het beschermde stadsgezicht van de Gro-

te Markt en de Sint-Pieterskerk kan blijven 

zien.

“ Het gekozen 

ontwerpteam overtuigde 

de wedstrijdjury met 

hun totaalaanpak  en 

visie.  Ze vertaalden als  

enige de ambitie van de 

stad.” 

TIMING
Het ontwerpteam en de stad zullen het wed-

strijdontwerp de komende maanden voort 

uitwerken. In 2023 beginnen de verbou-

wingswerken. Het stadhuis zal dan een vier-

tal jaar de deuren moeten sluiten. Toeristen 

kunnen in die periode terecht aan een pop-

uponthaal. Voor de plechtigheden, huwelij-

ken en vergaderingen is de stad op zoek 

naar een andere locatie.

De historische salons van het stadhuis wor-

den deze zomer al gerestaureerd. Tijdens 

die werken zullen de huwelijken in de colle-

gezaal en het kabinet van de burgemeester 

in het stadhuis plaatsvinden. Het hele res-

tauratieproject en de werkzaamheden zul-

len in de toekomst live kunnen gevolgd wor-

den vanop een tijdelijke toren op de Grote 

Markt of bij je thuis op de computer. Foto: David Degelin - Stad Leuven

Het Leuvense stadhuis heeft een geschiede-

nis van meer dan 580 jaar en bevindt zich op 

de Grote Markt in het centrum van de stad, 

omgeven door de recent gerestaureerde Sint-

Pieterskerk en het historische Tafelrond dat 

werd omgebouwd tot een hotel. In de onmid-

dellijke omgeving bevindt zich ook de univer-

siteitshal van de KU Leuven. De bouw en het 

ontwerp van het prachtige monument begon-

nen in 1439.

Behalve een iconisch gebouw is het stadhuis 

ook een gotisch topmonument. Vandaag heeft 

het stadhuis hoofdzakelijk een politieke en ce-

remoniële, en een beperkte toeristische func-

tie. Grote delen van het gebouw blijven onbe-

nut. Het is als topmonument ook te beperkt 

publiek toegankelijk en te weinig ontsloten. 

Leuven heeft bovendien nood aan een plek 

waar zowel Leuvenaars als (inter)nationale be-

zoekers de stad met al haar bezienswaardig-

heden, verhalen, erfgoed, geschiedenissen, 

en ook haar dromen en ideeën voor de toe-

komst kunnen ontdekken en mee inspireren. 

Met de herbestemming van het stadhuis (in-

clusief het huidige politiekantoor) zet de stad 

Leuven een belangrijke stap om dit topmo-

nument permanent open te stellen en het 

een volwaardige culturele en toeristische in-

vulling te geven. De bestaande functies en 

activiteiten zoals huwelijken, recepties en 

ontvangsten, de gemeenteraad en het wijk-

commissariaat komen samen met een uitge-

breid (toeristisch) onthaal en een dynamische 

erfgoedwerking. 

Het stadhuis moet zo een nieuwe, aantrekke-

lijke, unieke en sfeervolle beleving bieden voor 

zowel de Leuvenaar als de (inter)nationale be-

zoeker. Een geïntegreerde invulling, multifuncti-

onaliteit en optimale toegankelijkheid en circu-

latie zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Hierbij is belangrijk dat het stadhuis maximaal 

toegankelijk wordt, zowel wat betreft de opper-

vlakte als qua fysieke toegankelijkheid. Mul-

tifunctionaliteit en flexibiliteit in gebruik van 

ruimtes en inrichting zijn daarbij cruciaal. De 

optimale afstemming en verbinding tussen alle 

gewenste functies en de ideale bezoekerscir-

culatie en -stromen in functie maakten deel uit 

van de ontwerpopdracht.

Dit project wordt een zeer belangrijk stadspro-

ject voor Leuven, voor de Leuvenaar en de (in-

ter)nationale bezoeker. Het ontwerpteam zal 

samen met de stad ook een proces moeten 

doorlopen waarbij burgers, partners en belang-

hebbenden zeer nauw betrokken worden. 

Denise Vandevoort vindt participatie belang-

rijk: “De herbestemming is er voor en door Leu-

venaars. Iedereen zal worden uitgenodigd om 

mee te schrijven en te werken aan het verhaal 

van de stad en haar toekomst. Zo kan het stad-

huis zijn historische plek in de publieke ruim-

te opnieuw innemen”, aldus de schepen van 

Toerisme.

| ONTWERP | ERFGOED | STUDIEOPDRACHT  | PROJECTEN |
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Sectoraal akkoord voor de bouw 
tijdens de covid-19-periode

De sociale partners van de bouw bereikten zopas een akkoord. Daarin staat o.m. dat de regels van ‘social distancing’ belangrijk en 
prioritair zijn en blijven. Daarnaast krijgt een werknemer de mogelijkheid om al dan niet in te gaan op de vraag van de werkgever om 
te werken wanneer deze werken uitgevoerd moeten worden in een gebouw waarin één of meer coronazieken verblijven of de werknemer 
met een medisch attest kan aantonen tot een risicogroep te behoren (bv. diabetespatiënten).

Niet-dringende interventies en activiteiten, 

zoals gedefinieerd in het Ministerieel Besluit 

(MB) van 23 maart 2020, zouden volgens het 

akkoord moeten kunnen, maar ze moeten de 

regels van sociale afstand zonder uitzonde-

ring respecteren. Wanneer deze regels niet 

nageleefd kunnen worden, kunnen de werken 

geheel of gedeeltelijk stopgezet worden. Om 

die werken dan te hervatten, moet de inter-

ne of externe dienst voor preventie, waarbij 

het bouwbedrijf lid is, worden ingeschakeld. 

Bovendien moeten deze maatregelen over-

legd worden met het comité voor preventie en 

bescherming op het werk of bij de syndicale 

delegatie. Ook kleine ondernemingen zonder 

vakbondsdelegatie moeten per werkpost een 

risicoanalyse maken en die analyse ter be-

schikking stellen van hun werknemers.

Inzake dringende activiteiten en interventies, 

zoals bepaald in het MB van 23 maart 2020, 

moeten de regels van ‘social distancing’ toe-

gepast worden op de bouwwerven. De sociale 

partners komen wel overeen dat, wanneer bij 

dringende tussenkomsten de sociale afstand 

niet de hele tijd gegarandeerd kan worden, 

het strikt noodzakelijke minimum van het niet-

respecteren van de sociale afstand wordt toe-

gepast. De werkgevers moeten wel bescher-

mingsmiddelen ter beschikking stellen.

De sociale partners van de bouw verstaan 

onder dringende interventies en activiteiten 

alle werkzaamheden die om redenen van 

veiligheid, gezondheid en hygiëne niet uitge-

steld kunnen worden, maar ook werken die 

schade of de verergering van schade moeten 

voorkomen en werken die de functionering 

van handelszaken, bedrijven en diensten die 

noodzakelijk zijn om de vitale belangen en de 

bevolking te beschermen in deze tijden van 

coronacrisis. Voorts erkennen de sociale part-

ners dat ook bij collectief vervoer de regels 

van ‘social distancing’ moeten worden geres-

pecteerd. Is dat niet mogelijk, dan moet indivi-

dueel vervoer worden voorzien.

Er komt een contactpunt bij Constructiv, de 

dienstverlenende organisatie voor de socia-

le partners in de bouw, waarbij werknemers 

en werkgevers problematische situaties op 

bouwwerven kunnen aankaarten. Veiligheids-

raadgevers kunnen dan op hun beurt raad 

geven zodat de werken in alle veiligheid en 

conform de coronamaatregelen en de preven-

tiefiches van Constructiv kunnen verdergaan. 

Met betrekking tot gedetacheerde werkne-

mers besteden de sociale partners bijzondere 

aandacht aan de naleving van de regels van 

de Nationale Veiligheidsraad en de geldende 

wetgeving. Werkgevers moeten zich ook hou-

den aan de regels die van toepassing zijn voor 

de arbeidsattestering, evenals aan de even-

tueel verplichte quarantainemaatregelen die 

door deze autoriteiten genomen worden.

De sociale partners van de bouw zijn tevre-

den dat ze een akkoord hebben gesloten. 

Zij verbinden zich ertoe om een gezamenlijk 

voorstel van protocol uit te werken om de vol-

gende fase van voortzetting van de bouwacti-

viteiten vanaf 4 mei mogelijk te maken, zoals 

door premier Sophie Wilmès werd gevraagd.

| CORONA | SOCIAAL |
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Opnieuw normale termijn voor 
omgevingsvergunning

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir kondigt aan dat er geen nieuwe 
verlenging komt van de behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. “Voor veel particulieren, investeerders, maar zeker ook de bouwsector is dat positief nieuws”, meent de 
minister. De Vlaamse Confederatie Bouw reageert opgelucht.

Eind maart wijzigde de Vlaamse regering 

een aantal termijnen en verplichtingen aan-

gaande omgevingsvergunningen, als gevolg 

van de coronamaatregelen. Lopende onder-

zoeken werden verplicht geschorst tot 24 

april. Met 24 april. Met die datum in zicht, 

moest minister Demir een nieuwe beslis-

sing nemen: nog een keer verlengen of niet. 

Er komt geen bijkomende verlenging. “De 

lokale besturen geven aan voldoende ope-

rationeel te zijn om voort te werken en zijn 

geen vragende partij voor een extra verlen-

ging. Ik heb altijd gezegd dat we niet on-

nodig termijnen zouden opschorten”, stelt 

minister Demir.

Lokale besturen kunnen lopende onder-

zoeken voortzetten na 24 april. Ze kunnen 

vanaf dan ook nieuwe onderzoeken starten. 

Omdat de dienstverlening van lokale be-

sturen ‘essentiële’ dienstverlening is, zul-

len inwoners zich naar het gemeentehuis 

mogen verplaatsen. “Uiteraard moeten wel 

steeds alle mogelijke maatregelen getrof-

fen worden om de afstandsregels te res-

pecteren en de veiligheid van inwoners en 

personeelsleden te garanderen. Steden en 

gemeenten kunnen zich daarin organiseren 

hoe ze willen”, zegt minister Demir.

NORMALE TERMIJN
Zuhal Demir herhaalt nogmaals dat de ini-

tiële verlenging van behandelingstermijnen 

niet in elk dossier tot vertraging moet lei-

den. “Integendeel, lokale besturen geven 

veelal aan dat ze nog voldoende operatio-

neel zijn. Ik ga er dan ook van uit dat ze zo 

veel mogelijk de normale termijnen respec-

teren en dus vergunningen snel afleveren.” 

Met de beslissing kan ook de economie te-

rug aanzwengelen, meent de minister. “Een 

vlotte vergunningverlening is essentieel om 

het land draaiende te houden in deze moei-

lijke tijden”, besluit Demir.

“Voor de bouwsector is dit positief nieuws. 

Veel bouwbedrijven zagen de voorbije we-

ken hun orderboek krimpen. De verlenging 

van de termijnen was een extra drempel om 

snel terug aan de slag te kunnen. Dit is nu 

gelukkig van de baan”, besluit Marc Dillen, 

directeur-generaal van de Vlaamse Confe-

deratie Bouw.

| CORONA | OPENBARE RUIMTE & INFRASTRUCTUUR |

“ Een vlotte 

vergunningverlening is 
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Het VBO en Voka vragen dat er 
duidelijkheid komt over wanneer en 
hoe de maatregelen voor de viruscrisis 
afgebouwd of versoepeld kunnen worden. 

Het Verbond van Belgische Ondernemingen 

(VBO) begrijpt dat de Nationale Veiligheids-

raad de huidige maatregelen nog eens met 

twee weken verlengt om bijkomende besmet-

tingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Het is 

voor het VBO belangrijk dat we met z’n allen 

de regels rigoureus volgen zodat er snel zicht 

komt op een versoepeling van de maatrege-

len en een normalisering van de economi-

sche activiteiten. Wat dat laatste betreft, is 

het voor het VBO uitzonderlijk belangrijk dat 

bedrijven en sectoren zich daar nu al kunnen 

op voorbereiden.

Nu er duidelijkheid is over de verlenging 

van de sanitaire maatregelen na 19 april, 

vraagt het VBO ook dat de GEES-werkgroep 

snel een duidelijke exitstrategie naar voren 

schuift. Ondernemingen die volop hun plan-

ning maken voor de komende weken, weten 

best zo snel mogelijk waar ze aan toe zijn. 

Het VBO en zijn sectoren staan klaar om daar 

met volle kracht aan mee te werken. Pieter 

Timmermans, CEO van het VBO, pleit ervoor 

om gezondheid én economie samen te laten 

sporen in het belang van onze samenleving.

“De Veiligheidsraad heeft de juiste beslissin-

gen genomen: behoud van de maatregelen 

mits enkele doelgerichte en gecontroleerde 

versoepelingen. We zijn op een moment be-

land dat het niet meer   gezondheid versus 

economie is, maar gezondheid én economie. 

We moeten onze economie geleidelijk op-

nieuw starten zonder het gezondheidsrisico 

en het risico op een terugval uit het oog te 

verliezen. Op die nieuwe toestand moeten 

bedrijven zich de komende weken voorberei-

den. En de beslissing van de Nationale Vei-

ligheidsraad opent het perspectief daartoe”, 

aldus Pieter Timmermans.

Ook Voka betreurt het gebrek aan duidelijk-

heid over de herstart van de economie. Voka 

begrijpt de verwachte verlenging van de vei-

ligheidsmaatregelen van de Nationale Vei-

ligheidsraad, maar vindt dat de overheid te 

lang wacht met een slim en gefaseerd exit-

plan dat de economie in ons land kan red-

den. “Op enkele aanpassingen na, blijft al-

les nog minstens twee weken hetzelfde. De 

gezondheid primeert, dat hebben we steeds 

gezegd. Maar er is ook nood aan perspectief 

en een plan. Steeds meer ondernemingen 

willen terug starten en willen hun personeel 

niet van tijdelijke naar definitieve werkloos-

heid laten gaan. Ondernemingen hebben al 

massaal maatregelen getroffen om veilig te 

kunnen werken. Na de goede overheidsmaat-

regelen om onze ondernemingen te steunen, 

zijn er nu maatregelen nodig voor een slimme 

en gefaseerde heropstart van de economie”, 

vindt Hans Maertens, gedelegeerd bestuur-

der van Voka.

Voor Voka, het Vlaams netwerk van onder-

nemingen, is de balans van de beslissingen 

van de Nationale Veiligheidsraad te mager. 

Er wordt te veel vooruitgeschoven en er is 

te weinig perspectief voor zowel de onder-

nemingen als hun medewerkers. Volgens de 

ondernemersorganisatie onderschatten de 

overheden de urgentie om maatregelen te 

treffen voor het economisch drama dat op 

ons afkomt. “Bijna negen op de tien bedrij-

ven lijden omzetverlies, maar toch zijn er 

elke week meer ondernemingen die de rug 

willen rechten, die de draad terug willen op-

pikken. Maar dan is er wel snel perspectief 

nodig, een routeplan om de economie die nu 

in lockdown zit, slim en gefaseerd terug open 

te stellen”, vindt Hans Maertens.

Uit de recentste enquête van Voka blijkt dat 

twee op de drie ondernemingen nu reeds co-

ronaproof kunnen werken en nog eens twee 

op de tien wil nog extra maatregelen treffen 

om de veiligheid van de medewerkers te ga-

randeren. Voka gaat graag in op de vraag van 

de regering om samen met de sectoren pro-

tocollen voor veilig werk op te stellen. Voka 

maakt zich ook sterk dat deze guidelines 

snel in orde kunnen komen en in werking 

worden gesteld.

Bedrijven willen duidelijkheid 
over corona-exit
| CORONA | ONDERNEMINGEN |
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Audi produceert eerste VUB 
FabLab-beademingstoestellen

De beademingsapparaten van het VUB FabLab zijn klaar om getest te worden. Dit maakt de VUB samen met haar partners 
Audi Brussels en Flanders Make bekend. Zopas zijn bij Audi Brussels de eerste vijftig voorserietoestellen geproduceerd, met 
ruitenwissermotoren van DAF en Volvo Trucks. Momenteel wordt daar de laatste hand aan gelegd in het FabLab en worden ze 
getest. VUB FabLab deelt de opgedane kennis via open source met landen waar het gebrek aan beademingsapparaten groot is 
en de productiemogelijkheden beperkt zijn. 

Als het aantal covid19-patiënten in België 

en elders blijft stijgen, dreigt een tekort 

aan beademingstoestellen.  Een team in-

genieurs aan het FabLab Brussels van de 

Vrije Universiteit Brussel heeft daarom in 

de voorbije weken in een recordtijd een een-

voudig beademingstoestel ontwikkeld en 

getest, onder andere in het UZ Brussel. Het 

FabLab kreeg ook steun van Flanders Make.  

Vorige vrijdag begon Audi Brussels met het 

bouwen van voorseriestukken. “Wat functi-

onaliteit betreft doet het toestel wat profes-

sionele toestellen doen. Maar het is natuur-

lijk nog niet getest zoals een professioneel 

toestel, omdat we de tijd niet hebben voor 

een volledige certificering. We streven naar 

maximale naleving van de vereisten, die in 

het buitenland gepubliceerd zijn (ihb MHRA 

uit UK)”, zegt professor Mark Runacres van 

de VUB.

”Toen we eind maart werden benaderd 

door de VUB waren we direct bereid hen bij 

hun project te ondersteunen. Twee dagen 

later was een eerste pilootlijn in onze fa-

briek reeds klaar en vorige vrijdag hebben 

we vijftig voorserietoestellen aan de VUB 

geleverd”, zegt Peter Verschooris, mon-

tageverantwoordelijke bij Audi Brussels. 

“Het enthousiasme bij onze mensen en de 

snelheid waarmee gehandeld werd toont 

aan hoe diep de sociale verantwoordelijk-

heid bij de medewerkers van Audi Brussels 

verankerd is. We zijn dan ook trots op ons 

projectteam. Ten slotte willen we zowel de 

collega’s van de VUB, Flanders Make en al 

onze eigen medewerkers, in deze voor ons 

allemaal moeilijke tijden, bedanken voor 

hun goede samenwerking”, vult Volker Ger-

mann, CEO van Audi Brussels aan.  

“Wij hebben groot respect voor onze ge-

zondheidsverstrekkers en anderen die van-

daag in de vuurlinie staan om de corona-

crisis te bestrijden. Toen er een duidelijke 

nood bleek om kritische apparatuur en be-

schermingsmiddelen lokaal in Vlaanderen 

te maken, hebben wij onmiddellijk beslist 

de  expertise en middelen van Flanders 

Make mee in de strijd te werpen. De raad 

van bestuur heeft 1 miljoen € vrijgemaakt 

om snel componenten en onderdelen te ko-

pen om projecten zoals dit van VUB FabLab 

te ondersteunen. We zijn trots op ons team 

van vijftien ingenieurs en technici dat  een 

essentiële bijdrage geleverd heeft om het 

ontwerp van dit beademingstoestel produ-

ceerbaar en schaalbaar te maken. Wij feli-

citeren onze collega’s van VUB FabLab voor 

het initiatief en danken de  directie en colle-

ga’s van Audi voor de vlotte samenwerking”, 

stelt Urbain Vandeurzen, voorzitter van Flan-

ders Make.

De ingenieurs van het VUB FabLab vertrok-

ken van een ontwerp van MIT en input van 

de Johns Hopkins University en hadden op 

enkele dagen tijd en in nauw overleg met 

UZ Brussel een beademingstoestel ontwik-

keld, aangepast aan de noden van covid19-

patiënten. Het VUB FabLab krijgt veel on-

dersteuning vanuit het bedrijfsleven. Zo 

leverden vrachtwagenbouwers Volvo en DAF 

ruitenwissenmotoren. 

OPEN-SOURCE 
Het initiatief past in de open-source filoso-

fie die VUB FabLabs kenmerkt: de plannen 

voor het ontwerp zijn publiek beschikbaar, 

zodat labs over de hele wereld het ontwerp 

kunnen verbeteren en  produceren

Foto: © VUB

| CORONA | MATERIEEL | TRANSPORT |
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Technische installaties in 
tijden van pandemie: welke 
richtlijnen?

Zou de ventilatie van een gebouw 
een vector van COVID-19 kunnen 
zijn door dit virus, dat overgedragen 
wordt via de lucht, mee te voeren? 
Dit is een vraag die het waard is om 
gesteld te worden. Het WTCB, het 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum 
voor het Bouwbedrijf, geeft ons hier 
een genuanceerd antwoord, rekening 
houdend met de laatste aanbevelingen 
uit de wetenschappelijke en medische 
wereld, maar ook met de onzekerheden 
die nog steeds bestaan omtrent de 
verspreidingswijze van het virus.

Hoe kan het virus overgedragen 
worden?
Het coronavirus (COVID-19) kan zich niet 

vermenigvuldigen buiten het lichaam van 

zijn gastheer, maar kan wel op verschillende 

manieren van de ene persoon naar de an-

dere overgedragen worden. Eenmaal buiten 

de gastheer, zal de levensvatbaarheid van 

het virus op termijn geleidelijk afnemen in 

functie van de omstandigheden.

De wijze van overdracht van COVID-19 is 

nog niet in alle opzichten bekend, maar vol-

gens een WHO-publicatie van 29/03/2020 

gebeurt dit vooral op de volgende twee 

manieren:

directe overdracht van persoon tot persoon 

en over een korte afstand via druppels die 

afgescheiden worden door een besmette 

persoon (hoesten, niezen, praten); 

indirecte overdracht door handcontact met 

oppervlakken en voorwerpen die eerder be-

smet werden (door deze druppels), gevolgd 

door handcontact met het gezicht.

Twee andere manieren van overdracht zijn 

eveneens denkbaar, maar vooralsnog niet 

bevestigd:

via de lucht: het virus zou na verdamping 

van de druppels nog een tijdje in de lucht 

aanwezig kunnen blijven;

via druppeltjes in de lucht die afkomstig zijn 

van de feces van een besmette persoon.

AANBEVELINGEN VOOR 
SANITAIRE INSTALLATIES
Hoewel de fecale transmissieweg momen-

teel nog niet bevestigd is, kunnen er in dit 

opzicht wel een aantal eenvoudige maatre-

gelen getroffen worden die geen nevenef-

fecten teweegbrengen:

zorg ervoor dat de sifons en afvoerkolken – 

zoals normaalgesproken het geval hoort te 

zijn – gevuld zijn met water; 

sluit het toiletdeksel vooraleer u doorspoelt.

Dit geldt in alle gevallen en in het bijzonder 

wanneer er in het gebouw besmette perso-

nen aanwezig zijn.

De wetenschappelijke informatie over het virus 

evolueert even snel als het virus zelf!  

(© Shutterstock)

| WTCB | 
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Het WTCB ondersteunt 

de aannemers tijdens de 

COVID-19-crisis

Sinds het begin van de lockdown heeft het WTCB al verschillende acties ondernomen om 
beter te definiëren welk type informatie en ondersteuning de bouwbedrijven van hun 
onderzoekscentrum verwachten in deze bijzondere tijden. 

VENTILEER DE VERTREKKEN!
Doordat de in het vertrek aanwezige lucht 

door toedoen van de ventilatie verdund 

wordt (aanvoer van verse buitenlucht), kan 

de concentratie van een virus verminderen. 

Het in bedrijf houden van het ventilatiesys-

teem of zelfs het verhogen van het debiet 

ervan en/of het verluchten van de ruimten 

door het openen van de vensters, kan de 

gebruikers bijgevolg alleen maar ten goe-

de komen, vooral in deze lenteperiode! Ze 

dienen er echter wel voor te zorgen dat de 

deuren en openingen binnen de vertrekken 

gesloten worden om tocht te vermijden. Dit 

geldt des te meer indien er een besmette 

persoon in de ruimten aanwezig is.

Moet het airconditioningsysteem uit-
geschakeld worden?
De ventilatie moet gehandhaafd worden, 

maar bepaalde organisaties, zoals de REH-

VA, bevelen uit veiligheidsoverwegingen aan 

om gedurende deze periode van het jaar de 

luchtrecirculatie die plaatsgrijpt bij bepaal-

de verwarmings- en/of koelingssystemen 

uit te schakelen.

Wij willen eraan herinneren dat elke ingreep 

aan deze systemen bij voorkeur zou moe-

ten plaatsvinden vanop afstand en, indien 

dat niet mogelijk is, met inachtneming van 

de opgelegde regels inzake sociale afstand.

Andere te treffen maatregelen?
Moeten de ventilatiesystemen onderhou-

den en hun filters vervangen worden? Niet 

meer dan anders. Het gaat hier om niet-

dringende behandelingen die uitgesteld 

kunnen worden.

We kunnen besluiten dat een goede venti-

latie van alle gebouwen, hetzij door middel 

van een geïntegreerd systeem, hetzij door 

het openen van de vensters, essentieel 

blijft in deze periode van pandemie.

Meer info:

www.wtcb.be

www.info-coronavirus.be

https://www.who.int/news-room/commen-

taries/detail/modes-of-transmission-of-virus-

causing-covid-19-implications-for-ipc-precau-

tion-recommendations 

In het besef dat de technische aspecten die 

gewoonlijk in de WTCB-publicaties behan-

deld worden momenteel niet tot de hoofdpri-

oriteiten van de aannemers behoren, heeft 

het WTCB het initiatief genomen om andere 

nuttige informatie, afkomstig van zijn part-

ners, ter beschikking te stellen. Zo werd er 

een speciale COVID-19-webpagina gecre-

eerd, die gemakkelijk geraadpleegd kan wor-

den via de homepagina van de WTCB-web-

site (www.wtcb.be). 

U vindt er onder andere links naar de web-

sites van de beroepsorganisaties die de 

meest recente juridische, economische en 

sociale informatie aanbieden die van be-

lang is voor de sector. Op welke financiële 

steun heb ik recht? Welke werken zijn nog 

toegelaten? Hebben mijn werknemers recht 

op een technischewerkloosheidsuitkering? 

Dit is slechts een greep uit de behandelde 

thema’s. U vindt er eveneens links naar een 

aantal andere interessante websites van 

partners die actief zijn in de bouwsector.

Er zal ook meer technische informatie ver-

strekt worden die afkomstig is van de 

WTCB-ingenieurs en die rechtstreeks ver-

band houdt met de pandemie waarmee we 

momenteel geconfronteerd zijn. Deze zal re-

gelmatig aangevuld worden met nieuwe ar-

tikels. Ten slotte zullen er ook een aantal 

virtueleopleidingsmodules (die normaalge-

sproken gegeven worden door een fysieke 

lesgever) ter beschikking gesteld worden.

Al deze informatie evolueert in een ra-

zendsnel tempo. Deze webpagina stelt het 

WTCB in staat om snel te reageren en om 

alle bouwprofessionelen continu geüpdate-

te tools aan te reiken. Neem dus snel een 

kijkje!

(© Shutterstock)

| WTCB | 
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Wordt waterstof de brandstof 
van de toekomst?

Hyundai Construction Equipment kondigde eerder dit jaar een beetje onverwacht aan te starten met de ontwikkeling van 
graafmachines op waterstof. Die zouden dan vanaf 2023 kunnen geleverd worden aan de klanten. Het was onverwacht omdat 
de meeste materieelproducenten nu nog inzetten op elektrisch-oplaadbare batterijen. Maar waterstof maakt opgang, ook bij 
transport van personen en goederen en als energiebron voor woningen. 

Hyundai Construction Equipment zal sa-

menwerken met Hyundai Motors (producent 

van auto’s en bestelwagens) en Hyundai 

Mobis voor de ontwikkeling van vorkliften 

en graafmachines uit het midden- en zware 

segment. De systemen met brandstofcellen 

op waterstof worden ontwikkeld door Hyun-

dai Motors en Hyundai Mobis, terwijl Hyun-

dai CE zal instaan voor het ontwerp en de 

productie van de vorkliften en de graafma-

chines en de evaluatie ervan. Als de evalu-

atie positief uitvalt, start de serieproductie 

in 2023.

Kort samengevat produceert een brandstof-

cel elektriciteit op basis van de chemische 

reactie tussen waterstof en zuurstof. Er 

komt geen enkele schadelijke uitstoot vrij 

en dat is waar de hele energiesector naar 

op zoek is. Brandstofcellen op waterstof ga-

randeren voor machines en voertuigen bo-

vendien een lange werkcapaciteit. 

Voor grote en zware bouwmachines blijft het 

een uitdaging om bv. de breekkracht en het 

zichzelf kunnen verplaatsen te combineren 

met een herlaadbare batterij die een volle-

dige werkdag volmaakt en die na die werk-

dag snel volledig kan herladen worden. De 

hoge kostprijs en het volume van de batte-

rij-oplossing, doorgaans lithium-ion, speelt 

eveneens mee. Ongeveer dezelfde uitdagin-

gen spelen mee bij het transport van goe-

deren (vrachtwagens) en van personen. De 

ontwikkelaars van accu’s zetten evenwel 

nog elke dag nieuwe stappen inzake vermo-

gen en capaciteit. Dat het mogelijk is, be-

wees Volvo Trucks recent nog bij de voor-

stelling van een operationele bouwtruck op 

litium-ion-batterijen. Machines op waterstof 

Hyundai Construction Equipment wil tegen 2023 

graafmachines op waterstof kunnen leveren en mikt 

daarbij op het midden- en zware segment, waarin 

zopas nog deze HX220AL op diesel werd geïntrodu-

ceerd. © Hyundai CE

| WATERSTOF | ENERGIE | MATERIEEL | TRANSPORT |
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kunnen voorlopig misschien niet op alle uit-

dagingen een antwoord bieden, maar bena-

deren op het eerste zicht wel het dichtst de 

vertrouwde handelingen (operationele tijd, 

tanken, …) waarmee de gebruikers ver-

trouwd zijn. 

Hoewel de producenten en ontwikkelaars 

van diesel- en benzinemotoren de jongste 

jaren meer dan een tandje bijsteken in het 

reduceren van de uitstoot, lijkt het erop dat 

de publieke opinie en de politiek die brand-

stof geen kans meer geven. Motoren op 

gas (zowel cng als lng en methaan) lijken 

voor heel wat producenten een overgangs-

fase naar batterij-elektrisch, omdat er nog 

altijd een klein deeltje uitstoot blijft. Wat 

uiteindelijk de juiste keuze is, wordt mee 

bepaald door een hele reeks factoren: be-

schikbaarheid, kostprijs, een tank/laadnet-

werk, veiligheid, milieu-impact over de volle-

dige levenscyclus, … 

Cng en waterstof hebben voor machines en 

vrachtwagens voorlopig het nadeel dat ze 

nog geen uitgebreid netwerk van tankpun-

ten hebben en dat de massaproductie nog 

moet starten. Hoe moeilijk het is om een 

netwerk uit te bouwen, bewijst de langzame 

uitbouw van laadpunten voor elektrische 

voertuigen op batterij in ons land. Hoewel 

we in België zowat overal elektriciteit be-

schikbaar hebben, gaat de uitbouw van een 

publiek laadnetwerk voor personenauto’s 

traag en is er hier nog bijna geen publiek 

laadnetwerk op maat van vrachtwagens. 

PLANNEN
Voorlopig blijft het waterstofverhaal in Bel-

gië nog vooral steken in testen, prototypes 

en goede bedoelingen, maar de vooruitzich-

ten zijn goed en het kan snel gaan. Zoals 

in Nederland, waar Shell, Gasunie en Gro-

ningen Seaports plannen hebben om in zee 

meer dan 1.000 windturbines te plaatsen 

die groene energie zullen leveren voor een 

gigantische waterstoffabriek (op termijn 10 

GW) in de buurt van Groningen. Het water-

stof zou dan via de uit gebruik genomen 

aardgasleidingen naar bv. gezinnen, bedrij-

ven en tankstations kunnen gaan. In okto-

ber 2019 gaven Colruyt en Fluxys al hun 

plannen aan om in de haven van Zeebrugge 

een waterstofproductieplant van 25 MW te 

willen gaan bouwen. Nog in januari kondig-

den de Haven van Oostende, DEME Con-

cessions en PMV hun samenwerking aan 

om tegen 2025 een fabriek operationeel te 

hebben in het havengebied van Oostende 

die groene waterstof produceert. Die zou 

werken op het overschot aan opgewekte 

energie van de windparken voor de Belgi-

sche kust (als er minder vraag is naar elek-

triciteit dan de windturbines produceren). 

De Belgische waterbouwgroep DEME is 

geen onbekende inzake waterstof. DEME 

Concessions denkt ook  aan de ontwikke-

ling van een installatie voor de productie 

van groene waterstof in Duqm in Oman. 

Die productiesite zou groene waterstof en/

of afgeleiden (zoals groene methanol of am-

moniak) kunnen leveren aan internationale 

klanten in bv. de haven van Antwerpen. De 

geplande elektrolysecapaciteit in de eer-

ste fase wordt geraamd op 250 tot 500 

MW. Na deze eerste fase kan er nog opge-

schaald worden. 

DEME bundelt overigens de krachten met 

Engie, Exmar, Fluxys, de Haven van Antwer-

pen,  de Haven van Zeebrugge en Water-

stofNet de krachten voor een gezamenlijke 

studie voor het produceren, transporteren 

en opslaan van waterstof. De uitkomst van 

de analyse moet een roadmap zijn die aan-

geeft wat de beste manier is om waterstof 

te vervoeren voor de verschillende toepas-

singen in de energie- en chemiesector. 

 

“Gas vervoeren en opslaan is de kern van 

ons metier als gasinfrastructuurbedrijf. Van-

daag is dat aardgas en op termijn zullen dat 

in toenemende mate andere gassen zijn als 

waterstof en biomethaan. Door onze infra-

structuur maximaal te hergebruiken voor 

koolstofneutrale energiedragers geven we 

vorm aan het energiesysteem van de toe-

komst”, stelt CEO Pascal De Buck van 

Fluxys.

 

Het distributie- en/of tanknetwerk voor wa-

terstof staat bij ons nog steeds in de kin-

derschoenen. Het eerste Belgische tank-

station voor waterstof werd reeds in 2016 

geopend in Zaventem. Afgaand op de kaart 

van netwerk- en kennisorganisatie Water-

stofNet, zijn er vandaag in België nog maar 

twee openbare tankstations (in de omge-

ving van Brussel) en één niet-openbaar in 

de Antwerpse regio. Wel staan er nog drie 

gepland in Vlaanderen (regio’s Gent, Antwer-

pen en Leuven) en één in Wallonië (Luik). 

Voor het zuiden werd reeds een tweede initi-

atief genomen in de regio Luik en een ander 

in de buurt van Charleroi. Maar er is dus 

nog heel wat werk.

Aan de aanbodzijde gaat het schijnbaar 

sneller. Bij de vrachtwagenproducenten 

hebben o.m. VDL en Iveco het steeds vaker 

over waterstof als ideale brandstof voor lan-

ge wegtransporten. De Belgische transport-

bedrijven BE-Trans en Aertssen Logistics 

bestelden reeds verschillende exemplaren 

van de Amerikaanse waterstoftruck Nikolai 

Tre. Aertssen Logistics plande daarbij om 

zelf waterstof te produceren uit zonne- en 

windenergie die opgewekt wordt op zijn ei-

gen sites. In Nederland loopt een test met 

huisvuilwagens op waterstof, technologie 

van E-Trucks Europe uit Lommel. 

Deze Renault Kangoo ZE heeft een brandstofcel 

die als ‘range extender’ fungeert en een elektrisch 

vermogen van 10 kW levert om het rijbereik uit te 

breiden tot meer dan 350 kilometer. © Renault
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utiliteitsgebouwen calculeren?
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Een aantal producenten van bestelwagens 

heeft of test reeds een (hybride) model op 

waterstof (o.m. de Kangoo en Master van 

Renault en de Crafter van Volkswagen) en 

enkele autoproducenten testen reeds mo-

dellen op waterstof. De Toyota Mirai en de 

Hyundai Nexo staan reeds in de catalogus, 

Daimler heeft de eerste Mercedes GLC in 

Duitsland rijden en Honda, BMW en Audi 

kondigen auto’s op waterstof aan voor de 

komende jaren. De Belgische busbouwer 

Van Hool heeft al zowat 100 bussen op wa-

terstof geleverd en heeft onlangs in Frank-

rijk zijn eerste acht trambussen op water-

stof geleverd. Daarnaast zijn er wereldwijd 

plannen voor trams, treinen en hogesnel-

heidstreinen met deze brandstof. In de Ha-

ven van Antwerpen vaart passagiersschip 

Hydroville van CMB rond en vorig jaar meer-

de de Energy Observer aan.

Buiten de transportsector hebben o.m. 

Viessmann (brandstofcel) en Remeha (ke-

NIET ALTIJD GROEN
Als waterstof (H2) door middel van elektrolyse met elektriciteit wordt geproduceerd, komt 

hierbij geen CO
2
 vrij. Maar de ontstane waterstof is pas groen te noemen als de gebruik-

te elektriciteit ook groen is opgewekt. Men spreekt van groene waterstof als er groene 

stroom beschikbaar is die water via elektrolyse omzet in waterstof. Groene waterstof is 

dus waterstof die geproduceerd wordt op basis van hernieuwbare energie (zon, wind, …).

Doosan stelde eerder dit jaar een drone op waterstof 

voor het uitvoeren van metingen op bouwplaatsen. 

© Doosan

tel) toestellen op waterstof ontwikkeld voor 

het verwarmen van woningen. 

In de bouwsector is Hyundai CE één van 

de eerste die zijn plannen in die richting 

aankondigt. Doosan toonde eerder dit jaar 

wel al een drone op waterstof die kan in-

gezet worden voor een reeks taken in de 

bouwsector. 
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FM Bouwmachines levert 
eerste Hidromek HMK145LC 
SR aan Afgro
De Turkse fabrikant Hidromek toonde tijdens Intermat 2018 in Parijs de bijna 17-tons HMK145LC SR-binnendraaier als belangrijke 
primeur. Het was een machine waarvoor direct veel belangstelling was en waarvoor zeker in Europa en de Benelux een grote markt 
is. Het heeft even geduurd voordat de compacte graafmachine volledig in productie is genomen, maar sinds de tweede helft van 
vorig jaar is de HMK145LC SR echt leverbaar. Inmiddels is de eerste verkocht aan Afgro BVBA uit Merchtem. 

Afgro is een trouwe klant van de Belgische 

distributeur FM Bouwmachines, die als één 

van de eerste Hidromek-machines kocht. In-

middels is er voor Nederland een nieuwe dis-

tributeur van dit Turkse merk. Die is gevon-

den in Van ’t Hof uit Spijkenisse.

Hidromek heeft grote ambities en wil in de 

komende jaren in Europa flink groeien. De 

producten zijn technisch van zeer hoge kwa-

liteit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van be-

trouwbare componenten. Enkele jaren terug 

bezochten we de moderne fabrieken van Hi-

dromek in Ankara, waarbij de producent een 

uitstekende indruk maakte. Men gaat niet 

over één nacht ijs bij de ontwikkeling en bouw 

van machines. Vooraf wordt goed naar klan-

ten geluisterd en de machines worden getest 

onder de meest extreme omstandigheden. In 

Turkije is Hidromek dan ook al elf jaar markt-

leider inzake graaflaadcombinaties en sinds 

acht jaar ook bij de graafmachines. Wat men 

goed doet bij het ontwikkelen van machines, 

is dat de juiste keuzes worden gemaakt en 

in de goede volgorde. Toch is het niet alleen 

functie boven vorm, want de modellen zien er 

ook fraai uit, wat heeft geresulteerd in enkele 

Red Dot Awards.

Hidromek onderscheidt zich van vele andere 

constructeurs door eerst goede technische 

keuzes te maken, waarbij geen compromis-

sen worden gedaan inzake veiligheid, toegan-

De eerste Hidromek HMK145LC SR in de 

Benelux is verkocht aan Afgro.

| BINNENDRAAIER | GRAAFMACHINES |

Foto’s: © BMB
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kelijkheid, onderhoudsgemak of comfort. Na 

het maken van die keuzes kunnen de desig-

ners aan de slag. Voor de styling wordt ge-

bruik gemaakt van topontwerpers van Turk-

se universiteiten en de modernste software. 

Dat is waarom de Hidromek-machines direct 

opvallen met een moderne uitstraling en de 

zwart-witte kleurstelling. Dat geldt voor zowel 

de graafmachines en wielladers als ook voor 

de nieuwe bandenwalsen, graders of graaf-

laadcombinaties. Ook de compacte, volledig 

elektrische 7-tons bandenkraan Hicon 7W, 

die tijdens Bauma 2019 werd gelanceerd, is 

hiervan een mooi voorbeeld. 

ROBUUST EN BETROUWBAAR
Tijdens de introductie in Tessenderlo was bij 

Afgro de interesse voor de HMK145LC SR di-

rect gewekt. Het bedrijf behoort al sinds het 

moment dat FM Bouwmachines dealer werd 

van dit merk tot de eerste en trouwe Hidro-

mek-gebruikers. In België zijn er de voorbije 

jaren behoorlijke aantallen verkocht, vooral 

aan bedrijven die actief zijn in de recycling. 

De kwaliteit is hoog en de machines zijn zeer 

robuust en betrouwbaar gebleken. Ook hangt 

het succes af van een goede dealer en ser-

vice. Dat is FM Bouwmachines goed gelukt. 

Ook Van ’t Hof realiseert zich dat, en kan die 

dienstverlening garanderen. Men is al jaren 

actief in de Rotterdamse havens, waarbij ma-

chines verhuurd worden voor korte of lange 

termijn en gebruikers moeten kunnen reken 

op 24-uurs ondersteuning het hele jaar door. 

RDS & Golstein 
On board wegen 
Pesage embarqué

ORLACO 
Zichtoplossingen 
Solutions de visibilité

GKD 
Detectiesystemen 
Systèmes de détection

electronics

RDS Electronics bvba • sprl

IZ Harelbeke-Zuid B2040 - Spoorwegstraat 26 - BE-8530 Harelbeke

+32 56 29 10 10 - info@rdselectronics.be - www.rdselectronics.be

P257-BK-16

De cabine is voorzien van degelijke beschermroos-

ters, omdat de machine ook wordt ingezet voor 

sloopwerk.
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De binnendraaier weegt 17,5 ton en is uitgerust met 

een verstelgiek en een schuifblad op de onderwagen.

De betrouwbaarheid van Hidromek-machi-

nes is een belangrijk gegeven. Afgro kan dat 

bevestigen. Ze hebben immers al een 22-

tons HMK220LC-rupsgraafmachine en een 

18-tons HMK180W-bandenkraan. Daar de 

nieuwe HMK145LC SR-binnendraaier nog bij 

gekomen.

De compacte en krachtige machine, waar-

mee het aannemersbedrijf zowel grond- als 

afbraak- of funderingswerken uitvoert, is een 

welkome aanvulling. Ook plaatst men contai-

ners en verzorgt de recycling van materialen 

en het transport van grond. Het werkgebied 

van Afgro ligt vooral in de regio Merchtem 

en Brussel. Wij bezochten de nieuwe aan-

winst op een project in Lebbeke, waar een 

aantal woningen worden afgebroken. Hierbij 

wordt ook de HMK180W op banden ingezet. 

De HMK145LC SR weegt in totaal rond de 

16.800 kg. Inclusief hydraulisch schuifblad 

en tweedelige giek is dat 17,5 ton. De ma-

chine is veelzijdig inzetbaar en heeft com-

pacte afmetingen. Dit maakt de Hidromek 

een ideale en krachtige machine voor inzet 

op krappe locaties in stedelijke gebied. De 

zwenkradius over de achterzijde bedraagt 

slechts 1.500 mm. Er is gekozen voor 700 

mm brede rupsplaten vanwege een lagere 

bodemdruk. De lengte van de rupsen meet 

3.780 mm. De breedte bedraagt 2.510 mm, 

de transportlengte 7.710 mm en de trans-

porthoogte 2.960 mm.

Bij de machine van Afgro is die iets hoger, 

omdat het voorraam en dak zijn uitgerust 

met een robuuste cabinebescherming. Dit 

zorgt voor extra bescherming van de machi-

nist wanneer sloopwerk wordt verricht. Stan-

daard wordt de binnendraaier geleverd met 

een stick van 2,3 m. Als optie kan echter ook 

worden gekozen voor een 2, 2,6 of 2,9 m lan-

ge lepelsteel. Het maximale graafbereik op 

maaiveldniveau bedraagt in standaard con-

figuratie 8.380 mm. De graafhoogte ligt op 

9.780 mm en de graafdiepte is maximaal 

5.380 mm. De cabine is zeer ruim en com-

fortabel. Het zicht naar voren, naar opzij en 

naar boven is goed. Dankzij het Opera Con-

trol System zijn relevante machinegegevens 

eenvoudig en overzichtelijk af te lezen op het 

display. Ook draagt het Opera besturingssys-

teem belangrijk bij aan een zeer nauwkeurige 

en soepele bediening van de binnendraaier. 

Ook dat is iets waar Hidromek graafmachi-

nes zich in onderscheiden en wat Afgro kan 

beamen. 

VOLDOENDE OPBRENGST
De fabrikant kiest voor Isuzu-dieselmotoren 

in de H4-serie graafmachines. Zo is de HM-

K145LC SR is voorzien van een viercilinder 

Isuzu AR-4JJ1XASW-2, die voldoet aan de 

Stage IV-emissienormen en een vermogen 

levert van 78,5 kW (105 pk) bij 2.000 t/

min. Het maximum koppel ligt op 375 Nm bij 

1.800 t/min. De dubbele hydraulische plun-

jerpompen met variabel regelbare opbrengst 

leveren met tweemaal 124 l/min ruim vol-

doende olie om met hydraulische aanbouw-

delen te werken. De extra servopomp (tand-

wielpomp) is goed voor een opbrengst van 

nog eens 20 l/min. FM Bouwmachines mon-

teerde op de machine van Afgro een auto-

matisch vetsmeersysteem van Groeneveld. 

De 17-tons binnendraaier is in de zwart-witte 

fabriekskleuren een even moderne als opval-

lende verschijning. Veel gebruikers zullen er-

voor kiezen de machine in de eigen bedrijfs-

kleuren te laten spuiten, maar Afgro laat ze 

in de standaard fabriekskleuren met stickers 

van het met bedrijf. Na de aflevering van de 

eerste Hidromek-binnendraaier kan zaak-

voerder Matthias Foets trots melden dat FM 

Bouwmachines er inmiddels al meerdere van 

heeft verkocht en de belangstelling groot is. 

- GYR
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Renewi bestelt 
200 DAF-trucks 

Renewi, het internationale waste-to-
productbedrijf, heeft opnieuw een grote 
bestelling geplaatst bij DAF. Het gaat 
om 200 CF-voertuigen met verschillende 
opbouwsystemen waarvan de eerste 
exemplaren al aan de recycler zijn 
overgedragen. Het betreft een aantal 
CF FAG-achterladers voor rolcontainers 
met kraakperssysteem bestemd voor het 
inzamelen van verschillende afvalstromen.

De internationaal opererende onderneming 

heeft in 2018 de eerste grote bestelling ge-

plaatst bij DAF. Toen ging het om 250 nieuwe 

CF-trucks. Het nieuwe vraag van dit jaar is de 

volgende stap in de verduurzaming van het 

wagenpark. De afvalrecycler wil de milieu-im-

pact van zijn wagenpark aanzienlijk verlagen 

en ziet in DAF de juiste partner. Voorts waren 

de snelle opleveringstermijn van verschillende 

opbouwsystemen, de lage total cost of owner-

ship, de technologische vernieuwingen en de 

jarenlange partnership doorslaggevend voor 

Renewi.

OPBOUW
“Renewi heeft 200 DAF CF-voertuigen besteld 

met verschillende opbouwsystemen voor de 

Belgische en Nederlandse markt. DAF blijft 

hiermee preferred suplier”, aldus Koen Van 

Braeken, Fleet Sales Manager DAF Trucks 

Belux. “Het gaat om een grote variëteit aan 

chassis die de basis vormen voor verschillen-

de inzamelvoertuigen. Het merendeel van de 

voertuigen voor de Belgische markt zijn ach-

terladers voor rolcontainers met een kraak-

perssysteem en voertuigen met een contai-

nerhaakarmsysteem. Het order omvat voorts 

kraanvoertuigen voor het ondergronds inza-

melen, vacuümtrekkers met sliboplegger, trek-

kers voor opleggers met een kipperopbouw en 

met een ‘walking floor’ en voertuigen voor het 

inzamelen en vernietigen van vertrouwelijke 

documenten.

DAF en Renewi hebben een samenwerking 

van vele tientallen jaren, waarvoor de basis 

is gelegd door de bedrijven waaruit Renewi is 

ontstaan. Renewi verzorgt ook de afvaldienst-

verlening voor DAF Trucks. De onderneming 

geeft hoge prioriteit aan het verlagen van zijn 

ecologische voetafdruk en is volop bezig het 

wagenpark voor te bereiden op de invoering 

van milieuzones in stadscentra. Duurzaam-

heid is één van de kernwaarden die ten grond-

slag ligt aan alles wat Renewi doet. Ruim 90% 

van het afval dat wordt verwerkt, krijgt een 

tweede leven als grondstof of energie en al-

leen dat scheelt al een aanzienlijke hoeveel-

heid CO
2
. Renewi verwerkt jaarlijks 15 miljoen 

ton afval en beschikt daarvoor in de Benelux 

over een groot netwerk van bijna 200 vesti-

gingen en is actief in zeven landen met een 

wagenpark van meer dan 2.400 voertuigen.

| TRANSPORT | LOGISTIEK |

Foto:  © DAF Belux
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wij zoeken een

die met onze prachtige, betonnen 
keer wanden de Belgische markt wil 
veroveren. Daarbij wordt u gesteund 
door ons ervaren verkoopteam.

Wij voorzien onze klanten al 50 jaar 
van keer wanden,  sinds vorig jaar 
vanuit onze moderne “state of the 
art” fabriek in Barneveld.

Ligt uw passie bij het verkopen 
& adviseren aan zowel nieuwe 
als bestaande klanten waarbij u 
strategisch meedenkt bij het verder 
uitbouwen van onze merknaam?

Dan maken wij graag kennis met u!

Voor meer informatie gaat u naar de site
WERKENBIJBOSCHBETON.COM 
of belt/appt u met Marieke Boltje, 
Hr-adviseur, op +31-612158702.

WELKOM IN ONS TEAM

ACCOUNTMANAGER 
BELGIË

Pour plus d’informations veuillez visiter 
notre site www.werkenbijboschbeton.
com ou appeller/envoyer un text à 
Marieke Boltje, représentante R.H. sur 
+31-612158702
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Op deze pagina vind je een bondige  

bundeling van korte personeelsberichtjes.

PERSONEELSNIEUWS

Vlaamse regering wil 

120.000 jobs creëren 

PERSONEEL | VACATURES |

De Vlaamse regering en de sociale part-

ners willen deze legislatuur 120.000 

mensen extra aan de slag krijgen. Jaar-

lijks zijn dit 11.000 extra mensen bo-

venop de verwachte tewerkstellingsgroei. 

Hiertoe ondertekenden ze een gezamen-

lijke engagementsverklaring. 

Dat ambitieuze doel willen ze bereiken 

door mensen die aan de slag zijn aan de 

slag te houden, de rol van VDAB te verster-

ken en vooral mensen aan te trekken die 

nu niet aan de arbeidsmarkt participeren. 

Binnen die laatste groep wordt prioriteit 

gegeven aan jongeren die niet in opleiding 

zitten en geen werk hebben, mensen met 

een leefloon, mensen met een gezond-

heidsprobleem en mensen die tijdelijk de 

arbeidsmarkt hebben verlaten om zorgta-

ken op te nemen.

Onze arbeidsmarkt kenmerkt zich door 

een grote arbeidskrapte. Vele bedrijven 

smeken om extra geschikt personeel en 

er is een heel lage werkloosheidsgraad. 

In de periode 2023-2028 zal ook het aan-

tal mensen die met pensioen gaan pie-

ken. De vervangingsgraad zal daardoor 

heel groot zijn. 

Er zijn vandaag in Vlaanderen 2.875.000 

werkenden en er is een werkzaamheids-

graad van 75,2%. Toch is dat in Europees 

perspectief de middelmaat. Daarom wil-

len de Vlaamse regering en de sociale 

partners deze legislatuur 120.000 extra 

mensen aan de slag te krijgen. 

Zij zullen de komende jaren samenwer-

ken op vlak van doelgroepenbeleid, het 

wegwerken van financiële drempels voor 

mensen die aan de slag gaan en zijn, het 

verruimen van de interregionale mobiliteit 

en economische migratie, kinderopvang, 

sociale economie, levenslang leren met 

onder andere kwalitatief werkplekleren en 

digitalisering als rode draad.  Er zal ook 

bijzondere aandacht zijn voor mensen met 

een migratie-achtergrond.

Stuur het naar  
redactie@bouwkroniek.be  

en we bekijken het.

HEB JIJ OOK 

INTERESSANT 

PERSONEELSNIEUWS 

TE MELDEN? 
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 AGENDA
 bouwbeurzen / seminaries / ...

2020
9 JUNI/EVENT

SUSTAINABLE DAY
BRUSSEL

WWW.EBPEVENTS.BE

26 T/M 29 JUNI/BEURS

BOIS + HABITAT
NAMEN

WWW.BOIS-HABITAT.BE

24 T/M 27 JULI/VAKBEURS

FOIRE DE LIBRAMONT
LIBRAMONT

WWW.FOIREDELIBRAMONT.BE

5 T/M 6 SEPTEMBER/VAKBEURS

DEMO DAYS
BELOEIL/PERUWELZ

WWW.DEMODAYS2020.BE

10 SEPTEMBER/VAKBEURS

TEDEWEST
ROESELERE

WWW.TEDEWEST.BE

16 T/M 17 SEPTEMBER/VAKBEURS

ARCHITECT@WORK
ROTTERDAM (NL)

WWW.ARCHITECTATWORK.NL

17 SEPTEMBER/EVENT

PUBLICA AWARDS
BRUSSEL

WWW.EBPEVENTS.BE

24 T/M 30 SEPTEMBER /VAKBEURS

IAA
FRANKFURT (D)

WWW.IAA.DE 

27 SEPTEMBER T/M 2 OKTOBER/VAKBEURS

LIGHT+BUILDING
FRANKFURT (D)

WWW.LIGHT-BUILDING.COM

29 SEPTEMBER/EVENT

VLARIODAG
ANTWERPEN

WWW.VLARIO.BE

8 OKTOBER/EVENT

NATIONAL TENDER DAY
BRUSSEL

WWW.EBPEVENTS.BE

7 T/M 8 OKTOBER/VAKBEURS

TECHNI-MAT
KORTRIJK

WWW.TECHNI-MAT.EU

10 T/M 18 OKTOBER/PUBLIEKSBEURS

BIS
GENT

WWW.BISBEURS.BE

20 T/M 23 OKTOBER/VAKBEURS

GLASSTEC
DÜSSELDORF (D)

WWW.GLASSTEC.DE

TECHNI-MAT
/ VAKBEURS

7 t/m

8
oktober

VLARIODAG
/ EVENT

29
september

DEMODAYS
/ VAKBEURS

5 t/m

6
september

PUBLICA AWARDS
/ EVENT

17 
september

AWARDS

20
20

Inspire the Public Sector

www.ebp.be/trainings/nl

Haal meer
overheidsopdrachten 
binnen dankzij onze 
opleidingen

Organized by

De data van de evenementen en 

beurzen in deze agenda zijn allen 

onder voorbehoud van wijzigingen. 

De redactie van Bouwkroniek doet 

er alles aan om deze lijst up to 

date te houden, maar controleer 

altijd eerst de website van de 

organisator vooraleer je beslist om 

deel te nemen.

!



 
INDEX VAN NIEUWE OVERHEIDSOPDRACHTEN

24 april 2020 BOUWKRONIEK 24

20 mei — GENK. Bret-Kruiseikstraat 3 - totaalrenovatie 
van 4 appartementen, cat. D, kl. 4  p.62 • yXAj

25 mei — BLANKENBERGE. RECHTZETTING  Nieuw-
bouw en renovatiewerken 1999 VBS: erratum  p.58 
• EdEZ

25 mei — HOOGSTRATEN. RECHTZETTING  FOD Jus-
titie – aanbrengen van een dakgootondersteuning: erra-
tum (cat. D, o/cat. D1 of D5, kl. 1)  p.44 • Mhyt

25 mei — HOOGSTRATEN. RECHTZETTING  Restaura-
tie begijnhofkerk: erratum  p.44 • LZxi

25 mei — BEVEREN-WAAS. Renovatie C-gebouw Sint-
Maarten Bovenschool  p.51 • h27C

26 mei — STERREBEEK. Verbouwen en uitbreiden voor-
malige pastorijwoning (elek, fluïda, voltooing)  p.30 
• RzhR

26 mei — KOKSIJDE. Politiehuis - Uitvoeren akoestische 
werken   p.58 • wciz

26 mei — ANTWERPEN. RECHTZETTING  Herinrichten 
van de auditoria te campus Meistraat: erratum  p.44 
• mkg3

27 mei — DENDERMONDE. Vervangingsbouw Hof ten 
Rode: sloop van 4 woningen en bouw van appartement 
met 10 wooneenheden (cat. D-kl.5)  p.51 • m5Bz

28 mei — BRUGGE. REGIE DER GEBOUWEN - Afwer-
king binnen gebouwen (met licht sloopwerk)  p.58 • 
r8rh

29 mei — NINOVE. Doorsteek Beverstraat - Slopen van 
handelspand  p.51 • B3Z7

29 mei — MERKSPLAS. Verbouwen en uitbreiden wo-
ning De Hees (cat. D-kl.5)  p.44 • 2eT2

29 mei — HEVERLEE. RECHTZETTING  Afbraak en he-
raanleg van de keermuren en terras in betondallen ach-
teraan de kerk: erratum  p.30 • wKH3

29 mei — BLANKENBERGE. AZ ZENO campus Blanken-
berge, verbouwing vleugel E -  sloopwerken, betonwer-
ken, rioleringswerken, dakwerken, metselwerken en bui-
tenschrijnwerken (cat. D-kl.8)  p.58 • 6mkd

29 mei — EDEGEM. Nieuwbouw school met 4 klassen 
en buitenaanleg Lager Onderwijs  p.44 • Acvu

29 mei — HASSELT. Nieuwbouw en verbouwing van 3 
scholen (cat. D-kl.8)  p.62 • cjdH

2 juni — KNOKKE-HEIST. 30 woningen dorpskern te Hei-
st: Woningkenmerken upgrade - renovatie dubbel glas/
schrijnwerk + dakisolatie (cat. D-kl.3)  p.58 • 6iqT

5 juni — AARSCHOT. Renoveren van woningen d.m.v. 
doelgerichte energie-efficiëntiemaatregelen voor sociale 
woningen (cat. D-kl.8)  p.30 • yebR

8 juni — BAASRODE. School voor lager onderwijs. Re-
novatie van de gevels - Stopzetting van de procecure  
(cat. D-kl.4)  p.51 • ai6t

8 juni — ROESELARE. WZC De Waterdam – Upkitchen 
– P1.1 regen en winddicht (o/cat. D1-kl.5)  p.58 • 
T25W

8 juni — BAASRODE. School voor lager onderwijs - Re-
novatie van de gevels (cat. D-kl.4)  p.51 • sG6S

12 juni — SINT-NIKLAAS. Restauratie Huis Janssens: 
fase 2: interieur, o/cat. D24, kl. 4  p.51 • RGgx

Beplantingswerken
5 mei — SINT-GILLIS. RECHTZETTING  Realisatie van 
een kinderdagverblijf en 9 wooneenheden op de site 
Munthofstraat: erratum  p.36 • jWUC

7 mei — ANTWERPEN. Uitvoeren van takenpakketten 
binnen de regeling ‘Groenjobs’, enz.  p.44 • Djvz

11 mei — OLMEN. Inrichting van 4 kweekvijvers in ka-
der van het life project 3n-Bullfrog  p.49 • b2aF

5 mei — SINT-GILLIS. RECHTZETTING  Realisatie van 
een kinderdagverblijf en 9 wooneenheden op de site 
Munthofstraat: erratum  p.36 • jWUC

6 mei — BEVERLO. RECHTZETTING  Renovatie van 
een schoolgebouw: erratum (cat. D-kl.4)  p.62 • X2pz

6 mei — DIEST. AC, herstellen muur toegangspoort  
p.29 • b4Eu

6 mei — LEUVEN. hulp, brandluiken op brandschacht  
p.29 • LVkS

7 mei — LENNIK. RECHTZETTING  Kasteel van Gaas-
beek - Restauratie van de historische interieurs en bouw-
kundige elementen: erratum (o/cat. D24-kl.7; onder-
aann.: o/cat. D23)  p.29 • n3eC

8 mei — ZOERSEL. RECHTZETTING  Selectie van een 
aannemer voor bouwwerken incl. technieken en omge-
vingswerken tbv 30 woningen voor Beschut Wonen De 
Sprong, enz.: erratum (cat. D-kl.7)  p.42 • LeXW

11 mei — DIEPENBEEK. RECHTZETTING  Renovatie 
van de gevel van EDM: erratum (o/cat. D21-kl.3)  p.62 
• Zhed

11 mei — RANST. Fedasil – herstellen van regenwater-
systeem, expansiesysteem en kranen  p.43 • DMhZ

11 mei — LIEDEKERKE. Regie der Gebouwen - Nazien 
en herstellen van brandwerende sectionale poorten fa-
brieksgebouw  p.29 • ytyU

12 mei — OUD-HEVERLEE. Kwartier Meerdaalbos - 
Bouw van een nieuw gebouw voor vestiaires en cafetaria  
p.29 • Rjbi

15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 MECHELEN - Stopzetting van de proce-
dure (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17 
of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)  p.43 • eans

15 mei — HASSELT. FOD Justitie – Controle en be-
vestigen loszittende sierplaten gevelbekleding zone 10  
p.62 • nUG5

15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; 
o/cat. D17 of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)  p.43 • 4ax4

15 mei — TIENEN. RAAMOVEREENKOMST ELEKTRICI-
TEITS- EN GAS WERKEN 2020-2024 (o/cat. P1, D16, D17 
of cat. D-kl.1)  p.31 • TFr8

15 mei — ANTWERPEN. Nachtegalenpark, restauratie 
bruggen  p.43 • imLy

15 mei — DEURNE. RECHTZETTING  RWZI, optima-
lisatie slibverwerking RWZI Deurne-Schijnpoort - Slibge-
bouw: datumwijziging (o/cat. D1-kl.7)  p.43 • sPJ4

19 mei — EVERGEM. BS Het Molenschip - nieuwbouw 
basisschool en internaat - Design & Build (cat. D-kl.8)  
p.51 • VFi2

19 mei — HASSELT. Afsluiten contract mbt technisch 
beheer en onderhoud beveiligingsinstallaties gevangenis  
p.62 • KHMA

19 mei — HOUTHALEN-HELCHTEREN. Plaatsen vloei-
stofdichte verharding RWZI Houthalen-Oost  p.62 • 
NCEL

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

20 mei — MERKSEM. RECHTZETTING  Renovatie zol-
derklassen: erratum/datumwijziging  p.43 • uXdU

20 mei — ANTWERPEN. RECHTZETTING  Gevelreno-
vatie fase 1 & 2: betonherstellingen en schilderwerk deS-
ingel: erratum/datumwijziging  p.43 • Uiv3

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concierge-
woning (bouwen van kleuterklassen).  p.30 • YDAD

Afbraakwerken
4 mei — BOUTERSEM. RECHTZETTING  Renovatie 
schoolsportzaal. Deel 1- renovatie sporthal (en afbraak 
bestaande kleuterschool): erratum (cat. D-kl.5)  p.29 
• iS55

15 mei — BOOM. Grond- en sloopwerken.  p.46 • 
h3gX

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concierge-
woning (bouwen van kleuterklassen).  p.30 • YDAD

27 mei — DENDERMONDE. Vervangingsbouw Hof ten 
Rode: sloop van 4 woningen en bouw van appartement 
met 10 wooneenheden (cat. D-kl.5)  p.51 • m5Bz

28 mei — BRUGGE. REGIE DER GEBOUWEN - Afwer-
king binnen gebouwen (met licht sloopwerk)  p.58 • 
r8rh

29 mei — NINOVE. Doorsteek Beverstraat - Slopen van 
handelspand  p.51 • B3Z7

29 mei — HEVERLEE. RECHTZETTING  Afbraak en he-
raanleg van de keermuren en terras in betondallen ach-
teraan de kerk: erratum  p.30 • wKH3

29 mei — BLANKENBERGE. AZ ZENO campus Blanken-
berge, verbouwing vleugel E -  sloopwerken, betonwer-
ken, rioleringswerken, dakwerken, metselwerken en bui-
tenschrijnwerken (cat. D-kl.8)  p.58 • 6mkd

Afval
30 april — BRUSSEL. RECHTZETTING  Raamovereen-
komst voor het ophalen en verwerken van allerhande af-
val: erratum  p.34 • GFd8

20 mei — ANTWERPEN. Raamovereenkomst voor het 
onderhoud en herstelling van bestaande ondergrondse 
glascontainers  p.47 • BqzF

21 mei — BRUSSEL. externe verwijdering en de ver-
werking van het afval van de gebouwen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest  p.35 • 3FCg

Algemene bouwwerken
27 april — BRUGGE. RECHTZETTING  “VERNIEUWEN 
HELLEND DAK EINSTEIN”: erratum  p.58 • Aex8

28 april — BRUSSEL. Aansluiten van handwasbakken 
en plaatsen van een scheidingswand  p.35 • TFCe

30 april — HOBOKEN. RECHTZETTING  Renovatie van 
een woontoren van 64 appartementen: erratum/datum-
wijziging (cat. D-kl.8)  p.42 • EJpJ

1 mei — BRUSSEL. Internationale Instellingen - Werken 
voor keermuur  p.38 • Axfz

4 mei — BOUTERSEM. RECHTZETTING  Renovatie 
schoolsportzaal. Deel 1- renovatie sporthal (en afbraak 
bestaande kleuterschool): erratum (cat. D-kl.5)  p.29 
• iS55

4 mei — BRUSSEL. RECHTZETTING  Aménagement de 
l'agence d'Anspach: erratum/datumwijziging  p.35 • 
LRpu

4 mei — ANDERLECHT. RECHTZETTING  Désassem-
blage, préparation du support, transport et réassembla-
ge d'un bâtiment modulaire préfabriqué: datumwijziging  
p.36 • L7tP

5 mei — ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER. RECHTZET-
TING  Dossier Capaciteitsuitbreiding. Uitvoering van een 
renovatie school: datumwijziging/erratum (o/cat. D24-
kl.5)  p.42 • Ei4p
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30 april — ELSENE. Sciensano – Hoofdzetel – Vervan-
gen verlichting burelen Kroon  p.38 • xZ6X

5 mei — OOSTENDE. Installatie en onderhoud van 
de straalverbindingen en camerasystemen van de dab 
VLOOT (o/cat. P1-kl.2;S-kl.2)  p.59 • ZVp3

6 mei — TURNHOUT. FOD Justitie – vervangen defecte 
lichtschakelaars  p.45 • Mg7K

6 mei — OOSTENDE. Ontwerp van een concept en de 
uitvoering van kerstdecoratie.  p.60 • S58r

8 mei — MELLE. RECHTZETTING  Versnelde uitrol 
van de Digitale Meters in Vlaanderen: erratum  p.52 
• ZwMV

8 mei — ZOERSEL. RECHTZETTING  Selectie van een 
aannemer voor bouwwerken incl. technieken en omge-
vingswerken tbv 30 woningen voor Beschut Wonen De 
Sprong, enz.: erratum (cat. D-kl.7)  p.42 • LeXW

11 mei — MALDEGEM. Elektrische installatie AZ Zeno 
campus Maldegem  p.53 • 7Hqc

12 mei — TURNHOUT. Raamcontract voor het aanko-
pen van elektrische materiaal en toebehoren  p.46 • 
wQPd

15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; 
o/cat. D17 of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)  p.43 • 4ax4

15 mei — TIENEN. RAAMOVEREENKOMST ELEKTRICI-
TEITS- EN GAS WERKEN 2020-2024 (o/cat. P1, D16, D17 
of cat. D-kl.1)  p.31 • TFr8

15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 MECHELEN - Stopzetting van de proce-
dure (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17 
of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)  p.43 • eans

19 mei — OUDSBERGEN. Nieuwbouw technische 
dienst: elektriciteit (o/cat. P1-kl.3)  p.63 • KYNF

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

19 mei — HASSELT. Afsluiten contract mbt technisch 
beheer en onderhoud beveiligingsinstallaties gevangenis  
p.62 • KHMA

19 mei — OUDENAARDE. Leveren en plaatsen PV-in-
stallaties (zonnepanelen), o/cat. P1, P2, P3, kl. 3  p.54 
• q3qK

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concierge-
woning (bouwen van kleuterklassen).  p.30 • YDAD

20 mei — BRUSSEL. RECHTZETTING  Realisatie van 
een Belgian Beer World-parcours als multimedia-ervaring 
en scenografische inrichting van de archeologische site 
Bruxella 1238: datumwijziging  p.39 • ATgd

26 mei — STERREBEEK. Verbouwen en uitbreiden voor-
malige pastorijwoning (elek, fluïda, voltooing)  p.30 
• RzhR

27 mei — BRUGGE. VERNIEUWEN ELEKTRISCHE IN-
STALLATIE SBSO DE VARENS FASE 1 (o/cat. P1-kl.2)  
p.59 • ZGqM

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concierge-
woning (bouwen van kleuterklassen).  p.30 • YDAD

26 mei — ZWIJNDRECHT. Bouw van een nieuw kan-
toorgebouw: deel HVAC/SANITAIR (o/cat. D17-cl.3;D18-
cl.3)  p.45 • A5uA

2 juni — ANTWERPEN. RECHTZETTING  Onderhoud 
en herstelling van de HVAC-installaties van het Rubens-
huis: erratum/datumwijziging  p.45 • DujQ

5 juni — AARSCHOT. Renoveren van woningen d.m.v. 
doelgerichte energie-efficiëntiemaatregelen voor sociale 
woningen (cat. D-kl.8)  p.30 • yebR

Dak- en torenwerken
27 april — BRUGGE. RECHTZETTING  “VERNIEUWEN 
HELLEND DAK EINSTEIN”: erratum  p.58 • Aex8

13 mei — UKKEL. Rénovation et Transformation de la 
toiture de l'ancien bâtiment de l'Ecole Sint-Jozef (s/cat. 
D8, D12-cl.2)  p.37 • rzWG

15 mei — SINT-NIKLAAS. STEM/BRANDWEER - dakre-
novatie, o/cat. D8, kl. 2  p.52 • B4mQ

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concierge-
woning (bouwen van kleuterklassen).  p.30 • YDAD

25 mei — HOOGSTRATEN. RECHTZETTING  FOD Jus-
titie – aanbrengen van een dakgootondersteuning: erra-
tum (cat. D, o/cat. D1 of D5, kl. 1)  p.44 • Mhyt

26 mei — EEKLO. Vernieuwen van de dakbedekking 
(hellende daken: dakpannen) van 53 woningen (o/cat. 
D12-kl.3)  p.52 • PAd7

29 mei — BLANKENBERGE. AZ ZENO campus Blanken-
berge, verbouwing vleugel E -  sloopwerken, betonwer-
ken, rioleringswerken, dakwerken, metselwerken en bui-
tenschrijnwerken (cat. D-kl.8)  p.58 • 6mkd

2 juni — KNOKKE-HEIST. 30 woningen dorpskern te Hei-
st: Woningkenmerken upgrade - renovatie dubbel glas/
schrijnwerk + dakisolatie (cat. D-kl.3)  p.58 • 6iqT

5 juni — AARSCHOT. Renoveren van woningen d.m.v. 
doelgerichte energie-efficiëntiemaatregelen voor sociale 
woningen (cat. D-kl.8)  p.30 • yebR

8 juni — ROESELARE. WZC De Waterdam – Upkitchen 
– P1.1 regen en winddicht (o/cat. D1-kl.5)  p.58 • 
T25W

Elektriciteitswerken
27 april — BRUSSEL. RECHTZETTING  Onderhoud, 
herstelling en installatie van nieuwe alarmsystemen voor 
alle gebouwen die gebruikt of beheerd worden door 
Leefmilieu Brussel: erratum  p.38 • m6mh

28 april — ANTWERPEN. RECHTZETTING  Aanstel-
len lichtontwerper Centraal Station: erratum  p.48 • 
UcNX

18 mei — OUD-TURNHOUT. Uitvoeren van milieu- en 
natuurtaken 2020-2025  p.44 • vsaG

19 mei — MARKE. Omgevingswerken bedrijventerrein 
Marke Torkonjestraat en OC-park  p.61 • rCQ6

26 mei — DIKSMUIDE. Aanleg publieke ruimte op de 
wijk Kaaskerkestraat (cat. C, o/cat. C1, G3, kl. 3)  p.61 
• AgWv

26 mei — WETTEREN. Herinrichting van de kerkomge-
ving naast de Sint-Gertrudiskerk  p.57 • 2j3M

Bouwmaterialen
4 mei — BRUSSEL. Levering van hout (bouw)  p.38 
• isrt

4 mei — BRUSSEL. Levering van"gipsplaten" (gyproc) 
en toebehoren  p.37 • JNHe

4 mei — BRUSSEL. Levering van diverse produkten voor 
de bouw  p.37 • Ka4i

20 mei — BRUSSEL. Levering van Chemische Producten  
p.41 • t2im

Brug- en tunnelwerken
15 mei — ANTWERPEN. Nachtegalenpark, restauratie 
bruggen  p.43 • imLy

15 mei — KORTRIJK. RECHTZETTING  Deelproject 
KOS.019: Bouw van een fiets- en bustunnel: erratum  
p.59 • vdhY

15 mei — ZAVENTEM. Vervangen oplegtoestellen L36N 
km 8.765 R0  p.31 • xFVm

26 mei — GENT. Vernieuwen uitzettoestellen en spoor 
te Maaltebrug - Nieuwe publicatie  p.57 • 7QpA

26 mei — GENT. Vernieuwen uitzettoestellen en spoor 
Maaltebrug  p.57 • SCJb

Centrale verwarming
8 mei — ZOERSEL. RECHTZETTING  Selectie van een 
aannemer voor bouwwerken incl. technieken en omge-
vingswerken tbv 30 woningen voor Beschut Wonen De 
Sprong, enz.: erratum (cat. D-kl.7)  p.42 • LeXW

11 mei — MALDEGEM. Installatie hvac en sanitair AZ 
Zeno campus Maldegem  p.52 • RMzz

15 mei — BORSBEEK. Renovatie warmteproductie WZC 
COMPOSTELA  p.45 • ji5R

15 mei — TIENEN. RAAMOVEREENKOMST ELEKTRICI-
TEITS- EN GAS WERKEN 2020-2024 (o/cat. P1, D16, D17 
of cat. D-kl.1)  p.31 • TFr8

15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; 
o/cat. D17 of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)  p.43 • 4ax4

15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 MECHELEN - Stopzetting van de proce-
dure (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17 
of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)  p.43 • eans

15 mei — TONGEREN. Federale Politie, Plaatsen airco 
UPS-lokaal  p.63 • tzax

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

19 mei — BRUSSEL. REGIE DER GEBBOUWEN - Herstel-
len, het aanpassen, het uitbreiden of het vervangen van 
installaties voor centrale verwarming en/of luchtbehan-
deling  (o/cat. D17 of D18 -kl.2)  p.37 • AEAJ
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20 mei — ANTWERPEN. Raamovereenkomst voor het 
onderhoud en herstelling van bestaande ondergrondse 
glascontainers  p.47 • BqzF

21 mei — ANTWERPEN. Meerjarenovereenkomst voor 
onderhoud, herstellingen en depannages van zoutstrooi-
ers  p.47 • MtSW

25 mei — SINT-GILLIS. Marché public de fournitures 
ayant pour objet « Leasing opérationnel de véhicules »  
p.39 • 7Et9

25 mei — EVERE. Levering en installatie van een Mid 
Runway Energy Absorber (MREA) systeem - FLORENNES 
et KLEINE BROGEL  p.39 • EjQQ

26 mei — ANTWERPEN. Raamovereenkomst voor dien-
sten van het onderhouden, inspecteren en herstellen 
van de opbouw van de brandweervoertuigen  p.47 • 
MsGk

28 mei — BRUSSEL. Levering en plaatsing van steamer  
p.39 • LYYb

2 juni — ANTWERPEN. Project F.A.S.T. Incidentafhande-
ling op de autosnelwegen in Provincie Antwerpen - Take-
len en afvoeren van voertuigen  p.50 • UR5H

2 juni — GENT. Project F.A.S.T.: Incidentafhandeling op 
de autosnelwegen in Provincie Oost-Vlaanderen  p.57 
• 8kda

2 juni — LEUVEN. Project F.A.S.T. Incidentafhandeling 
op de autosnelwegen  p.34 • Xvq2

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting
27 april — BRUSSEL. RECHTZETTING  Onderhoud, 
herstelling en installatie van nieuwe alarmsystemen voor 
alle gebouwen die gebruikt of beheerd worden door 
Leefmilieu Brussel: erratum  p.38 • m6mh

27 april — BRUSSEL. Levering van mechanische hand-
teller voor AMC Klein kasteeltje

  p.38 • SEx4

5 mei — OOSTENDE. Installatie en onderhoud van 
de straalverbindingen en camerasystemen van de dab 
VLOOT (o/cat. P1-kl.2;S-kl.2)  p.59 • ZVp3

11 mei — LIEDEKERKE. Regie der Gebouwen - Nazien 
en herstellen van brandwerende sectionale poorten fa-
brieksgebouw  p.29 • ytyU

11 mei — HASSELT. FOD Justitie – Leveren van vijver-
pomp  p.63 • 3fCQ

19 mei — SINT-MARTENS-LENNIK. Collector Neerpede-
beek fase 3 - Pompstation Bossuitstraat - elektromecha-
nische uitrusting   p.32 • TfL7

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

19 mei — LEUVEN. Normconform maken van liften.  
p.32 • wP8r

19 mei — ANTWERPEN. Hijsvoorzieningen slibhal - 
RWZI Antwerpen-Zuid  p.47 • isgQ

20 mei — BRUSSEL. RECHTZETTING  Realisatie van 
een Belgian Beer World-parcours als multimedia-ervaring 
en scenografische inrichting van de archeologische site 
Bruxella 1238: datumwijziging  p.39 • ATgd

21 mei — GENT. Raamovereenkomst voor een beperkt 
omnium onderhoudscontract voor liften  p.55 • AqWf

18 mei — HASSELT. Herstellen van bestaande ecorasters 
langsheen autosnel- en gewestwegen  p.65 • ZUhZ

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concierge-
woning (bouwen van kleuterklassen).  p.30 • YDAD

26 mei — ANTWERPEN. Herschilderen en onderhouds-
werken, L11 Vervangen spoorbevestiging  p.46 • 
Ju7P

26 mei — KORTRIJK. FOD Justitie - Levering en plaat-
sing van een volledige geautomatiseerde buitenzonwe-
ring met weerstation (o/cat. D20-kl.2)  p.60 • Tj7u

Marmerwerken
19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

Materieel - machines
27 april — BRUSSEL. Levering van mechanische hand-
teller voor AMC Klein kasteeltje

  p.38 • SEx4

27 april — BRUSSEL. Levering thermometers  p.38 
• eW3x

28 april — LEUVEN. RECHTZETTING  Raamovereen-
komst voor het leveren op afroep van banden voor voer-
tuigen en machines, enz.: erratum  p.32 • PG2u

28 april — BRUSSEL. Personentransport (huur van auto-
bus/autocar met chauffeur)  p.38 • DCm7

30 april — KAPELLEN. Aankoop en levering van gla-
zen schalen voor microgolfoven Fedasil   p.46 • 5hL8

30 april — KAPELLEN. Huur toestellen voor sanitair ge-
bruik en aankoop van verbruiksproducten 1 jaar Fedasil  
p.46 • 4bUL

5 mei — MOL. Aankoop van thermische geleidbaarheid 
waterstof sensor met bijhorende uitlezing, doorstroomcel 
en onderhoudskit  p.46 • DQrc

5 mei — MOL. Aankoop, levering en installatie van een 
computergestuurd ICP-MS instrument   p.46 • vJim

6 mei — OOSTENDE. Ontwerp van een concept en de 
uitvoering van kerstdecoratie.  p.60 • S58r

11 mei — HASSELT. FOD Justitie – Leveren van vijver-
pomp  p.63 • 3fCQ

12 mei — TURNHOUT. Raamcontract voor het aanko-
pen van elektrische materiaal en toebehoren  p.46 • 
wQPd

19 mei — AARTSELAAR. Levering van overstortmeet-
toestellen  p.46 • cdc6

19 mei — EVERE. Aankoop van veertien 3D tractie-ap-
paraten  p.38 • zGpu

20 mei — BRUSSEL. RECHTZETTING  Realisatie van 
een Belgian Beer World-parcours als multimedia-ervaring 
en scenografische inrichting van de archeologische site 
Bruxella 1238: datumwijziging  p.39 • ATgd

20 mei — SINT-GILLIS. AANKOOP VAN EEN RIJSIMU-
LATOR ETCS VOOR DE OPLEIDING VAN INGENIEURS  
p.39 • mYVN

20 mei — LEDE. RECHTZETTING  RAAMOVEREEN-
KOMST VOOR DE AANKOOP EN ONDERHOUD VAN FIET-
SEN MET EEN DEELNEMER: erratum  p.54 • YXJd

28 mei — GENT. Aanpassen en uitrusten van oversteek-
plaatsen voor zwakke weggebruikers (o/cat. P2-kl.4)  
p.54 • Gz3a

12 juni — LIER. Renovatie middenspanning Lier, Zout-
leeuw en Aarschot (o/cat. P1-kl.2;P2-kl.2)  p.45 • 
zQLc

Gas- en waterleidingen
5 mei — ASSE. FOD Justitie - Plaatsen van filter op 
stadswaterleiding  p.31 • z2CU

5 mei — ASSE. FOD Binnenlandse Zaken - Plaatsen van 
filter op stadswaterleiding  p.31 • Dv27

13 mei — BRUSSEL. “Rehabilitation of Mkongoro 1 
Gravity-fed water supply scheme”  p.38 • 7qap

Grondwerken
1 mei — BRUSSEL. Internationale Instellingen - Werken 
voor keermuur  p.38 • Axfz

5 mei — SINT-GILLIS. RECHTZETTING  Realisatie van 
een kinderdagverblijf en 9 wooneenheden op de site 
Munthofstraat: erratum  p.36 • jWUC

11 mei — OLMEN. Inrichting van 4 kweekvijvers in ka-
der van het life project 3n-Bullfrog  p.49 • b2aF

13 mei — BRUSSEL. “Rehabilitation of Mkongoro 1 
Gravity-fed water supply scheme”  p.38 • 7qap

15 mei — KORTRIJK. RECHTZETTING  Deelproject 
KOS.019: Bouw van een fiets- en bustunnel: erratum  
p.59 • vdhY

15 mei — ZAVENTEM. Vervangen oplegtoestellen L36N 
km 8.765 R0  p.31 • xFVm

15 mei — BOOM. Grond- en sloopwerken.  p.46 • 
h3gX

19 mei — MARKE. Omgevingswerken bedrijventerrein 
Marke Torkonjestraat en OC-park  p.61 • rCQ6

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concierge-
woning (bouwen van kleuterklassen).  p.30 • YDAD

26 mei — DESSEL. Sanering van een VOCl verontreini-
ging door ontgraving  p.46 • Vucn

27 mei — ANTWERPEN. Uitvoering van siteonderzoeken 
op particuliere gronden – Vlaanderen  p.46 • ccmZ

3 juni — OUDENAARDE. Weg- en rioleringswerken Mul-
lem, cat. C, E, kl. 6  p.57 • AnbU

Houtleveringen
4 mei — BRUSSEL. Levering van hout (bouw)  p.38 
• isrt

IJzer- en metaalwerken
4 mei — STEENOKKERZEEL. FOD Binnenlandse Zaken 
- Herstellen van dubbele brandwerende deur sas bewo-
nersvleugels  p.32 • dUfr

7 mei — MALDEGEM. RECHTZETTING  AZ ZENO - 
VERBOUWEN VOORMALIGE RIJKSWACHTKAZERNE TOT 
POLIKLINIEK - Stopzetting van de procedure (o/cat. D20-
kl.2)  p.54 • yhwS

7 mei — MALDEGEM. AZ ZENO - VERBOUWEN VOOR-
MALIGE RIJKSWACHTKAZERNE TOT POLIKLINIEK (o/cat. 
D20-kl.2)  p.54 • P9Ky



 
INDEX VAN NIEUWE OVERHEIDSOPDRACHTEN

2724 april 2020 BOUWKRONIEK

Spoorwegwerken
26 mei — ANTWERPEN. Herschilderen en onderhouds-
werken, L11 Vervangen spoorbevestiging  p.46 • 
Ju7P

26 mei — GENT. Vernieuwen uitzettoestellen en spoor 
te Maaltebrug - Nieuwe publicatie  p.57 • 7QpA

26 mei — GENT. Vernieuwen uitzettoestellen en spoor 
Maaltebrug  p.57 • SCJb

Studieopdrachten
28 april — ANTWERPEN. RECHTZETTING  Aanstel-
len lichtontwerper Centraal Station: erratum  p.48 • 
UcNX

29 april — SINT-JOOST-TEN-NODE. RECHTZETTING  
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van verkeersme-
tingen: erratum  p.40 • AbKW

29 april — DEINZE. RECHTZETTING  Ontwerpen 
en bouwen van een nieuwbouwproject voor residenti-
eel wonen voor personen met een beperking: erratum  
p.55 • aW6V

30 april — BRUSSEL. RECHTZETTING  Selectieleidraad 
voor het inrichten en uitbaten van de in het decreet ba-
sisbereikbaarheid kaderende Mobiliteitscentrale: erratum  
p.40 • 5jWA

4 mei — BRUSSEL. RECHTZETTING  Ondersteuning bij 
het ontwerp en de technische opvolging van ziekenhuis-
constructies in het kader van de interventies van Enabel: 
erratum  p.40 • VMJi

4 mei — BRUSSEL. Ondersteuning inzake circulaire eco-
nomie voor publieke bouwheren: erratum  p.40 • 
whGx

8 mei — MOL. RECHTZETTING  Uitvoeren van een 
seismische meetcampagne in de grensregio Vlaanderen-
Nederland: erratum  p.48 • HtNJ

11 mei — HEUSDEN-ZOLDER. RECHTZETTING  Op-
maak dossiers bovenlokale fietspaden 2020-2025: erra-
tum  p.64 • ptvu

11 mei — HEUSDEN-ZOLDER. RECHTZETTING  Berin-
gerheide, Hemelrijk, Iris- en Anjelierenlaan - aanleg riole-
ring en wegenis - opmaak rooilijnplan en ontwerp: erra-
tum  p.63 • Ag6d

11 mei — HEUSDEN-ZOLDER. RECHTZETTING  Ker-
kenblookstraat, Verlorenkost en Heidestraat - opmaak 
rooilijnplan en ontwerp: erratum  p.64 • NTp3

12 mei — LAEKEN. RECHTZETTING  Volledige en glo-
bale opdracht van projectontwerper voor de bouw van 
nieuwe gebouwen van de school Droomboom: erratum  
p.40 • si86

12 mei — KORTRIJK. Studieopdracht ontharden parking 
Groeningelaan  p.60 • dQwZ

14 mei — SINT-JANS-MOLENBEEK. Aanstellen van een 
studiebureau voor het leveren van bijstand bij de voor-
lopige oplevering van de onderwijsinfrastructuur ‘St-Mi-
chel’  p.40 • A7nA

4 mei — STEENOKKERZEEL. FOD Binnenlandse Zaken 
- Herstellen van dubbele brandwerende deur sas bewo-
nersvleugels  p.32 • dUfr

6 mei — LEUVEN. hulp, brandluiken op brandschacht  
p.29 • LVkS

11 mei — LIEDEKERKE. Regie der Gebouwen - Nazien 
en herstellen van brandwerende sectionale poorten fa-
brieksgebouw  p.29 • ytyU

13 mei — HASSELT. FAC Verwilghen – Herstellen 3 bui-
tenzonneweringen blok E  p.63 • v46L

18 mei — ANTWERPEN. Raamovereenkomst high-care 
bedden + onderhoud  p.47 • wfvB

18 mei — ASSE. FOD Justitie - Vervangen van doek bui-
tenzonnewering  p.32 • vfte

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

20 mei — BRUSSEL. RECHTZETTING  Realisatie van 
een Belgian Beer World-parcours als multimedia-ervaring 
en scenografische inrichting van de archeologische site 
Bruxella 1238: datumwijziging  p.39 • ATgd

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concierge-
woning (bouwen van kleuterklassen).  p.30 • YDAD

25 mei — HOOGSTRATEN. RECHTZETTING  FOD Jus-
titie – aanbrengen van een dakgootondersteuning: erra-
tum (cat. D, o/cat. D1 of D5, kl. 1)  p.44 • Mhyt

29 mei — BLANKENBERGE. AZ ZENO campus Blanken-
berge, verbouwing vleugel E -  sloopwerken, betonwer-
ken, rioleringswerken, dakwerken, metselwerken en bui-
tenschrijnwerken (cat. D-kl.8)  p.58 • 6mkd

2 juni — KNOKKE-HEIST. 30 woningen dorpskern te Hei-
st: Woningkenmerken upgrade - renovatie dubbel glas/
schrijnwerk + dakisolatie (cat. D-kl.3)  p.58 • 6iqT

5 juni — AARSCHOT. Renoveren van woningen d.m.v. 
doelgerichte energie-efficiëntiemaatregelen voor sociale 
woningen (cat. D-kl.8)  p.30 • yebR

8 juni — ROESELARE. WZC De Waterdam – Upkitchen 
– P1.1 regen en winddicht (o/cat. D1-kl.5)  p.58 • 
T25W

Speciale installaties

5 mei — ANTWERPEN. RECHTZETTING  Leveren van 
een nieuwe gasfakkel: erratum  p.47 • CNsb

13 mei — BRUSSEL. “Rehabilitation of Mkongoro 1 
Gravity-fed water supply scheme”  p.38 • 7qap

15 mei — DEURNE. RECHTZETTING  RWZI, optima-
lisatie slibverwerking RWZI Deurne-Schijnpoort - Slibge-
bouw: datumwijziging (o/cat. D1-kl.7)  p.43 • sPJ4

28 mei — BRUSSEL. Levering en plaatsing van steamer  
p.39 • LYYb

Sanitaire werken
28 april — BRUSSEL. Aansluiten van handwasbakken 
en plaatsen van een scheidingswand  p.35 • TFCe

5 mei — ASSE. FOD Binnenlandse Zaken - Plaatsen van 
filter op stadswaterleiding  p.31 • Dv27

5 mei — ASSE. FOD Justitie - Plaatsen van filter op 
stadswaterleiding  p.31 • z2CU

8 mei — ZOERSEL. RECHTZETTING  Selectie van een 
aannemer voor bouwwerken incl. technieken en omge-
vingswerken tbv 30 woningen voor Beschut Wonen De 
Sprong, enz.: erratum (cat. D-kl.7)  p.42 • LeXW

11 mei — RANST. Fedasil – herstellen van regenwater-
systeem, expansiesysteem en kranen  p.43 • DMhZ

11 mei — MALDEGEM. Installatie hvac en sanitair AZ 
Zeno campus Maldegem  p.52 • RMzz

15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 MECHELEN - Stopzetting van de proce-
dure (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17 
of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)  p.43 • eans

15 mei — TIENEN. RAAMOVEREENKOMST ELEKTRICI-
TEITS- EN GAS WERKEN 2020-2024 (o/cat. P1, D16, D17 
of cat. D-kl.1)  p.31 • TFr8

15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; 
o/cat. D17 of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)  p.43 • 4ax4

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concierge-
woning (bouwen van kleuterklassen).  p.30 • YDAD

26 mei — ZWIJNDRECHT. Bouw van een nieuw kan-
toorgebouw: deel HVAC/SANITAIR (o/cat. D17-cl.3;D18-
cl.3)  p.45 • A5uA

26 mei — STERREBEEK. Verbouwen en uitbreiden voor-
malige pastorijwoning (elek, fluïda, voltooing)  p.30 
• RzhR

Schilder- en glaswerken
18 mei — ANDERLECHT. Schilder- en vloerbekledings-
werken in diverse gemeentelijke scholen en diverse 
gemeentelijke huisvestingen (o/cat. D13 per perceel)  
p.39 • wJwa

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

20 mei — ANTWERPEN. RECHTZETTING  Gevelreno-
vatie fase 1 & 2: betonherstellingen en schilderwerk deS-
ingel: erratum/datumwijziging  p.43 • Uiv3

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concierge-
woning (bouwen van kleuterklassen).  p.30 • YDAD

26 mei — ANTWERPEN. Herschilderen en onderhouds-
werken, L11 Vervangen spoorbevestiging  p.46 • 
Ju7P

2 juni — KNOKKE-HEIST. 30 woningen dorpskern te Hei-
st: Woningkenmerken upgrade - renovatie dubbel glas/
schrijnwerk + dakisolatie (cat. D-kl.3)  p.58 • 6iqT

Schrijn- en 
meubelwerken

28 april — BRUSSEL. Aansluiten van handwasbakken 
en plaatsen van een scheidingswand  p.35 • TFCe
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18 mei — HASSELT. Herstellen van bestaande ecorasters 
langsheen autosnel- en gewestwegen  p.65 • ZUhZ

19 mei — OOSTERZELE. Plaatsen terugslagkleppen incl. 
bouwkundige werken  p.56 • wTKj

19 mei — HAMME. Vervangen terugslagklep OS De 
Pannestraat  p.56 • eGAR

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

19 mei — MARKE. Omgevingswerken bedrijventerrein 
Marke Torkonjestraat en OC-park  p.61 • rCQ6

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concierge-
woning (bouwen van kleuterklassen).  p.30 • YDAD

20 mei — OUDENAARDE. Groot onderhoud van buurt-
wegen - dienstjaar 2020, cat. C, kl. 2  p.57 • GvAX

21 mei — HASSELT. RECHTZETTING  Kleine Netuit-
breidingen Rioleringen in Limburg: erratum (cat. C-kl.3)  
p.65 • 4xki

22 mei — BERCHEM. RECHTZETTING  Heraanleg 
speelplaatsen + riolering: erratum (cat. C-kl.3)  p.50 
• H4Wf

25 mei — GENT. Betonherstellingen op A - wegen in de 
provincie Oost–Vlaanderen (cat. C-kl.4)  p.57 • xTLD

25 mei — HAMONT-ACHEL. Buitengewoon onder-
houd en herstelling wegen dienstjaar 2020 (cat. C-kl.3)  
p.65 • rdSD

25 mei — HECHTEL-EKSEL. RECHTZETTING  Her-
overlaging N73 Kamperbaan: erratum (o/cat. C5-kl.2)  
p.65 • WBRR

26 mei — ANTWERPEN. RECHTZETTING  Charles de 
Costerlaan, aanleg fietspad: erratum  p.50 • AwKA

26 mei — DIKSMUIDE. Aanleg publieke ruimte op de 
wijk Kaaskerkestraat (cat. C, o/cat. C1, G3, kl. 3)  p.61 
• AgWv

26 mei — WETTEREN. Herinrichting van de kerkomge-
ving naast de Sint-Gertrudiskerk  p.57 • 2j3M

26 mei — GENT. Vernieuwen uitzettoestellen en spoor 
Maaltebrug  p.57 • SCJb

26 mei — GENT. Vernieuwen uitzettoestellen en spoor 
te Maaltebrug - Nieuwe publicatie  p.57 • 7QpA

29 mei — BLANKENBERGE. AZ ZENO campus Blanken-
berge, verbouwing vleugel E -  sloopwerken, betonwer-
ken, rioleringswerken, dakwerken, metselwerken en bui-
tenschrijnwerken (cat. D-kl.8)  p.58 • 6mkd

29 mei — NINOVE. AANLEG PUBLIEKE RUIMTE DOOR-
STEEK BEVERSTRAAT – KAARDELOODSTRAAT  p.57 
• Le3t

29 mei — EDEGEM. Nieuwbouw school met 4 klassen 
en buitenaanleg Lager Onderwijs  p.44 • Acvu

2 juni — GENT. Project F.A.S.T.: Incidentafhandeling op 
de autosnelwegen in Provincie Oost-Vlaanderen  p.57 
• 8kda

2 juni — ANTWERPEN. Project F.A.S.T. Incidentafhande-
ling op de autosnelwegen in Provincie Antwerpen - Take-
len en afvoeren van voertuigen  p.50 • UR5H

2 juni — LEUVEN. Project F.A.S.T. Incidentafhandeling 
op de autosnelwegen  p.34 • Xvq2

2 juni — GEEL. Onderhoud onverharde wegen (cat. 
C-kl.2)  p.50 • 64uY

3 juni — OUDENAARDE. Weg- en rioleringswerken Mul-
lem, cat. C, E, kl. 6  p.57 • AnbU

Waterbouwwerken
11 mei — OLMEN. Inrichting van 4 kweekvijvers in ka-
der van het life project 3n-Bullfrog  p.49 • b2aF

19 mei — RAVELS. Oeverherstel RWZI   p.49 • dxp4

19 mei — LEUVEN. Buitendienst - Bijzonder onderhoud 
op waterlopen van eerste categorie van het bekken Dijle 
en Zenne  p.33 • xc2b

Weg- en rioolwerken
28 april — KAPELLEN. RECHTZETTING  Wegeniswer-
ken in de Oude Galgenstraat: datumwijziging  p.49 
• dSju

28 april — HASSELT. RECHTZETTING  Plaats- en lig-
gingsbeschrijving van de nutsleidingen d.m.v. proefsleu-
ven: erratum  p.64 • 2CyX

29 april — MERELBEKE. RECHTZETTING  Aanleggen 
van de buitenruimte van het nieuwe woonzorgcentrum: 
erratum (cat. C-kl.1)  p.56 • Rx9g

1 mei — BRUSSEL. Internationale Instellingen - Werken 
voor keermuur  p.38 • Axfz

4 mei — EEKLO. RECHTZETTING  Opdracht voor de 
aanleg van een skatepark en minigolfterrein: erratum  
p.56 • wVZr

4 mei — SINT-MARTENS-LATEM. RECHTZETTING  Uit-
voeren van wegenis- en rioleringswerken in het Over-
meerspark: erratum  p.56 • YPxb

5 mei — SINT-GILLIS. RECHTZETTING  Realisatie van 
een kinderdagverblijf en 9 wooneenheden op de site 
Munthofstraat: erratum  p.36 • jWUC

5 mei — KORTRIJK. Toegankelijkheid openbaar domein  
(cat. C-kl.1)  p.61 • 87gN

5 mei — BILZEN. Aanleg looplijnen Bilzen centrum (cat. 
C-kl.2)  p.64 • zaei

6 mei — KRUISEM. RECHTZETTING  Wegenis- en ri-
oleringswerken aan de Della Faillestraat: erratum (o/cat. 
C1-kl.3)  p.56 • t8be

6 mei — UKKEL. Federale Politie - Het uitvoeren van een 
camera-inspectie in een bestaand rioolsysteem  p.41 
• tWug

8 mei — ZOERSEL. RECHTZETTING  Selectie van een 
aannemer voor bouwwerken incl. technieken en omge-
vingswerken tbv 30 woningen voor Beschut Wonen De 
Sprong, enz.: erratum (cat. D-kl.7)  p.42 • LeXW

11 mei — RANST. Fedasil – herstellen van regenwater-
systeem, expansiesysteem en kranen  p.43 • DMhZ

13 mei — BRUSSEL. “Rehabilitation of Mkongoro 1 
Gravity-fed water supply scheme”  p.38 • 7qap

13 mei — HASSELT. FOD Justitie – Camerainspectie bui-
tenriolering kleine diameters  p.64 • JRUh

14 mei — WILLEBROEK. RECHTZETTING  Raamcon-
tract wegmarkeringen: erratum (o/cat. C3-kl.1)  p.49 
• VDXA

15 mei — KORTRIJK. RECHTZETTING  Deelproject 
KOS.019: Bouw van een fiets- en bustunnel: erratum  
p.59 • vdhY

15 mei — ZAVENTEM. Vervangen oplegtoestellen L36N 
km 8.765 R0  p.31 • xFVm

15 mei — BOOM. Grond- en sloopwerken.  p.46 • 
h3gX

15 mei — ROOSDAAL. RECHTZETTING  Aanslui-
ting Koning Albertstraat: erratum (o/cat. E1 of C1-kl.6)  
p.34 • 5cF3

14 mei — SCHAARBEEK. Aanstellen van een studiebu-
reau voor het leveren van bijstand bij de voorlopige ople-
vering van het multifunctioneel bouwproject ‘Gallaitsite’   
p.40 • GMJ5

15 mei — BOOM. Technische bijstand architect/stabili-
teitsingenieur.  p.48 • Pa2T

15 mei — BRUSSEL. Jubelpark + Koninklijk Musea voor 
Kunst en Geschiedenis - stratigrafisch onderzoek  p.40 
• ExLA

15 mei — BRUSSEL. Jubelpark 10 - Koninklijk Musea 
voor Kunst en Geschiedenis - stratigrafisch onderzoek  
p.40 • Axzm

19 mei — EVERGEM. BS Het Molenschip - nieuwbouw 
basisschool en internaat - Design & Build (cat. D-kl.8)  
p.51 • VFi2

20 mei — WERVIK. Raamovereenkomst met architecten 
voor  'Masterplan Scholen aan de Leie' 2020-2024 - Op-
dracht van diensten  p.60 • 3xKc

25 mei — ANDERLECHT. RECHTZETTING  ADVIES 
EN BEGELEIDING VOOR HET PROJECT RECY-K: erratum  
p.41 • Df3x

26 mei — RAVELS. Weg- en rioleringswerken in Hegge, 
Verbindingsweg, De Hoek en Grootwaterstraat – aanstel-
len ontwerper  p.48 • F3Wz

27 mei — ANTWERPEN. Bouwfysisch, bouwkundig en 
installatietechnisch onderzoek voor duurzame museale 
klimaatbeheersing Rubenshuis - Opdracht van diensten  
p.48 • nkYY

29 mei — SINT-PIETERS-LEEUW. Verbeteringswerken A. 
Van Cotthemstraat ea - aanstellen ontwerper  p.33 
• iRMn

1 juni — SINT-JANS-MOLENBEEK. Volledige studie van 
projectontwerper met het oog op de afbraak en de her-
opbouw van de gemeentelijke werkplaatsen  p.41 • 
RRar

2 juni — ANTWERPEN. Dienstverlening aan de grensin-
spectiepost en de douane scaninstallaties op rechter- en 
linkeroever  p.48 • sXtQ

12 juni — BRUSSEL. Regie der Gebouwen - Aanstel-
len EPB certificateurs openbaar gebouw in het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest   p.41 • rm9A

19 juni — BRUSSEL. Stimuleren en versnellen van on-
dernemerschap richting circulaire economie, energie-ef-
ficiëntie en hernieuwbare energieproductie  p.41 • 
XXPu

Verschillende
20 mei — BRUSSEL. Levering van Chemische Producten  
p.41 • t2im

Vloer- en muurbekleding
4 mei — STEENOKKERZEEL. FOD Binnenlandse Zaken 
- Preventief verwijderen van loshangende wandtegels sa-
nitaire lokalen en strijklokalen  p.33 • RkWJ

18 mei — ANDERLECHT. Schilder- en vloerbekledings-
werken in diverse gemeentelijke scholen en diverse 
gemeentelijke huisvestingen (o/cat. D13 per perceel)  
p.39 • wJwa

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. RECHTZET-
TING  Construction d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, 
démol., terras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erra-
tum (cat. D-cl.4)  p.37 • Sazf

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concierge-
woning (bouwen van kleuterklassen).  p.30 • YDAD
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Vlaams-Brabant

De aanbestedingsberichten worden in deze ru-
briek gepubliceerd tot ongeveer één week vóór 
aanbestedingsdatum.

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor 
een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, 
datum en uur van opening der offertes. Houd 
tevens rekening met eventuele rechtzettingen. 
Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. 
De in deze rubriek opgenomen informatie werd 
met de grootste zorg verzameld. Zij heeft ech-
ter geen officiële waarde. De uitgever kan bijge-
volg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute 
vermeldingen.

Afbraakwerken

Overheidsopdrachten
4 mei — BOUTERSEM. Renovatie schoolsportzaal. Deel 
1- renovatie sporthal (en afbraak bestaande kleuter-
school): erratum (cat. D-kl.5)   Zie Algemene bouw-
werken iS55

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concier-
gewoning (bouwen van kleuterklassen).   Zie Algemene 
bouwwerken YDAD

29 mei — HEVERLEE. Afbraak en heraanleg van de 
keermuren en terras in betondallen achteraan de kerk: 
erratum   Zie Algemene bouwwerken wKH3

Algemene bouwwerken

Agenda gemeenteraad

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 
Liesbeth Verdeyen
liesbeth.verdeyen@scherpenheuvel-zichem.be
Vaststelling van de wijze van gunnen, goed-
keuring van de raming en de voorwaarden 
van de opdracht met als voorwerp 'leveren 
van kantoormeubilair en het inrichten van 
kantoorruimtes'.  iNNU

ROOSDAAL 
Hendrik Van Houtem
secretariaat@roosdaal.be
School Bosstraat: vernieuwen goten en af-
lopen - bestek, raming en wijze van gunnen 
- goedkeuring.  6Spn

Overheidsopdrachten
4 mei — te 10:00 u., in de trouwzaal van het gemeen-
tehuis, Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem , reno-
vatie schoolsportzaal. Deel 1- renovatie sport-
hal (en afbraak bestaande kleuterschool). (Einde: 
2020-12-01.)Dossier Schoolsportzaal/deel 1 renovatie 
en afbraak-v2. Inlichtingen: Gemeente Boutersem, htt-
ps://cloud.3p.eu/Downloads/1/889/4K/2020, De heer 
Marc Van Esch, Tel: +32 16735978 Fax: +32 16735975 
Email: marc.vanesch@boutersem.be.  — Erk: cat. D-kl.5. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke 
aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2

In plaats van:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-04

Plaatselijke tijd: 10:00

Te lezen:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-04

Plaatselijke tijd: 10:00L.W. - Dit dossier is hetzelfde als 
het dossier dat opgeladen werd op 20 maart maar de 
mogelijkheid tot e-tendering werd niet opgenomen.  De 
offertes kunnen elektronisch ingediend worden  iS55

6 mei — te 23:59 u., door de Regie der Gebouwen 
– Vlaanderen Regio Oost, Philipssite 3a b5, 3001 He-
verlee - Leuven, Diest AC, herstellen muur toe-
gangspoort. Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking (met publicatie 
in Free Market). Dossier VRO-2020-212310-JODR-
FA6403-F50_0. De aanbestedingsstukken zijn recht-
streeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: 
(URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=372417. Inlichtingen: Re-
gie der Gebouwen - VRO. Na het verkrijgen van de be-
stekdocumenten is de offerte te mailen naar freemar-
ket.VRO@buildingsagency.be met de vermelding van 
het referentienummer in het onderwerp, 3500 Hasselt. 
E-mail: freemarket.VRO@buildingsagency.be L.W. - Of-
ferte te mailen naar freemarket.VRO@buildingsagency.
be met de vermelding van het referentienummer in het 
onderwerp.  b4Eu

6 mei — te 23:59 u., door de Regie der Gebouwen – 
Vlaanderen Regio Oost, Philipssite 3a b5 3001 Hever-
lee - Leuven , Leuven hulp, brandluiken op brand-
schacht. Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking (met publicatie 
in Free Market). Dossier VRO-2020-210666-JODR-
FA7686_HERF50_0. De toegang tot de aanbestedings-
stukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden 
verkregen op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/
enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372517. Inlich-
tingen: Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost, 
De Ruyter Johan, Tel: +32 473116538 Email: Johan.de-
ruyter@buildingsagency.be; freemarket.VRO@buildings-
agency.be. L.W. - Na het verkrijgen van de bestekdocu-
menten is de offerte te mailen naar freemarket.VRO@
buildingsagency.be met de vermelding van het referen-
tienummer in het onderwerp.  LVkS

7 mei — te 09:45 u., door het Agentschap Facilitair Be-
drijf, Havenlaan 88 bus 60 1000 Brussel , 2020/HFB/
OP/66824 - Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 
40, 1750 Gaasbeek (Lennik) - Restauratie van 
de historische interieurs en bouwkundige ele-
menten. Dossier HFB-2020/HFB/OP/66824-F02_0. 
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volle-
dig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=370612. Inlichtingen: Agentschap Facilitair 
Bedrijf, Team Plaatsing en rapportering, Email: aanbeste-
dingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be.  — Erk: o/cat. 
D24-kl.7; onderaann.: o/cat. D23. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Er is een nieuw document opgeladen: 66824_REC1. 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Er is een nieuw document opgeladen; nl. 
66824_REC_2_vraag_antwoord 

  RECHTZETTING 3. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Bijkomend document opgeladen: 66824_Rectificatie3 

  RECHTZETTING 4. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Er werd een nieuw bestand opgeladen: "66824_doc_
REC4.pdf".

L.W. - De offertes moeten elektronisch worden overge-
legd via de e-tendering internetsite https://eten.public-
procurement.be/, een elektronische platform in de zin 
van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten.Meer 
informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan wor-
den bekomen op de website http://www.publicprocure-
ment.be of via de e-procurement helpdesk op het num-
mer +32 (0)2 740 80 00, of e.proc@publicprocurement.
be.  n3eC

11 mei — te 23:59 u., door de Regie der Gebouwen - 
Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HAS-
SELT , Liedekerke - Regie der Gebouwen - Nazien 
en herstellen van brandwerende sectionale poor-
ten fabrieksgebouw. Onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking (met publi-
catie in Free Market). Dossier VRO-2020-210667-LU-
JA-FA7824-F50_0. De aanbestedingsstukken zijn recht-
streeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: 
(URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/pre-
ViewNotice.do?noticeId=372800. Inlichtingen: Regie der 
Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Luc Jacob, Tel: +32 
16318723 Email: luc.jacob@buildingsagency.be. L.W. - 
Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Wim.
Busschots@buildingsagency.be  ytyU

12 mei — te 10:00 u., door MRMP-I/P - Algemene Di-
rectie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten 
- "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's", 
Eversestraat, 1 1140 Evere , OUD-HEVERLEE - Kwar-
tier Meerdaalbos - Bouw van een nieuw gebouw 
voor vestiaires en cafetaria. Dossier MRMP-I/P-
19IP015-Bis-F02_0. De aanbestedingsstukken zijn recht-
streeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: 
(URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/pre-
ViewNotice.do?noticeId=372510. Inlichtingen: MRMP-
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I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie 
Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Onder-
sectie "Programma's", Tabitha Mukonkole-Mulobe, Tel: 
+32 24415456 Email: Tabitha.Mukonkole-Mulobe@mil.
be.   Rjbi

15 mei — TIENEN. RAAMOVEREENKOMST ELEKTRI-
CITEITS- EN GAS WERKEN 2020-2024 (o/cat. P1, D16, 
D17 of cat. D-kl.1)   Zie Elektriciteitswerken TFr8

20 mei — te 11:00 u., bij het GO! onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap, Willebroekkaai 36, 1000 Brus-
sel , LEUVEN BS Pee & Nel - Renovatie concier-
gewoning (bouwen van kleuterklassen). Na 
voorafgaand sloopwerk (exterieur met vernieu-
wen daken en interieur) wordt een voormalige 
conciergewoning met huidige tijdelijke klas-
sen verbouwd. Hellende en platte daken boven 
conciergewoning worden vernieuwd en binnen-
koer wordt ingericht. Er worden 2 klaslokalen, 
en vernieuwd sanitair voorzien. Het secretariaat 
krijgt een nieuw binnenraam en de gang wordt 
gerenoveerd, inclusief technieken en rekening 
houdend met Monumentenzorg. Achter op de 
speelplaats wordt fietsenberging vernieuwd en 
bijhorende luifel gebouwd.

 ((120 dagen).)Dossier GO!-
GO/53306/11414001/2020/4317-F02_0. Inlichtingen: 
AVENIR architecten, Diestersteenweg 358 b0.1, 3510 
HASSELT (SPALBEEK). Contactpersoon: Maryse Vermei-
ren. Tel: +32 13551144. E-mail: maryse@avenirarchi-
tecten.be. L.W. - Nadere inlichtingen: maryse@aveni-
rarchitecten.be marleen@avenirarchitecten.be joachim.
simons@g-o.be aanbestedingen@g-o.be  YDAD

26 mei — te 11:00 u., bij ba-p, Groenstraat 106/0201, 
3001 Heverlee, verbouwen en uitbreiden voorma-
lige pastorijwoning, Kerkdries 26, 1933 Sterre-
beek (Zaventem). Lot 3: elektriciteit; lot 4: fluïda; 
lot 5: voltooiing. ((lot 3: 35 dagen; lot 4: 45 dagen; lot 
5: 80 dagen).)Dossier CGG Vlaams-Brabant Oost vzw-
CGGST-EL-FL-VOLT-F02_0. Inlichtingen: bureau voor ar-
chitectuur & planning bv, Groenstraat 106/0201, 3001 
Heverlee. Contactpersoon: Els Van Impe. E-mail: els.va-
nimpe@ba-p.be.   RzhR

29 mei — te 12:00 u., enkel online - via e-tendering 
platform , Afbraak en heraanleg van de keermuren 
en terras in betondallen achteraan de kerk Onbe-
vlekt Hart van MariaTervuursesteenweg 92 3001 
HEVERLEE.  Dossier Onbevlekt Hart van Maria-keer-
muur-terras-01-F02_0. De aanbestedingsstukken zijn 
rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar 
op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=371227. Inlichtingen: Kerk-
fabriek Onbevlekt Hart van Maria - Terbank - Heverlee 
(Leuven), tervuursesteenweg 78,BE-3000 Heverlee (Leu-
ven), Guido Empereur, Tel: +32 477676734 Email: guido.
empereur@telenet.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Dit document ontbrak bij de initiële upload 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Attest van plaatsbezoek; plaatsbezoek is verplicht, 
en dient als bewijs mee opgeladen te worden, samen 
met offerteformulier, meetstaat en andere verplichte 
documenten.  wKH3

5 juni — te 10:00 u., bij CNUZ CVBA, MENEGAARD 
60-61, 3300 Tienen, renoveren van woningen d.m.v. 
doelgerichte energie-efficiëntiemaatregelen 
voor sociale woningen met voor- en namonito-
ring van energieprestaties. Energetische reno-
vatie omvat  1. het navullen van de spouw;  2. 
het isoleren van het dak;  3. het vervangen van 
het schrijnwerk;  4. het vervangen van de CV-ke-
tel;  5. het vervangen van de radiatoren en  6. 
Het installeren van een ventilatie-systeem.  Voor-
afgaand aan de renovatiewerken word door een 
voor-monitoringsperiode de energieprestatie 
van iedere woning bepaald.  Op basis van deze 
metingen zal de inschrijver een te behalen ener-
giebesparing vooropstellen.  Naast deze te be-
palen energiebesparing dienen ook de gelden-
de EPB-eisen voor renovatie gevolgd te worden 
(maximale U-waarden, minimale eisen installa-
ties en minimale ventilatievoorzieningen).  Per 
woning wordt bepaald welke ingrepen worden 
uitgevoerd. Na het uitvoeren van de ingrepen 
zal door middel van een na-monitoring worden 
nagegaan of de vooropgestelde doelen wer-
den behaald.  De woningen zijn momenteel be-
woond. Een verhuisbeweging tijdens de werken 
is uitgesloten. De hinder die de bewoners on-
dervinden tijdens de werken dienen tot een mi-
nimum beperkt te worden. Voornaamste plaats 
van uitvoering: Gijmelbergwijk Aarschot. ((9 
maanden).)Dossier 2020/002. Inlichtingen: CNUZ CVBA, 
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/31/154/2020, De heer 
Jayson Jonckers, Tel: +32 16822727 Email: jayson.jon-
ckers@cnuz.be.  — Erk: cat. D-kl.8.L.W. - Plaatsbezoek 
vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietig-
heid van de offerte: Voorafgaand aan het indienen van 
de offertes zal het Bestuur een plaatsbezoek organise-
ren, waarbij de inschrijvers individueel enkele relevante 
sociale woningen kunnen bezichtigen. Na de plaatsbe-
zoeken zal het Bestuur een lijst met antwoorden op de 
vragen, gesteld door de verschillende inschrijvers tijdens 
het plaatsbezoek, overmaken aan alle mogelijke in-
schrijvers. Teneinde dit plaatsbezoek praktisch te orga-
niseren worden de inschrijvers verzocht ten laatste voor 
04/05/2020 hun aanwezigheid te bevestigen. Dit kan via 
e-mail naar jayson.jonckers@cnuz.be. Het plaatsbezoek 
zal plaatsvinden, in een aantal woningen te Gijmelber-
glaan 3200 Aarschot. De exacte datum wordt zo spoedig 
mogelijk aan de inschrijvers meegedeeld afhankelijk van 
de huidige COVID-19 maatregelen. Alle inschrijvers die-
nen bij het indienen van hun offerte verplicht een bewijs 
van aanwezigheid tijdens het plaatsbezoek bij te voe-
gen. Dit bewijs zal hen in de vorm van een ondertekend 
aanwezigheidsattest (bijlage 3) overhandigd worden in-
dien zij het volledige plaatsbezoek aanwezig waren. Bij 
het ontbreken van een correct ingevuld en ondertekend 
exemplaar van dit aanwezigheidsattest, heeft het Be-
stuur de mogelijkheid om de offerte onregelmatig te ver-
klaren.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  yebR

Toewijzingen - gunningen
6 febr.  — HOEGAARDEN. Residentie DAS, bouwen 
van 17 sociale huurappartementen. WIENEN NV, Ze-
venputtenstraat 5, 3690 Zutendaal: 1.690.798,49 €. 
ZZp3

Beplantingswerken

Agenda gemeenteraad
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 
Liesbeth Verdeyen
liesbeth.verdeyen@scherpenheuvel-zichem.be
Vaststelling van de wijze van gunning, goed-
keuring van de raming en de voorwaarden van 
de opdracht met als voorwerp: 'Scheren van de 
hagen en onderhoud van de kerkhoven periode 
2020-2023'.  JYAa

Brug- en tunnelwerken

Overheidsopdrachten
15 mei — ZAVENTEM. Vervangen oplegtoestellen L36N 
km 8.765 R0   Zie Grondwerken xFVm

Centrale verwarming

Agenda gemeenteraad

ASSE 
Lander Van Droogenbroeck
gemeentesecretaris@asse.be
Vernieuwing stookinstallatie - regeling HVAC 
administratief centrum - Goedkeuring lastvoor-
waarden en gunningswijze.  7AtF

Overheidsopdrachten
15 mei — TIENEN. RAAMOVEREENKOMST ELEKTRI-
CITEITS- EN GAS WERKEN 2020-2024 (o/cat. P1, D16, 
D17 of cat. D-kl.1)   Zie Elektriciteitswerken TFr8

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concier-
gewoning (bouwen van kleuterklassen).   Zie Algemene 
bouwwerken YDAD

5 juni — AARSCHOT. Renoveren van woningen d.m.v. 
doelgerichte energie-efficiëntiemaatregelen voor sociale 
woningen (cat. D-kl.8)   Zie Algemene bouwwerken 
yebR

Uitslagen - openingen
15 mei 2019.  — TIENEN. Afbraak bestaande en 
nieuwbouw kleuterschool - perceel CVVS.
 COECKELBERGHS BVBA.  RLXJ

Dak- en torenwerken

Agenda gemeenteraad

ROOSDAAL 
Hendrik Van Houtem
secretariaat@roosdaal.be
School Bosstraat: vernieuwen goten en af-
lopen - bestek, raming en wijze van gunnen 
- goedkeuring.  6Spn

Overheidsopdrachten
20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concier-
gewoning (bouwen van kleuterklassen).   Zie Algemene 
bouwwerken YDAD

5 juni — AARSCHOT. Renoveren van woningen d.m.v. 
doelgerichte energie-efficiëntiemaatregelen voor sociale 
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: https://enot.publicprocurement.be.Wij raden u ten stel-
ligste aan om u te registreren, op die manier wordt u au-
tomatisch op de hoogte gebracht bij eventueleaddenda, 
verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Door 
zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de 
huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers 
dat zijkennis hebben genomen van de gedragscode voor 
de leveranciers en aannemers van lnfrabel en verbinden 
zijzich ertoe om debepalingen ervan na te leven. Deze 
gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden 
op de site www.infrabel.be onder derubriek "Professio-
nals - Gedragscode en veiligheid".  xFVm

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concier-
gewoning (bouwen van kleuterklassen).   Zie Algemene 
bouwwerken YDAD

Uitslagen - openingen
15 april — KORTENBERG. Vernieuwen vloer 
sporthal.
 KACELA PGMBH, Johannisberg 37, 4730 Raeren: 
181.882,50 € (Zonder BTW); IDEMA SPORT SA, 1170 
Watermaal-Bosvoorde: 200.156,95 € (Zonder BTW); 
JANSSEN-FRITSEN NV, Frank Van Dyckelaan 4, 9140 
Temse: 248.077,91 € (Zonder BTW).  Dkmy

IJzer- en metaalwerken

Overheidsopdrachten
4 mei — STEENOKKERZEEL. FOD Binnenlandse Zaken 
- Herstellen van dubbele brandwerende deur sas bewo-
nersvleugels   Zie Schrijn- en meubelwerken dUfr

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concier-
gewoning (bouwen van kleuterklassen).   Zie Algemene 
bouwwerken YDAD

Uitslagen - openingen
15 april— KORTENBERG. Vernieuwen vloer 
sporthal.  Zie Grondwerken Dkmy

Materieel - machines

Agenda gemeenteraad

WOLVERTEM 
Ellen De Clerck
ellen.declerck@meise.be
Raamovereenkomst onderhoud/herstelling 
voertuigen 2020-2023 - Goedkeuring lastvoor-
waarden en gunningswijze.  YaAN

ZEMST 
Jocelyn Bruggeman
gemeente@zemst.be

- Vlaanderen Regio Oost, Luc Jacob, Tel: +32 475564966 
Email: luc.jacob@buildingsagency.be. L.W. - Meer info 
zie contactgegevens of bij afwezigheid Wim.Busschots@
buildingsagency.be  Dv27

5 mei — te 23:59 u., door de de Regie der Gebouwen - 
Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HAS-
SELT, Asse - FOD Justitie - Plaatsen van filter op 
stadswaterleiding. Onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking (met publi-
catie in Free Market). Dossier VRO-2020-210584-LU-
JA-FA7262-F50_0. De toegang tot de aanbestedings-
stukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden 
verkregen op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/
enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372958. Inlichtin-
gen: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Luc 
Jacob, Tel: +32 475564966 Email: luc.jacob@buildings-
agency.be. L.W. - Meer info zie contactgegevens of bij 
afwezigheid Wim.Busschots@buildingsagency.be  z2CU

Grondwerken

Agenda gemeenteraad

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 
Liesbeth Verdeyen
liesbeth.verdeyen@scherpenheuvel-zichem.be
Vaststelling van de wijze van gunning, goed-
keuring van de raming en de voorwaarden van 
de opdracht met als voorwerp: 'Scheren van de 
hagen en onderhoud van de kerkhoven periode 
2020-2023'.  JYAa

Gemeenteraadsbeslissingen
LEUVEN 
Gust Vriens
gust.vriens@leuven.be
Gunningswijze en -voorwaarden - Grondwer-
ken voor archeologisch onderzoek en tijdelij-
ke heraanleg wegenis Heilige Geeststraat en 
Adolphe Bastinstraat. Openbare procedure. De 
indicatieve raming bedraagt 189.547,71 euro, 
inclusief btw - 17.045/865.11 - Goedkeuring 
(2020_GR_00133).  PDrS

Overheidsopdrachten
15 mei — te 10:30 u., bij Infrabel - Directie Asset Ma-
nagement - Area NE, Koningin Astridplein 27 te 2018 
Antwerpen, besteknr. 57/53/2/19/053 - Vervangen 
oplegtoestellen L36N km 8.765 R0 te Zaventem. 
Dossier I-I.NO-5753219053-F05_0. Inlichtingen: In-
frabel - Directie Asset Management - Area North-East, 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preView-
Notice.do?noticeId=363776, Jeroen Hoeben, Tel: +32 
490525208 Email: 51m05.aanneming@infrabel.be. L.W. 
- De uitvoeringstermijn bedraagt 330 kalenderdagen. 
Een begeleid plaatsbezoek is verplicht.De opdrachtdocu-
menten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op 

woningen (cat. D-kl.8)   Zie Algemene bouwwerken 
yebR

Elektriciteitswerken

Gemeenteraadsbeslissingen
LEUVEN 
Gust Vriens
gust.vriens@leuven.be
Gunningswijze en -voorwaarden - Leveren, 
plaatsen en weghalen van (tijdelijke) spar-
ren en feestverlichting 2020-2024 - Open-
bare procedure. De indicatieve raming komt 
op 255.000 euro, inclusief btw, op jaarba-
sis met een looptijd van 4 jaar. Goedkeuring 
(2020_GR_00128).  6dZ8

Overheidsopdrachten
15 mei — te 10:00 u., bij CNUZ CVBA, MENEGAARD 
60-61, 3300 Tienen, RAAMOVEREENKOMST ELEK-
TRICITEITS- EN GAS WERKEN 2020-2024. ((12 
maanden).)Dossier 2020/007. Inlichtingen: CNUZ CVBA, 
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/37/154/2020, De heer 
Jayson Jonckers, Tel: +32 16822727 Email: jayson.jon-
ckers@cnuz.be.  — Erk: o/cat. P1, D16, D17 of cat. D-
kl.1.L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch inge-
diend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/.  TFr8

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concier-
gewoning (bouwen van kleuterklassen).   Zie Algemene 
bouwwerken YDAD

26 mei — STERREBEEK. Verbouwen en uitbreiden voor-
malige pastorijwoning (elek, fluïda, voltooing)   Zie Al-
gemene bouwwerken RzhR

Toewijzingen - gunningen
15 jan.  — MERCHTEM. Vervangen van de veldver-
lichting door LED-verlichting op het Sportcomplex 
“Dooren”. VERSTRAETEN  K. & ZN. NV, Lettenburgs-
traat 4, 8490 Jabbeke. a4u5

Gas- en waterleidingen

Overheidsopdrachten
5 mei — te 23:59 u., bij de Regie der Gebouwen - 
Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 
HASSELT, Asse - FOD Binnenlandse Zaken - Plaat-
sen van filter op stadswaterleiding. Onderhan-
delingsprocedure zonder voorafgaande bekend-
making (met publicatie in Free Market). Dossier 
VRO-2020-210584-LUJA-FA7261-F50_0. De toegang 
tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere in-
lichtingen kunnen worden verkregen op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372956. Inlichtingen: Regie der Gebouwen 
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26 mei — STERREBEEK. Verbouwen en uitbreiden voor-
malige pastorijwoning (elek, fluïda, voltooing)   Zie Al-
gemene bouwwerken RzhR

Schilder- en glaswerken

Agenda gemeenteraad

LEUVEN 
Gust Vriens
gust.vriens@leuven.be
Gunningswijze en -voorwaarden - Raamover-
eenkomst - Glas en plaatsing - Rector De So-
merplein en Margarethaplein - Goedkeuring 
(2020_GR_00167).  SFQk

Overheidsopdrachten
20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concier-
gewoning (bouwen van kleuterklassen).   Zie Algemene 
bouwwerken YDAD

Schrijn- en meubelwerken

Agenda gemeenteraad

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 
Liesbeth Verdeyen
liesbeth.verdeyen@scherpenheuvel-zichem.be
Vaststelling van de wijze van gunnen, goed-
keuring van de raming en de voorwaarden 
van de opdracht met als voorwerp 'leveren 
van kantoormeubilair en het inrichten van 
kantoorruimtes'.  iNNU

Overheidsopdrachten
4 mei — te 23:59 u., door de Regie der Gebouwen - 
Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HAS-
SELT, Steenokkerzeel - FOD Binnenlandse Zaken - 
Herstellen van dubbele brandwerende deur sas 
bewonersvleugels. Onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking (met publi-
catie in Free Market). Dossier VRO-2020-212371-LU-
JA-FA7821-F50_0. De toegang tot de aanbestedings-
stukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden 
verkregen op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/
enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372877. Inlichtin-
gen: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Luc 
Jacob, Tel: +32 475564966 Email: luc.jacob@buildings-
agency.be. L.W. - Meer info zie contactgegevens of bij af-
wezigheid Thomas.Jans@buildingsagency.be   dUfr

6 mei — LEUVEN. hulp, brandluiken op brand-
schacht   Zie Algemene bouwwerken LVkS

11 mei — LIEDEKERKE. Regie der Gebouwen - Nazien 
en herstellen van brandwerende sectionale poorten fa-
brieksgebouw   Zie Algemene bouwwerken ytyU

18 mei — te 23:59 u., door de Regie der Gebouwen 
- Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 
HASSELT, Asse - FOD Justitie - Vervangen van doek 
buitenzonnewering. Onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking (met publi-
catie in Free Market). Dossier VRO-2020-210584-LU-
JA-FA7814-F50_0. De toegang tot de aanbestedings-
stukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden 
verkregen op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/
enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372802. Inlichtin-
gen: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Luc 
Jacob, Tel: +32 475564966 Email: luc.jacob@buildings-
agency.be. L.W. - Meer info zie contactgegevens of bij 
afwezigheid Wim.Busschots@buildingsagency.be  vfte

Toewijzingen - gunningen
10 dec.  2019.  — VILVOORDE. Aankoop van vier be-
stelwagens op CNG voor de dienst Stads- en Wijkon-
derhoud. GARAGE VERSTRAETEN, Brusselsesteenweg 
185, 1980 Zemst. Xwkq

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

Gemeenteraadsbeslissingen
LEUVEN 
Gust Vriens
gust.vriens@leuven.be
Gunningswijze en -voorwaarden - Norm-
conform maken van liften in diverse stads-
gebouwen - 19.005 - Openbare proce-
dure. De indicatieve raming bedraagt 
153.573,81 euro, inclusief btw. Goedkeuring 
(2020_GR_00109).  xeEq

Overheidsopdrachten
11 mei — LIEDEKERKE. Regie der Gebouwen - Nazien 
en herstellen van brandwerende sectionale poorten fa-
brieksgebouw   Zie Algemene bouwwerken ytyU

19 mei — te 11:00 u., in de lokalen van de stad Leu-
ven, Professor Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leu-
ven , Normconform maken van liften in diverse 
stadsgebouwen. ((Einde: 30 - 6 - 2022))Dossier Leu-
ven-DFB_gb/19.005-F02_0. Inlichtingen: bij de stad 
Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leu-
ven (Tel: 016 27 23 26 - E-mail: bart.noppe@leuven.
be - Internetadressen): http://www.leuven.be https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372571. L.W. - De verbintenistermijn be-
draagt 90 kalenderdagen.  wP8r

19 mei — te 11:20 u., door Aquafin NV - Directie In-
frastructuur, Dijkstraat 8 2630 Aartselaar , 99.251/2 - 
Collector Neerpedebeek fase 3 - Pompstation 
Bossuitstraat - Sint-Martens-Lennik. De opdracht 
heeft tot doel het installeren van de elektrome-
chanische uitrusting van één pompstation. On-
derhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (met publicatie in Free Market). 
Dossier AQFINFRA-99251lot2-F50_0. De aanbestedings-
stukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis 
beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.
be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372660. In-
lichtingen: Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Dhr. Jan 
De Bruyn, Tel: +32 34504511 Email: Aanbestedingen@
aquafin.be.   TfL7

Sanitaire werken

Overheidsopdrachten
5 mei — ASSE. FOD Binnenlandse Zaken - Plaatsen van 
filter op stadswaterleiding   Zie Gas- en waterleidin-
gen Dv27

5 mei — ASSE. FOD Justitie - Plaatsen van filter op 
stadswaterleiding   Zie Gas- en waterleidingen z2CU

15 mei — TIENEN. RAAMOVEREENKOMST ELEKTRI-
CITEITS- EN GAS WERKEN 2020-2024 (o/cat. P1, D16, 
D17 of cat. D-kl.1)   Zie Elektriciteitswerken TFr8

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concier-
gewoning (bouwen van kleuterklassen).   Zie Algemene 
bouwwerken YDAD

Vervanging van 2 voertuigen - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en wijze van gunnen via on-
derhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.  7YuB

ZEMST 
Jocelyn Bruggeman
gemeente@zemst.be
Levering en plaatsing fietsenstallin-
gen - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze.  4RKB

ASSE 
Lander Van Droogenbroeck
gemeentesecretaris@asse.be
Aankoop werktuigdrager met aanbouwma-
chines - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze.  CsMv

Gemeenteraadsbeslissingen
LEUVEN 
Gust Vriens
gust.vriens@leuven.be
Gunningswijze- en voorwaarden - Aankoop en 
levering tien voertuigen - GC001.2020 - Goed-
keuring (2020_GR_00116).  krDH

Overheidsopdrachten
28 april — te 11:00 u., te Leuven, Professor Van Over-
straetenplein 1 3000 Leuven , Raamovereenkomst 
voor het leveren op afroep van banden voor 
voertuigen en machines en gerelateerde dienst-
verlening (AD-2020/031). Vereenvoudigde on-
derhandelingsprocedure met voorafgaande be-
kendmaking. Dossier Leuven-AD-2020/031-F02_0. 
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, 
onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=371316. Inlichtingen: Tel: +32 16272341 
Email: bestekken@leuven.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

De documenten2020_03_12_Bestek en lijst_locaties 
behoren tot een andere overheidsopdracht en werden 
verkeerdelijk toegevoegd.

Het bestek behorend tot deze overheidsopdracht is 
2020_03_06. 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

2020_03_12_Bestek _Model 3P 1 Rectificatie 
20200420 is het enige geldige bestek.  PG2u

2 juni — LEUVEN. Project F.A.S.T. Incidentafhande-
ling op de autosnelwegen   Zie Weg- en rioolwerken 
Xvq2
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Gunningswijze en -voorwaarden - Huur en 
onderhoud anti-vuilmatten en moppen (AD-
2020/023) - Vereenvoudigde onderhandelings-
procedure met voorafgaande bekendmaking. 
De raming bedraagt 187.115,82 euro, inclusief 
btw, voor een periode van 4 jaar - Goedkeuring 
(2020_GR_00142).  Fais

Toewijzingen - gunningen
6 jan.  — HEVERLEE. Raamovereenkomst wegwerp 
beschermingskledij, incl. wegwerp handschoenen: er-
ratum. PARTNER BVBA, Herentalsebaan 151, 2150 
Borsbeek (Perc. 1). q7yX

Verschillende

Gemeenteraadsbeslissingen
LEUVEN 
Gust Vriens
gust.vriens@leuven.be
Gunningswijze en -voorwaarden - Raamo-
vereenkomst voor het leveren op afroep van 
banden voor voertuigen en machines en gere-
lateerde dienstverlening (AD-2020/031). Ver-
eenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. De raming voor 
alle entiteiten bedraagt 200.160 euro, inclusief 
btw - Goedkeuring (2020_GR_00143).  uLWW

Vloer- en muurbekleding

Overheidsopdrachten
4 mei — te 23:59 u., door de Regie der Gebouwen - 
Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B 3500 HAS-
SELT , Steenokkerzeel - FOD Binnenlandse Zaken 
- Preventief verwijderen van loshangende wand-
tegels sanitaire lokalen en strijklokalen. Onder-
handelingsprocedure zonder voorafgaande be-
kendmaking (met publicatie in Free Market). 
Dossier VRO-2020-212371-LUJA-FA7804-F50_0. De 
toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere 
inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372816. Inlichtingen: Regie der Gebouwen 
- Vlaanderen Regio Oost, Luc Jacob, Tel: +32 475564966 
Email: luc.jacob@buildingsagency.be. L.W. - Meer info 
zie contactgegevens of bij afwezigheid Thomas.Jans@
buildingsagency.be   RkWJ

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concier-
gewoning (bouwen van kleuterklassen).   Zie Algemene 
bouwwerken YDAD

Uitslagen - openingen
15 april— KORTENBERG. Vernieuwen vloer 
sporthal.  Zie Grondwerken Dkmy

Waterbouwwerken

Overheidsopdrachten
19 mei — te 10:00 u., door de Vlaamse Milieumaat-
schappij, Dr De Moorstraat 24-26 9300 Aalst , Bijzon-
der onderhoud op waterlopen van eerste catego-
rie van het bekken Dijle en Zenne. Voornaamste 
plaats van uitvoering: Uitvoering dient te gebeu-
ren op diverse plaatsen in het ambtsgebied van 
de buitendienst Leuven.

 Dossier VMM-L2020R0001L-F02_0. De aanbestedings-
stukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis 

Gunningswijze en -voorwaarden - Aanstellen 
van ontwerper voor 'Verkeersstudie, opmaak 
riolerings- en wegenisdossier & rooilijnplan 
voor de Celestijnenlaan te 3001 Leuven'. Open-
bare procedure. De uitgaven voor de diensten 
worden geraamd op het totaal bedrag van 
485.775 euro, inclusief btw, waarvan 335.775 
euro aan wegenis en 150.000 euro aan riole-
ringen, inclusief btw - RO_SWW/19.044/802.3 - 
Goedkeuring (2020_GR_00150).  azUt

LEUVEN 
Gust Vriens
gust.vriens@leuven.be
Gunningswijze en -voorwaarden - Grondwer-
ken voor archeologisch onderzoek en tijdelij-
ke heraanleg wegenis Heilige Geeststraat en 
Adolphe Bastinstraat. Openbare procedure. De 
indicatieve raming bedraagt 189.547,71 euro, 
inclusief btw - 17.045/865.11 - Goedkeuring 
(2020_GR_00133).  PDrS

Overheidsopdrachten
29 mei — te 10:30 u., ten Gemeente Sint-Pieters-
Leeuw, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw , 
Verbeteringswerken A. Van Cotthemstraat ea. 
Het voorwerp van de dienst beoogt het aanstel-
len van een ontwerper en veiligheidscoördinator 
voor het opmaken van de studie tot verbeteren 
van de Albert Van Cotthemstraat, Slesbroekstraat 
(deel) en Klein Bijgaardenstraat, inclusief de aan-
leg van een nieuw gescheiden rioolstelsel (deels) 
en aanleg fietspaden met aandacht voor het ver-
keersveiliger maken van de schoolomgeving.  
Dossier 2019-081. De aanbestedingsstukken zijn recht-
streeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: 
(URL) https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1255/1P/2019. 
Inlichtingen: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Johnny Mar-
chal, Tel: +32 23712290 Fax: +32 23314490 Email: joh-
nny.marchal@sint-pieters-leeuw.be. L.W. - Plaatsbezoek 
vereist: Na afspraak met de dienst openbare werken ( tel 
02 371 22 88 of 02 371 22 90).De offertes kunnen al-
leen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering 
internetsite https://eten.publicprocurement.be/.  iRMn

Uitslagen - openingen

16 april — KAPELLE-OP-DEN-BOS. Aanstelling 
ontwerper nieuwbouw technisch en logis-
tieke campus en afbraak oude loods inclusief 
buitenaanleg.
 VAN AELST HENK, Hertstraat 52, 2590 Berlaar; 
EVOLTA ENGINEERS NV, Koningsstraat 270, 1210 
Sint-Joost-ten-Node; FISH ARCHITECTEN, Noord-
straat 218, 8800 Roeselare; TIDES ARCHITECTURE, 
Pottelberg(Mar) 171, 8510 Kortrijk.  RbXu

Toewijzingen - gunningen
13 jan.  — GRIMBERGEN. Aanstelling van een ont-
werper voor de opmaak van een wegenis- en riole-
ringsontwerp voor gemeentelijke uitvoeringsprojecten. 
VK ENGINEERING, 8820 Torhout. iAaa

Textiel - schoeisel 
uitrustingsstukken

Gemeenteraadsbeslissingen
LEUVEN 
Gust Vriens
gust.vriens@leuven.be

20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concier-
gewoning (bouwen van kleuterklassen).   Zie Algemene 
bouwwerken YDAD

5 juni — AARSCHOT. Renoveren van woningen d.m.v. 
doelgerichte energie-efficiëntiemaatregelen voor sociale 
woningen (cat. D-kl.8)   Zie Algemene bouwwerken 
yebR

Uitslagen - openingen

15 april— KORTENBERG. Vernieuwen vloer 
sporthal.  Zie Grondwerken Dkmy

Studieopdrachten

Agenda gemeenteraad

ASSE 
Lander Van Droogenbroeck
gemeentesecretaris@asse.be
Studieopdracht Rondweg Asse - Goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Gewest 
(AWV) - TMVW - gemeente Asse - INFRABEL, 
lastvoorwaarden en raming.  HaPd

ASSE 
Lander Van Droogenbroeck
gemeentesecretaris@asse.be
Studieopdracht "Uitbreiden en vernieuwen van 
de GBS "De Springplank", Oude Dendermond-
sebaan 17 te 1730 Krokegem- goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze.  vXkG

LINTER 
Ivo Draelants
ivo.draelants@linter.be
Realisatie van een multifunctionele sport- en 
recreatiezone - aanstellen ontwerper - Goed-
keuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
- 2020/93.  XXx6

LEUVEN 
Gust Vriens
gust.vriens@leuven.be
Gunningswijze en -voorwaarden - Raamover-
eenkomst voor de opmaak van rooilijn- en ont-
eigeningsplannen (2020-2024) - 20.018/506.40 
- Goedkeuring (2020_GR_00195).  XiRx

ZEMST 
Jocelyn Bruggeman
gemeente@zemst.be
Opmaak RUP Landelijke woonfragmen-
ten - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze.  5j2z

ZEMST 
Jocelyn Bruggeman
gemeente@zemst.be
Aanstellen architect aanpassingswerken 
d'Oude School - Goedkeuring lastvoor-
waarden en wijze van gunnen via onder-
handelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.  pMFZ

Gemeenteraadsbeslissingen

LEUVEN 
Gust Vriens
gust.vriens@leuven.be
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20 nov.  2019.  — VILVOORDE. Herinrichting op- en 
afrittencomplex ter hoogte van Medialaan / de Tyras-
laan (N209) - Wegeniswerken: erratum. WILLEMEN IN-
FRA, Booiebos 4, 9031 Drongen. d5Fp

10 dec.  2019.  — ALSEMBERG. Asfalteringen in ver-
schillende straten . Wawebo, 9170 Sint-Gillis-Waas: 
198.284,12 € (BTW Inbegrepen) . YxA6

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De aanbestedingsberichten worden in deze ru-
briek gepubliceerd tot ongeveer één week vóór 
aanbestedingsdatum.

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor 
een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, 
datum en uur van opening der offertes. Houd 
tevens rekening met eventuele rechtzettingen. 
Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. 
De in deze rubriek opgenomen informatie werd 
met de grootste zorg verzameld. Zij heeft ech-
ter geen officiële waarde. De uitgever kan bijge-
volg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute 
vermeldingen.

Afbraakwerken

Overheidsopdrachten
19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Construc-
tion d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, démol., ter-
ras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erratum (cat. 
D-cl.4)   Zie Algemene bouwwerken Sazf

Afval

Overheidsopdrachten
30 april — te 10:00 u., door de Vlaamse Maatschap-
pij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep), Voor-
uitgangstraat 189 1030 Brussel , Raamovereenkomst 
voor het ophalen en verwerken van allerhande 
afval, in 6 percelen. Onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande oproep tot mededinging. Dos-
sier VMW-20190026-F05_0. De aanbestedingsstukken 
zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschik-
baar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=371406. Inlichtingen: 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De 
Watergroep), Sanne De Hondt , Tel: +32 2389568 Email: 
sanne.dehondt@dewatergroep.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Beste,

Er werden enkele wijzigingen aan de selectienota door-
gevoerd. De wijzigingen werden aangeduid met gele 
markering.

- Wijziging looptijd raamovereenkomst

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1: Toevoeging van Vei-
ligheids-en gezondheidsplan en documenten voor de 
aannemer. (TB1)
L.W. - Uitvoeringstermijn : 170 werkdagenDe aanbe-
stedingsdocumenten zijn ter inzage op de website van 
het studiebureau, www.studiebureaujonckheere.be , 
doorklikken naar tabblad aanbestedingen, en via de 
website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes 
mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het vol-
ledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvatten-
de meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet 
(formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale 
aanbestedingsplatform  5cF3
20 mei — LEUVEN. BS Pee & Nel - Renovatie concier-
gewoning (bouwen van kleuterklassen).   Zie Algemene 
bouwwerken YDAD

2 juni — te 10:00 u., bij Mobiliteit en Openbare Wer-
ken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-
Brabant, Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, project 
F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwe-
gen in provincie Vlaams-Brabant, op autosnel-
weg R0, R22, A1, A2, A3, A4, A8, A10, A12 en 
A201. Takelen en afvoeren van voertuigen met 
Maximaal Toegelaten Massa (MTM)< 3,5 ton. 
7 Percelen. ((365 dagen per lot).)Dossier AWV Vl-Br-
X21/0/485-F02_0. Inlichtingen: Mobiliteit en Openbare 
Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-
Brabant, https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=372533, Wegen en Ver-
keerVlaams-Brabant, Tel: +32 16665750 Email: wegen.
vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be.   Xvq2

Uitslagen - openingen

6 april — HALLE. BPA Stroppen - aanleg wege-
nis en riolering - Nieuwe publicatie.
 ALONCO AANNEMINGEN BVBA, Aven Ackers(VER) 
15, 9130 Beveren-Waas; BESIX INFRA NV, Steenwin-
kelstraat 640, 2627 Schelle; CASTELEYN & ZONEN NV, 
Steenovenstraat 80, 8760 Meulebeke; COLAS CEN-
TRUM, Nestor Martinstraat 313, 1082 Sint-Agatha-
Berchem; DE DENDER NV, Kolonel Bourgstraat 40, 
1030 Schaarbeek; DSV NV, Ter Heidelaan 69, 3200 
Aarschot; KRINKELS SA, Auguste Reyerslaan 80, 5100 
Namur; LIEMA BVBA, Ambachtenlaan 42, 3300 Tie-
nen; DEKEMPENEER NV, Zaventemsesteenweg 63, 
1831 Diegem; VAN HOOREBEECK J. NV, Temsesteen-
weg 40, 1861 Wolvertem; WASE WEGENBOUW NV, 
Kluizenhof(SGW) 20, 9170 Sint-Gillis-Waas; WILLE-
MEN INFRA, Booiebos 4, 9031 Drongen.  Vp7t

Toewijzingen - gunningen
5 juli.  2019.  — LEUVEN. Aanleg van een missing 
link in de fietssnelweg Leuven-Brussel. THV Besix-Be-
six Infra, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. wdNH

15 nov.  2019.  — KAMPENHOUT. Aansluiting voet-
bal Kampenhout en Berg. BRUGGEMAN-MAES BVBA: 
113.880,52 €. gUaj

15 nov.  2019.  — DIEST. Herinrichting Winkelwan-
delstraat: erratum. HENS NV, Bredabaan (Centrum) 54, 
2990 Wuustwezel: 1.455.957,43 €. brV5

beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.
be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372716. In-
lichtingen: Vlaamse Milieumaatschappij, Koen Martens, 
Email: k.martens@vmm.be.   xc2b

Weg- en rioolwerken

Agenda gemeenteraad

ZEMST 
Jocelyn Bruggeman
gemeente@zemst.be
Levering en plaatsing fietsenstallin-
gen - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze.  4RKB

MERCHTEM 
Chris Van den Bosshe
chris.vandenbossche@merchtem.be
Goedkeuring wegenisdossier “Verka-
veling Drypikkel (fase 2) – Wegenis- en 
rioleringswerken".  RNPS

ASSE 
Lander Van Droogenbroeck
gemeentesecretaris@asse.be
Aankoop verkeersborden en signalisatie 
dienstjaar 2020 (2 verlengingen mogelijk: 
dienstjaar 2021 en 2022) - Goedkeuring last-
voorwaarden en gunningswijze.  Ng4w

LEUVEN 
Gust Vriens
gust.vriens@leuven.be
Gunningswijze en -voorwaarden - Program-
ma Tweekleinewegenstraat - 19.035/865.11 
- Uitvoering 2020 en volgende - Goedkeuring 
(2020_GR_00194).  TBcK

LEUVEN 
Gust Vriens
gust.vriens@leuven.be
Gunningswijze en -voorwaarden - Meer-
werk 3 - Asfaltslijtlagen 2019 - Verlen-
ging 1_2018 - 19.004/865.11 - Goedkeuring 
(2020_GR_00217).  LFQr

Gemeenteraadsbeslissingen
LEUVEN 
Gust Vriens
gust.vriens@leuven.be
Gunningswijze en -voorwaarden - Grondwer-
ken voor archeologisch onderzoek en tijdelij-
ke heraanleg wegenis Heilige Geeststraat en 
Adolphe Bastinstraat. Openbare procedure. De 
indicatieve raming bedraagt 189.547,71 euro, 
inclusief btw - 17.045/865.11 - Goedkeuring 
(2020_GR_00133).  PDrS

Overheidsopdrachten
15 mei — ZAVENTEM. Vervangen oplegtoestellen L36N 
km 8.765 R0   Zie Grondwerken xFVm

15 mei — te 10:30 u., bij Aquafin NV, Dijkstraat 8,BE-
2630 Aartselaar , Project 22.276/1 & ROO3022 - 
Roosdaal, aansluiting Koning Albertstraat. Dossier 
AQFINFRA-22276lot1-F02_0. De aanbestedingsstukken 
zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschik-
baar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=372318. Inlichtingen: 
Studiebureau Jonckheere BV, Kon. Astridlaan 134/5,BE-
8200 Brugge Contactpersoon: Dhr. Koen Jonckheere / 
Dhr. Bart Deschaght Tel: +32 50405090 E-mail: info@
studiebureaujonckheere.be.  — Erk: o/cat. E1 of C1-kl.6. 
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VII.2.1 Description des modifications

Nature et étendue des modifications (avec indication 
des éventuels changements préalablement apportés au 
contrat)

L'erratum 3 a pour objet d'apporter, selon le cas, des 
compléments/précisions/corrections/ajouts concernant 
les éléments suivants:

- "plaques/armoires de distribution herlmétique"

- "prise et cablage data" (au lieu de HDMI; plan 6a)

- "bouton poussoir crypté avec un clé"

- "rack data -Patchpanels data"

- "contrat d'entretien détection incendie"

- "B1-20A - ISOLATION DE PLANCHER EN PANNEAUX 
EN MOUSSE RIGIDE DE POLYSTYRENE EXTRUDE"

- "B11-01-F MOBILIER "

Au total, quatre documents sont publiée via le présent 
erratum:

- ERRATUM 3_17042020_clauses techniques_annexe 
1.pdf;

- ERRATUM 3_17042020_plan 6 a plan elec et detec-
tion.pdf;

- ERRATUM 3_17042020_Annexe 2 métré récapitulatif 
adapté.xlsx;

- ERRATUM 3_17042020_liste des plans actualisée.pdf.

Le métré récapitulatif adapté et publié via le présent 
erratum remplace le métré récaptitulatif initialement 
publié.

N.B. - Afin de permettre aux soumissionnaires de prendre 
la pleine mesure des travaux à réaliser et des conditi-
ons propres au site où ces travaux seront réaliser, le pou-
voir adjudicateur impose une visite des lieux préalable 
à l'introduction des offres.Au plus tard le 27/03/2020, 
l'opérateur économique intéressé confirmera sa présence 
à cette visite par e-mail aux adresses suivantes : chris-
tos.gessis@partenamut.be et amandine.pitsaer@parte-
namut.be.Cette visite des lieux obligatoire aura lieu le 
31/03/2020, à une heure qui sera précisée par le pou-
voir adjudicateur à chaque opérateur économique suite 

VII.1.2. Texte à rectifier dans l'avis original

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Date limite de 
réception des offres ou des demandes de participation

Au lieu de:

Date (jj/mm/aaaa): 2020-04-22

Heure locale: 14:00

A lire:

Date (jj/mm/aaaa): 2020-05-04

Heure locale: 14:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Modalités 
d'ouverture des offres

Au lieu de:

Date (jj/mm/aaaa): 2020-04-22

Heure locale: 14:00

A lire:

Date (jj/mm/aaaa): 2020-05-04

Heure locale: 14:00

VII.2 Informations sur les modifications

VII.2.1 Description des modifications

Nature et étendue des modifications (avec indication 
des éventuels changements préalablement apportés au 
contrat)

Le pouvoir adjudicateur a décidé de reporter la date li-
mite d'introduction des offres au 04/05/2020 (14h) afin 
de tenir compte des potentielles difficultés que les opéra-
teurs économiques rencontreraient dans l'établissement 
de leurs offres au regard du contexte de crise actuel lié 
au Covid-19. 

  RECHTZETTING 3. — VII.1.1. Motif de la modification

Modification des informations originales fournies par le 
pouvoir adjudicateur

VII.2 Informations sur les modifications

- Toevoeging site centraal laboratorium aan perceel 2 
Bedrijfsafval Oost en Mid-Oost

- Gemengd afval verplaatst

Met vriendelijke groet,

Sanne  GFd8

21 mei — te 10:00 u., zie bestek , externe verwij-
dering en de verwerking van het afval van de 
gebouwen in het Brussels Hoofdstede-lijk Ge-
west, beheerd door de FOD Financiën en/of 
voor rekening van de ADBA Fedorest alsmede 
voor rekening van andere instanties, in 7 perce-
len. Dossier SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2017/132-
F02_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, vol-
ledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=371276. Inlichtingen: FOD Fin Team Aan-
kopen, North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-
laan 33/961,BE-1030 Brussel geertrui.bil@minfin.fed.be, 
Tel: +32 470762166 Email: finprocurement@minfin.fed.
be.   3FCg

Algemene bouwwerken

Overheidsopdrachten
28 april — te 10:30 u., door FEDASIL_INFRASTRUC-
TURE, Kartuizerstraat 21 1000 Brussel , Aansluiten 
van handwasbakken en plaatsen van een schei-
dingswand. Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking (met publicatie in 
Free Market). Dossier FEDASIL_INFRASTRUCTURE-
2020-0845-F50_0. De aanbestedingsstukken zijn recht-
streeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: 
(URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/pre-
ViewNotice.do?noticeId=373114. Inlichtingen: FEDA-
SIL_INFRASTRUCTURE, Raf Dox, Email: raf.dox@fedasil.
be. L.W. - Indienen van offertes per e-mail :    raf.dox@
fedasil.be  TFCe

1 mei — BRUSSEL. Internationale Instellingen - Werken 
voor keermuur   Zie Grondwerken Axfz

4 mei — te 14:00 u., par Partena-Mutualité Libre, Bou-
levard Louis Mettewie, 74-76 1080 Molenbeek-Saint-
Jean , Aménagement de l'agence d'Anspach, 17 
du boulevard Anspach, dans le centre-ville de 
Bruxelles. Dossier Partenamut-2020003-F02_1. Les 
documents du marché sont disponibles gratuitement en 
accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=370167. Rens. compl.: Partena-Mutu-
alité Libre, Tel: +32 24445049 E-mail: christos.gessis@
partenamut.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Motif de la modification

Modification des informations originales fournies par le 
pouvoir adjudicateur

VII.2 Informations sur les modifications

VII.2.1 Description des modifications

Nature et étendue des modifications (avec indication 
des éventuels changements préalablement apportés au 
contrat)

L'erratum a pour objet de communiquer le plan des me-
nuiseries extérieures qui doivent être remplacées ("ER-
RATUM 02042020_20200325 LF New Anspach V7_plan 
45 Vue façade Rue des Halles.pdf"). La liste des plans 
actualisée ("ERRATUM 02042020_LISTE DES PLANS AC-
TUALISEE.pdf") est également jointe à cet erratum. 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Motif de la modification

Modification des informations originales fournies par le 
pouvoir adjudicateur

EXTENSIVE RENOVATION WORKS OF THE ACP BUILDING
BRUSSELS, BELGIUM

(Avenue Georges Henri, 451, 1200 Brussels)
Deadline for submission of Applications is 

Tuesday, 2 June 2020 at 17:00 hrs - (CET)

For more information   

For more information 

Organisation of African,   
Caribbean and   
Pacific States  (OACPS) 

WORKS CONTRACT 
NOTICE

27
85

-B
K
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mailadres worden gestuurd. . Ondernemers kunnen de 
aanbestedende overheid vragen stellen over het bestek 
en de bijlagen ervan via het forum op e-Procurement 
(onderdeel e-Notification). Bij problemen met het plat-
form moeten de vragen via e-mail worden gesteld aan: 
hoteldesmonnaies@citydev.brussels.

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Wijziging van de datum van het bezoek aan de site 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

bijzondere bestek « sanitaire installaties »

 

  RECHTZETTING 3. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

architectenplannen DWG 

  RECHTZETTING 4. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Bijzonder bestek - deel stabiliteit «Bouw van een kin-
derdagverblijf en 7 woningen» : artikels 1.3.3, 1.3.4, 
1.3.4.1, 1.3.4.5

 

  RECHTZETTING 5. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

samenvatting van het stabiliteitsplan ST 18-018 C01 met 
aanduidingen van de delen voor de onderstoppingen en 
de beschoeiing van de uitgravingen.

L.W. - Een bezoek ter plaatse wordt georganiseerd op 
woensdag 1 april om 14.00 uur, gevolgd door een in-
formatiesessie met vragen en antwoorden.Indien er 
een volledige lockdown (fase 3) komt, wordt het be-
zoek uitgesteldDe inschrijver moet aanwezig zijn gezien 
de restricties van de locatie en de complexiteit van het 
onderwerp van de opdracht. Citydev.brussels zal een 
aanwezigheidsattest opstellen dat door de inschrijver 
op de dag van het bezoek moet worden ondertekend.
In geval van afwezigheid zal de vertegenwoordiger van 
citydev.brussels een PV van afwezigheid opstellen en dit 

139 in Sint-Gillis met herinrichting van het Park 
Coenen. Dossier citydev-770101 MT-F02_1. De aanbe-
stedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en 
gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369982. 
Inlichtingen: citydev, Saïd Ben Sellam, Tel: +32 4225072 
Email: hoteldesmonnaies@citydev.brussels.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke 
aankondiging

Afdelingsnummer: VI.3)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere 
inlichtingen

In plaats van:

Een bezoek ter plaatse wordt georganiseerd op woens-
dag 1 april om 14.00 uur, gevolgd door een informatie-
sessie met vragen en antwoorden. Indien er een volledi-
ge lockdown (fase 3) komt, wordt het bezoek uitgesteld. 
De inschrijver moet aanwezig zijn gezien de restricties 
van de locatie en de complexiteit van het onderwerp van 
de opdracht. Citydev.brussels zal een aanwezigheidsat-
test opstellen dat door de inschrijver op de dag van het 
bezoek moet worden ondertekend. In geval van afwezig-
heid zal de vertegenwoordiger van citydev.brussels een 
PV van afwezigheid opstellen en dit schriftelijk aan de 
inschrijver meedelen. Het indienen van de offerte van de 
afwezige inschrijver wordt niet aanvaard en de inschrij-
ver wordt geschrapt. Indien de afwezigheid te wijten is 
aan een externe oorzaak buiten de wil van de inschrij-
ver (overmacht), moet de inschrijver de aanbestedende 
overheid hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 
Een tweede bezoek zal daarom indien mogelijk worden 
georganiseerd.

Te lezen:

De Nationale Veiligheidsraad nam maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus in te dijken. Die zijn 
- tot nader order - van toepassing van 18 maart 2020 
om 12.00 uur tot 19 april 2020. Daarom wordt het 
groepsbezoek aan de site, dat gepland was op woens-
dag 1 april om 14.00 uur, geannuleerd. Wie de site wil 
bezoeken, wordt verzocht een e-mail te sturen naar de 
contactpersoon van citydev.brussels: de heer Ben Sellam 
(e-mail: hoteldesmonnaies@citydev.brussels). De site zal 
tijdens 3 halve dagen kunnen worden bezocht:. - Vrijdag 
3 april tussen 9u en 11u30;. - Donderdag 9 april tussen 
9u en 12u;. - Donderdag 16 april tussen 9u en 12u0. 
Om ieders veiligheid te waarborgen:. - kiest de onder-
nemer 24 uur op voorhand, voor het bezoek, één van 
de voorgestelde data en een precies tijdstip om ervoor 
te zorgen dat er geen andere ondernemer aanwezig is 
tijdens het bezoek. - zal er geen vertegenwoordiger van 
citydev.brussels aanwezig zijn tijdens deze bezoeken. - 
moet de ondernemer die de site bezoekt met zijn onder-
aannemers de nodige maatregelen treffen om de nale-
ving van de regels over social distancing (PDF, 206.51 
Ko) te garanderen, in het bijzonder het houden van 1,5 
meter afstand tussen elke persoon. - moet de onderne-
mer zich ertoe verbinden om na het bezoek de deuren 
van de garage en het woonhuis en het ingangshek van 
het Coenenpark (Louis Coenenstraat 13) goed te sluiten. 
De binnenverlichting van de gebouwen wordt aan- en 
uitgedaan door de gemeentearbeiders. . Gezien de gege-
venheden van de site en de complexiteit van de opdracht 
moet de inschrijver aanwezig zijn. De inschrijver moet tij-
dens het bezoek een foto nemen van de binnenkant van 
de garage om aan te tonen dat hij op de site is geweest. 
Die foto moet bij het bezoek naar het bovenstaande e-

à son inscription.En fin de visite, une attestation de visite 
est remise au représentant de l'opérateur économique. 
Si cet opérateur économique décide d'introduire une of-
fre, il joint à cette dernière ladite attestation de visite (cf. 
Forme et contenu des offres).

  LRpu

4 mei — te 12:00 u., par le Service général des Infra-
structures scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Service Etudes et Projets, 20-22 Boulevard du Jardin 
Botanique 1000 Bruxelles , Désassemblage, prépa-
ration du support, transport et réassemblage 
d'un bâtiment modulaire préfabriqué. Le pré-
sent marché de travaux porte sur le désassem-
blage du bâtiment modulaire préfabriqué, sur 
le site de l'Ecole fondamentale communale à 
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT, et la préparation 
du support ainsi que le transport et le réassem-
blage dudit bâtiment modulaire préfabriqué, sur 
le site de l'Ecole fondamentale de l'Athénée ro-
yal Léonardo Da Vinci à BRUXELLES (Anderlecht), 
en 2 lots. Procédure négociée directe avec publi-
cation préalable. Dossier SGIS - CF-SGISFWB_3062-
2020-01543-F02_1. L'accès aux documents du mar-
ché est restreint. De plus amples informations peuvent 
être obtenues à l'adresse suivante (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=366596. Rens. compl.: Service général 
des Infrastructures scolaires de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Service Etudes et Projets, Alexis SIMON, Tel: 
+32 486090775 E-mail: alexis.simon@cfwb.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Motif de la modification

Modification des informations originales fournies par le 
pouvoir adjudicateur

VII.1.2. Texte à rectifier dans l'avis original

Numéro de section: II.2.7)

n° lot: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Début

Au lieu de:

Date (jj/mm/aaaa): 2020-05-18

A lire:

Date (jj/mm/aaaa): 2020-06-01

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Date limite de 
réception des offres ou des demandes de participation

Au lieu de:

Date (jj/mm/aaaa): 2020-04-27

Heure locale: 12:00

A lire:

Date (jj/mm/aaaa): 2020-05-04

Heure locale: 12:00

VII.2 Informations sur les modifications

VII.2.1 Description des modifications

Nature et étendue des modifications (avec indication 
des éventuels changements préalablement apportés au 
contrat)

Report des dates limite de réception des offres et de dé-
but du lot n°1.

  L7tP

5 mei — te 11:00 u., door citydev, Gabrielle Petitstraat 
6 1080 Brussel , Overheidsopdracht voor werken 
voor de realisatie van een kinderdagverblijf en 
9 wooneenheden op de site Munthofstraat 137-
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Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (met publicatie in Free Market). 
Dossier FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-fedasil 2020 1036-
F50_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, vol-
ledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
war/preViewNotice.do?noticeId=373079. Inlichtingen: 
FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, Email: klk.aanbestedingen@
fedasil.be. L.W. - offerte moet ondertekend zijn  Ka4i

4 mei — BRUSSEL. Levering van hout (bouw)   Zie 
Houtleveringen isrt

20 mei — BRUSSEL. Levering van Chemische Produc-
ten   Zie Verschillende t2im

Uitslagen - openingen
7 april— SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Location-
achat de classes conteneurs PEB.  Zie Algemene 
bouwwerken wPgT

Centrale verwarming

Overheidsopdrachten
19 mei — te 11:00 u., door de Regie der Gebouwen - 
Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2 1060 BRUS-
SEL , Brussel - REGIE DER GEBBOUWEN - Her-
stellen, het aanpassen, het uitbreiden of het 
vervangen van installaties voor centrale ver-
warming en/of luchtbehandeling in de gebou-
wen, beheerd door de Regie der Gebouwen, 
Dienst Brussel. Dossier BRU-2020-232318-65C-
F02_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, vol-
ledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372767. Inlichtingen: Regie der Gebouwen 
- Regio Brussel, J. De Baerdemaeker, Tel: +32 25416118 
Email: john.deBaerdemaeker@buildingsagency.be.  — 
Erk: o/cat. D17 of D18 -kl.2.  AEAJ

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Construc-
tion d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, démol., ter-
ras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erratum (cat. 
D-cl.4)   Zie Algemene bouwwerken Sazf

Toewijzingen - gunningen
27 jan.  — BRUSSEL. Interventions sur commandes 
dans les bâtiments du Service Public de Wallonie – 
HVAC. TPF UTILITIES NV, de Haveskerckelaan 46, 1190 
Vorst: 37.220,00 € (Perc. 2); TPF UTILITIES NV, de 
Haveskerckelaan 46, 1190 Vorst: 42.180,00 € (Perc. 
3); TPF UTILITIES NV, de Haveskerckelaan 46, 1190 
Vorst: 147.640,00 € (Perc. 1). Enmd

Dak- en torenwerken

Overheidsopdrachten
13 mei — te 14:00 u., par les Parochiescholen SintJo-
zef & Sint-Vincentius Ukkel v.z.w., Sint-Jobsesteenweg 
608 1180 Uccle , Rénovation et Transformation de 
la toiture de l'ancien bâtiment de l'Ecole Sint-
Jozef, Avenue Jean et Pierre Carsoel 4a 1180 Uc-
cle. Procédure négociée directe avec publication 
préalable.

 Dossier AR&A-AR&A-18.6142 Sint-Jozefschool Ukkel-
F02_1. Les documents du marché sont disponibles gra-
tuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse (URL) https://1drv.ms/f/s!AovT5KFIovqtgZd_
e8xxg-OWid1-jw. Rens. compl.: Parochiescholen SintJo-
zef & Sint-Vincentius Ukkel v.z.w., Charlotte Christians, 
architecte, Tel: +32 477599915 E-mail: chcharchi@
gmail.com.  — Erk: s/cat. D8, D12-cl.2.N.B. - L'ouverture 

Uitslagen - openingen

5 dec.  2019.  — UKKEL. Gebouw Stallestraat 
160 - Herstructurering en aanpassing van het 
gebouw: datumwijziging.
 EFFIBAT SA; PHENICKS SPRL.  JtAQ

21 febr.  — BRUSSEL.  Restauratie van Sint-Kate-
lijnekerk Brussel (noordgevel) - Opdracht van 
werken.
 ARTES WOUDENBERG NV, Lieven Bauwensstraat 42, 
8200 Brugge: 2.907.562,60 €; RENOTEC NV, Acaci-
astraat 14C, 2440 Geel: 3.211.728,41 €; DENYS NV, 
Industrieweg 124, 9032 Wondelgem: 3.441.785,28 
€; MONUMENT VANDEKERCKHOVE NV, Oostroze-
bekestraat 88, 8770 Ingelmunster: 3.449.426,07 
€; LIÈGEOIS G. & Y. SA, Cour Lemaire(Battice) 13, 
4651 Battice: 3.627.526,83 €; LOUIS DE WAELE, Ter-
hulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde: 
4.305.496,30 €.  dwzT

19 maart — SINT-AGATHA-BERCHEM. Openveld-
school - Leasingcontract met koopoptie voor 8 
containerlokalen.
 JAN SNEL BELGIUM NV, Stationsplein 1, 9100 
Sint-Niklaas; SYMOBO, Biststraat 6, 1910 
Kampenhout.  NdFa

7 april — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Location-
achat de classes conteneurs PEB.
 DEGOTTE UNITS SA, Rue de Hermée 246, 4040 Her-
stal ( lot 1,lot 2); GECIMA SA, Avenue Vésale 24, 1300 
Waver ( lot 1,lot 2); SYMOBO, Biststraat 6, 1910 Kam-
penhout ( lot 1,lot 2).  wPgT

Toewijzingen - gunningen
10 okt.  2019.  — UKKEL. Binneninrichting van het 
nieuwe administratieve centrum (Project U) - meubi-
lair + verlichting. POTTEAU LABO NV, Zuidstraat(Heu) 
24/32, 8501 Kortrijk: 455.743,02 € (TVA Non compris) 
(Lot :1). fKS9

19 nov.  2019.  — SINT-JANS-MOLENBEEK. Zware 
verbouwing van een gebouw van 6 verdiepingen: er-
ratum/datumwijziging. ABC ETUDES ET CONSTRUCTI-
ONS SPRL, Rue de l'Industrie(HAR) 13, 7321 Bernis-
sart (Perc. 1). zUzs

Beplantingswerken

Overheidsopdrachten
5 mei — SINT-GILLIS. Realisatie van een kinderdagver-
blijf en 9 wooneenheden op de site Munthofstraat: erra-
tum   Zie Algemene bouwwerken jWUC

Bouwmaterialen

Overheidsopdrachten
4 mei — te 12:00 u., door FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, 9e 
Linielaan 27 1000 Brussel , levering van"gipsplaten" 
(gyproc) en toebehoren voor AMC Klein kasteel-
tje. Onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking (met publicatie in Free 
Market). Dossier FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-fedasil 
2020 1031-F50_0. De aanbestedingsstukken zijn recht-
streeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: 
(URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/pre-
ViewNotice.do?noticeId=373070. Inlichtingen: FEDA-
SIL_PETIT CHÂTEAU, Email: klk.aanbestedingen@feda-
sil.be. L.W. - offerte moet ondertekend zijn  JNHe

4 mei — te 12:00 u., door FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, 9e 
Linielaan 27 1000 Brussel , levering van diverse pro-
dukten voor de bouw voor AMC Klein kasteeltje. 

schriftelijk aan de inschrijver meedelen. Het indienen van 
de offerte van de afwezige inschrijver wordt niet aan-
vaard en de inschrijver wordt geschrapt.Indien de afwe-
zigheid te wijten is aan een externe oorzaak buiten de 
wil van de inschrijver (overmacht), moet de inschrijver de 
aanbestedende overheid hiervan zo snel mogelijk op de 
hoogte brengen. Een tweede bezoek zal daarom indien 
mogelijk worden georganiseerd.

  jWUC

19 mei — te 14:00 u., par l'ASBL Comité scolaire Pro-
vidence, Rue des Déportés 38-40 1200 Woluwe-Saint-
Lambert  , Construction d’un bâtiment scolaire, 
Rue des Déportés, 38-401200 Woluwé-Saint-
Lambert-Démolitions -Terrassements et fouilles 
-Fondations -Egouts et canalisations enterrées 
-Gros-oeuvre fermé -Isolation -Parachèvements 
-Techniques spéciales. Procédure négociée direc-
te avec publication préalable.

 Dossier COSP-PROVIDENCE-BÂTIMENT-5-CLASSES-
F02_1. Les documents du marché sont disponibles gra-
tuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=371642. Rens. compl.: 
ASBL Comité scolaire Providence, Emmanuel Everarts de 
Velp, Tel: +32 476733737 E-mail: emmanuel.everarts@
federationolivier.be.  — Erk: cat. D-cl.4. 

  RECHTZETTING 1. — 

VII.1.1. Motif de la modification

Modification des informations originales fournies par le 
pouvoir adjudicateur

VII.1.2. Texte à rectifier dans l'avis original

Numéro de section: VI.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informations 
complémentaires

Au lieu de:

Ouverture électronique des offres le 19 mai 2020 à 14H 
au siège du SEGEC Avenue Emmanuel Mounier 100 à 
1200 Bruxelles

A lire:

DATE VISITE OBLIGATOIRE : Le 4 mai 2020 à 14h ou 
horaire fixé par l'Architecte pour respect mesures CO-
VID-19. Ouverture électronique des offres le 19 mai 
2020 à 14H au siège du SEGEC Avenue Emmanuel Mou-
nier 100 à 1200 Bruxelles

Numéro de section: VI.4.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nom officiel

Au lieu de:

Tribunal de Première Instance de Bruxelles Francophone

A lire:

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

VII.2 Informations sur les modifications

VII.2.1 Description des modifications

Nature et étendue des modifications (avec indication 
des éventuels changements préalablement apportés au 
contrat)

Manque date visite et erreur sur le tribunal

N.B. - Ouverture électronique des offres le 19 mai 2020 à 
14H au siège du SEGEC Avenue Emmanuel Mounier 100 
à 1200 Bruxelles  Sazf
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Toewijzingen - gunningen
11 febr.  — BRUSSEL. Levering van hout: erratum. 
BIEMAR BOIS SA, Rue de la Clef(MEL) 57, 4630 Sou-
magne ( Lot 3). 3agU

IJzer- en metaalwerken

Overheidsopdrachten
19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Construc-
tion d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, démol., ter-
ras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erratum (cat. 
D-cl.4)   Zie Algemene bouwwerken Sazf

Uitslagen - openingen
17 febr.  — ELSENE. Raamovereenkomst m.b.t. 
de vervanging en het onderhoud van het bui-
tenschrijnwerk van de gebouwen van de 
huurhulp.
 BUYSE BVBA, Spieveldstraat 19, 9160 Lokeren; 
PROFERA BVBA, Mansteen 81, 1840 Londerzeel; 
TECNOFLEX SPRL, Vilvoordsesteenweg 156B, 1120 
Neder-Over-Heembeek.  Vim3

Marmerwerken

Overheidsopdrachten
19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Construc-
tion d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, démol., ter-
ras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erratum (cat. 
D-cl.4)   Zie Algemene bouwwerken Sazf

Materieel - machines

Overheidsopdrachten
27 april — te 12:00 u., door FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, 
9e Linielaan 27 1000 Brussel , levering thermometers 
voor AMC Klein kasteeltje. Onderhandelingspro-
cedure zonder voorafgaande bekendmaking (met 
publicatie in Free Market). Dossier FEDASIL_PETIT 
CHÂTEAU-fedasil 2020 20200421A-F50_0. De aanbe-
stedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en 
gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372990. 
Inlichtingen: FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, Email: klk.aan-
bestedingen@fedasil.be. L.W. - offerte moet onderte-
kend zijn  eW3x

27 april — te 12:00 u., door FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, 
9e Linielaan 27 1000 Brussel , levering van mecha-
nische handteller voor AMC Klein kasteeltje. On-
derhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (met publicatie in Free Market). 
Dossier FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-fedasil 2020 0999-
F50_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, 
volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=372749. Inlichtingen: FEDASIL_PETIT 
CHÂTEAU, Email: klk.aanbestedingen@fedasil.be. L.W. - 
offerte moet ondertekend zijn  SEx4

28 april — te 12:00 u., door FEDASIL_MP, Rue des 
Chartreux 21 1000 Bruxelles , Personentransport 
(huur van autobus/autocar met chauffeur). On-
derhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (met publicatie in Free Market). 
Dossier FEDASIL_MP-2020 0382-F50_0. De aanbeste-
dingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en 
gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372922. 
Inlichtingen: FEDASIL_MP, Tel: +32 22134421 Email: eef.

sche inrichting van de archeologische site Bruxella 1238: 
datumwijziging   Zie Materieel - machines ATgd

Toewijzingen - gunningen
10 okt.  2019.  — UKKEL. Binneninrichting van het 
nieuwe administratieve centrum (Project U) - meubilair 
+ verlichting. Zie Algemene bouwwerken fKS9

Gas- en waterleidingen

Overheidsopdrachten
13 mei — te 15:00 u., door  Enabel TAN, 1271, Hai-
le Selassie Road 0000 Dar Es Salaam , “Rehabili-
tation of Mkongoro 1 Gravity-fed water sup-
ply scheme”. Simplified negotiated procedure 
with publication. Dossier CTB TAN-137-F02_0. The 
procurement documents are available for unrestricted 
and full direct access, free of charge, at: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=373007. Inlichtingen: Enabel TAN, amos.
chigwenembe@enabel.be.

   7qap

Grondwerken

Overheidsopdrachten
1 mei — te 10:00 u., (termijn voor ontvangst van in-
schrijvingen of deelnemingsaanvragen), door de Re-
gie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 
87 - bus 2 1060 BRUSSEL , Brussel – Internatio-
nale Instellingen - Werken voor keermuur. On-
derhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (met publicatie in Free Market). 
Dossier BRU-2020-302233-78-DP-F50_0. De aanbeste-
dingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en 
gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372627. 
Inlichtingen: Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Pascal 
Delepeleire, Tel: +32 25416695 Email: Pascal.Delepelei-
re@buildingsagency.be.   Axfz

5 mei — SINT-GILLIS. Realisatie van een kinderdagver-
blijf en 9 wooneenheden op de site Munthofstraat: erra-
tum   Zie Algemene bouwwerken jWUC

13 mei — BRUSSEL. “Rehabilitation of Mkongoro 1 
Gravity-fed water supply scheme”   Zie Gas- en water-
leidingen 7qap

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Construc-
tion d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, démol., ter-
ras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erratum (cat. 
D-cl.4)   Zie Algemene bouwwerken Sazf

Houtleveringen

Overheidsopdrachten
4 mei — te 12:00 u., door FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, 9e 
Linielaan 27 1000 Brussel , levering van hout (bouw) 
voor AMC Klein kasteeltje. Onderhandelingspro-
cedure zonder voorafgaande bekendmaking (met 
publicatie in Free Market). Dossier FEDASIL_PETIT 
CHÂTEAU-fedasil 2020 1029-F50_0. De aanbestedings-
stukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis 
beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.
be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372998. In-
lichtingen: FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, Email: klk.aanbe-
stedingen@fedasil.be. L.W. - offerte moet ondertekend 
zijn  isrt

des offres électronique aura lieu le mercredi 13 mai 
2020 à 14h à l'adresse suivante : Chaussée de Saint-Job 
608 à 1180 Uccle (Sint-Jozefschool).  rzWG

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Construc-
tion d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, démol., ter-
ras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erratum (cat. 
D-cl.4)   Zie Algemene bouwwerken Sazf

Elektriciteitswerken

Overheidsopdrachten
27 april — te 10:00 u., door Leefmilieu Brussel, Ha-
venlaan 86C/3000 1000 Brussel , Onderhoud, her-
stelling en installatie van nieuwe alarmsystemen 
voor alle gebouwen die gebruikt of beheerd wor-
den door Leefmilieu Brussel, in 3 percelen. Voor-
naamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, Brussel.  Dossier 2019M0411. De 
aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbe-
perkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.
eu/Downloads/1/2617/UM/2019. Inlichtingen:  Leefmi-
lieu Brussel, Cynthia Farinella, Tel: +32 27757722 Email: 
cfarinella@environnement.brussels.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Nieuwe bijlagen

L.W. - Plaatsbezoek vereist: Er zal een verplicht be-
zoek aan de volgende locaties georganiseerd worden:  
Boomkwekerij - Technische site van Woluwe - Park van 
Woluwelaan 68 te 1160 OudergemDe opdrachtnemer 
maakt uiterlijk 15 dagen vóór de uiterste datum voor 
de indiening van de offertes een afspraak via een e-mail 
naar:edelmotte@leefmilieu.brussels.De offertes kunnen 
alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering 
internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

  m6mh

30 april — te 11:00 u., door de Regie der Gebouwen 
- Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2 1060 BRUS-
SEL , Elsene – Sciensano – Hoofdzetel – Vervan-
gen verlichting burelen Kroon. Onderhandelings-
procedure zonder voorafgaande bekendmaking 
(met publicatie in Free Market). Dossier BRU-2020-
220193-MB-Elek016-F50_0. De toegang tot de aanbe-
stedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen op: (URL) https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372661. 
Inlichtingen: Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Barbé 
Michel, Tel: +32 25416122 Email: michel.barbe@buil-
dingsagency.be. L.W. - De plannen zijn enkel verkrijgbaar 
op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelfor-
mulier te gebruiken.U kan het ingevulde en onderteken-
de bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op 
het adres vermeld in het bestelformulier. Na verificatie 
van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link 
waarmee u de plannen kan downloaden.

  xZ6X

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Construc-
tion d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, démol., ter-
ras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erratum (cat. 
D-cl.4)   Zie Algemene bouwwerken Sazf

20 mei — BRUSSEL. Realisatie van een Belgian Beer 
World-parcours als multimedia-ervaring en scenografi-
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Sanitaire werken

Overheidsopdrachten
28 april — BRUSSEL. Aansluiten van handwasbakken 
en plaatsen van een scheidingswand   Zie Algemene 
bouwwerken TFCe

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Construc-
tion d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, démol., ter-
ras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erratum (cat. 
D-cl.4)   Zie Algemene bouwwerken Sazf

Toewijzingen - gunningen

6 mei 2019.  — BRUSSEL. RAAMOVEREENKOMST 
VOOR WERKEN VAN TIR CENTRUM  INSTALLATIE 
VAN EEN BRANDBLUSSYSTEEM  FASE 4: erratum. LE 
SPRINKLER RATIONNEL, Haachtsesteenweg 1704, 
1130 Haren. 6nUT

Schilder- en glaswerken

Overheidsopdrachten
18 mei — te 11:00 u., door de Gemeente Anderlecht, 
Raadsplein, 1 1070 Brussel , Schilder- en vloerbe-
kledingswerken in diverse gemeentelijke scho-
len en diverse gemeentelijke huisvestingen, in 
2 percelen. Bestek 20/016. Vereenvoudigde on-
derhandelingsprocedure met voorafgaande be-
kendmaking. Dossier Gemeente Anderlecht-20/016-
F02_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, 
volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) htt-
ps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=368061. Inlichtingen: Gemeente An-
derlecht, Jurgen Lapage/Stephane De Decker, Tel: +32 
25563152 Email: jlapage@anderlecht.brussels.  — Erk: 
o/cat. D13 per perceel.  wJwa

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Construc-
tion d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, démol., ter-
ras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erratum (cat. 
D-cl.4)   Zie Algemene bouwwerken Sazf

Uitslagen - openingen

17 febr. — ELSENE. Raamovereenkomst m.b.t. 
de vervanging en het onderhoud van het bui-
tenschrijnwerk van de gebouwen van de huur-
hulp.  Zie IJzer- en metaalwerken Vim3

Schrijn- en meubelwerken

Overheidsopdrachten
28 april — BRUSSEL. Aansluiten van handwasbakken 
en plaatsen van een scheidingswand   Zie Algemene 
bouwwerken TFCe

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Construc-
tion d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, démol., ter-
ras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erratum (cat. 
D-cl.4)   Zie Algemene bouwwerken Sazf

20 mei — BRUSSEL. Realisatie van een Belgian Beer 
World-parcours als multimedia-ervaring en scenografi-
sche inrichting van de archeologische site Bruxella 1238: 
datumwijziging   Zie Materieel - machines ATgd

ché public de fournitures ayant pour objet « Lea-
sing opérationnel de véhicules », en 3 lots. Dos-
sier CSD Bruxelles-leasing - 02-F02_0. Les documents 
du marché sont disponibles gratuitement en accès di-
rect non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372754. Rens. compl.: Centrale de servi-
ces à domicile, Aurélien DOFFIGNY, Tel: +32 25331180 
E-mail: adoffigny@csdbxl.be.   7Et9

25 mei — te 10:00 u., door MRMP-I/A - Algemene Di-
rectie Material Resources - Divisie Overheidsopdrach-
ten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Verwerving", 
Eversestraat, 1 1140 Evere , Levering en installatie 
van een Mid Runway Energy Absorber (MREA) 
systeem op de hoofdpiste van Basis Jean Offen-
berg te FLORENNES (vaste schijf) en Basis Gene-
raal-majoor Vlieger Du Monceau De Bergendal te 
KLEINE BROGEL (voorwaardelijke schijf). Onder-
handelingsprocedure. Dossier MRMP-I/A-20IA470-
F17_0. Inlichtingen: MRMP-I/A - Algemene Directie Ma-
terial Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie 
Infrastucture" - Ondersectie "Verwerving", Gailliaert 
Davy, Tel: +32 24415362 Email: Davy.Gailliaert@mil.
be.   EjQQ

28 mei — te 12:00 u., door FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, 
9e Linielaan 27 1000 Brussel , levering en plaatsing 
van steamer voor AMC Klein kasteeltje. Onder-
handelingsprocedure zonder voorafgaande be-
kendmaking (met publicatie in Free Market). 
Dossier FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-fedasil 2019 2356-
F50_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, 
volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=372469. Inlichtingen: FEDASIL_PETIT 
CHÂTEAU, Email: klk.aanbestedingen@fedasil.be. L.W. - 
offerte moet ondertekend zijn  LYYb

Uitslagen - openingen
19 maart— SINT-AGATHA-BERCHEM. Openveld-
school - Leasingcontract met koopoptie voor 8 
containerlokalen.  Zie Algemene bouwwerken 
NdFa

7 april— SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Location-
achat de classes conteneurs PEB.  Zie Algemene 
bouwwerken wPgT

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

Overheidsopdrachten
27 april — BRUSSEL. Levering van mechanische hand-
teller voor AMC Klein kasteeltje

   Zie Materieel - machines SEx4

27 april — BRUSSEL. Onderhoud, herstelling en instal-
latie van nieuwe alarmsystemen voor alle gebouwen die 
gebruikt of beheerd worden door Leefmilieu Brussel: er-
ratum   Zie Elektriciteitswerken m6mh

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Construc-
tion d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, démol., ter-
ras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erratum (cat. 
D-cl.4)   Zie Algemene bouwwerken Sazf

20 mei — BRUSSEL. Realisatie van een Belgian Beer 
World-parcours als multimedia-ervaring en scenografi-
sche inrichting van de archeologische site Bruxella 1238: 
datumwijziging   Zie Materieel - machines ATgd

carre@fedasil.be. L.W. - De NL versie van het bestek kan 
op aanvraag verkregen worden.   DCm7

19 mei — te 10:30 u., door MRMP-S/AC – Directo-
rate General Material Resources – Procurement Division 
– Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwer-
ving Klasse 1/ Medisch”, Eversestraat 1 te 1140 Evere , 
aankoop van veertien 3D tractie-apparaten voor 
therapie door middel van functionele trainings-
oefeningen. Dossier MRMP-S/AC-20SC550-F02_0. 
Inlichtingen: MRMP-S/AC – Directorate General Mate-
rial Resources – Procurement Division – Section “Sup-
port Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Me-
disch”, https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=372562, Andy Liwerski, Tel: 
+32 24415415 Email: andy.liwerski@mil.be.   zGpu

20 mei — te 14:41 u., door Infrabel nv - Procurement, 
afdeling I-FBA.51, Marcelbroodthaers 2  1060 Brussel 
, AANKOOP VAN EEN RIJSIMULATOR ETCS VOOR 
DE OPLEIDING VAN INGENIEURS. Onderhande-
lingsprocedure met voorafgaande oproep tot 
mededinging. Dossier I-FBA51-0000637190-F05_0. 
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volle-
dig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=370626. Inlichtingen: Infrabel nv - Procu-
rement, afdeling I-FBA.51, Tel: +32 25259868 Fax: +32 
5263943 Email: sylvie.impens@infrabel.be.   mYVN

20 mei — te 10:30 u., door de Stad Brussel - Depar-
tement Openbaar Patrimonium, Anspachlaan, 6  1000 
Brussel , Overheidsopdracht voor leveringen 
met als voorwerp de realisatie van een Belgian 
Beer World-parcours als multimedia-ervaring 
en scenografische inrichting van de archeolo-
gische site Bruxella 1238, in 6 percelen. Niet-
openbare procedure.  Dossier VBX-Architecture-
OPP-2019-173-F02_1. De aanbestedingsstukken zijn 
rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar 
op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=369474. Inlichtingen: Stad 
Brussel - Departement Openbaar Patrimonium, Email: 
opp.secretariatcentral@brucity.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke 
aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ont-
vangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-05

Plaatselijke tijd: 10:30

Te lezen:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-20

Plaatselijke tijd: 10:30

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

De opening van de kandidaturen is uitgesteld tot 
20/05/2020 om 10u30.

  ATgd

25 mei — te 14:00 u., par la Centrale de services à 
domicile, Rue Saint Bernard 43 1060 Saint Gilles , Mar-
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U vindt een nieuw document met veelgestelde vragen.

L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  whGx

12 mei — te 10:00 u., door de Stad Brussel - Depar-
tement Openbaar Patrimonium, Anspachlaan, 6  1000 
Brussel , Volledige en globale opdracht van pro-
jectontwerper voor de bouw van nieuwe ge-
bouwen van de school Droomboom geschat op 
7000m² omvattende  een basisschool, een Kunst-
academie, een sportcomplex et buiten ruimtes, 
Wittouckstraat 46, 1020 Brussel. Mededingings-
procedure met onderhandeling. Dossier VBX-Archi-
tecture-OPP2020028-F02_0. De aanbestedingsstukken 
zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschik-
baar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=367051. Inlichtingen: 
Stad Brussel - Departement Openbaar Patrimonium, 
Email: opp.secretariatcentral@brucity.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Gelieve de documenten in bijlage te vinden.  si86

14 mei — te 14:00 u., door de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 à 1000 
Brussel , aanstellen van een studiebureau voor 
het leveren van bijstand bij de voorlopige op-
levering van het multifunctioneel bouwproject 
‘Gallaitsite’ Gallaitstraat-Vanderlindenstraat 
te 1030 Schaarbeek. ((aanvang: 18-08-2020 - ein-
de: 30-04-2021))Dossier VGC-OIGAL_1501.11-F02_0. 
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volle-
dig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372639. Inlichtingen: Vlaamse Gemeen-
schapscommissie - 02 563 04 34 - Email: lin.moonens@
vgc.be).   GMJ5

14 mei — te 14:00 u., door de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brus-
sel , aanstellen van een studiebureau voor het le-
veren van bijstand bij de voorlopige oplevering 
van de onderwijsinfrastructuur St-Michel, Pi-
cardstraat te 1080 Brussel. ((Aanvang: 18-08-2020 
- Einde: 18-09-2020))Dossier VGC-OISTM_1701.02-
F02_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, vol-
ledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372642. Inlichtingen: bij de Vlaamse Ge-
meenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 
Brussel (tel.: 02 63 04 34 - E-mail: lin.moonens@vgc.be 
- Internetadres(sen): Tel: +32 25630434 Email: lin.moo-
nens@vgc.be.   A7nA

15 mei — te 12:00 u., door de Regie der Gebouwen - 
Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2 1060 BRUS-
SEL , Brussel - Jubelpark + Koninklijk Musea voor 
Kunst en Geschiedenis - stratigrafisch onderzoek. 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (met publicatie in Free Market). 
Dossier BRU-2020-230130-stratigrafisch onderzoek 02-
MT-F50_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, 
volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) htt-
ps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=372602. Inlichtingen: Regie der Ge-
bouwen - Regio Brussel, Mathias Torrekens, Tel: +32 

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

'20200316_Selectieleidraad.pdf' bijgevoegd als begelei-
dend document 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
de figuur op p. 22 is vergroot toegevoegd, voor de 
duidelijkheid. 
  RECHTZETTING 3. — VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
* "20200415 format referenties" vervangt de eerder op-
geladen excel "format referenties"
* 2 nieuwe documenten toegevoegd: "verbintenis terbe-
schikking middelen.docx" en "formulier voor aanvraag 
tot deelneming.docx"

  5jWA

4 mei — te 14:00 u., door Enabel, Hoogstraat 147 
1000 Brussel , Ondersteuning bij het ontwerp en 
de technische opvolging van ziekenhuisconstruc-
ties in het kader van de interventies van Enabel. 
Opdracht van diensten. Dossier Enabel-BXL 1759-
F02_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, vol-
ledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=370590. Inlichtingen: Enabel, Email: didier.
pocet@btcctb.org.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

aangepaste Bestek  VMJi

4 mei — te 10:00 u., door Leefmilieu Brussel, Haven-
laan 86C/3000 1000 Brussel , Uitnodiging tot in-
dienen offerte - Ondersteuning inzake circulaire 
economie voor publieke bouwheren. Voornaam-
ste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, Brussel - Vereenvoudigde on-
derhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking. Dossier 2020F0041. De aanbeste-
dingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en 
gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/Down-
loads/1/2712/UM/2020. Inlichtingen:  Leefmilieu Brus-
sel, Isabelle Sobotka, Tel: +32 490666735 Email: isobot-
ka@environnement.brussels.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Uitslagen - openingen

17 febr. — ELSENE. Raamovereenkomst m.b.t. 
de vervanging en het onderhoud van het bui-
tenschrijnwerk van de gebouwen van de huur-
hulp.  Zie IJzer- en metaalwerken Vim3

Toewijzingen - gunningen
10 okt.  2019.  — UKKEL. Binneninrichting van het 
nieuwe administratieve centrum (Project U) - meubilair 
+ verlichting. Zie Algemene bouwwerken fKS9

19 nov.  2019.  — ANDERLECHT. Aankoop, levering, 
installatie en onderhoud van operatietafels: datumwij-
ziging. STOPLER, 't Hofveld 4, 1702 Groot-Bijgaarden: 
1.096.999,88 € (Perc. 1). VvrZ

Speciale installaties

Overheidsopdrachten
13 mei — BRUSSEL. “Rehabilitation of Mkongoro 1 
Gravity-fed water supply scheme”   Zie Gas- en water-
leidingen 7qap

28 mei — BRUSSEL. Levering en plaatsing van stea-
mer   Zie Materieel - machines LYYb

Studieopdrachten

Overheidsopdrachten
29 april — te 11:00 u., door De Werkvennootschap NV 
van publiek recht, Sint-Lazaruslaan 4-10 1210 Brussel , 
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ver-
keersmetingen, in 4 percelen. Mededingingspro-
cedure met onderhandeling. Dossier DWV-ALG-VM-
04-F02_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, 
volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) htt-
ps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNoti-
ce.do?noticeId=370766. Inlichtingen: De Werkvennoot-
schap NV van publiek recht, Email: frank.vandenbulcke@
dwv.vlaanderen.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Nota van inlichtingen  AbKW

30 april — te 11:00 u., op het Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken - Afdeling Beleid, Koning AlbertII-
laan 20 bus 2, 1000 Brussel , mededingingsproce-
dure met onderhandeling Selectieleidraad voor 
het inrichten en uitbaten van de in het decreet 
basisbereikbaarheid kaderende Mobiliteitscen-
trale. ((60 maanden).)Dossier Maritieme Toegang-
MT/02363 - AB/2019/05-F02_0. Inlichtingen: Departe-
ment Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid, 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=370180, Eric Sempels - Programma-
management Basisbereikbaarheid, Email: eric.sempels@
mow.vlaanderen.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
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ken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis be-
schikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/
enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369569. Inlichtin-
gen: Sibelga, Thomas Cortens, Tel: +32 25494308 Email: 
public_procurement@sibelga.be. L.W. - Bijkomende in-
lichtingen kunnen teruggevonden worden in het docu-
ment "SIB19LF0801 Levering van chemische producten 
-Selectiedossier".  t2im

Uitslagen - openingen
6 april — BRUSSEL. Achalandage, suivi et entre-
tien d'un réseau de présentoirs dans la Région 
de Bruxelles-Capitale.
 ZOOM ON ARTS, 1000 Brussel ( Lot Unique).  wiD3

Vloer- en muurbekleding

Overheidsopdrachten
18 mei — ANDERLECHT. Schilder- en vloerbekledings-
werken in diverse gemeentelijke scholen en diverse ge-
meentelijke huisvestingen (o/cat. D13 per perceel)   Zie 
Schilder- en glaswerken wJwa

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Construc-
tion d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, démol., ter-
ras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erratum (cat. 
D-cl.4)   Zie Algemene bouwwerken Sazf

Weg- en rioolwerken

Overheidsopdrachten
1 mei — BRUSSEL. Internationale Instellingen - Werken 
voor keermuur   Zie Grondwerken Axfz

5 mei — SINT-GILLIS. Realisatie van een kinderdagver-
blijf en 9 wooneenheden op de site Munthofstraat: erra-
tum   Zie Algemene bouwwerken jWUC

6 mei — te 14:00 u., door de Regie der Gebouwen - Re-
gio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2 1060 BRUSSEL 
, UKKEL - Federale Politie - Het uitvoeren van een 
camera-inspectie in een bestaand rioolsysteem. 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (met publicatie in Free Market). 
Dossier BRU-2020-220243-001-BB-F50_0. De aanbe-
stedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en 
gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373075. 
Inlichtingen: Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Ba-
char BACH, Tel: +32 471793263 Email: Bachar.bach@
buildingsagency.be. L.W. - Verplicht plaatsbezoek op 
afspraak.  tWug

13 mei — BRUSSEL. “Rehabilitation of Mkongoro 1 
Gravity-fed water supply scheme”   Zie Gas- en water-
leidingen 7qap

19 mei — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Construc-
tion d’un bâtiment scolaire (g.o. femré, démol., ter-
ras., égouts, techn. spéc., parach., etc): erratum (cat. 
D-cl.4)   Zie Algemene bouwwerken Sazf

Toewijzingen - gunningen
18 nov.  2019.  — BRUSSEL. INRICHTING VAN WE-
GENIS NINOOFSESPLEIN EN KRUITMOLENSTRAAT: er-
ratum. DEKEMPENEER NV, Zaventemsesteenweg 63, 
1831 Diegem. vSm7

19 nov.  2019.  — BRUSSEL. INRICHTING VAN JO-
SEPH DUPONTSTRAAT: erratum. DEKEMPENEER NV, 
Zaventemsesteenweg 63, 1831 Diegem. BC5t

EPB certificateurs openbaar gebouw in het Brus-
sels Hoofdstedelijk gewest (5 percelen). Dossier 
BRU-2020-232318-62B-F02_0. De aanbestedingsstuk-
ken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis be-
schikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/
enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372550. Inlichtin-
gen: Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Pierre GORET, 
Industrieel Ingenieur Adviseur, , Tel: +32 491367317 
Email: pierre.goret@buildingsagency.be.   rm9A

19 juni — te 14:00 u., bij SYNTRA Vlaanderen, Kanse-
larijstraat 19 te 1000 BRUSSEL , Stimuleren en ver-
snellen van ondernemerschap richting circulaire 
economie, energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energieproductie, in 5 percelen. Dossier SYNTRA-
SVL/TT/2020/06-F02_0. De aanbestedingsstukken zijn 
rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschik-
baar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=372717. Inlichtingen: 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYN-
TRA Vlaanderen, Bart DE GEETER, Tel: +32 495172816 
Email: bart.degeeter@syntravlaanderen.be.   XXPu

Uitslagen - openingen

26 maart — BRUSSEL. Coördinatieopdracht van 
veiligheid en gezondheid voor de uitvoering 
van verschillende werken betreffende de reno-
vatie en de aanpassing van bestaande metro-
stations, enz.: erratum.
 ACSC SPRL, Jacques Pasturlaan 138, 1180 Ukkel; AD-
VEX, Wilgstraat 12    bus 3/2, 1090 Jette; COREPRO 
SPRL, Rue de Montigny 31, 6000 Charleroi; COSEP 
SA, Rue du Fond Cattelain 5, 1435 Mont-Saint-Gui-
bert; CREA SA, Allée Bois de Bercuit 75, 1390 Grez-
Doiceau; SGI INGENIEURS, 5032 Gembloux; SIXCO 
SPRL, Rue de Beth, Opont 10, 6852 Paliseul; VEKMO 
NV, Geldenaaksebaan 458, 3001 Heverlee.  zeEZ

Toewijzingen - gunningen
2 juli.  2019.  — BRUSSEL. Steun voor de evaluatie 
van een subsidieaanvraag met betrekk. tot het ratio-
neel gebruik van energie. ARCADIS BELGIUM NV, Ko-
ningsstraat 80, 1000 Brussel (Perc. 1). 9pUm

16 sept.  2019.  — BRUSSEL. STUDIES AANGAANDE 
HET BEHEER VAN MOBILITEIT IN OPENBARE RUIMTE 
OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD. STRATEC S.A., 
1000 Brussel. 8tUV

20 nov.  2019.  — BRUSSEL. STUDIE VAN DE VER-
GROENING VAN DE EUROPESE WIJK: erratum. EVOLTA 
ENGENEERS NV, Koningsstraat 270, 1210 Sint-Joost-
ten-Node. LZNc

5 dec.  2019.  — SINT-JOOST-TEN-NODE. Raamover-
eenkomst voor dienstverlening inzake verkeersveilig-
heidsanalyses. SBE NV, Slachthuisstraat 71, 9100 Sint-
Niklaas. 8qxy

20 dec.  2019.  — SINT-JOOST-TEN-NODE. Raamo-
vereenkomst voor dienstverlening inzake betononder-
zoek: erratum. SECO, Aarlenstraat 53, 1040 Etterbeek. 
qczx

Verschillende

Overheidsopdrachten
20 mei — te 14:00 u., door Sibelga, Werkhuizenkaai 
16 1000 Brussels , Levering van Chemische Produc-
ten, in 7 percelen. Onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande oproep tot mededinging. Dos-
sier Sibelga-SIB19LF0801-F05_0. De aanbestedingsstuk-

470802323 Email: mathias.torrekens@buildingsagency.
be.   ExLA

15 mei — te 12:00 u., door de Regie der Gebouwen 
- Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2 1060 
BRUSSEL , Brussel - Jubelpark 10 - Koninklijk Mu-
sea voor Kunst en Geschiedenis - stratigrafisch 
onderzoek. Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking (met publicatie in 
Free Market). Dossier BRU-2020-230130-stratigrafisch 
onderzoek 01-MT-F50_0. De aanbestedingsstukken zijn 
rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar 
op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=372549. Inlichtingen: Regie 
der Gebouwen - Regio Brussel, Torrekens Mathias, Tel: 
+32 5416927 Email: mathias.torrekens@buildingsagen-
cy.be.   Axzm

25 mei — te 10:00 u., door ARP - Recy-K, de Birming-
hamstraat 102 1070 Brussel , OPENBARE AANBESTE-
DING VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP EEN 
OPDRACHT VOOR ADVIES EN BEGELEIDING VOOR 
HET PROJECT RECY-K. Plaats waar de dienst gele-
verd wordt: Site Recy-K, Birminghamstraat 102, 
1070 Anderlecht. Niet-openbare procedure.

 Dossier Recy-K (ARP)-20/001-F02_0. De aanbeste-
dingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en 
gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372929. 
Inlichtingen: ARP - Recy-K, Tel: +32 27787326 Email: 
PurchasingLogistics_E-Notif@arp-gan.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Oproep voor kandidaturen toegevoegd  Df3x

1 juni — te 10:00 u., door het Gemeentebestuur van 
Sint-Jans-Molenbeek, Graaf van Vlaanderenstraat, 20 
1080 Brussel , Opdracht voor diensten betref-
fende de volledige studie van projectontwerper 
met het oog op de afbraak en de heropbouw 
van de gemeentelijke werkplaatsen gelegen te 
Wissenstraat 15 in Sint-Jans-Molenbeek. Mede-
dingingsprocedure met onderhandeling. Dossier 
Molenbeek-Saint-Jean (3p)-OSI015_001-CDC-20.001-
F02_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, 
volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preView-
Notice.do?noticeId=365237. Inlichtingen: Gemeente-
bestuur van Sint-Jans-Molenbeek, Departement Infra-
structuur en Stedelijke Ontwikkeling, Tel: +32 24123777 
Email: sisaki@molenbeek.irisnet.be. L.W. - De kandi-
daat die wenst deel te nemen aan deze opdracht moet 
het formulier voor de aanvraag tot deelneming, dat bij 
deze aankondiging van de opdracht is gevoegd, of een 
overeenkomstig document dat dezelfde informatie be-
vat, gebruiken. Dit formuliermoet zorgvuldig worden 
ingevuld door de kandidaatof, in geval van een groepe-
ring zonder rechtspersoonlijkheid, door ieder lid van de 
groepering. overeenkomstig artikel 43, §1 van het ko-
ninklijk Besluit plaatsing van 18 april 2017 moet het in 
artikel 42 bedoelde indieningsrapport ondertekend wor-
den door middel van een gekwalificeerde elektronische 
handtekening.  RRar

12 juni — te 10:00 u., door de Regie der Gebouwen - 
Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2 1060 BRUS-
SEL , Brussel - Regie der Gebouwen - Aanstellen 
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Notice.do?noticeId=367344, Piet Deruytter , Tel: +32 
496222954 Email: info@omar-architecten.be.  — Erk: o/
cat. D24-kl.5. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke 
aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ont-
vangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-21

Plaatselijke tijd: 15:00

Te lezen:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-05

Plaatselijke tijd: 15:00

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden 
waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-21

Plaatselijke tijd: 15:30

Te lezen:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-05

Plaatselijke tijd: 15:30

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

datum ontvangst inschrijvingen wordt met 2 weken uit-
gesteld naar dinsdag 05/05/20 om 15u00 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Er werden nieuwe 3 documenten toegevoegd:

* document met bijkomende richtlijnen dd. 15/04/2020

* document technieken '1926 451 bs P21'

* document technieken '1926 461 zws P21'

L.W. - extra info: Piet.Deruytter@omar-architecten.beDe 
inschrijver dient zicht voor zijn prijsofferte te baseren 
op de documenten die beschikbaar worden gesteld vol-
gens onderstaande mappenstructuur:01_Plannen02_
Details03_Foto's04_Meetstaten05_Beschri jvin-
gen06_Prijsofferte 07_Onroerend erfgoed08_3D 
visualisaties09_Doc. bouwheer ter info  Ei4p

8 mei — te 11:15 u., op de TECHNISCHE DIENST 
ZOERSEL, zaal DOENER, Bethaniënlei 8C te 2980 Zoer-
sel , Selectie van een aannemer voor bouwwer-
ken incl. technieken en omgevingswerken tbv 30 
woningen voor Beschut Wonen De Sprong, Emiel 
Vermeulenstraat 2-4 te 2980 ZOERSEL + 18 wo-
ningen voor betaalbaar wonen.  Dossier 2020-TD-
003. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volle-

novatie van een woontoren van 64 appartemen-
ten te Hoboken, Gandhilaan 40. 

 Dossier Gandhilaan 40. De aanbestedingsstukken zijn 
rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschik-
baar op: (URL) https://cloud.3p.eu/Downloads/1/329/
KO/2020. Inlichtingen: Woonhaven Antwerpen, dienst 
projecten, Tel: +32 32136706 Fax: +32 32136790 
Email: projecten@woonhaven.be.  — Erk: cat. D-kl.8. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Er werd een bijkomende rechtzetting geplaatst in het 
dossier 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Er werden bijkomende documenten geplaatst in het 
dossier 

  RECHTZETTING 3. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke 
aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2

In plaats van:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-23

Plaatselijke tijd: 00:00

Te lezen:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-30

Plaatselijke tijd: 11:30

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de 
offertes naar donderdag 30 april 2020, 11.30.

Er werden nog bijkomende documenten geplaatst in het 
dossier

L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  EJpJ

5 mei — te 15:30 u., bij Onderwijsinrichting van de 
Ursulinen te O.-L.-V.-Waver, Bosstraat 9, 2860 O.-L.-V.-
Waver , dossier Capaciteitsuitbreiding. Uitvoe-
ring van een renovatie school: verbouwing van 
bestaande lokalen naar nieuwe klassen (2 klas-
sen op verdieping 1 & 9 klassen op verdieping 
3). Voornaamste plaats van uitvoering: Onze-
Lieve-Vrouw-Waver.  (Aanvang: 2020-08-10. Einde: 
2021-08-10.)Dossier SUI-a587.21 -F02_1. Inlichtingen: 
Onderwijsinrichting van de Ursulinen te O.-L.-V.-Waver, 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preView-

Antwerpen

De aanbestedingsberichten worden in deze ru-
briek gepubliceerd tot ongeveer één week vóór 
aanbestedingsdatum.

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor 
een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, 
datum en uur van opening der offertes. Houd 
tevens rekening met eventuele rechtzettingen. 
Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. 
De in deze rubriek opgenomen informatie werd 
met de grootste zorg verzameld. Zij heeft ech-
ter geen officiële waarde. De uitgever kan bijge-
volg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute 
vermeldingen.

Afbraakwerken

Overheidsopdrachten
15 mei — BOOM. Grond- en sloopwerken.   Zie 
Grondwerken h3gX

Toewijzingen - gunningen
30 jan.  — DEURNE. Nieuwbouw klaslokalen, refter, 
turnzaal: erratum. MENBO BOUWBEDRIJF NV, Spijker 
65, 2910 Essen. nak6

Afval

Overheidsopdrachten
20 mei — ANTWERPEN. Raamovereenkomst voor het 
onderhoud en herstelling van bestaande ondergrondse 
glascontainers   Zie Materieel - machines BqzF

Algemene bouwwerken

Agenda gemeenteraad

MORTSEL 
Eva Wuyts
eva.wuyts@mortsel.be
GTI - lastvoorwaarden renovatie elektriciteits-
cabine - goedkeuring.  QkqB

Gemeenteraadsbeslissingen
MORTSEL 
Eva Wuyts
eva.wuyts@mortsel.be
Verbouwing stadhuis. Wijziging plaatsingspro-
cedure technische installaties. Mededingings-
procedure met onderhandeling.  xnNg

MORTSEL 
Eva Wuyts
eva.wuyts@mortsel.be
Verbouwing stadhuis. Wijziging plaatsingspro-
cedure renovatie en afwerking. Mededingings-
procedure met onderhandeling.  JCUj

Overheidsopdrachten
30 april — te 11:30 u., bij Woonhaven Antwerpen 
C.V.B.A., Jan Denucéstraat 23 te 2020 Antwerpen , re-
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Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

de erkenningscategorie werd foutief vermeld in de be-
stekteksten : moet D zijn 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke 
aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ont-
vangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-23

Plaatselijke tijd: 11:00

Te lezen:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-20

Plaatselijke tijd: 11:00

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

gezien de verlengde Corona-maatregelen worden ook de 
plaatsbezoeken en de correcte bevraging van onderaan-
nemers gehypothekeerd, teneinde meer correcte prijsset-
ting mogelijk te maken wordt uiterste datum voor indie-
ning opgeschoven  uXdU

20 mei — te 10:45 u., door het Agentschap Facilitair 
Bedrijf, Havenlaan 88 bus 60 1000 Brussel , 2020/HFB/
OP/33198 - Gevelrenovatie fase 1 & 2: betonher-
stellingen en schilderwerk deSingel, Desguin-
lei 25, 2018 Antwerpen.  Dossier HFB-2020/HFB/
OP/33198-F02_1. De aanbestedingsstukken zijn recht-
streeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: 
(URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/pre-
ViewNotice.do?noticeId=371151. Inlichtingen: Agent-
schap Facilitair Bedrijf, Team Plaatsing en rapportering, 
Email: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.
be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

'33198_11_Samenvattende_meetstaat' is opgeladen. 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

den bezorgd aan de geselecteerde kandidaten in fase 
2.  4ax4

15 mei — te 11:45 u., bij Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 
Aartselaar, project 23.288/1 - RWZI Deurne, opti-
malisatie slibverwerking RWZI Deurne-Schijn-
poort - Slibgebouw. Voornaamste plaats van 
uitvoering: Deurne. ((215 dagen).)Dossier AQFIN-
FRA-23288lot1-F02_1. Inlichtingen: Arcadis NV, Post X, 
Borsbeeksebrug 22, 2600 Antwerpen. Contactpersoon: 
Dhr. Ivan Van Puyenbroeck. Tel: +32 25057500. E-mail: 
info@arcadis.com.  — Erk: o/cat. D1-kl.7. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke 
aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ont-
vangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-30

Plaatselijke tijd: 09:00

Te lezen:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-15

Plaatselijke tijd: 11:45

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden 
waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-30

Plaatselijke tijd: 09:00

Te lezen:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-15

Plaatselijke tijd: 11:45

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1: uitstel van aanbeste-
ding van 30/4/20 om 9u naar 15/5/20 om 11u45. Wij-
zigingen in bestek, meetstaat, inschrijvingsbiljet, toevoe-
ging plannen en bijlagen.

De aannemer dient achteraan in het inschrijvingsbiljet te 
vermelden dat hij rekening heeft gehouden met het te-
rechtwijzend bericht nr. 1.

L.W. - De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via 
de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes 
mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het vol-
ledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvatten-
de meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet 
(formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale 
aanbestedingsplatform.  sPJ4

20 mei — te 11:00 u., bij het Katholiek Onderwijs Bis-
dom Antwerpen NoordkAnt vzw, Nooitrust 4, 2390 Mal-
le , renovatie zolderklassen te Antwerpen-Merk-
sem. Dossier KOBA NoordkAnt B-StJozef-renovatie 
zolderklassen-F02_1. Inlichtingen: AAT architecten - Luc 
Vaes, Everdongenlaan 9/18, 2300 Turnhout. Contactper-
soon: arch Luc Vaes. Tel: +32 14633824. E-mail: info@
aat-architecten.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

dig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/749/TF/2020. Inlichtingen: 
EMMAUS VZW,  An Desmet, Tel: +32 33803106 Fax: 
+32 15446710 Email: an.desmet@emmaus.be.  — Erk: 
cat. D-kl.7. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Bijkomende documenten toegevoegd.

L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  LeXW

11 mei — te 23:59 u., bij de Regie der Gebouwen - 
Vlaanderen Regio Noord, Italiëlei, 4 b15, 2000 ANTWER-
PEN, Ranst – Fedasil – herstellen van regenwater-
systeem, expansiesysteem en kranen. Inlichtingen: 
freemarket.vrn@buildingsagency.be. Postadres: Italiëlei 4 
bus 15, 2000 Antwerpen. E-mail: freemarket.vrn@buil-
dingsagency.be. L.W. - Als u een offerte indient op het 
emailadres freemarket.VRN@buildingsagency.be, krijgt u 
een automatische mail ter bevestiging. Indien dit niet ge-
val is kan u best nogmaals proberen of contact opnemen 
met tiffany.wouters@buildingsagency.be.  DMhZ

15 mei — te 09:00 u., bij de Stad Antwerpen, Grote 
Markt 1, 2000 Antwerpen, Nachtegalenpark Ant-
werpen, restauratie bruggen. ((110 dagen).)Dossier 
Antwerpen-GAC_2019_00827-F02_0. Inlichtingen: 
Stad Antwerpen, https://enot.publicprocurement.be/
enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372833, Tel: +32 
3382061 Email: joke.goffart@antwerpen.be. L.W. - De 
verbintenistermijn bedraagt 240 dagen.  imLy

15 mei — te 10:00 u., door EMMAUS VZW, Edgard 
Tinellaan 1c 2800 Mechelen , Oproep tot aanvraag 
tot deelneming - NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM, Liersesteenweg 435A te 2800 Meche-
len - FASE 2 MECHELEN. Mededingingsprocedure 
met onderhandeling. Stopzetting van de proce-
dure. Dossier KDV.NB DE ZONNEBLOEM FASE 2.2020. 
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, on-
beperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.
eu/Downloads/1/755/TF/2020. Inlichtingen: Technische 
dienst UPC Duffel, Stationsstraat 22c,BE-2570 Duffel 
Tom Keersse Tel: +32 15304077 E-mail: tom.keersse@
emmaus.be.  — Erk: cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, 
kl. 1; o/cat. D17 of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2.L.W. - De 
kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch in-
gediend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/. Opmerkingen over de gun-
ningscriteria: Gunningscriteria worden bezorgd aan de 
geselecteerde kandidaten in fase 2.  eans

15 mei — te 10:00 u., bij EMMAUS VZW, Edgard Tin-
ellaan 1c, 2800 Mechelen, oproep tot aanvraag 
tot deelneming - NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM, Liersesteenweg 435A te 2800 Mechelen 
FASE 2 MECHELEN. ((200 dagen).)Dossier KDV.NB DE 
ZONNEBLOEM FASE 2.2020. Inlichtingen: Technische 
dienst UPC Duffel, Stationsstraat 22c, 2570 Duffel. Con-
tactpersoon: De heer Tom Keersse. Tel: +32 15304077. 
E-mail: tom.keersse@emmaus.be.  — Erk: cat. D, kl. 6; 
onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17 of D18, kl. 2; o/
cat. P1, kl. 2.L.W. - De kandidaturen en offertes kunnen 
alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering 
internetsite https://eten.publicprocurement.be/.Opmer-
kingen over de gunningscriteria: Gunningscriteria wor-
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preViewNotice.do?noticeId=372491. Inlichtingen: MAR-

KANT ARCHITECTEN B.V.B.A, Wolfjagerslei 26,BE-2140 

Antwerpen Kurt Van Hooydonk E-mail: kvh@markant-

architecten.be.   Acvu

29 mei — te 12:00 u., bij Emmaüs vzw, Edgard Tin-

ellaan 1c, 2800 Mechelen, verbouwen en uitbrei-
den woning De Hees 4, 2330 Merksplas. ((1488 

dagen).)Dossier EMMVZW-029_DeHees-F02_0. Inlich-

tingen: Emmaüs vzw, https://enot.publicprocurement.be/

enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373004, Judith De 

Pau, Tel: +32 478661287 Email: judith@felt.works.  — 

Erk: cat. D-kl.5.  2eT2

Toewijzingen - gunningen
17 jan.  — ANTWERPEN. Bouwen van een open in-
novatiehub: Blue App. THV Stadsbader - EEG, Kanaal-
straat 1, 8530 Harelbeke: 12.445.804,19 € Perc. 1. 
T9YN

30 jan.  — DEURNE. Nieuwbouw klaslokalen, refter, 
turnzaal: erratum. Zie Afbraakwerken nak6

Beplantingswerken

Overheidsopdrachten
7 mei — te 10:00 u., door het Regionaal Landschap 

de Voorkempen, Schildesteenweg 99 2520 Ranst , Uit-
voeren van takenpakketten binnen de regeling 
‘Groenjobs’ en werking van het landschaps-
team voor het Regionaal Landschap de Voorkem-
pen. Het gaat om 6 takenpakketten van elk 
600 uren die uitgevoerd moeten worden bin-
nen de Provincie Antwerpen. Vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.

 Dossier RLDV-2020/9-F02_0. De aanbestedingsstukken 

zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschik-

baar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-

war/preViewNotice.do?noticeId=372564. Inlichtingen: 

Regionaal Landschap de Voorkempen, Ines Van Limber-

gen , Tel: +32 33128711 Email: ines.vanlimbergen@rldv.

be.   Djvz

11 mei — OLMEN. Inrichting van 4 kweekvijvers in ka-

der van het life project 3n-Bullfrog   Zie Waterbouw-
werken b2aF

18 mei — te 11:00 u., bij de gemeente Oud-Turn-

hout, Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout, uitnodiging 
tot indienen offerte - Uitvoeren van milieu- 
en natuurtaken 2020-2025 - voorbehouden 
opdracht  - Vereenvoudigde onderhande-
lingsprocedure met voorafgaande bekend-
making. ((68 maanden).)Dossier 2020/04.3. Inlich-

tingen: Gemeente Oud-Turnhout, https://cloud.3p.eu/

Downloads/1/305/2S/2020, De heer Stef Vanherck, Tel: 

+32 14462202 Fax: +32 14462222 Email: stef.vanher-

ck@oud-turnhout.be. L.W. - De offertes kunnen alleen 

elektronisch ingediend worden via de e-Tendering inter-

netsite https://eten.publicprocurement.be/.  vsaG

25 mei — te 09:00 u., bij de Regie der Gebouwen - 
Vlaanderen Regio Noord, Italiëlei, 4 b15, 2000 ANT-
WERPEN , Hoogstraten – FOD Justitie – aan-
brengen van een dakgootondersteuning. ((50 
dagen).)Dossier VRN-2020-110179-MAVG-501B-F02_0. 
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Na-
dere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL) 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=371685. Inlichtingen: Regie der Ge-
bouwen - Vlaanderen Regio Noord, Tel: +32 14442812 
Email: marc.vangorp@buildingsagency.be.  — Erk: cat. 
D, o/cat. D1 of D5, kl. 1. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

In de oorspronkelijke aankondiging wordt er vermeld on-
der afdeling III.1.3) (pagina 5), dat het een opdracht be-
treft in klasse 4 - dit is niet correct, het betreft een op-
dracht in klasse 1.

L.W. - De nodige bijlagen zoals bvb. bestek, meetstaat 
en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve 
daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. 
U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier 
overmaken aan de Regie der Gebouwen, per e-mail naar 
doc.vrn@buildingsagency.be. Na verificatie van uw aan-
vraag ontvangt u een beveiligde link om de opdrachtdo-
cumenten te downloaden.  Mhyt

26 mei — te 09:00 u., in de Artesis Plantijn Hoge-
school Antwerpen, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Ant-
werpen, herinrichten van de auditoria te campus 
Meistraat. ((4 maanden).)Dossier Artesis Plantijn Ho-
geschool Antwerpen-AP/OP/2020-011-F02_0. Inlich-
tingen: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=371034, Tel: +32 32203505 Email: aan-
koopdienst@ap.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Publicatie HVAC plan na vraag in forum 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Publicatie detailmeetstaten na vraag in het forum  mkg3

29 mei — te 12:00 u., door het Katholiek Onder-
wijs Bisdom Antwerpen ZuidkANT, Nooitrust 4 2390 
Malle , nieuwbouw school met 4 klassen en bui-
tenaanleg Lager Onderwijs, Jan Verbertlei 46, 
2650 Edegem.  Dossier KOBA ZuidkANT B-LINK_
AB_2020_03_27-F02_0. De aanbestedingsstukken zijn 
rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar 
op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/

Er zijn twee nieuwe documenten opgeladen; nl. rectifica-
tiebericht 1 en REC_1_veiligheids- en gezondheidsplan 
DEF 

  RECHTZETTING 3. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke 
aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ont-
vangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-05

Plaatselijke tijd: 09:45

Te lezen:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-19

Plaatselijke tijd: 10:45

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden 
waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-06

Plaatselijke tijd: 09:45

Te lezen:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-20

Plaatselijke tijd: 10:45

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

De limietdatum en uur werden gewijzigd naar: 
19/05/2020 om 10.45 uur.

De opening zal doorgaan op: 20/05/2020 om 10.45 uur.

L.W. - Een plaatsbezoek is mogelijk en moet plaatsvin-
den ten laatste 10 kalenderdagen voor opening van de 
offertes. Contactgegevens: zie bestek.  Uiv3

25 mei — te 11:00 u., bij de Stad Hoogstraten, Vrij-
heid 149 te 2320 Hoogstraten , restauratie begijn-
hofkerk. Dossier Hoogstraten-2020354-F02_0. Inlich-
tingen te bekomen bij de Stad Hoogstraten, Vrijheid 149 
te 2320 Hoogstraten (Tel: +32 33401915 - E-mail: koen.
janssens@hoogstraten.be - Internetadres(sen): https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372614 ).  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Document "200226 BEGHO bestek" werd bijko-
mend gepubliceerd. Dit document vervangt document 
"200225 BEGHO bestek".

L.W. - De uitvoeringstermijn bedraagt 220 werkdagen. 
De verbintenistermijn bedraagt 180 kalenderdagen. Zie 
ook bestek.  LZxi
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Elektriciteitswerken

Agenda gemeenteraad

MORTSEL 
Eva Wuyts
eva.wuyts@mortsel.be
GTI - lastvoorwaarden renovatie elektriciteits-
cabine - goedkeuring.  QkqB

MORTSEL 
Eva Wuyts
eva.wuyts@mortsel.be
Raamcontract leveren en plaatsen feestverlich-
ting eindejaarsperiode 2020-2024 - lastvoor-
waarden - goedkeuring.  tpBK

Overheidsopdrachten
28 april — ANTWERPEN. Aanstellen lichtontwerper 
Centraal Station: erratum   Zie Studieopdrachten 
UcNX

6 mei — te 23:59 u., door de Regie der Gebouwen - 
Vlaanderen Regio Noord, Italiëlei, 4 b15, 2000 ANTWER-
PEN, Turnhout – FOD Justitie – vervangen defecte 
lichtschakelaars. Onderhandelingsprocedure zon-
der voorafgaande bekendmaking (met publicatie 
in Free Market). Dossier VRN-2020-110852-YVSN-
FA5054-F50_0. De toegang tot de aanbestedingsstuk-
ken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden ver-
kregen op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/
enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372590. Inlich-
tingen: freemarket.vrn@buildingsagency.be. Postadres: 
Italiëlei 4 bus 15, 2000 Antwerpen. E-mail: freemarket.
vrn@buildingsagency.be; freemarket.vrn@buildings-
agency.be. L.W. - De nodige bijlagen zoals bvb. werkom-
schrijving, meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar 
op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelfor-
mulier te gebruiken. U moet het ingevulde en onderte-
kende bestelformulier overmaken aan de vermelde con-
tactpersoon bij de Regie der Gebouwen, bij voorkeur per 
e-mail (of anders per telefax of via de post). Na verifica-
tie van uw aanvraag ontvangt u een beveiligde link om 
de opdrachtdocumenten te downloaden.  Mg7K

8 mei — ZOERSEL. Selectie van een aannemer voor 
bouwwerken incl. technieken en omgevingswerken tbv 
30 woningen voor Beschut Wonen De Sprong, enz.: erra-
tum (cat. D-kl.7)   Zie Algemene bouwwerken LeXW

12 mei — TURNHOUT. Raamcontract voor het aanko-
pen van elektrische materiaal en toebehoren   Zie Mate-
rieel - machines wQPd

15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; 
o/cat. D17 of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)   Zie Algemene 
bouwwerken 4ax4

15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 MECHELEN - Stopzetting van de proce-
dure (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17 
of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)   Zie Algemene bouw-
werken eans

12 juni — te 11:00 u., bij Aquafin NV, Dijks-
traat 8, 2630 Aartselaar, V0166006-V0155005-
V0172006 - Renovatie middenspanning 
Lier, Zoutleeuw en Aarschot. Dossier AQFIN-
FRA-V0166006-V0155005-V0172006-F02_0. In-
lichtingen: Aquafin NV - Directie Infrastructuur, 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=372898, Dhr. Erik Govaerts, Tel: +32 
34504511 Fax: +32 34583020 Email: aanbestedingen@
aquafin.be.  — Erk: o/cat. P1-kl.2;P2-kl.2.L.W. - Uitvoe-
ringstermijn : De uitvoeringstermijn van de opdracht is 

2 juni — te 09:00 u., te Antwerpen, Grote Markt 1 
2000 Antwerpen , Raamovereenkomst voor het on-
derhoud en herstelling, met totale waarborg, van 
de HVAC-installaties van het Rubenshuis, Wapper 
9, 2000 Antwerpen. Vereenvoudigde onderhan-
delingsprocedure met voorafgaande bekendma-
king. Dossier Antwerpen-GAC_2019_01009-F02_1. 
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volle-
dig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=371768. Inlichtingen: Patrik Van Ostaeyen, 
Tel: +32 3382770 Email: gac_diensten@stad.antwer-
pen.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Geachte,

Ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van 
het Coronavirus tegen te gaan, werd artikel IV.9. "Co-
ronamaatregelen als onvoorzienbare omstandigheden" 
toegevoegd op pagina 17 van het bestek. 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke 
aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ont-
vangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-05-04

Plaatselijke tijd: 09:00

Te lezen:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-06-02

Plaatselijke tijd: 09:00

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Het is momenteel niet mogelijk om de plaatsbezoeken te 
laten plaats vinden. De technische installaties zijn onder-
gebracht in kleine ruimten waardoor er niet kan voldaan 
worden aan de regels betreffende de social distancing. 
De opening van de offertes wordt daarom uitgesteld tot 
2 juni.  DujQ

Dak- en torenwerken

Overheidsopdrachten
25 mei — HOOGSTRATEN. FOD Justitie – aanbrengen 
van een dakgootondersteuning: erratum (cat. D, o/cat. 
D1 of D5, kl. 1)   Zie Algemene bouwwerken Mhyt

Toewijzingen - gunningen
22 jan.  — BEERSE. Groenonderhoud gemeen-
te. GROENSERVICE BVBA, Herenthoutsesteenweg 
137, 2560 Nijlen: 73.620,00 € (Perc. 1); GROENSER-
VICE BVBA, Herenthoutsesteenweg 137, 2560 Nij-
len: 75.717,12 € (Perc. 4); GROENSERVICE BVBA, 
Herenthoutsesteenweg 137, 2560 Nijlen: 82.880,00 
€ (Perc. 2); HERYGERS, , 2340 Beerse: 93.946,00 
€ (Perc. 5); GROENSERVICE BVBA, Herenthoutse-
steenweg 137, 2560 Nijlen: 100.360,00 € (Perc. 6); 
A-KWADRAAT, Everdongenlaan 27, 2300 Turnhout: 
140.193,64 € (Perc. 3); GROENSERVICE BVBA, He-
renthoutsesteenweg 137, 2560 Nijlen: 218.756,64 € 
(Perc. 7). Sq52

Brug- en tunnelwerken

Overheidsopdrachten
15 mei — ANTWERPEN. Nachtegalenpark, restauratie 
bruggen   Zie Algemene bouwwerken imLy

Centrale verwarming

Agenda gemeenteraad

DESSEL 
Luk Nuyts
luk.nuyts@dessel.be
Vaststellen lastvoorwaarden, gunningswijze 
via onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking en indicatieve raming 
van 50.000,00 euro (incl. BTW) voor de vervan-
ging van de stookinstallatie in het administra-
tief centrum De Plaetse - goedkeuring.  MUxU

Overheidsopdrachten
8 mei — ZOERSEL. Selectie van een aannemer voor 
bouwwerken incl. technieken en omgevingswerken tbv 
30 woningen voor Beschut Wonen De Sprong, enz.: erra-
tum (cat. D-kl.7)   Zie Algemene bouwwerken LeXW

15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; 
o/cat. D17 of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)   Zie Algemene 
bouwwerken 4ax4

15 mei — te 11:00 u., bij Compostela vzw, Doolweg 
6, 2150 Borsbeek, renovatie warmteproductie WZC 
COMPOSTELA, Doolweg 6 te 2150 Borsbeek.  ((25 
dagen).)Dossier Compostela-2020.01-F02_0. Inlichtin-
gen: Compostela vzw, https://enot.publicprocurement.
be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372479, Tel: 
+32 36441815 Email: info@herelixka-sb.be.   ji5R

15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 MECHELEN - Stopzetting van de proce-
dure (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17 
of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)   Zie Algemene bouw-
werken eans

26 mei — te 10:00 u., bij Woonpunt Schelde-Rupel, 
Struikheidelaan 2, 2070 Zwijndrecht, uitnodiging tot 
indienen offerte - Bouw van een nieuw kantoor-
gebouw, Struikheidelaan 2 2070 Zwijndrecht: 
deel HVAC/SANITAIR - Vereenvoudigde onder-
handelingsprocedure met voorafgaande bekend-
making. ((240 dagen).)Dossier 2020/151. Inlichtingen: 
Woonpunt Schelde-Rupel, https://cloud.3p.eu/Down-
loads/1/151/WF/2020, Mevrouw Chantal Cuypers, Tel: 
+32 38877079 Email: chantal.cuypers@woonpuntschel-
derupel.be.  — Erk: o/cat. D17-cl.3;D18-cl.3.L.W. - De 
offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden 
via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocu-
rement.be/.  A5uA
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Vaststellen lastvoorwaarden, gunningswijze 
via onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking en indicatieve raming 
van 50.000,00 euro (incl. BTW) voor de aan-
koop van een dienstvoertuig voor het adminis-
tratief centrum - goedkeuring.  MPYM

Overheidsopdrachten
30 april — te 09:20 u., door FEDASIL_KAPELLEN, Ka-
zerneweg 35 2950 Kapellen , Aankoop en levering 
van glazen schalen voor microgolfoven Feda-
sil Kapellen. Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking (met publicatie in 
Free Market). Dossier FEDASIL_KAPELLEN-FEDASIL 
2020 1001-F50_0. De aanbestedingsstukken zijn recht-
streeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: 
(URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/pre-
ViewNotice.do?noticeId=372993. Inlichtingen: FEDA-
SIL_KAPELLEN, Peggy Moons, Tel: +32 36601921 Email: 
peggy.moons@fedasil.be.   5hL8

30 april — te 08:52 u., door FEDASIL_KAPELLEN, Ka-
zerneweg 35 2950 Kapellen , Huur toestellen voor 
sanitair gebruik en aankoop van verbruikspro-
ducten 1 jaar Fedasil Kapellen. Onderhandelings-
procedure zonder voorafgaande bekendmaking 
(met publicatie in Free Market). Dossier FEDASIL_
KAPELLEN-FEDASIL 2019 2685-F50_0. De aanbeste-
dingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en 
gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372988. 
Inlichtingen: FEDASIL_KAPELLEN, Peggy Moons, Tel: +32 
36601921 Email: peggy.moons@fedasil.be.   4bUL

5 mei — te 12:00 u., door SCK-CEN, Boeretang 200, 
2400 Mol , Aankoop van thermische geleidbaar-
heid waterstof sensor met bijhorende uitlezing, 
doorstroomcel en onderhoudskit. Onderhande-
lingsprocedure zonder voorafgaande bekendma-
king (met publicatie in Free Market). Dossier SCK-
CEN-10017834-F50_0. De aanbestedingsstukken zijn 
rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar 
op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=373063. Inlichtingen: SCK-
CEN, Tel: +32 14332910 Email: aanbestedingen@sck-
cen.be.   DQrc

5 mei — te 09:30 u., door SCK CEN Stichting van 
Openbaar Nut, Herrmann-Debrouxlaan 40 1160 Brus-
sel/Bruxelles , Uitnodiging tot indienen offerte 
- Aankoop, levering en installatie van een com-
putergestuurd ICP-MS instrument - Voornaamste 
plaats van uitvoering: SCK CEN Belgian Nuclear 
Research Centre, Boeretang 200 te 2400 Mol. 
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. Dossier 2019-162-
AHE. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volle-
dig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/448/QA/2019. Inlichtingen: 
SCK CEN Stichting van Openbaar Nut, Annick Heylen, 
Tel: +32 14338933 Fax: +32 14313765 Email: aan-
bestedingen@sckcen.be. L.W. - De offertes kunnen al-
leen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering 
internetsite https://eten.publicprocurement.be/. Op-
merkingen over de gunningscriteria: De prijs is niet 
het enige criterium. Alle criteria worden vermeld in de 
opdrachtdocumenten.  vJim

12 mei — te 10:15 u., bij de Stad Turnhout, Campus 
Blairon 200, 2300 Turnhout, uitnodiging tot indienen 
offerte - Raamcontract voor het aankopen van 
elektrische materiaal en toebehoren - Vereen-
voudigde onderhandelingsprocedure met voor-
afgaande bekendmaking. ((48 maanden).)Dossier 
2019535. Inlichtingen: Stadsbedrijven, Everdongen-

IJzer- en metaalwerken

Overheidsopdrachten
26 mei — te 10:00 u., bij Infrabel - Directie Asset Ma-
nagement - Area NE, Koningin Astridplein 27 te 2018 
Antwerpen, besteknr. 57/53/2/19/042 - L19/L15 
Herschilderen en onderhoudswerken, L11 Vervan-
gen spoorbevestiging. Voornaamste plaats van 
uitvoering: Pelt, Balen, Mol en Antwerpen-Haven.

 Dossier I-I.NO-5753219042-F05_0. Inlichtingen: In-
frabel - Directie Asset Management - Area North-East, 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preView-
Notice.do?noticeId=357510, Jeroen Hoeben, Tel: +32 
490525208 Email: 51m05.aanneming@infrabel.be. L.W. 
- De uitvoeringstermijn bedraagt 350 kalenderdagen.e-
Tendering is verplicht om de offertes in te dienen.De 
opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te 
downloaden op : https://enot.publicprocurement.be.Wij 
raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die 
manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht 
bij eventueleaddenda, verbeteringsberichten, aanvul-
lende informatie, enz.Door zich kandidaat te stellen en/
of door in te schrijven op de huidige opdracht, erken-
nen de kandidaten en inschrijvers dat zijkennis hebben 
genomen van de gedragscode voor de leveranciers en 
aannemers van lnfrabel en verbinden zijzich ertoe om 
debepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan 
geraadpleegd en gedownload worden op de site www.
infrabel.be onder derubriek " Business - Leveranciers en 
aannemers".  Ju7P

Toewijzingen - gunningen
30 jan.  — DEURNE. Nieuwbouw klaslokalen, refter, 
turnzaal: erratum. Zie Afbraakwerken nak6

Informatica

Agenda gemeenteraad
KASTERLEE 
Tom De Munter
secretaris@kasterlee.be
Goedkeuring lastvoorwaarden en gun-
ningswijze inzake exploitatiegebonden 
ICT-diensten.  XmXF

Materieel - machines

Agenda gemeenteraad

MORTSEL 
Eva Wuyts
eva.wuyts@mortsel.be
Wagenpark - lastvoorwaarden raamcontract 
operationele leasing voertuigen 2020-2025 
- goedkeuring.  2N7D

DESSEL 
Luk Nuyts
luk.nuyts@dessel.be
Vaststellen lastvoorwaarden, gunningswijze 
via onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking en indicatieve raming 
van 164.560,00 euro (incl. BTW) voor de aan-
koop van een vrachtwagen met containerhaak-
systeem - goedkeuring.  RYTg

DESSEL 
Luk Nuyts
luk.nuyts@dessel.be

een gunningcriterium met een maximum van 365 kalen-
derdagen. De uitvoeringstermijn zal vastgelegd worden 
conform de inschrijving.De start van de aanvang der wer-
ken wordt meegedeeld in de sluitingsbrief .Het bestek is 
gratis te downloaden via de website van Aquafin onder 
het luik 'Opdrachten' met een link naar het e-tendering 
platform en kan mits expliciete aanvraag via Adminas-
projecten@aquafin.be en met duidelijke vermelding van 
de contactgegevens (naam en adres) op elektronische 
drager aangevraagd worden.De offertes mogen enkel 
elektronisch ingediend worden.  zQLc

Uitslagen - openingen
15 april — ANTWERPEN. 57/43/2/19/013 - 
Raamovereenkomst: Kabelwerken in de area 
North East.
 STEVENS LOUIS & CO NV, Stadsbeemd 1314, 3545 
Halen: 4.780.711,98 €; VAN DEN BERG NV, 2520 
Oelegem: 4.869.700,02  €; REZUNI BV, 9340 Lede: 
5.389.855,86 €; STRUKTON RAIL NV, Burg. Maen-
hautstraat 64, 9820 Merelbeke: 6.084.171,09 €.  eprz

Grondwerken

Overheidsopdrachten
11 mei — OLMEN. Inrichting van 4 kweekvijvers in ka-
der van het life project 3n-Bullfrog   Zie Waterbouw-
werken b2aF

15 mei — te 10:00 u., bij de Brandweerkazerne post 
Boom, Dijleweg 5 te 2850 Boom, Raamovereenkomst 
voor bijstand aannemers grond- en sloopwerken, 
in 3 percelen. ((48 maanden).)Dossier 2020/035. In-
lichtingen: Brandweerkazerne post Boom, Dijleweg 
5 te 2850 Boom (Mevrouw Veronique Van Hoof, Tel: 
03 880 52 57 - E-mail: veronique.vanhoof@bwzr.be - 
Internetadres(sen): www.brandweerzonerivierenland.be). 
L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  h3gX

26 mei — te 11:00 u., bij VLABOTEX vzw, President 
Kennedypark 31 A, 8500 Kortrijk, VLABOTEX vzw - 
0367 - OP - BSW - kern+pluim - VOCl - Dessel. 
De opdracht omvat BSW te 2480 Dessel, Lor-
zestraat +5. Het betreft de sanering van een 
VOCl verontreiniging door ontgraving met be-
maling, gestimuleerde biologische afbraak d.m.v. 
injectie via drain van een C-bron en spreiding 
van een C-bron op de bodem van de bouwput. 
((12 maanden).)Inlichtingen: VLABOTEX vzw, https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372778, De heer Adu Habtie, Tel: +32 
056745270 Email: adu.habtie@vlabotex.be.   Vucn

27 mei — te 10:15 u., door de Openbare Vlaamse Af-
valstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110 2800 Meche-
len , Uitvoering van siteonderzoeken op particu-
liere gronden – Vlaanderen, in 3 percelen. Dossier 
OVAM-DOS 7692 - RO200201-F02_0. De aanbeste-
dingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en 
gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372497. 
Inlichtingen: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschap-
pij, Email: joke.rottiers@ovam.be.   ccmZ

Uitslagen - openingen
15 april— ANTWERPEN. 57/43/2/19/013 - 
Raamovereenkomst: Kabelwerken in de area 
North East.  Zie Elektriciteitswerken eprz
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15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; 
o/cat. D17 of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)   Zie Algemene 
bouwwerken 4ax4

26 mei — ZWIJNDRECHT. Bouw van een nieuw kan-
toorgebouw: deel HVAC/SANITAIR (o/cat. D17-cl.3;D18-
cl.3)   Zie Centrale verwarming A5uA

Schilder- en glaswerken

Overheidsopdrachten
20 mei — ANTWERPEN. Gevelrenovatie fase 1 & 2: be-
tonherstellingen en schilderwerk deSingel: erratum/da-
tumwijziging   Zie Algemene bouwwerken Uiv3

26 mei — ANTWERPEN. Herschilderen en onderhouds-
werken, L11 Vervangen spoorbevestiging   Zie IJzer- en 
metaalwerken Ju7P

Toewijzingen - gunningen
30 jan.  — DEURNE. Nieuwbouw klaslokalen, refter, 
turnzaal: erratum. Zie Afbraakwerken nak6

Schrijn- en meubelwerken

Overheidsopdrachten
18 mei — te 10:00 u., bij Het Ziekenhuisnetwerk Ant-
werpen (ZNA) VZW, Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen, 
oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamover-
eenkomst high-care bedden + onderhoud. ((48 
maanden).)Inlichtingen: Het Ziekenhuisnetwerk Antwer-
pen (ZNA) VZW, https://cloud.3p.eu/Downloads/1/857/
GN/2020, Mevrouw Nele D'Heer, Tel: +32 32177160 
Email: nele.dheer@zna.be. L.W. - De kandidaturen en of-
fertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via 
de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocure-
ment.be/.  wfvB

25 mei — HOOGSTRATEN. FOD Justitie – aanbrengen 
van een dakgootondersteuning: erratum (cat. D, o/cat. 
D1 of D5, kl. 1)   Zie Algemene bouwwerken Mhyt

Toewijzingen - gunningen
30 jan.  — DEURNE. Nieuwbouw klaslokalen, refter, 
turnzaal: erratum. Zie Afbraakwerken nak6

Speciale installaties

Overheidsopdrachten
5 mei — te 11:20 u., door Aquafin NV - Directie In-
frastructuur, Dijkstraat 8 2630 Aartselaar , A0050050/2 
- RWZI Antwerpen-Zuid, Kielsbroek 5, 2020 Ant-
werpen, leveren van een nieuwe gasfakkel. On-
derhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (met publicatie in Free Market). 
Dossier AQFINFRA-A0050050/2-F50_1. De aanbeste-
dingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en 
gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370846. 
Inlichtingen: Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Dhr. 
Guy Dries, Tel: +32 34504511 Fax: +32 34583020 
Email: aanbestedingen@aquafin.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

28 jan.  — GEEL. Raamovereenkomst aankoop op-
haalwagens voor glas. TERBERG MATEC BENELUX, 
Oosterring 23, 3600 Genk: 358.800,00 € (Perc. 2); 
MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG NV, Tol-
laan 68, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe: 464.298,72 
€ (Perc. 1). aLfG

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

Gemeenteraadsbeslissingen
MORTSEL 
Eva Wuyts
eva.wuyts@mortsel.be
Lastvoorwaarden leveren en plaatsen zelfont-
leningssysteem. Onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. De ra-
ming bedraagt 72.000,00 euro incl. BTW per 6 
jaar.  uaDW

Overheidsopdrachten
19 mei — te 11:40 u., bij Aquafin NV - Directie In-
frastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, A0050052 
- Hijsvoorzieningen slibhal - RWZI Antwerpen-
Zuid. Inlichtingen: Aquafin NV - Directie Infrastructuur, 
Dhr. Tristan Daemen, Tel: +32 34504511 Email: Aanbe-
stedingen@aquafin.be. L.W. - Plaatsbezoek Gezien met 
de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkhe-
den gepaard gaan, wordt aan de aannemer de verplicht 
vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichti-
gen. Dit plaatsbezoek wordt georganiseerd in onderling 
overleg. De aanwezigheid dient te worden bevestigd aan 
Tristan DAEMEN, leidend ingenieur voor Aquafin NV (Tri-
stan.daemen@aquafin.be).  isgQ

Uitslagen - openingen

13 febr.  — BOOM. Herinrichten toegang kelder-
verdieping met platformlift.
 ALGEMENE BOUWWERKEN CLAES, Diepestraat 27, 
2850 Boom: 15.355,37 € ( Perceel 1); LIFT CON-
STRUCT: 23.460,00 € ( Perceel 2).  75LQ

8 april— ANTWERPEN. Digitale snelheidscame-
ra's voor Politiezone: erratum.  Zie Materieel - 
machines e87n

Toewijzingen - gunningen
13 febr.  — BOOM. Beperkt omnium onderhoudscon-
tract voor 24 liften. TEM - TECHNILIFT NV, de Fierlant-
straat 112, 1190 Vorst: 210.000,00 € (Perc. 1). Wz5g

Sanitaire werken

Overheidsopdrachten
8 mei — ZOERSEL. Selectie van een aannemer voor 
bouwwerken incl. technieken en omgevingswerken tbv 
30 woningen voor Beschut Wonen De Sprong, enz.: erra-
tum (cat. D-kl.7)   Zie Algemene bouwwerken LeXW

11 mei — RANST. Fedasil – herstellen van regenwater-
systeem, expansiesysteem en kranen   Zie Algemene 
bouwwerken DMhZ

15 mei — MECHELEN. NIEUWBOUW KDV DE ZONNE-
BLOEM FASE 2 MECHELEN - Stopzetting van de proce-
dure (cat. D, kl. 6; onderaan.: o/cat. D16, kl. 1; o/cat. D17 
of D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2)   Zie Algemene bouw-
werken eans

laan 11, 2300 Turnhout. Tel: +32 14422766. Fax: +32 
14427776. E-mail: christel.wuyts@turnhout.be. L.W. - 
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend wor-
den via de e-Tendering internetsite https://eten.public-
procurement.be/.  wQPd

19 mei — te 13:00 u., bij Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 
Aartselaar, levering van overstortmeettoestellen. 
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaams Ge-
west, 2630 Aartselaar. ((48 maanden).)Dossier CA/
CC/2019/00301. Inlichtingen: Aquafin NV, https://enot.
publicprocurement.be/enot-war/, De heer Guido Cuy-
ckens, Tel: +32 34504540 Fax: +32 34583020 Email: 
guido.cuyckens@aquafin.be. L.W. - De offertes kunnen 
alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering 
internetsite https://eten.publicprocurement.be/.  cdc6

20 mei — te 09:00 u., te Antwerpen, Grote Markt 1, 
2000 Antwerpen, raamovereenkomst voor het on-
derhoud en herstelling van bestaande onder-
grondse glascontainers. ((48 maanden).)Dossier 
Antwerpen-GAC_2019_01091-F02_0. Inlichtingen: Ant-
werpen , https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=372830, Patrik Van Ostae-
yen, Tel: +32 3382770 Email: gac_diensten@stad.ant-
werpen.be.   BqzF

21 mei — te 09:00 u., te Antwerpen, Grote Markt 1, 
2000 Antwerpen, meerjarenovereenkomst voor 
onderhoud, herstellingen en depannages van 
zoutstrooiers, inclusief het leveren van wissel-
stukken (3 loten). ((48 maanden per lot).)Dossier Ant-
werpen-GAC_2020_01119-F02_0. Inlichtingen: https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372836, Christel Tijms, Tel: +32 33384610 
Email: christel.tijms@antwerpen.be. L.W. - Verbintenis-
termijn is 90 kalenderdagen.  MtSW

26 mei — te 09:15 u., door Brandweer Zone Antwer-
pen, Noorderlaan 69 2030 ANTWERPEN , Raamover-
eenkomst voor diensten van het onderhouden, 
inspecteren en herstellen van de opbouw van 
de brandweervoertuigen en het leveren van on-
derdelen, in 3 percelen. Voornaamste plaats van 
uitvoering: Brandweer Zone Antwerpen.  Dossier 
BZA-BZA/LOG/EXP/2020/32-F02_0. De aanbestedings-
stukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis 
beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.
be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372553. Inlich-
tingen: Brandweer Zone Antwerpen, Tel: +32 33388881 
Email: talja.decock@bza.be.   MsGk

2 juni — ANTWERPEN. Project F.A.S.T. Incidentafhande-
ling op de autosnelwegen in Provincie Antwerpen - Ta-
kelen en afvoeren van voertuigen   Zie Weg- en riool-
werken UR5H

Uitslagen - openingen

8 april — ANTWERPEN. Digitale snelheidscame-
ra's voor Politiezone: erratum.
 POLIS - SERVICE, Kempenlaan 59, 2300 Turnhout: 
112.611,49 € ( lot 2); SECUROAD NV, Nijverheidslaan 
31, 8540 Deerlijk: 115.740,61 € ( lot 3); POLIS - SER-
VICE, Kempenlaan 59, 2300 Turnhout: 129.539,39 € 
( lot 3); POLIS - SERVICE, Kempenlaan 59, 2300 Turn-
hout: 191.679,63 € ( lot 1).  e87n

Toewijzingen - gunningen

21 jan.  — MECHELEN. Aankoop multifunctionele au-
topomp. Vanassche FFE NV, 8530 Harelbeke. 5ZJh
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L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  HtNJ

15 mei — te 10:00 u., in de Brandweerkazerne post 
Boom, Dijleweg 5 te 2850 Boom, Raamovereenkomst 
voor technische bijstand architect/stabiliteits-
ingenieur, in 3 percelen. ((48 maanden).)Dossier 
2020/034. Inlichtingen: Brandweerkazerne post Boom, 
Dijleweg 5 te 2850 Boom (Mevrouw Veronique Van 
Hoof, Tel: 03 880 52 57 - E-mail: veronique.vanhoof@
bwzr.be - Internetadres(sen): www.brandweerzonerivie-
renland.be). L.W. - De offertes kunnen alleen elektro-
nisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite 
https://eten.publicprocurement.be/.  Pa2T

26 mei — te 09:30 u., bij Pidpa - Desguinlei 246 - 
2018 Antwerpen,  K-20-009S Gemeente Ravels - 
Weg- en rioleringswerken in Hegge, Verbindings-
weg, De Hoek en Grootwaterstraat – aanstellen 
ontwerper. ((224 dagen).)Inlichtingen: Pidpa, https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/2520/07/2020, Mevrouw Joke 
Maes, Tel: +32 32168872 Fax: +32 32606003 Email: 
joke.maes@pidpa.be. L.W. - De offertes kunnen alleen 
elektronisch ingediend worden via de e-Tendering inter-
netsite https://eten.publicprocurement.be/.  F3Wz

27 mei — te 09:00 u., bij de Stad Antwerpen, Gro-
te Markt 1, 2000 Antwerpen, bouwfysisch, bouw-
kundig en installatietechnisch onderzoek voor 
duurzame museale klimaatbeheersing Rubens-
huis. Opdracht van diensten. ((3 maanden).)Dossier 
Antwerpen-GAC_2020_01171-F02_0. Inlichtingen: 
Stad Antwerpen, https://enot.publicprocurement.be/
enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372907, Tel: +32 
33382547 Email: fred.jacob@antwerpen.be.   nkYY

2 juni — te 14:00 u., bij Havenbedrijf Antwerpen, Zaha 
Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, oproep tot aanvraag 
tot deelneming - Dienstverlening aan de grens-
inspectiepost en de douane scaninstallaties op 
rechter- en linkeroever ten behoeve van het 
Havenbedrijf Antwerpen. Voornaamste plaats 
van uitvoering: Haven van Antwerpen. ((365 
dagen).)Dossier B10790. Inlichtingen: Procurement, 
Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen. E-mail: procure-
ment@portofantwerp.com. L.W. - * Wijze van indienen 
- e-procurementHet indienen en ontvangen van offer-
tes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en 
uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische in-
diening wordt indiening bedoeld via de e-tendering ap-
plicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen 
tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn vol-
gens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening 
van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt 
via:https://eten.publicprocurement.be Voor meer infor-
matie wordt verwezen naar : http://www.publicprocure-
ment.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, 
wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigin-
gen.Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. 
Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de pro-
cedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten. 
Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.U dient 
het begeleidend document kandidatuurstelling in te vul-
len en bij uw kandidatuurstelling te voegen. Zo niet, kan 
uw kandidatuurstelling geweerd worden.* Richtlijnen bij 
het invullen van het UEA:- Ga naar de website https://
uea.publicprocurement.be en kies uw taal.- Op de vraag 
'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.- Op 
de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord 
aanmaken'.- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.- 
Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de 
onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.- In het onderdeel 
'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u 
de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?'- Zodra 

15 mei — DEURNE. RWZI, optimalisatie slibverwerking 
RWZI Deurne-Schijnpoort - Slibgebouw: datumwijziging 
(o/cat. D1-kl.7)   Zie Algemene bouwwerken sPJ4

Spoorwegwerken

Overheidsopdrachten
26 mei — ANTWERPEN. Herschilderen en onderhouds-
werken, L11 Vervangen spoorbevestiging   Zie IJzer- en 
metaalwerken Ju7P

Studieopdrachten

Agenda gemeenteraad

KASTERLEE 
Tom De Munter
secretaris@kasterlee.be
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswij-
ze inzake aanstellen studiebureau voor herin-
richting schoolomgeving Pastorijstraat.  sAcB

BORNEM 
Dieter Vankeirsbilck
secretaris@bornem.be
Raamovereenkomst projecten ruimtelijke orde-
ning 2020-2024.  xQj8

Overheidsopdrachten
28 april — te 09:00 u., te Antwerpen, Grote Markt 1 
2000 Antwerpen , Aanstellen lichtontwerper Cen-
traal Station Antwerpen. Mededingingspro-
cedure met onderhandeling. Dossier Antwerpen-
GAC_2020_01140-F02_0. De aanbestedingsstukken 
zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschik-
baar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=370532. Inlichtingen: 
Tel: +32 3382500 Email: gac.leveringen@antwerpen.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Plan werd toegevoegd (zie ook vraag forum)  UcNX

8 mei — te 10:00 u., bij VITO NV, Boeretang 200 te 
2400 MOL , uitvoeren van een seismische meet-
campagne in de grensregio Vlaanderen-Neder-
land (2 loten). Dossier SEIS 2020. Inlichtingen: VITO 
NV, https://cloud.3p.eu/Downloads/1/627/4G/2020, Me-
vrouw Liesbet Timmermans, Tel: +32 14335179 Email: 
procurement@vito.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Er werd een fout vastgesteld in de bijlage H - NWLim-
burg2020_FullFoldLines_06042020. De opdracht omvat 
3 lijnen in plaats van 4 lijnen. Lijn 4 dient bijgevolg ge-
negeerd te worden. Het addendum en de gecorrigeerde 
versie van de bijlage H (15042020) kan u hier terugvin-
den: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/627/4G/2020

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Documenten opgeladen als begeleidend schrijven. 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke 
aankondiging

Afdelingsnummer: II.1.1)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Titel:

In plaats van:

A0050050/2 - Dendermonde, leveren van een nieuwe 
gasfakkel

Te lezen:

A0050050/2 - RWZI Antwerpen-Zuid, leveren van een 
nieuwe gasfakkel

Afdelingsnummer: II.1.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voornaamste 
plaats van uitvoering

In plaats van:

Dendermonde

Te lezen:

Antwerpen

Afdelingsnummer: II.1.3)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving

In plaats van:

A0050050/2 - Dendermonde, leveren van een gasfakkel 
met een grotere capaciteit. Afbraak oude gasfakkel, leve-
ren van nieuwe gasfakkel

Te lezen:

A0050050/2 - RWZI Antwerpen-Zuid, leveren van een 
gasfakkel met een grotere capaciteit. Afbraak oude gas-
fakkel, leveren van nieuwe gasfakkel

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1:

- De plaats van uitvoering is Kielsbroek 5, 2020 
Antwerpen. 

  RECHTZETTING 3. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 :

Wijzigingen bestek (zie document 'A0050050.2 Terecht-
wijzend bericht 2')

L.W. - Plaatsbezoek Gezien de aard van de locatie een 
aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt 
de leverancier verzocht vóór zijn prijsopmaak de plaats 
der leveringen te bezichtigen.Het plaatsbezoek zal door-
gaan op 17/4/2020 te RWZI Antwerpen Zuid, Kielsbroek 
5 2020 ANTWERPEN. Dit plaatsbezoek wordt georgani-
seerd op afspraak (Guy Dries gsm 0476/560738).

  CNsb
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Inlichtingen: S.Bilt, Antwerpsesteenweg 45,BE-2830 Wil-
lebroek Barbara Verhoeven Tel: +32 32167152 E-mail: 
barbara.verhoeven@sbilt.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke 
aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ont-
vangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-27

Plaatselijke tijd: 10:00

Te lezen:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-28

Plaatselijke tijd: 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden 
waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-27

Plaatselijke tijd: 10:00

Te lezen:

Datum (dd/mm/jjjj): 2020-04-28

Plaatselijke tijd: 10:00

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Post 2 betreft een post dat terugbetaald wordt te-
gen voorgelegde facturen (TVS). Geraamde som werd 
toegevoegd.

Verduidelijking toegevoegd bij post 25.

L.W. - Uitvoeringstermijn: 40 werkdagenDe aanbeste-
dingsdocumenten zijn ter inzage bij S.Bilt bvba, Ant-
werpsesteenweg 45, 2830 Willebroek (tel 03 216 71 
52)De offertes mogen enkel elektronisch ingediend wor-
denHet volledige bijzondere bestek, de plannen, de sa-
menvattende meetstaat (formaat excel) en het inschrij-
vingsbiljet (formaat word) zijn gratis af te laden van het 
digitale aanbestedingsplatform  dSju

8 mei — ZOERSEL. Selectie van een aannemer voor 
bouwwerken incl. technieken en omgevingswerken tbv 
30 woningen voor Beschut Wonen De Sprong, enz.: erra-
tum (cat. D-kl.7)   Zie Algemene bouwwerken LeXW

11 mei — RANST. Fedasil – herstellen van regenwater-
systeem, expansiesysteem en kranen   Zie Algemene 
bouwwerken DMhZ

14 mei — te 11:00 u., door de Gemeente Willebroek, 
Pastorijstraat 1 2830 Willebroek , Uitnodiging tot in-
dienen offerte - Raamcontract wegmarkeringen - 
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. Dossier 2020/247. 
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, on-
beperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.
eu/Downloads/1/718/7Y/2020. Inlichtingen: Gemeente 
Willebroek, John Van Dyck, Tel: +32 38669225 Fax: +32 
38861632 Email: john.vandyck@willebroek.be.  — Erk: 
o/cat. C3-kl.1. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

vijvers in kader van het life project 3n-Bullfrog 
te Olmen. Vereenvoudigde onderhandelingspro-
cedure met voorafgaande bekendmaking. Dossier 
ANB-ANB/TBO/TO/2020/08-F02_0. De aanbestedings-
stukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis 
beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.
be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372860. In-
lichtingen: Agentschap voor Natuur en Bos, Email: raf.de-
moor@vlaanderen.be.   b2aF

19 mei — te 11:30 u., door Aquafin NV - Directie In-
frastructuur, Dijkstraat 8 2630 Aartselaar , B3779105 
- Oeverherstel RWZI Ravels. Onderhandelings-
procedure zonder voorafgaande bekendma-
king (met publicatie in Free Market). Dossier AQ-
FINFRA-B3779105-F50_0. De aanbestedingsstukken 
zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschik-
baar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=372740. Inlichtingen: 
Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Dhr. Bert Houben, 
Tel: +32 34504511 Email: Aanbestedingen@aquafin.be. 
L.W. - Gezien de aard van de locatie een aantal speci-
fieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de aannemer 
verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der leveringen 
te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt éénmalig georga-
niseerd op 5 mei2020 om 10h. De aanwezigheid dient 
per mail te worden bevestigd aan bert.houben@aquafin.
be. Het plaatsbezoekzal doorgaan te Vaartstraat 19, 
Ravels.  dxp4

Weg- en rioolwerken

Agenda gemeenteraad

RANST 
Wim Vanderschoot
wim.vanderschoot@ranst.be
Buitengewoon onderhoud Vaartstraat 
2020 - lastvoorwaarden en gunningswijze 
- goedkeuring.  NqWn

KASTERLEE 
Tom De Munter
secretaris@kasterlee.be
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunnings-
wijze inzake onderhoudswerken wegen, fiets-
paden en voetpaden 2020-2021 (asfalt, beton, 
klinkers).  MZMM

MORTSEL 
Eva Wuyts
eva.wuyts@mortsel.be
Heraanleg voetpad in halfverharding - last-
voorwaarden - goedkeuring.  we7c

Gemeenteraadsbeslissingen
GEEL 
François Mylle
francois.mylle@geel.be
Velleke - weg- en rioleringswerken - Voorwaar-
den en wijze van gunnen.  Unks

Overheidsopdrachten
28 april — te 10:00 u., bij S.Bilt bvba, Antwerpse-
steenweg 45, 2830 Willebroek , Wegeniswerken 
in de Oude Galgenstraat te Kapellen. Dossier 
S.Bilt-016/001-F02_1. Het dossier wordt opgestuurd 
mits voorafgaandelijke storting van 250,00 euro (incl 
21% btw) op BE64 0016 4819 0452 van S.Bilt bvba (met 
vermelding van BTW-nr en Bestek 016/001). De aanbe-
stedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en 
gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370859. 

het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' 
onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt 
weergegeven en kan worden gedownload in PDF for-
maat om vervolgens bij uw offerte te voegen.De kandi-
daturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  sXtQ

Textiel - schoeisel 
uitrustingsstukken

Agenda gemeenteraad
ANTWERPEN 
Roel Verhaert
gac.klantbegeleiding@ocmw.antwerpen.be
Politiezone Antwerpen - Openbare procedure 
PZA/2020/377. Aankoop reddingsvesten met 
bijhorende onderhouds- en keuringscontracten 
- Goedkeuring.  EJNW

Verschillende

Gemeenteraadsbeslissingen
MORTSEL 
Eva Wuyts
eva.wuyts@mortsel.be
Lastvoorwaarden raamcontract levering 
schoolbenodigdheden 2020-2024. Onderhan-
delingsprocedure zonder voorafgaande be-
kendmaking. De raming bedraagt 120.000,00 
euro incl. BTW per 4 jaar.  EZN6

MORTSEL 
Eva Wuyts
eva.wuyts@mortsel.be
Lastvoorwaarden huur en onderhoud multi-
functionele kopieerapparaten, printers en plot-
ters lokaal bestuur. Openbare procedure. De ra-
ming bedragt 590.000,00 euro incl. BTW per 7 
jaar.  zrxu

Toewijzingen - gunningen
4 febr.  — MECHELEN. Opdracht houdende exploita-
tie parkeergedeelte gebouw Eandistip: erratum. TH!NK 
E, Ophemstraat 140, 3050 Oud-Heverlee. Drak

Vloer- en muurbekleding

Toewijzingen - gunningen
30 jan.  — DEURNE. Nieuwbouw klaslokalen, refter, 
turnzaal: erratum. Zie Afbraakwerken nak6

Waterbouwwerken

Agenda gemeenteraad

BORSBEEK 
Luc De Busser
secretariaat@borsbeek.be
Samenwerkingsovereenkomst tussen de ge-
meente Borsbeek en de Provincie Antwerpen 
- een samengevoegde overheidsopdracht voor 
de uitvoering van het project “Verlegging Die-
penbeek nr. A.3.13.1 te Borsbeek - uitvoering” 
- goedkeuring.  q97T

Overheidsopdrachten
11 mei — te 15:00 u., door het Agentschap voor Na-
tuur en Bos, Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-
laan 20 bus 8 1000 Brussel , inrichting van 4 kweek-
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Oost-Vlaanderen

De aanbestedingsberichten worden in deze ru-
briek gepubliceerd tot ongeveer één week vóór 
aanbestedingsdatum.

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor 
een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, 
datum en uur van opening der offertes. Houd 
tevens rekening met eventuele rechtzettingen. 
Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. 
De in deze rubriek opgenomen informatie werd 
met de grootste zorg verzameld. Zij heeft ech-
ter geen officiële waarde. De uitgever kan bijge-
volg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute 
vermeldingen.

Afbraakwerken

Overheidsopdrachten
27 mei — DENDERMONDE. Vervangingsbouw Hof ten 
Rode: sloop van 4 woningen en bouw van appartement 
met 10 wooneenheden (cat. D-kl.5)   Zie Algemene 
bouwwerken m5Bz

29 mei — NINOVE. Doorsteek Beverstraat - Slopen van 
handelspand   Zie Algemene bouwwerken B3Z7

Afval

Agenda gemeenteraad

NEVELE 
Stefanie De Vlieger
secretariaat@deinze.be
Raamovereenkomst - Leveren en plaatsen van 
ondergrondse containers voor het selectief in-
zamelen van huishoudelijk afval inclusief on-
derhouds- en herstellingscontract - Goedkeu-
ring lastvoorwaarden en gunningswijze.  8tgQ

Uitslagen - openingen
7 april — AALST. VERWERVEN VERWERKEN VAN 
STEENPUIN EN BETON INGEZAMELD OP DE IL V 
A RECYCLAGEPARKEN.
 AC MATERIALS, Industrieweg 74, 9032 Wondelgem 
( lot 1,lot 2,lot 3,lot 4,lot 5,lot 6,lot 7,lot 8,lot 9,lot 
10,lot 11,lot 12,lot 13,lot 14,lot 15,lot 16,lot 17,lot 
18,lot 19,lot 20,lot 21,lot 22,lot 23,lot 24,lot 25,lot 
26,lot 27,lot 28,lot 29,lot 30); BLC GROUP NV, In-
dustriepark Klein Frankrijk 39, 9600 Ronse ( lot 1,lot 
2,lot 3,lot 4,lot 5,lot 6,lot 7,lot 8,lot 9,lot 10,lot 11,lot 
12,lot 13,lot 14,lot 15,lot 16,lot 17,lot 18,lot 19,lot 
20,lot 21,lot 22,lot 23,lot 24,lot 25,lot 26,lot 27,lot 
28,lot 29,lot 30); CONTAINERDIENST VINDEVOGEL 
BVBA, Bedrijvenpark 'Coupure' 4, 9700 Oudenaar-
de ( lot 1,lot 2,lot 3,lot 4,lot 5,lot 6,lot 7,lot 8,lot 
9,lot 10,lot 11,lot 12,lot 13,lot 14,lot 15,lot 16,lot 
17,lot 18,lot 19,lot 20,lot 21,lot 22,lot 23,lot 24,lot 
25,lot 26,lot 27,lot 28,lot 29,lot 30); PPR-VIBED NV, 
Vondelen(DE) 52, 9450 Haaltert ( lot 1,lot 2,lot 3,lot 
4,lot 5,lot 6,lot 7,lot 8,lot 9,lot 10,lot 11,lot 12,lot 
13,lot 14,lot 15,lot 16,lot 17,lot 18,lot 19,lot 20,lot 
21,lot 22,lot 23,lot 24,lot 25,lot 26,lot 27,lot 28,lot 
29,lot 30).  S5aw

meetstaat en technische bepalingen luifels toegevoegd

  H4Wf

26 mei — te 09:00 u., bij de Stad Antwerpen, Grote 
Markt 1, 2000 Antwerpen , Charles de Costerlaan, 
aanleg fietspad. ((115 dagen).)Dossier Antwerpen-
GAC_2020_01126-F02_0. Inlichtingen: Stad Antwer-
pen, https://enot.publicprocurement.be/enot-war/pre-
ViewNotice.do?noticeId=373002, Tel: +32 3382061 
Email: joke.goffart@antwerpen.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Vandaag werd aan het administratief bestek de da-
tum van de onderhandelingen toegevoegd. alle ove-
rige bepalingen bleven ongewijzigd. Gelieve 3 juni in 
de voormiddag te reserveren in uw agenda voor het 
onderhandelingsgesprek.

L.W. - De verbintenistermijn bedraagt 240 dagen.  AwKA

29 mei — EDEGEM. Nieuwbouw school met 4 klas-
sen en buitenaanleg Lager Onderwijs   Zie Algemene 
bouwwerken Acvu

2 juni — te 09:30 u., digitaal, onderhoud on-
verharde wegen grondgebied stad Geel. ((48 
maanden).)Dossier 2020-029. Inlichtingen: Stadsbe-
stuur Geel, Werft 20,BE-2440 Geel, https://cloud.3p.
eu/Downloads/1/1931/2P/2020, De heer Jef Boonen, 
Tel: +32 14566281 Email: openbarewerkenenverkeer@
geel.be.  — Erk: cat. C-kl.2.L.W. - Zie bestek. De offer-
tes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de 
e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.
be/.  64uY

2 juni — te 10:00 u., bij Wegen en Verkeer Antwerpen, 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen , 
Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de auto-
snelwegen in Provincie Antwerpen, op autosnel-
weg A1, A11, A12, A13, A14, A21, R1, R2. Take-
len en afvoeren van voertuigen met Maximaal 
Toegelaten Massa (MTM)< 3,5 ton. 4 percelen: 
Perceel 1: R2/A12-Noord Perceel 2: E19-Noord 
Perceel 3: E34-Oost Perceel 4: E313-Oost, in 4 
percelen. Dossier AWV A'pen-X10-0-370_1M3D8E-20-
04-F02_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, 
volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preView-
Notice.do?noticeId=372541. Inlichtingen: Mobiliteit en 
Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afde-
ling Wegen en Verkeer Antwerpen, Sophie Velders, Tel: 
+32 32246811 Email: sophie.velders@mow.vlaanderen.
be.   UR5H

Toewijzingen - gunningen
17 mei 2019.  — RANST. Onderhoudswerken aan 
voetpaden 2019. VAN DEN BOGERD GEBROEDERS 
BVBA, Lage Rooy 15, 2320 Hoogstraten. 6sFB

4 dec.  2019.  — ESSEN. Collector over d'Aa: Fase 
2: uitbreiding tot centrum Horendonk: datumwijziging. 
HENS NV, Bredabaan (Centrum) 54, 2990 Wuustwezel: 
2.661.300,19 €. v37B

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Bestek werd aangepast met juiste meetstaat. 
Dit is terug te vinden op: https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/718/7Y/2020 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klas-
se - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de 
gunning)

-- > aangepaste categorie : C3 !!!

L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  VDXA

15 mei — BOOM. Grond- en sloopwerken.   Zie 
Grondwerken h3gX

22 mei — te 12:00 u., te Antwerpen , heraanleg 
speelplaatsen kleuterschool, lagere school en se-
cundair onderwijs inclusief heraanleg riolering, 
Grotesteenweg 489 - 2600 Berchem. 

 Dossier OLV Pulhof-202004-F02_0. De aanbestedings-
stukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis 
beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.
be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371484. Inlich-
tingen: Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof, Grotesteen-
weg 489,BE-2600 Berchem, Kris Smout, Email: smout@
pulhof.be.  — Erk: cat. C-kl.3. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

SALES@BOUWKRONIEK.BE  OF BEL NAAR  02 894 29 03

PLAATS JOUW 
BOUWVACATURES 

VIND 
DE JUISTE 
KANDIDAAT 
VOOR JOUW 
VACATURE !

DE JUISTE
KANDIDAAT 
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Ga naar overheidsopdrachten.bouwkroniek.be voor de overheidsopdrachten uit Wallonië.

1. De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te 
voegen aan de offerte

2. De financiële en economische draagkracht van de 
inschrijver moet worden aangetoond door de overleg-
ging van de laatste drie beschikbare jaarrekeningen (of 
uittreksels uit de jaarrekeningen), indien de wetgeving 
van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie 
van jaarrekeningen voorschrijft.; Minimumeisen :

2. Uit deze overlegging dient een minimumjaarom-
zet van 6.000.000 EUR voor de laatste drie beschikbare 
boekjaren te worden afgeleid opdat de inschrijver voor 
selectie in aanmerking kan komen.

1. Een overzicht van de relevante studie- en 
beroepskwalificaties

2. Algemene referenties
3. Gespecialiseerde werkzaamheden; Minimumeisen :
1. Hieronder wordt verstaan de studie- en beroeps-

kwalificaties van de verantwoordelijke(n) voor de leiding 
van de restauratiewerkzaamheden. Er wordt duidelijk op-
gegeven welk team op dit project zal geplaatst worden 
en wie de leiding over het team én de werf zal nemen. 
Deze persoon heeft de dagelijkse leiding van het project 
in handen en bezit minstens over een diploma in de mo-
numentenzorg of tien jaar ervaring hebben binnen de 
monumentensector.

Van alle teamleden wordt de relevante beroepservaring 
aangetoond aan de hand van een referentielijst.

2. De inschrijver voegt minstens vier (4) referenties van 
gelijkaardige opdrachten toe die zijn beëindigd (= voorlo-
pig opgeleverd), met vermelding van

- het bedrag van de restauratiewerken,
- de datum (begindatum en oplevering),
- plaats van uitvoering
- de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor 

zij bestemd waren
- een duidelijke weergave van de inhoud van de wer-

ken en het verloop van de restauratiewerken.
- Vermelding van de werken die inonderaannemering-

zijn uitgevoerd en met welke
onderaannemers werd samengewerkt.
Een attest van goede uitvoering van deze referenties 

moet worden bijgevoegd (of desgevallend het PV van op-
levering). De waarde van de restauratiewerken van deze 
referenties dient minimaal EUR 1.000.000 incl. BTW te 
bedragen.

Als gelijkaardige opdrachten worden beschouwd: res-
tauratiewerken aan historische gebouwen waarin min-
stens één van volgende werken in zijn toegepast:

- Herstel decoratieve bepleistering (stucwerk)
- Restauratiebinnenschrijnwerk(trappen, lambrisering, 

deuren,…)
- Restauratie glas-in-lood
- Decoratief schilderwerk (sjabloontechniek en 

houtimitatie)
Referenties die niet aan alle bovengenoemde voor-

waarden beantwoorden, worden niet in aanmerking 
genomen.

3. In het dossier zijn enkele gespecialiseerde werken 
opgenomen die moeten worden uitgevoerd door de 
hoofdaannemer of door een onderaannemer die deel 
uitmaakt van het team dat inschrijft voor het project. In-
dien wordt samengewerkt met een onderaannemer, is 
hij onderworpen aan dezelfde criteria met betrekking tot 
de algemene deskundigheid en studie- en beroepskwali-
ficaties als de aannemer, uiteraard voor deze specifieke 
werken. Er worden minstens drie relevante referenties 
toegevoegd.

Zie ook onderaannemers en beroep op draagkracht – 
punt 5.

Volgende gespecialiseerde werkzaamheden zijn opge-
nomen in het bestek:

- Herstel decoratieve bepleistering (stucwerk)
- Restauratiebinnenschrijnwerk(trappen, lambrisering, 

deuren,…)
- Restauratie glas-in-lood
- Decoratief schilderwerk (sjabloontechniek en 

houtimitatie).
Erkenning van aannemers (categorie en klasse):
D24 (Restauratie van monumenten), Klasse 4
De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden 

tot erkenning in de (onder-) categorie D24, in klasse
4 of hogere (op basis van de kostenraming).
De personen die als onderaannemer optreden moeten 

op de lijst van de erkende aannemers

van de gevels. Voornaamste plaats van uitvoe-
ring: gemeenteschool Baasrode (lager). Stop-
zetting van de procedure. ((340 dagen).)Dossier 
GEB_W_2009_022. Inlichtingen: Inprovics bvba, Sint-
Gillislaan 72, 9200 Dendermonde. Tel: +32 52219978. 
E-mail: info@inprovics.be.  — Erk: cat. D-kl.4.L.W. - Op 
de e-notification internetsite https://eten.publicprocure-
ment.be/ zal het forum geopend zijn tot  25 mei 2020 
voor het stellen van al uw vragen. De offertes kunnen 
alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering 
internetsite https://eten.publicprocurement.be/.  ai6t

8 juni — te 12:00 u., bij de dienst gebouwen, Fr. 
Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde, School 
voor lager onderwijs, Molenberg 9. Renovatie 
van de gevels. Voornaamste plaats van uitvoe-
ring: gemeenteschool Baasrode (lager).  Dossier 
GEB_W_2009_022bis. Inlichtingen: Inprovics bvba, Sint-
Gillislaan 72 te 9200 Dendermonde (Tel: +32 52219978 
- E-mail: info@inprovics.be - Internetadres(sen): www.
inprovics.be).  — Erk: cat. D-kl.4.L.W. - Dit is een herpu-
blicatie van opdracht "GEB_W_2009_022" die zal wor-
den stopgezet omdat e-Tendering in de eerste publicatie 
niet kon geactiveerd wordenOp de e-notification inter-
netsite https://eten.publicprocurement.be/ zal het forum 
geopend zijn tot 25 mei 2020 voor het stellen van al uw 
vragen.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.

  sG6S

12 juni — Sint-Niklaas. RGgx

I. Aanbestedende dienst

Stad Sint-Niklaas
Contact: Mevrouw Shana Baert

Grote Markt 1
BE-9100 Sint-Niklaas

Tel. +32 37783573
shana.baert@sint-niklaas.be

WERKEN
Adres waar documentatie betreffende deze aankon-

diging kan worden verkregen: U kan de opdrachtdo-
cumenten op volgende website verkrijgen : https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/2434/09/2020

II. Voorwerp van de opdracht
Restauratie Huis Janssens: fase 2: interieur.
Referentie: 2020/016aa.
De uit te voeren opdracht omvat de werken, leveringen 

en prestaties nodig voor het restaureren van het interieur 
van Huis Janssen gelegen te Sint-Niklaas,Zamanstraat49.

De werken omvatten: Afbraakwerken, vloerplaat kel-
der, restauratie en nieuwbinnenschrijnwerk, herstel en 
restauratie houten en stenen vloeren, herstelvloercon-
structies, aanbrengen nieuwe draagstructuurvloer, plaat-
sen van nieuwe tegelvloeren, herstel binnen pleisterwerk 
en schilderwerken, restauratie van decoratief plafond en 
schilderwerken, decoratieve schilderwerken.

De werken dienen uitgevoerd te worden volgens bijge-
voegde plannen en bijzonder bestek.

Uitvoeringstermijn: 250 werkdagen.
III. Informatie
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de 

inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te be-
vinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de 
wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig docu-
ment waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan cri-
minele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of 
witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen 

procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie 
aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de 
professionele integriteit aantast.

Het uittreksel uit het strafregister of evenwaardig docu-
ment mag maximum 6 maand oud zijn.

10 april — DENDERMONDE. AI Huisvuilzakken 
2020.
 POWER PACK NV, Toekomstlaan 18, 2340 Beer-
se; SPHERE BELGIUM NV, Louizalaan 222, 1050 
Elsene.  TBkL

10 april — DENDERMONDE. AI PMD-zakken 
2020.
 POWER PACK NV, Toekomstlaan 18, 2340 Beer-
se; SPHERE BELGIUM NV, Louizalaan 222, 1050 
Elsene.  dfg7

Algemene bouwwerken

Agenda gemeenteraad

LOCHRISTI 
Herman Schoonjans
secretaris@lochristi.be
Aansluiting Ratte-Nerenhoek. Princiepsbe-
slissing, goedkeuring samenwerkingsover-
eenkomst met Aquafin en goedkeuring ere-
loonovereenkomst met Aquafin en het 
studiebureau.  CmBd

Overheidsopdrachten
19 mei — te 11:00 u., bij GO! Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap, Willebroekkaai 36 1000 Brus-
sel , oproep tot aanvraag tot deelneming - 
EVERGEM - BS Het Molenschip - nieuwbouw 
basisschool en internaat - Design & Build. 
((26 maanden).)Inlichtingen: GO! Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap, https://cloud.3p.eu/Down-
loads/1/3993/95/2019, Mevrouw Heidi De Jaeger, Tel: 
+32 27909570 Email: heidi.de.jaeger@g-o.be.  — Erk: 
cat. D-kl.8.L.W. - De kandidaturen en offertes kunnen al-
leen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering 
internetsite https://eten.publicprocurement.be/.  VFi2

25 mei — te 13:00 u., door Katholiek Onderwijs Groot 
Beveren vzw, kloosterstraat 39 9120 Beveren-waas , 
Renovatie C-gebouw Sint-Maarten Bovenschool, 
Kallobaan 1, 9120 Beveren-waas. Dossier KSO Be-
veren vzw-2020-sc01-F02_0. De aanbestedingsstukken 
zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschik-
baar op: (URL) https://www.dropbox.com/sh/swk3931x-
wl51ale/AAC_qgLBPxKUoPhZTagSqCP5a?dl=0. In-
lichtingen: Katholiek Onderwijs Groot Beveren vzw, 
Ellen Ruythooren, Tel: +32 37509497 Email: Ellen.ruyt-
hooren@sintmaartencampus.be.   h27C

27 mei — te 13:15 u., bij Volkswelzijn cvba, Vergader-
zaal, Serbosstraat 2/16,BE-9200 Dendermonde , Ver-
vangingsbouw Hof ten Rode in DENDERMONDE: 
sloop van 4 woningen en bouw van appartement 
met 10 wooneenheden. Dossier 2009/0939/03. De 
aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbe-
perkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.
eu/Downloads/1/79/12M/2020. Inlichtingen: Volkswel-
zijn cvba, Christoph Baele, Tel: +32 52258214 Fax: +32 
52213147 Email: christoph.baele@volkswelzijn.be.  — 
Erk: cat. D-kl.5.L.W. - De offertes kunnen alleen elektro-
nisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite 
https://eten.publicprocurement.be/.  m5Bz

29 mei — te 10:00 u., te Ninove, doorsteek Bever-
straat Ninove - Slopen van handelspand. ((40 
dagen).)Dossier Ninove-20200528-F02_0. Inlichtingen: 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=372946, Erika Rottiers, Email: info@
blink-app.be.   B3Z7

8 juni — te 12:00 u., op de dienst gebouwen, Fr. 
Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde, school 
voor lager onderwijs, Molenberg 9. Renovatie 
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Ga naar overheidsopdrachten.bouwkroniek.be voor de overheidsopdrachten uit Wallonië.

Overheidsopdrachten
8 mei — te 11:00 u., bij Fluvius System Opera-
tor cv (Speciale Sectoren), Brusselsesteenweg 199, 
9090 MELLE, versnelde uitrol van de Digita-
le Meters in Vlaanderen. (Aanvang: 2020-11-01. 
Einde: 2024-12-31.)Dossier Fluvius-FLU19W110-
4900002179-F05_1. Inlichtingen: Fluvius System Ope-
rator cv (Speciale Sectoren), https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372163, 
Frank D’Haenens, Tel: +32 485681137 Fax: +32 
92634748 Email: dhaenens.frank@fluvius.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke 
aankondiging

Afdelingsnummer: II.2.14)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere 
inlichtingen

In plaats van:

Aankoopmethodologie en toelichting Best Value Procu-
rement (BVP):. Fluvius is voornemens de Best Value aan-
pak te hanteren bij de voorbereiding, aanbesteding, en 
uitvoering van de opdracht. De Best Value aanpak (ook 
wel prestatie-inkoop genoemd) gaat uit van het verkrij-
gen van de hoogste waarde voor de laagste prijs door 
het benutten van expertise, en creëren van transpa-
rantie van prestaties en risico's. De klant minimaliseert 
diens management, sturing en controle van de inschrij-
ver en behandelt de inschrijver als gelijkwaardige part-
ner. De overeenkomst, risico-allocatie en samenwerking 
zijn daarbij win-win, i.e. de klant streeft ernaar niet ten 
koste van de belangen van de inschrijver diens eigen be-
langen na te streven, maar zoekt naar ketenoplossingen 
waar beide partijen baat bij hebben. De Best Value aan-
pak poogt daarom de belangen van beide partijen zoveel 
mogelijk te aligneren, bijvoorbeeld door in de aanbeste-
ding concurrentie op expertise in plaats van laagste prijs 
te stimuleren, en door een korte aanbesteding waar de 
inschrijvers een aanbieding op hoofdlijnen maken, ge-
volgd door een fase waarin de overgebleven winnende 
inschrijver diens aanbieding nader concretiseert in af-
stemming met Fluvius. Om deze Best Value aanpak beter 
toe te lichten, wordt een introductie aangeboden via Mi-
crosoft Teams (M.a.w. virtueel omwille van de corona-cri-
sis) en dit op vrijdag 24/04/2020 van 13:00u tot 16:00u. 
Het is belangrijk dat de personen die het project gaan 
uitvoeren (niet de techniekers zelf) aanwezig zijn op deze 
toelichting, zodat ze kunnen kennis maken met de BVP-
aanpak en aangezien deze uitvoerende mensen tevens 
in de gunningsprocedure zullen betrokken worden. . 
Wij vragen om het aantal aanwezigen op de opleiding 
te beperken tot maximaal 5 medewerkers (om het net-
werk niet teveel te belasten), idealiter dus de personen 
die in de uitvoering een centrale rol gaan spelen. Naast 
deze perso(o)nen, mag uiteraard ook de accountmana-
ger deelnemen. . Nadat u het inschrijvingsformulier heeft 
ingediend, zal u een digitale uitnodiging ontvangen met 
daarin een link naar Microsoft Teams. Gelieve uiterlijk te-
gen 23/04/2020 het inschrijvingsformulier (bijlage 13) 
via mail te bezorgen aan aankoop.diensten@fluvius.be 
t.a.v. Griet Seynaeve.

Te lezen:

Aankoopmethodologie en toelichting Best Value Procu-
rement (BVP): Fluvius is voornemens de Best Value aan-
pak te hanteren bij de voorbereiding, aanbesteding, en 
uitvoering van de opdracht. De Best Value aanpak (ook 
wel prestatie-inkoop genoemd) gaat uit van het verkrij-

Dak- en torenwerken

15 mei — Sint-Niklaas. B4mQ

I. Aanbestedende dienst

Stad Sint-Niklaas
Contact: Mevrouw Martine Van 

Geeteruyen
Grote Markt 1

BE-9100 Sint-Niklaas
Tel. +32 37783576
Fax. +32 37660882

martine.vangeeteruyen@sint-niklaas.
be

WERKEN
Adres waar documentatie betreffende deze aankon-

diging kan worden verkregen: U kan de opdrachtdo-
cumenten op volgende website verkrijgen : https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/2353/09/2019

II. Voorwerp van de opdracht
STEM/BRANDWEER - dakrenovatie.
Referentie: 2019/048aa.
Brandweer, nijverheidsstraat 33, 9100 Sint-

Niklaas / STEM (MUSEUM), R02 ZWIJGERSHOEK 14, 
SINT-NIKLAAS.

Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen.
III. Informatie
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de in-

schrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te be-
vinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de 
wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Erkenning van aannemers (categorie en klasse): 
D8 (Dakbedekkingen inasfaltprodukten(of gelijk-
aardige) en dichtingswerken), Klasse 2.

IV. Procedure: OPENBARE PROCEDURE.
Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 

14/05/2020 - 23.59.
Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst of-

fertes:15/05/2020 11.00.
2788-1

26 mei — te 09:00 u., door Meetjeslandse Bouwmaat-
schappij voor Volkswoningen c.v.b.a., Stationsstraat 58 
9900 Eeklo , Vernieuwen van de dakbedekking 
(hellende daken: dakpannen) van 53 woningen 
gelegen in de Pieter Ecrevissestraat, Albrecht 
Rodenbachstraat, Spoorwegstraat en Lekestraat 
te 9900 Eeklo. Dossier MBV-(4090)2020/0130/01-
F02_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, 
volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=372490. Inlichtingen: Meetjeslandse 
Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a., Luc Ver-
schoote, Tel: +32 93769042 Email: projecten@mbvsw.
be.  — Erk: o/cat. D12-kl.3.  PAd7

Elektriciteitswerken

Agenda gemeenteraad

AALST 
Roger Schampheleer
secretaris@aalst.be
Uitbreiding van het begrip dagelijks bestuur 
voor de renovatie en aanpassingen openba-
re verlichting en technische installaties, uit-
rol lichtplan, vernieuwen openbare verlichting 
en investeringen in netten en aansluitingen. 
- Vaststelling.  CanG

SINT-NIKLAAS 
Ronan Rotthier
ronan.rotthier@Sint-niklaas.be
Diensten: sfeerverlichting/decoratie tijdens de 
eindejaarsperiode: wijze van gunning, raming 
en voorwaarden: goedkeuring.  PU4R

ingeschreven zijn, voor zover de hun opgedragen wer-
ken de in art. 2 van het KB van 26/09/1991 bepaalde be-
dragen overschrijden, te weten 75.000 EUR voor de in 
categorieën ingedeelde werken en 50.000 EUR voor de 
inondercategorieëningedeelde werken.

IV. Procedure: OPENBARE PROCEDURE.
Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 

11/06/2020 - 23.59.
Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst of-

fertes:12/06/2020 11.00.
2793-1

Uitslagen - openingen

8 april — BEVEREN-WAAS. Bouwen van een klas-
senblok voor het Gemeentelijk Technisch Insti-
tuut: erratum.
 VANDENBUSSCHE NV, Groendreef 21, 9880 Aalter ( 
Lot Unique).  BPGv

Toewijzingen - gunningen
5 nov.  2019.  — LEMBEKE. Sanering van 1 woning. 
MAES & COUCKE BVBA, Tieltstraat 22, 8720 Denter-
gem: 65.473,15 €. RfGp

2 dec.  2019.  — GERAARDSBERGEN. Bouwen van 
43 woningen + 13 garages + 6 fietsbergingen te Ge-
raardsbergen (Goeferdinge) – Fase 3. Damman Bouw-
onderneming NV, 8540 Deerlijk: 6.237.615,01 € (Zon-
der BTW) . MAmA

11 febr.  — GENT. Provinciaal Centrum voor Milieu-
onderzoek - Brandcompartimentering. REI PROJECTS. 
8wFE

Beplantingswerken

Overheidsopdrachten
26 mei — WETTEREN. Herinrichting van de kerkomge-
ving naast de Sint-Gertrudiskerk   Zie Weg- en riool-
werken 2j3M

Toewijzingen - gunningen
18 febr.  — HAMME. Groenonderhoud patrimonium 
De Zonnige Woonst. MWB SPOOR 2 VZW, 9220 Ham-
me: 47.188,97 €. gUZe

Brug- en tunnelwerken

Overheidsopdrachten
26 mei — GENT. Vernieuwen uitzettoestellen en spoor 
te Maaltebrug - Nieuwe publicatie   Zie Weg- en riool-
werken 7QpA

26 mei — GENT. Vernieuwen uitzettoestellen en spoor 
Maaltebrug   Zie Weg- en rioolwerken SCJb

Centrale verwarming

Overheidsopdrachten
11 mei — te 10:30 u., door AIKO architecten en in-
genieurs, Stationsplein 6 9990 Maldegem , Installa-
tie hvac en sanitair AZ Zeno campus Maldegem, 
Brugse Steenweg 183E 9990 Maldegem. Vereen-
voudigde onderhandelingsprocedure met vooraf-
gaande bekendmaking. Dossier AIKO-G882C-F02_0. 
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volle-
dig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372688. Inlichtingen: AIKO architecten en 
ingenieurs, Frederik Tack, Tel: +32 50408860 Email: ft@
aiko.be.   RMzz
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te ondertekenen conform de voorwaarden van het KB 
Plaatsing. Kandidaturen waarvan het indieningsrapport 
niet digitaal ondertekend is worden bijgevolg door de 
aanbesteder verworpen.

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Gelieve in bijlage volgende aangepaste documenten te 
willen vinden:

- Bijlage 13 Inschrijvingsformulier BVP aanpak

- Overzicht in te dienen documenten

L.W. - De opdracht wordt uitgeschreven door Fluvius Sys-
tem Operator cv, werkende in opdracht en voor rekening 
van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Ime-
wo, Fluvius West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra 
en Sibelgas die allen als aanbesteder voor de opdracht 
dienen te worden beschouwd.Fluvius System Operator 
treedt in dit dossier tevens op als aankoopcentrale (zo-
als voorzien in artikel 2, 7°,b van de Wet inzake Over-
heidsopdrachten van 17 juni 2016) voor drinkwaterbe-
drijven.Dit is een oproep tot kandidatuurstelling.Een 
volledig ingevulde identikit, inclusief de gevraagde bij-
lagen dient de kandidatuur te vergezellen. De identikit 
kan via hete-procurement platform gedownload worden.
De kandidaturen moeten elektronisch worden ingediend 
via de e-tendering internetsitehttps://eten.publicprocure-
ment.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden 
van het KB Plaatsing.Elke andere vorm van verzending 
(bv. telefax, mail, enz.) zal leiden tot een verwerping van 
de aanvraag tot deelneming van dekandidaat. Meer in-
formatie omtrent de elektronische handtekening en in-
structies voor het indienen van uw kandidatuur zijnterug 
te vinden in de handleiding toegevoegd aan deze publi-
catie.Meer informatie kan worden bekomen op de web-
site http://www.publicprocurement.be of via de e-procu-
rement helpdesk ophet nummer +32 (0)2 790 52 00.U 
kan de bijhorende handleiding terugvinden op e-notifi-
cation (druk op de link naast kopersprofiel).

  ZwMV

11 mei — te 10:00 u., door AIKO architecten en inge-
nieurs, Stationsplein 6 9990 Maldegem , Elektrische 
installatie AZ Zeno campus Maldegem, Brugse 
Steenweg 183E 9990 Maldegem. Vereenvoudig-
de onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.

 Dossier AIKO-G882E-F02_0. De aanbestedingsstukken 
zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschik-
baar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=372686. Inlichtingen: 
AIKO architecten en ingenieurs, Frederik Tack, Tel: +32 
50408860 Email: ft@aiko.be.   7Hqc

De kandidaturen worden elektronisch ingediend via de 
e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.
be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van 
artikel 66 van het KB van 16.07.2012. . Alle documenten 
dienen in 1 ZIP-file te worden opgeladen.

Te lezen:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de 
vereisten is voldaan : de inschrijver voegt bij zijn kandi-
daatstelling volgende ingevulde bijlagen benoemd en in 
het bestandsformaat zoals beschreven in het bijgevoeg-
de "Overzicht in te dienen documenten". 1. een volledig 
ingevulde identikit - bijlage 1. 2. het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument - bijlage 2. Meer info omtrent 
dit UEA vindt u terug in het 'Overzicht in te dienen do-
cumenten". Een volledig ingevulde identikit, inclusief 
de gevraagde bijlagen dient de kandidatuur te verge-
zellen. De identikit kan via het e-procurement platform 
gedownload worden. . De kandidaturen moeten elektro-
nisch worden ingediend via de e-tendering internetsite 
https://eten.publicprocurement.be die de naleving waar-
borgt van de voorwaarden van het KB Plaatsing. Alle do-
cumenten dienen in 1 ZIP-file te worden opgeladen.

Afdelingsnummer: III.1.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lijst en beknopte 
beschrijving van de selectiecriteria

In plaats van:

- Bewijs van erkenning in categorie P1 samen met de 
opgave van ondernemingsnummer(s) waarmee we dit 
kunnen verifiëren - bijlage 3. - Bewijs van een verzeke-
ring tegen beroepsrisico's of, in voorkomend geval, een 
bankverklaring - bijlage 4. - Bewijs van een burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering met een verleende dek-
king van minimum 1.239.468 euro per ongeval voor li-
chamelijke letsels en materiële schade samen. - bijlage 5

Te lezen:

- Bewijs van erkenning in categorie P1 samen met de 
opgave van ondernemingsnummer(s) waarmee we dit 
kunnen verifiëren - bijlage 3. - Bewijs van een verzeke-
ring tegen beroepsrisico's of, in voorkomend geval, een 
bankverklaring - bijlage 4. - Bewijs van een burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering met een verleende dek-
king van minimum 1.239.468 euro per ongeval voor li-
chamelijke letsels en materiële schade samen. - bijlage 5. 
Aanvullend op de gevraagde erkenning in categorie P1, 
dient de kandidaat te beschikken over een klasse 8 voor 
deze opdracht en dit tegen de sluiting van de opdracht. 
De kandidaat mag zich beroepen op de draagkracht van 
derden. Indien de inschrijver zich in kader van selectie 
beroept op de draagkracht van derden, dan dient voor 
deze derden ook verplicht een UEA te worden ingediend. 
Het niet-indienen van een UEA voor een draagkrachtige 
waarop u zich beroept leidt onherroepelijk tot een ver-
werping van uw kandidatuur. Gezien het UEA een ver-
plicht onderdeel van de kandidatuurstelling betreft, en 
bovendien dit UEA zal gebruikt worden in kader van de 
wettelijke controle inzake uitsluiting, is de inschrijver ver-
plicht om dit UEA in te dienen via e-Tendering en het 
indieningsrapport van zijn kandidatuurstelling digitaal 

gen van de hoogste waarde voor de laagste prijs door 
het benutten van expertise, en creëren van transpa-
rantie van prestaties en risico's. De klant minimaliseert 
diens management, sturing en controle van de inschrij-
ver en behandelt de inschrijver als gelijkwaardige part-
ner. De overeenkomst, risico-allocatie en samenwerking 
zijn daarbij win-win, i.e. de klant streeft ernaar niet ten 
koste van de belangen van de inschrijver diens eigen be-
langen na te streven, maar zoekt naar ketenoplossingen 
waar beide partijen baat bij hebben. De Best Value aan-
pak poogt daarom de belangen van beide partijen zo-
veel mogelijk te aligneren, bijvoorbeeld door in de aan-
besteding concurrentie op expertise in plaats van laagste 
prijs te stimuleren, en door een korte aanbesteding waar 
de inschrijvers een aanbieding op hoofdlijnen maken, 
gevolgd door een fase waarin de overgebleven win-
nende inschrijver diens aanbieding nader concretiseert 
in afstemming met Fluvius. . Om deze Best Value aan-
pak beter toe te lichten, krijgen de weerhouden kandida-
ten een introductie aangeboden via een digitaal kanaal 
omwille van de corona crisis op 15/05/2020 van 09:00u 
tot 12:00u. Nadat u het inschrijvingsformulier heeft in-
gediend, zal u een digitale uitnodiging ontvangen met 
daarin een link naar het betreffende virtuele kanaal. 
Gelieve het inschrijvingsformulier (bijlage 13) zo snel 
mogelijk via mail te bezorgen aan aankoop.diensten@
fluvius.be t.a.v. Griet Seynaeve. Indien u geen kandida-
tuur indient of u wordt als kandidaat niet weerhouden, 
vervalt de inschrijving automatisch en kunt u niet deel-
nemen aan deze opleidingssessie. De opleidingssessie is 
niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden zodat u als 
kandidaat op de hoogte bent van wat voor de offerte 
verwacht wordt. Indien u zich reeds heeft ingeschreven, 
dan vragen wij u expliciet om de nieuwe datum te her-
bevestigen en zich opnieuw in te schrijven met het in-
schrijvingsforulier. Het is belangrijk dat de personen die 
het project gaan uitvoeren/coördineren (niet de tech-
niekers zelf) aanwezig zijn op deze toelichting, zodat ze 
kunnen kennis maken met de BVP aanpak en aangezien 
deze uitvoerende mensen tevens in de gunningsproce-
dure zullen betrokken worden. Wij vragen om het aantal 
aanwezigen op de opleiding te beperken tot maximaal 5 
medewerkers (om het netwerk niet teveel te belasten), 
idealiter dus de personen die in de uitvoering een cen-
trale rol gaan spelen. Naast deze perso(o)nen, mag uiter-
aard ook de accountmanager deelnemen.

Afdelingsnummer: III.1.1)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lijst en beknopte 
beschrijving van de voorwaarden

In plaats van:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de 
vereisten is voldaan : de inschrijver voegt bij zijn kandi-
daatstelling volgende ingevulde bijlagen benoemd en in 
het bestandsformaat zoals beschreven in het bijgevoeg-
de "Overzicht in te dienen documenten". 1. een volledig 
ingevulde identikit - bijlage 1. 2. het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument - bijlage 2. Meer info omtrent 
dit UEA vindt u terug in het 'Overzicht in te dienen do-
cumenten". De bijlage voor de identikit is terug te vin-
den op e-notification (druk op link naast kopersprofiel). 
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BOUWEN VOORMALIGE RIJKSWACHTKAZERNE 
TOT POLIKLINIEK - MALDEGEM, Brugse Steenweg 
183E.  ((35 dagen).)Dossier ARCHUS-A209_P2-Almum-
inium buitenschrijwwerk-F02_0. Inlichtingen: Architek-
tuur en studieburo Archus, https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372545, 
pieter croene, Tel: +32 50605409 Email: pieter@archus.
be.  — Erk: o/cat. D20-kl.2. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Deze publicatie is niet meer van toepassing en werd 
vervangen door publicatie ARCHUS-A265-AZZENO-P2-
ALUMINIUM BUITENSCHRIJNWERK-F02_0

Vervangende publicatie betreft dezelfde opdracht, dezelf-
de publicatiedatum en dezelfde openingsdatum en werd 
aangevuld met de digitale aanbestedingsdocumenten

N.B. - OPDRACHT WORDT STOPGEZET OMWILLE VAN 
DUBBELE PUBLICATIE - PUBLICATIE MET REFERENTIE 
ARCHUS-A265-AZZENO-P2

ALUMINIUM BUITENSCHRIJNWERK-F02_0 BLIJFT WEL 
BEHOUDEN  yhwS

Informatica

Agenda gemeenteraad
KLUISBERGEN 
Lotje Demedts
secretaris@kluisbergen.be
Goedkeuren opdracht "Aankoop van een au-
dio-conferentiesysteem voor de raadzaal". 
De raming bedraagt 35.000,00 euro (incl. 
BTW).  6GTj

ZWALM 
Tineke Van Nieuwenhuyze
secretaris@zwalm.be
Uitrusten van de sport- en recreatiesite met 
gratis wifi middels het Wifi4EU initiatief.  SsTq

Materieel - machines

Agenda gemeenteraad

ZOTTEGEM 
Bart De Cock
stadssecretaris@zottegem.be
Aankoop van tractor met kar. 
Goedkeuring.  84FT

NEVELE 
Stefanie De Vlieger
secretariaat@deinze.be
Raamovereenkomst - Leveren en plaatsen van 
ondergrondse containers voor het selectief in-
zamelen van huishoudelijk afval inclusief on-
derhouds- en herstellingscontract - Goedkeu-
ring lastvoorwaarden en gunningswijze.  8tgQ

DENDERMONDE 
Elke De Man
stadsbestuur@dendermonde.be
Politiezone - aankoop politievoertuig combi 
- goedkeuring.  m3qA

P3 (Installaties van bovengrondse elektriciteitslei-
dingen), Klasse 3.

IV. Procedure: OPENBARE PROCEDURE.
Gunningscriterium(a):
1. Prijs, Weging: 70
2. Kwaliteit, Weging: 20
3. Plan van aanpak, Weging: 5
4. Onderhoud, Weging: 5.
Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 

19/05/2020 - 14.15.
Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst of-

fertes:19/05/2020 14.15.
2790-1

28 mei — te 09:45 u., bij Mobiliteit en Openbare 
Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elek-
tromechanica en Telematica Gent, VAC Virginie Love-
linggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 
bus 82, 9000 Gent, aanpassen en uitrusten van 
oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers 
met (punctuele) verlichting en ingrepen van be-
perkte omvang (5 loten). ((12 maanden per lot). 
Verlenging mogelijk: JA; 3 x 36 kalendermaanden - zie 
bestek.)Dossier EMG-VWT/WU/2020/007-F02_0. Inlich-
tingen: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap We-
gen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica 
Gent, https://enot.publicprocurement.be/enot-war/pre-
ViewNotice.do?noticeId=372691, Tel: +32 92762839 
Email: patricia.verslycken@mow.vlaanderen.be.  — Erk: 
o/cat. P2-kl.4.  Gz3a

Uitslagen - openingen
31 jan.  — GENT. ONDERHOUD BRANDDETECTIE: 
perceel Notifier, INIM en Tyco MXT 2000.
 THE BELGIAN NV, Slozenstraat 66, 1861 Wolvertem; 
TYCO FIRE & INTEGRATED SOLUTIONS, 't Hofveld 6 E, 
1702 Groot-Bijgaarden.  85eZ

Grondwerken

Agenda gemeenteraad

KLUISBERGEN 
Lotje Demedts
secretaris@kluisbergen.be
Goedkeuren ontwerp (plannen, bestek en ra-
ming) en bepalen van de wijze van gunnen 
voor het aanleggen van een kunstgrasterrein, 
ter vervanging van het huidige oefenterrein te 
Kluisbergen. Vereenvoudigde onderhandelings-
procedure met bekendmaking. De raming be-
draagt 475.639,66 euro incl. BTW.  XixS

Overheidsopdrachten
3 juni — OUDENAARDE. Weg- en rioleringswerken 
Mullem, cat. C, E, kl. 6   Zie Weg- en rioolwerken 
AnbU

IJzer- en metaalwerken

Overheidsopdrachten
7 mei — te 10:00 u., bij Architektuur en studieburo Ar-
chus, Stationsstraat 6, 8340 Damme, AZ ZENO - VER-
BOUWEN VOORMALIGE RIJKSWACHTKAZERNE 
TOT POLIKLINIEK - MALDEGEM, Brugse Steen-
weg 183E.  ((35 dagen).)Dossier ARCHUS-A265- AZ 
ZENO - P2_ALUMINIUM BUITENSCHRIJNWERK-F02_0. 
Inlichtingen: Architektuur en studieburo Archus, https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372606, pieter croene, Tel: +32 50605409 
Email: pieter@archus.be.  — Erk: o/cat. D20-kl.2.  P9Ky

7 mei — te 10:00 u., bij Architektuur en studieburo Ar-
chus, Stationsstraat 6, 8340 Damme , AZ ZENO - VER-

19 mei — Oudenaarde. q3qK

I. Aanbestedende dienst

Stad Oudenaarde
Contact: De heer Eddy Surmont

Tussenmuren 17
BE-9700 Oudenaarde

Tel. +32 55335136
Fax. +32 55301345

eddy.surmont@oudenaarde.be

WERKEN
Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden ver-

kregen: Facility, Tussenmuren 17, BE-9700 Oudenaarde, 
Contact: Mevrouw EllenCayman.Tel.: +32 55460611.E-
mail: ellen.cayman@oudenaarde.be. Url: www.oudenaar-
de.be.

Adres waar documentatie betreffende deze aankon-
diging kan worden verkregen: U kan de opdrachtdo-
cumenten op volgende website verkrijgen : https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/6134/03/2020

II. Voorwerp van de opdracht
Leveren en plaatsen PV-installaties 

(zonnepanelen).
Referentie: W61342020.
Van de inschrijver wordt verwacht dat hij bij de opmaak 

van zijn offerte een goed inzicht bekomt in de technici-
teit van de opdracht, inclusief deze met betrekking tot 
de gebouwen waarop de installatie dienen te gebeuren.

Het voorwerp van deze opdracht is het leveren, plaat-
sen en indienststellen van PV-installaties in en op de hier-
na volgende gebouwen:

Stedelijke gebouwen:
1. Jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14
2. Cultureel centrum De Woeker, Woeker 3
Gebouwen OCMW:
3. Groep van AssistentiewoningenLeupeheem, Ronse-

weg 32
4. Woonzorgcentrum Meerspoort/Sociaal Huis, Meer-

spoort 30
5. Woonzorgcentrum Scheldekant, Kanunnikenstraat 

117
diverse locaties.
Uitvoeringstermijn: Termijn in maanden: 5.
III. Informatie
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij 

zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld 
in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016 
bevindt.

1. Een door een bedrijfsrevisor of financiële instelling 
afgeleverde verklaring betreffende de omzet tijdens de 
drie laatste boekjaren.; Minimumeisen : 1. Elk van de 
laatste drie boekjaren een omzet gerealiseerd hebben die 
ten minste 400.000 EUR bedraagt. En voldoende krediet-
waardigheid en solvabiliteit aantonen.

1. Het voorleggen van referenties betreffende de uit-
gevoerde gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 5 
jaar, met vermelding van het bedrag, de datum, de pu-
bliek- of privaatrechtelijke instanties waar zij werden uit-
gevoerd, de gegevens van een contactpersoon (naam, 
telefoonnummer en e-mail) het totaal vermogen per in-
stallatie inkWp, het aantal PV-panelen per installatie en 
een beknopte omschrijving van deopracht.

2. De bewijzen wat betreft de erkenning als aannemer, 
vereist voor de uitvoering van de aannemingswerken, 
desgevallend aangevuld met de erkenningen als aanne-
mer van de onderaannemers die bij de uitvoering van de 
Opdracht zullen worden ingezet.; Minimumeisen :

1. Van de voormelde lijst dienen minimum 8 zonne-
paneelinstallaties uitgevoerd te zijn met een vermogen 
van minimum 250kWpper installatie. Desgevallend voegt 
de inschrijver ook een lijst bij van geplaatste installaties 
met een vermogen lager dan 10kWp. De inhoud van 
de lijst is dezelfde als deze van de 8 hierboven vermelde 
installaties.

2. -.
Erkenning van aannemers (categorie en klasse):
P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegre-

pen het installeren van stroomaggregaten, alarm-
toestellen tegen brand- en diefstal, telecommuni-
catie in en om gebouwen en voorzieningen voor 
gemengde t), Klasse 3

P2 (Elektrische en elektromechanische installa-
ties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en 
elektrische buiteninstallaties), Klasse 3
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tieel wonen voor personen met een beperking: 
aanstellen van het ontwerpteam. Voornaamste 
plaats van uitvoering: Leernsesteenweg 53 9800 
DEINZE. 

 ((48 maanden).)Dossier DVC Heilig Hart-202003ARCH-
F02_0. Inlichtingen: Heilig Hart Dienstverleningscentrum 
voor personen met verstandelijke beperkingen vzw, htt-
ps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNoti-
ce.do?noticeId=370741, Patricia Coussement, Tel: +32 
93877711 Fax: +32 93877700 Email: patricia.cousse-
ment@dvcheilighart.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Toevoegen UEA documenten

  aW6V

19 mei — EVERGEM. BS Het Molenschip - nieuw-
bouw basisschool en internaat - Design & Build (cat. 
D-kl.8)   Zie Algemene bouwwerken VFi2

Uitslagen - openingen

10 april — LEDE. Aanstelling van een ontwerp-
team voor het project, Markizaat: erratum.
 ARCHITECTENBURO MAS, Aalststraat 22, 9700 Ou-
denaarde ( Lot Unique); ARCHITECTENBUREEL AR-
TEC+, Steenweg 57    bus A, 9473 Welle ( Lot Unique); 
MAATSCHAP DAT-BLINKS, 9620 Zottegem ( Lot Uni-
que); NERO ARCHITECTEN BVBA, Sint-Markoenstraat 
28, 9032 Wondelgem ( Lot Unique).  3TjM

Toewijzingen - gunningen

26 april 2019.  — DESTELBERGEN. RAAMOVER-
EENKOMST OPMAKEN VAN BEHEERSPLANNEN BE-
SCHERMD ONROEREND ERFGOED: erratum. AR-
CHITECTENBUREAU SERCK, Visserij 19, 9000 Gent; 
ARCHITECTENBUREAU MAARTEN DOBBELAERE - 
ANTEA GROUP, Tweekapellenstraat 15, 9050 Gent; 
ATELIER ROMAIN, Dendermondsesteenweg 50, 9000 
Gent. pe6e

16 okt.  2019.  — EVERGEM. ONTWERP-STUDIE EN 
COÖRDINATIE NIEUW WOONZORGCENTRUM. AIKO 
ARCHITECTEN & INGENIEURS, Stationsplein 6, 9990 
Maldegem: 754.975,00 € (Perc. 1). mcWS

16 jan.  — SINT-NIKLAAS. Tijdelijke aanstelling van 
een projectleider technieken. ANTEA GROUP NV, Ro-
derveldlaan 1, 2600 Berchem; EVOLTA ENGINEERS NV, 
Koningsstraat 270, 1210 Sint-Joost-ten-Node. wJSG

Studieopdrachten

Agenda gemeenteraad

GAVERE 
Serge Ronsse
gemeentesecretaris@gavere.be
Ontwerpen en realiseren van een sport-
hal - goedkeuren plaatsingsprocedure en 
selectieleidraad.  7Tjr

AALST 
Roger Schampheleer
secretaris@aalst.be
Studieopdracht voor riolerings- en wegenwer-
ken in Ledebaan, Welvaartstraat, Valerius De 
Saedeleerstraat en Peter Benoitstraat. Openba-
re procedure. De raming bedraagt 393.695,33 
EUR inclusief btw. Vaststellen voorwaarden en 
wijze van gunnen - Vaststelling.  CSpp

AALST 
Roger Schampheleer
secretaris@aalst.be
Raamovereenkomst voor het aanstellen van 
een EPB-verslaggever voor nieuwbouw- en 
vernieuwingsprojecten van de stad Aalst voor 
een periode van 4 jaar. Bestek 20/MJI-37/20-24. 
Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen 
- Vaststelling.  EmVA

ZOTTEGEM 
Bart De Cock
stadssecretaris@zottegem.be
SBS De Smidse. Aanstellen van een architect 
voor het ontwerp en de opvolging van de 
bouw van tijdelijke containerklassen en de toe-
komstige nieuwbouwconstructie. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze.  3w3d

NEVELE 
Stefanie De Vlieger
secretariaat@deinze.be
Bouwproject gemeenteschool Landegem - 
Goedkeuring projectdefinitie, leiddraad, bestek 
en machtiging aanstellen ontwerper.  APZV

DE PINTE 
Veerle Goethals
secretaris@depinte.be
't Kruisken - goedkeuring bestek aanstellen 
dienstverlener opmaak studie heraanleg.  Yfx9

LOCHRISTI 
Herman Schoonjans
secretaris@lochristi.be
Aansluiting Ratte-Nerenhoek. Princiepsbe-
slissing, goedkeuring samenwerkingsover-
eenkomst met Aquafin en goedkeuring ere-
loonovereenkomst met Aquafin en het 
studiebureau.  CmBd

Gemeenteraadsbeslissingen
HAALTERT 
Jan Van der Hoeven
gemeentesecretaris@haaltert.be
Ruimtelijke Planning - BPA Chrisma - defintieve 
goedkeuring.  HaSD

Overheidsopdrachten
29 april — te 10:30 u., bij het DVC Heilig Hart - Leern-
sesteenweg 53 - 9800 Deinze , ontwerpen en bou-
wen van een nieuwbouwproject voor residen-

Overheidsopdrachten
20 mei — te 07:35 u., te Lede, Markt 1, 9340 Lede 
, RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP EN 
ONDERHOUD VAN FIETSEN MET EEN DEELNEMER 
(3 loten). ((60 maanden per lot).)Dossier Lede-2020/08-
F02_0. Inlichtingen: https://enot.publicprocurement.
be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372664, Leen 
Hendrickx, Tel: +32 53606832 Email: leen.hendrickx@
lede.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Gelieve de selectieleidraad, UEA (zowel pdf als xml) en 
link naar UEA hierbij terug te vinden.

  YXJd

2 juni — GENT. Project F.A.S.T.: Incidentafhandeling op 
de autosnelwegen in Provincie Oost-Vlaanderen   Zie 
Weg- en rioolwerken 8kda

Uitslagen - openingen
31 maart — DENDERMONDE. VV Grofvuilbreker 
2020.
 RENTEC NV, Nijverheidsstraat 13, 8740 Pittem; BIA 
NV, Rameistraat 123, 3090 Overijse.  Cry4

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

Overheidsopdrachten
21 mei — te 13:00 u., bij WoninGent cvba-so, Lange 
Steenstraat 54, 9000 Gent, 2020-017: raamovereen-
komst voor een beperkt omnium onderhouds-
contract voor liften (6 loten). ((96 maanden per 
lot).)Dossier WoninGent cvba-so-2020-017 OHC liften-
F02_0. Inlichtingen: WoninGent cvba-so, Brusselsesteen-
weg 479, 9050 Gentbrugge. E-mail: overheidsopdrach-
ten@woningent.be.   AqWf

Sanitaire werken

Overheidsopdrachten
11 mei — MALDEGEM. Installatie hvac en sanitair AZ 
Zeno campus Maldegem   Zie Centrale verwarming 
RMzz

Spoorwegwerken

Overheidsopdrachten
26 mei — GENT. Vernieuwen uitzettoestellen en spoor 
Maaltebrug   Zie Weg- en rioolwerken SCJb

26 mei — GENT. Vernieuwen uitzettoestellen en spoor 
te Maaltebrug - Nieuwe publicatie   Zie Weg- en riool-
werken 7QpA

Toewijzingen - gunningen
20 nov.  2019.  — GENT. Area North-West Aanleg 
overwegen met rubberplaten . MOBIX-COGHE, Klei-
ne Noordstraat 11, 8830 Hooglede: 5.430.504,19 €. 
PBbV
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Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Toevoegen van volgende plannen:

* Beplantingsplan

* Plan aanduiding prefabelementen

  wVZr

6 mei — te 10:30 u., bij de gemeente Kruisem, Markt 
1, 9770 Kruisem , uitnodiging tot indienen offer-
te - Wegenis- en rioleringswerken aan de Della 
Faillestraat - Vereenvoudigde onderhandelings-
procedure met voorafgaande bekendmaking. ((90 
dagen).)Dossier  2020/010.3. Inlichtingen: Ingenieurs-
bureau Goegebeur - D'Hauwer bvba. Postadres: Valleis-
traat 75, 9402 Meerbeke. Contactpersoon: De heer Jan 
D'Hauwer. E-mail: jd@sbgoegebeur.be.  — Erk: o/cat. 
C1-kl.3. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke 
aankondiging

Afdelingsnummer: II.2.5

In plaats van:

Gunningscriteria. Kwaliteitscriterium - Plan van aanpak 
"minder hinder", Weging: 15. Kwaliteitscriterium - Inter-
ventietijd, Weging: 15. Kwaliteitscriterium - Uitvoerings-
termijn, Weging: 15. Prijs, Weging: 55.

Te lezen:

Gunningscriteria. Kwaliteitscriterium - Plan van aanpak 
"minder hinder", Weging: 30. Kwaliteitscriterium - Inter-
ventietijd, Weging: 10. Kwaliteitscriterium - Uitvoerings-
termijn, Weging: 10. Prijs, Weging:50. Deze wijziging is 
een verduidelijking van de tegenstrijdigheid in het bestek 
door de punten en de verduidelijking van de punten. Wij 
vragen dan ook aan de inschrijvers om bij de inschrij-
ving te bevestigen dat zij akte hebben genomen van de 
wijzigingL.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch in-
gediend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/.  t8be

19 mei — te 11:30 u., bij Aquafin NV - Directie In-
frastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, A5359002 
- Plaatsen terugslagkleppen incl. bouwkundige 
werken Oosterzele – overstort Pastoor De Vos-
straat & Sint-Martensdries. Inlichtingen: Aquafin 
NV - Directie Infrastructuur, Thomas Eeman, Tel: +32 
34504903 Email: aanbestedingen@aquafin.be. L.W. 
- PlaatsbezoekGezien met de aard van de locatie een 
aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordtde 
aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der 
werken te bezichtigen.Dit plaatsbezoek wordt éénmalig 
georganiseerd op maandag 4 mei 2020 om 10u00 in 
OSSint-Martensdries t.h.v. nr. 18, OosterzeleDe aanwe-
zigheid dient te worden bevestigd aan Thomas Eeman, 
expert bouwkundigeherstellingen, thomas.eeman@
aquafin.be - Aquafin.

  wTKj

19 mei — te 11:15 u., door Aquafin NV - Directie In-
frastructuur, Dijkstraat 8 2630 Aartselaar , V5038002 
- Vervangen terugslagklep OS De Pannestraat 
- Hamme. Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking (met publica-
tie in Free Market). Dossier AQFINFRA-V5038002-
F50_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, vol-
ledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372593. Inlichtingen: Aquafin NV - Directie 

Tel: +32 92103380 E-mail: dirk.doclo@merelbeke.be.  
— Erk: cat. C-kl.1. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Een nota tot toelichting werd toegevoegd aan de 
opdrachtdocumenten

L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  Rx9g

4 mei — te 11:00 u., E-tendering , uitvoeren van 
wegenis- en rioleringswerken in het Overmeer-
spark te Sint-Martens-Latem. Dossier TMVW-DOM-
216-08-283-Z-F05_0. De aanbestedingsstukken zijn 
rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar 
op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=370927. Inlichtingen: Tus-
sengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening, Stropstraat 1,BE-9000 GENT, Patrick 
Rombaut, Tel: +32 92425733 Email: patrick.rombaut@
farys.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

In de terechtwijzende documenten d.d. 17 april 2020 
werden de vereiste erkenning aangepast en een aantal 
correcties in de samenvattende opmeting aangebracht.

  YPxb

4 mei — te 08:30 u., bij de Tussengemeentelijke Maat-
schappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, Strop-
straat 1, 9000 GENT, opdracht voor de aanleg van 
een skatepark en minigolfterrein op de site 
van Sportpark Eeklo. Voornaamste plaats van 
uitvoering: Eeklo. (Aanvang: 2020-08-17.)Dossier 
TMVW-SPORT-064-20-001-F02_0. Inlichtingen: Tus-
sengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Wa-
tervoorziening, https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=370881, Lieslot Loyson, 
Tel: +32 92410650 Email: aankoop@farys.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Toevoeging DWG versie plannen.

 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Verschillende

Agenda gemeenteraad
SINT-LAUREINS 
Linda Lippens
secretariaat@sint-laureins.be
Raamcontract voor de sluiting van individuele 
contracten inzake universele postdiensten voor 
Vlaamse lokale besturen.  iiZc

Weg- en rioolwerken

Agenda gemeenteraad

SINT-LAUREINS 
Linda Lippens
secretariaat@sint-laureins.be
Overeenkomst betreffende uitbouw en het be-
heer van het gemeentelijk rioleringsstelsel: 
Riopact-takenpakket 2019.  V7FH

LOCHRISTI 
Herman Schoonjans
secretaris@lochristi.be
Aansluiting Ratte-Nerenhoek. Princiepsbe-
slissing, goedkeuring samenwerkingsover-
eenkomst met Aquafin en goedkeuring ere-
loonovereenkomst met Aquafin en het 
studiebureau.  CmBd

SINT-NIKLAAS 
Ronan Rotthier
ronan.rotthier@Sint-niklaas.be
Diensten: raamovereenkomst voor uitvoeren 
keuringen afkoppelingen op privaat domein: 
wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring.  nQ6y

SINT-NIKLAAS 
Ronan Rotthier
ronan.rotthier@Sint-niklaas.be
Rioproject Tereken, Schoolstraat en Knaptand-
straat: wijze van gunning, raming en voorwaar-
den: goedkeuring.  u9c4

NINOVE 
Arnold Blockerije
arnold.blockerije@ninove.be
Meerbeke - Stenebrug - aanbrengen markerin-
gen - aanbrengen parkeervakken - stadswegen 
- goedkeuring.  aWCV

NINOVE 
Arnold Blockerije
arnold.blockerije@ninove.be
Ninove - nieuwe wijk Populierenhof (Ab-
tenstraat - Witkapstraat, Patersweg, Kleem-
putstraat) - aanbrengen signalisatie 
- stadswegen.  JHiW

Overheidsopdrachten
29 april — te 08:30 u., door de Gemeente Merelbeke, 
Hundelgemsesteenweg 353 9820 Merelbeke , Uitnodi-
ging tot indienen offerte - Het aanleggen van de 
buitenruimte van het nieuwe woonzorgcentrum 
ter hoogte van de Poelstraat te Merelbeke - Ver-
eenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. Dossier 2020/019. 
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, on-
beperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.
eu/Downloads/1/1861/3O/2020. Inlichtingen: Infrastruc-
tuur, Kloosterstraat 26,BE-9820 Merelbeke Dirk Doclo 
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Uitvoeringstermijn: 180 werkdagen.
III. Informatie
De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de 

in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet van 17 
juni 2016 bedoelde situaties. Dit behelst de verplich-
te uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in ver-
band met fiscale en sociale schulden en de facultatieve 
uitsluitingsgronden.

1. De inschrijver dient zijn financiële en economische 
draagkracht aan te tonen door indiening van volgend do-
cument:; Minimumeisen : 1. een verklaring betreffende 
de totale omzet en de omzet in werken van de onderne-
ming over de drie laatste boekjaren.

1. Een lijst van minimum 3 gelijkaardige werken uitge-
voerd tijdens de laatste 5 jaar en gestaafd door getuig-
schriften van goede uitvoering.; Minimumeisen : 1. De 
waarde van elk van deze werken bedraagt minstens 75% 
van het inschrijvingsbedrag.

Erkenning van aannemers (categorie en klasse):
C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 6
E (Burgerlijke bouwkunde), Klasse 6.
IV. Procedure: OPENBARE PROCEDURE.
Bestek en bijhorende documenten:
Verkrijgbaar tot: 03/06/2020 - 09.15.
Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst of-

fertes: 03/06/2020 09.15.
2791-1

Uitslagen - openingen

8 april — OOSTERZELE. Afschaffen overweg 80 
en aanleg langsweg: erratum.
 WASE WEGENBOUW NV, Kluizenhof(SGW) 20, 9170 
Sint-Gillis-Waas: 137.730,75 € ( Lot Unique); HEYR-
MAN-DE ROECK NV, Doornpark(BEV) 120, 9120 Beve-
ren-Waas: 185.692,60 € ( Lot Unique); VAN ROBAYS 
NV, Rijksweg 131, 9870 Zulte: 223.732,25 € ( Lot Uni-
que); REZUNI BVBA, 9340 Lede: 280.491,60 € ( Lot 
Unique); KRISTOF PAPELEU, Gote(Oph) 28, 9500 Ger-
aardsbergen: 284.720,00 € ( Lot Unique); DECLERCQ 
GRONDWERKEN BVBA, Steenovenstraat 96    bus A, 
8760 Meulebeke: 326.732,13 € ( Lot Unique).  pKSD

13 april — SINT-NIKLAAS. Kriekepitte: Wegenis 
en rioleringswerken.
 SOGA NV, Aven Ackers 14 , 9130 Beveren-Waas: 
269.847,01 €; VAN DEN BERGHE GEBROEDERS 
NV, Aven Ackers(VER) 7, 9130 Beveren-Waas: 
290.220,36 €; BESIX INFRA NV, Steenwinkelstraat 
640, 2627 Schelle: 298.423,60 €; VEBRENT BVBA, 
Zavelstraat(STE) 7    bus 2, 9190 Stekene: 305.585,85 
€; VERBRUGGEN BVBA, Doornstraat 54, 9140 Tem-
se: 329.513,66 €; HERTSENS WEGENWERKEN NV, 
Oeverkant 38, 2070 Zwijndrecht: 341.143,94 €; 
D'HOLLANDER EMERIC BVBA, Napelsstraat 108, 2000 
Antwerpen: 350.818,83 €; COLPIN - DE MEESTER NV, 
Driebek (STG) 80, 9200 Dendermonde: 366.838,32 €; 
ALONCO AANNEMINGEN BVBA, Aven Ackers(VER) 15, 
9130 Beveren-Waas: 494.529,49 €.  mpUG

16 april — BUGGENHOUT. Vernieuwen asfaltver-
harding stationsplein (noord en zuid).
 VAN ROBAYS NV, Rijksweg 131, 9870 Zulte; BE-
SIX INFRA NV, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle: 
130.449,92 €; STADSBADER NV, Kanaalstraat 1, 8530 
Harelbeke: 131.829,44 €; COLPIN - DE MEESTER NV, 
Driebek (STG) 80, 9200 Dendermonde: 141.225,88 
€; D'HOLLANDER EMERIC BVBA, 9190 Stekene: 
143.902,15 €; NORRÉ-BEHAEGEL BVBA, Koninklijke 
Baan 196, 8434 Middelkerke: 145.157,65 €; WILLE-
MEN INFRA, Booiebos 4, 9031 Drongen: 148.748,93 
€; COLAS BELGIUM NV: 153.270,16 €; WAWEBO 
NV, Kluizenhof(SGW) 20, 9170 Sint-Gillis-Waas: 
156.551,19 €; DE MOL GRONDWERKEN BVBA, Be-
drijvenlaan 28, 9080 Lochristi: 157.704,50 €.  QfRM

war/preViewNotice.do?noticeId=372934, Xavier Piqué, 
Tel: +32 92119717 Email: xavier.pique@delijn.be.   SCJb

26 mei — te 11:00 u., bij de VVM De Lijn Technics, 
Motstraat 20, 2800 Mechelen, vernieuwen uitzet-
toestellen en spoor te Maaltebrug. Nieuwe pu-
blicatie. ((14 dagen).)Dossier TECH-V023702_19_010-
F05_0. Inlichtingen: VVM De Lijn Technics, https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372942, Xavier Piqué, Tel: +32 92119717 
Email: xavier.pique@delijn.be.   7QpA

26 mei — te 11:00 u., in het gemeentehuis, Rode Heu-
vel 1 te 9230 Wetteren, herinrichting van de ker-
komgeving naast de Sint-Gertrudiskerk.  ((80 
dagen).)Dossier 15020_08. Inlichtingen: Gemeente Wet-
teren, https://cloud.3p.eu/Downloads/1/377/9B/2020, 
De heer Nico D'Haese, Tel: +32 93656098 Fax: +32 
93666722 Email: nico.dhaese@wetteren.be. L.W. - De 
offertes kunnen elektronisch ingediend worden.  2j3M

29 mei — te 10:00 u., te Ninove, Centrumlaan 100, 
9400 Ninove, AANLEG PUBLIEKE RUIMTE DOOR-
STEEK BEVERSTRAAT – KAARDELOODSTRAAT. ((40 
dagen).)Dossier Ninove-20200529-F02_0. Inlichtingen: 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preView-
Notice.do?noticeId=372808, Erika Rottiers, Tel: +32 
54895000 Email: info@blink-app.be.   Le3t

2 juni — te 10:00 u., bij Mobiliteit en Openbare Wer-
ken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaan-
deren, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 
Gent. Lokaal: VAC – 17e verdiep - “De Sterre”, project 
F.A.S.T.: Incidentafhandeling op de autosnelwe-
gen in Provincie Oost-Vlaanderen, op autosnel-
weg A10 (E40), A14 (E17), A11 (E34) en R4. Ta-
kelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal 
Toegelaten Massa (MTM)< 3,5 ton. 9 percelen. 
Dossier AWV O-Vl-X40/D400/65-1M3D8H/20/8-F02_0. 
Inlichtingen: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap 
Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen, https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372551, Wegen en Verkeer Oost-Vlaande-
ren, Tel: +32 92101201 Fax: +32 92314190 Email: erik.
castelein@mow.vlaanderen.be. L.W. - Uitvoeringster-
mijn: 1 kalenderjaar, mogelijks 3x verlengbaar Elektro-
nisch inschrijven is verplicht. Bestek en eventuele bijla-
gen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://
eten.publicprocurement.be/  8kda

3 juni — Oudenaarde. AnbU

I. Aanbestedende dienst

Stad Oudenaarde
Contact: De heer Eddy Surmont

Tussenmuren 17
BE-9700 Oudenaarde

Tel. +32 55335136
Fax. +32 55301345

eddy.surmont@oudenaarde.be

WERKEN
Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden ver-

kregen: AnteaGroup,Roderveldlaan1, BE-2600 Berchem 
(Antwerpen), Contact: De heer KarlSwaenepoel.Tel.: +32 
92766417. E-mail: karl.swaenepoel@anteagroup.be. Fax: 
+32 32215501. Url: www.anteagroup.be.

Adres waar documentatie betreffende deze aankon-
diging kan worden verkregen: AnteaGroup,Roderveldla
an1, BE-2600 Berchem (Antwerpen), Contact: De heer 
JanMeirhaeghe.Tel.: +32 32215500. E-mail: info.be@an-
teagroup.com. Fax: +32 32215501. Url: https://cloud.3p.
eu/Downloads/1/3071/03/2009.

II. Voorwerp van de opdracht
Weg- en rioleringswerkenMullem(Rooigemstraat,

Vaddenhoek,Mullemdorp, deelHerlegem, deel Wes-
terring). Project O212103.

Referentie: W20112012.
Vaddenhoek-Rooigem.

Infrastructuur, Dhr. Thomas Eeman, Tel: +32 34504511 
Email: Aanbestedingen@aquafin.be. L.W. - Gezien de 
aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden 
gepaard gaan, wordt aan de leverancierverplicht vóór 
zijn prijsopmaak de plaats der leveringen te bezichti-
gen. Dit plaatsbezoek wordt éénmaliggeorganiseerd op 
donderdag 30 april 2020 om 10u00.De aanwezigheid 
dient per e-mail te worden bevestigd aan de heer Tho-
mas Eeman, thomas.eeman@aquafin.be -0476 97 3 220 
- Aquafin. Het plaatsbezoek zal doorgaan te OS De Pan-
nestraat t.h.v. nr. 3 te Hamme.

  eGAR

20 mei — Oudenaarde. GvAX

I. Aanbestedende dienst

Stad Oudenaarde
Contact: De heer Eddy Surmont

Tussenmuren 17
BE-9700 Oudenaarde

Tel. +32 55335136
Fax. +32 55301345

eddy.surmont@oudenaarde.be

WERKEN
Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden ver-

kregen: Stad Oudenaarde, Tussenmuren 17, BE-9700 
Oudenaarde, Contact: Mevrouw CathyClarys.Tel.: +32 
55314601. E-mail: Cathy.Clarys@oudenaarde.be. Fax: 
+32 55301345. Url: www.oudenaarde.be.

Adres waar documentatie betreffende deze aankon-
diging kan worden verkregen: U kan de opdrachtdo-
cumenten op volgende website verkrijgen : https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/6113/03/2020

II. Voorwerp van de opdracht
Groot onderhoud van buurtwegen - dienstjaar 

2020.
Referentie: W61132020.
diverse locaties.
III. Informatie
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de in-

schrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te be-
vinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de 
wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

1. Een door een bedrijfsrevisor, financiële instelling of 
erkende boekhouder afgeleverde verklaring betreffende 
de omzet tijdens de drie laatste boekjaren.; Minimum-
eisen : 1. Elk van de laatste drie boekjaren een omzet 
gerealiseerd hebben die ten minste 250.000 EUR be-
draagt. En voldoende kredietwaardigheid en solvabiliteit 
aantonen.

Erkenning van aannemers (categorie en klasse): C (We-
genbouwkundige werken), Klasse 2.

IV. Procedure: OPENBARE PROCEDURE.
Bestek en bijhorende documenten:
Verkrijgbaar tot: 20/05/2020 - 09.15.
Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst of-

fertes:20/05/2020 09.15.
2789-1

25 mei — te 10:30 u., bij Agentschap Wegen en Verkeer 
Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 
81, 9000 Gent. Lokaal: VAC – 17e verdiep - “De Sterre”, 
betonherstellingen op A - wegen in de provincie 
Oost–Vlaanderen. Dossier AWV O-Vl-X40/D400/66-
1M3D8H/20/9-F02_0. Inlichtingen: Agentschap Wegen 
en Verkeer Oost-Vlaanderen, https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372782, 
ir. Filip Flement, Tel: +32 92762615 Email: filip.flement@
mow.vlaanderen.be.  — Erk: cat. C-kl.4.L.W. - Uitvoe-
ringstermijn: 4 kalenderjaar. Elektronisch inschrijven is 
verplicht. Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal ver-
krijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.
be/  xTLD

26 mei — te 11:00 u., bij de VVM De Lijn Technics, 
Motstraat 20, 2800 Mechelen, vernieuwen uitzettoe-
stellen en spoor Maaltebrug. ((14 dagen).)Dossier 
TECH-19_010_V023702-F05_0. Inlichtingen: VVM De 
Lijn Technics, https://enot.publicprocurement.be/enot-
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u per e-mail de opdrachtdocumenten.Meer infoKristof 
Van Melkebekekristof.vanmelkebeke@buildingsagency.
be+32 485057299PLAATSBEZOEK VERPLICHT NA AF-
SPRAAKDatum plaatsbezoeken: 6/05/202013/05/2020

  r8rh

29 mei — te 14:00 u., in zaal de Wandelaer, AZ ZENO 
Blankenberge, Dr. F. Verhaeghestraat 1, 8370 Blankenber-
ge, AZ ZENO campus Blankenberge, verbouwing 
vleugel E. Er zijn dus in hoofdzaak sloopwer-
ken, betonwerken, rioleringswerken, dakwerken, 
metselwerken en buitenschrijnwerken.

 ((12 maanden).)Dossier FFW-P200-F02_0. Inlich-
tingen: fast forward architects bv-bvba, https://enot.
publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372693, Bruno Terryn, Tel: +32 25374088 
Email: bruno.terryn@ffwarch.eu.  — Erk: cat. D-kl.8.L.W. 
- Plaatsbezoek verplicht - op donderdag 23/04/2020 of 
30/04/2020 (zie bestek).  6mkd

2 juni — te 11:00 u., bij T'Heist Best, Kraaiennestplein 
1, 8301 Knokke-Heist, 30 woningen dorpskern 8301 
Heist: Woningkenmerken upgrade (2 loten). Per-
ceel 1: Deel renovatie dubbel glas/schrijnwerk 
van 30 woningen, Perceel 2: Deel renovatie da-
kisolatie van 30 woningen. Voornaamste plaats 
van uitvoering: dorpskern 8301 Heist. ((120 da-
gen per lot).)Dossier THB-2019037501-1-F02_0. Inlich-
tingen: T' Heist Best, https://enot.publicprocurement.
be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372711, marc 
vercruysse, Tel: +32 50530893 Email: marc.vercruysse@
theistbest.be.  — Erk: cat. D-kl.3.L.W. - Bijzonder bestek 
VM/B2017.  6iqT

8 juni — te 11:00 u., bij Motena, Gasthuisstraat 10, 
8800 Roeselare, WZC De Waterdam,Handelsstraat 
37 te 8800 Roeselare – Upkitchen – P1.1 regen 
en winddicht (ruwbouw, dakwerken en buiten-
schrijnwerken). ((300 dagen).)Dossier 2020-818. In-
lichtingen: Architectensamenwerking - Architectuur-
bureau Vaneeckhout & Architectenbureau Schaubroek 
Guido, Iepersestraat 290, 8800 Roeselare. Tel: +32 
51224137. E-mail: info@vaneeckhout.be.  — Erk: o/cat. 
D1-kl.5.L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch in-
gediend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/.  T25W

Uitslagen - openingen

10 april — BOSSUIT. Kasteel van Bossuit: Perceel 
1 - restauratie orangerie; Perceel 2 - restauratie 
gevels & daken kasteel).
 ARTHUR VANDENDORPE NV, Molendamstraat 4, 
8210 Zedelgem; DE VOS PETRUS & ZOON BVBA, Pol-
larebaan 7, 9400 Ninove; CALLEEUW-BLIECK NV, 
Monnikenwerve 8, 8000 Brugge; MONUMENT VAN-
DEKERCKHOVE NV, Oostrozebekestraat 54, 8770 
Ingelmunster.  nkrJ

Toewijzingen - gunningen
18 dec.  2019.  — ZWEVEGEM. Sociaal nieuw-
bouwproject van 14 woningen en 10 appartementen 
- Transfo-site: erratum. RECON BOUW NV, Oude Weg 
39, 9991 Adegem: 3.569.571,00 €. MM5d

31 jan.  — KORTRIJK. Penta inrichting auditoria 1 en 
2. Leveren en plaatsen van gradinstructuren met vloer-
bekleding en auditoriumstoelen 

. VELDEMAN BVBA, Bosveld(STG) 20, 9200 Dender-
monde. 9qLM

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Categorieën werden in het 3P-bestekdocument beperkt 
tot D1, via dit erratum worden ze uitgebreid tot

D1

D8

D12

D22

  Aex8

25 mei — te 11:00 u., bij het Vrij Onderwijs Blan-
kenberge - Wenduine vzw, Weststraat 86 te 8370 
Blankenberge , Nieuwbouw en renovatiewerken 
- 1999 VBS Schaapstraat Blankenberge. ((300 
dagen).)Dossier VOBW-2020414_001-F02_0. Inlichtin-
gen: Vrij Onderwijs Blankenberge - Wenduine vzw, htt-
ps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNoti-
ce.do?noticeId=372540, Dennis Berens, Tel: 0486 31 07 
79 - Email: dennis.berens@sjsp.be).  
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dienst opgegeven informatie
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Aanvulling ontbrekend bestek perceel 1 - post 01-02

  EdEZ

26 mei — te 11:00 u., door PZ Westkust, Ter Duinen-
laan 34a 8670 Koksijde , Uitnodiging tot indienen 
offerte - Uitvoeren akoestische werken Politie-
huis, Ter Duinenlaan 34a te 8670 Koksijde - Ver-
eenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. Dossier 2019-010. 
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, on-
beperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.
eu/Downloads/1/52/158/2019. Inlichtingen: PZ West-
kust, Eddy Schramme, Tel: +32 58533005 Fax: +32 
58533105 Email: eddy.schramme@police.belgium.eu. 
L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  wciz

28 mei — te 10:00 u., bij de Regie der Gebouwen - 
Vlaanderen Regio West, Oude Gentweg, 75A, 8000 
BRUGGE, BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - Af-
werking binnen gebouwen (met licht sloopwerk). 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (met publicatie in Free Market).  
Dossier VRW-2020-311235-12204-KRVM-F50_0. De 
toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Na-
dere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL) 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=372883. Inlichtingen: Regie der Ge-
bouwen - Vlaanderen Regio West, Kristof Van Melkebe-
ke, Tel: +32 485057299 Email: kristof.vanmelkebeke@
buildingsagency.be. L.W. - Het bestek en al zijn bijlagen 
zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op 
aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformu-
lier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende 
bestelformulier overmaken aan bij voorkeur per e-mail 
doc.VRW@buildingsagency.be (of anders per telefax of 
via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt 

West-Vlaanderen

De aanbestedingsberichten worden in deze ru-
briek gepubliceerd tot ongeveer één week vóór 
aanbestedingsdatum.

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor 
een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, 
datum en uur van opening der offertes. Houd 
tevens rekening met eventuele rechtzettingen. 
Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. 
De in deze rubriek opgenomen informatie werd 
met de grootste zorg verzameld. Zij heeft ech-
ter geen officiële waarde. De uitgever kan bijge-
volg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute 
vermeldingen.

Afbraakwerken

Overheidsopdrachten
28 mei — BRUGGE. REGIE DER GEBOUWEN - Afwer-
king binnen gebouwen (met licht sloopwerk)   Zie Alge-
mene bouwwerken r8rh

29 mei — BLANKENBERGE. AZ ZENO campus Blan-
kenberge, verbouwing vleugel E -  sloopwerken, beton-
werken, rioleringswerken, dakwerken, metselwerken 
en buitenschrijnwerken (cat. D-kl.8)   Zie Algemene 
bouwwerken 6mkd

Algemene bouwwerken

Agenda gemeenteraad

KOKSIJDE 
Luc Deltombe
luc.deltombe@koksijde.be
Lastvoorwaarden en gunningswijze voor de re-
novatie vloer van de gemeentelijke basisschool 
Oostduinkerke. Openbare procedure. De ra-
ming bedraagt 234.051,37 euro incl. BTW.  7ScY

KOKSIJDE 
Luc Deltombe
luc.deltombe@koksijde.be
Lastvoorwaarden en gunningswijze van de 
overheidsopdracht: NAVIGO: nieuwbouw 
van een museumdepot en educatieve ruim-
te. Openbare procedure. De raming bedraagt 
1.702.935,77 euro incl. BTW.  XRZQ

KORTRIJK 
Geert Hillaet
geert.hillaert@kortrijk.be
Sportcentrum Lange Munte: bouwen kleed-
ruimtes voor buitensporters - Voorwaarden en 
wijze van gunnen.  N2RS

Overheidsopdrachten
27 april — te 10:30 u., bij Scholengroep impact, Rij-
selstraat 3b, 8200 Sint-Michiels Brugge , “VERNIEU-
WEN HELLEND DAK EINSTEIN”. ((42 dagen).)Dossier 
SGR25-dak-einstein-2020-F02_0. Inlichtingen: Scholen-
groep impact, https://enot.publicprocurement.be/, Bob 
De Blauwe, Tel: +32 50800075 Email: bob.de.blauwe@
scholengroepimpact.be.  
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Elektriciteitswerken

Overheidsopdrachten

5 mei — te 10:00 u., bij DAB Vloot, Sir Winston 
Churchillkaai 2, 8400 Oostende, installatie en onder-
houd van de straalverbindingen en camerasyste-
men van de dab VLOOT. Voornaamste plaats van 
uitvoering: Oostende.  ((12 maanden).)Dossier DAB 
Vloot-16EQA/20/006/O-F02_0. Inlichtingen: DAB Vloot, 
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=364736, Kris.Delclef@mow.vlaande-
ren.be, Email: kris.delclef@mow.vlaanderen.be.  — Erk: 
o/cat. P1-kl.2;S-kl.2.  ZVp3

6 mei — OOSTENDE. Ontwerp van een concept en de 
uitvoering van kerstdecoratie.   Zie Materieel - machi-
nes S58r

27 mei — te 09:00 u., bij Scholengroep impact, Rij-
selstraat 3b, 8200 Sint-Michiels Brugge , VERNIEU-
WEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE SBSO DE VA-
RENS, Nieuwe Sint-Annadreef , 8200 Brugge. 
FASE 1. ((200 dagen).)Dossier SGR25-VERNIEUWEN 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE SBSO DE VARENS FASE 
1-F02_0. Inlichtingen: Scholengroep impact, https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372806, Els T'Jonck, Tel: +32 476219509 
Email: els.tjonck@scholengroepimpact.be.  — Erk: o/cat. 
P1-kl.2.  ZGqM

Grondwerken

Gemeenteraadsbeslissingen

NIEUWPOORT 
Benoit Willaert
secretarie@nieuwpoort.be
Beheerswerken toontuintjes Prins Mauritspark. 
Open aanbesteding.  7uFp

verbeterbericht 1  vdhY

Uitslagen - openingen
10 april — BRUGGE. Kanaal Gent-Oostende. Re-
novatie Ijsputbrug.
 BESIX NV, Gemeenschappenlaan 100, 1200 Sint-Lam-
brechts-Woluwe ( Lot Unique); HERBOSCH-KIERE NV, 
Sint-Jansweg(KAL) 7, 9130 Kallo (Kieldrecht) ( Lot Uni-
que); VAN HUELE GEBROEDERS NV, Zandvoordestraat 
453, 8400 Oostende ( Lot Unique).  jiC7

Dak- en torenwerken

Overheidsopdrachten
27 april — BRUGGE. “VERNIEUWEN HELLEND DAK 
EINSTEIN”: erratum   Zie Algemene bouwwerken 
Aex8

29 mei — BLANKENBERGE. AZ ZENO campus Blan-
kenberge, verbouwing vleugel E -  sloopwerken, beton-
werken, rioleringswerken, dakwerken, metselwerken 
en buitenschrijnwerken (cat. D-kl.8)   Zie Algemene 
bouwwerken 6mkd

2 juni — KNOKKE-HEIST. 30 woningen dorpskern te 
Heist: Woningkenmerken upgrade - renovatie dubbel 
glas/schrijnwerk + dakisolatie (cat. D-kl.3)   Zie Alge-
mene bouwwerken 6iqT

8 juni — ROESELARE. WZC De Waterdam – Upkitchen 
– P1.1 regen en winddicht (o/cat. D1-kl.5)   Zie Alge-
mene bouwwerken T25W

Uitslagen - openingen
10 april— BOSSUIT. Kasteel van Bossuit: Perceel 
1 - restauratie orangerie; Perceel 2 - restauratie 
gevels & daken kasteel).  Zie Algemene bouw-
werken nkrJ

Beplantingswerken

Gemeenteraadsbeslissingen
NIEUWPOORT 
Benoit Willaert
secretarie@nieuwpoort.be
Aanplanten en beheer straatbomen 2020. Open 
aanbesteding.  QHKU

NIEUWPOORT 
Benoit Willaert
secretarie@nieuwpoort.be
Beheerswerken toontuintjes Prins Mauritspark. 
Open aanbesteding.  7uFp

Overheidsopdrachten
19 mei — MARKE. Omgevingswerken bedrijventerrein 
Marke Torkonjestraat en OC-park   Zie Weg- en riool-
werken rCQ6

26 mei — DIKSMUIDE. Aanleg publieke ruimte op de 
wijk Kaaskerkestraat (cat. C, o/cat. C1, G3, kl. 3)   Zie 
Weg- en rioolwerken AgWv

Uitslagen - openingen

28 febr.  — IZEGEM. Groenonderhoud in de 
wijken.
 KRINKELS NV, Auguste Reyerslaan 80, 1840 Londer-
zeel: 270.386,79 €; SCHRAUWEN & ZN BVBA, Sint-
Elooisstraat 80, 8020 Oostkamp: 289.069,00 €; VAN 
BRUWAENE & KINDT BVBA, Mortelputstraat 9, 8810 
Lichtervelde: 307.582,00 €.  57ka

Toewijzingen - gunningen
28 febr.  — IZEGEM. Groenonderhoud in de wijken. 
KRINKELS NV, Auguste Reyerslaan 80, 1840 Londer-
zeel: 270.386,79 €. 57ka

Brug- en tunnelwerken

Agenda gemeenteraad

KORTRIJK 
Geert Hillaet
geert.hillaert@kortrijk.be
Bouw Reepbrug & omgevingsaanleg, zaak van 
de wegen – Goedkeuren.  KpPy

Overheidsopdrachten
15 mei — te 10:00 u., door de NMBS, Directie Stations 
- District Noord, Frankrijkstraat 91 1070 Brussel , KOR-
TRIJK: Deelproject KOS.019: Bouw van een fiets- 
en bustunnel. Dossier B-ST.N-60/52/63/20/0000121-
F02_0. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, 
volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) htt-
ps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=369132. Inlichtingen: NMBS, Directie 
Stations - District Noord, Email: contract.management.
noord@belgiantrain.be.  
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16/04/2020

stockeerbaar want hardt zeer geleidelijk uit

milieuvriendelijk

budgetvriendelijk

Openbare en private werken, containers voor steenafval, eigen 

betoncentrale. Gezeefd zand, aanvulgrond, grond met compost.

U ZOEKT EEN 
ALTERNATIEF VOOR 

GESTABILISEERD 
ZAND ?

Zaventemsesteenweg 63

1831 Diegem

T: 02 720 08 14

F: 02 720 00 95

 PROBEER ONZE MET KALK VERRIJKTE GROND:

bezoek onze
vernieuwde website:

www.dekempeneer.be

M
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 BABO NV, Peter Benoitlaan 53, 8200 Brugge ( Lot 
Unique); BEKAERT BUILDING COMPANY NV, Eugène 
Bekaertlaan 51, 8790 Waregem ( Lot Unique); COME-
PLAST - CARPACO NV, Beaufaux 15, 9600 Ronse ( 
Lot Unique); DE LAERE NV, Nijverheidslaan 32, 8560 
Wevelgem ( Lot Unique); MERGER BVBA, Gasthuis-
bosdreef 16/1  3700 Tongeren, 3700 Tongeren ( Lot 
Unique); PLANOFURN NV, Industrielaan 60, 8790 
Waregem ( Lot Unique); VASA NV, Bollewerpstraat 
133A, 8770 Ingelmunster ( Lot Unique); VELDEMAN 
BVBA, Bosveld(STG) 20, 9200 Dendermonde ( Lot 
Unique).  5jMz

Toewijzingen - gunningen
31 jan.  — KORTRIJK. Penta inrichting auditoria 1 en 
2. Leveren en plaatsen van gradinstructuren met vloer-
bekleding en auditoriumstoelen 

. Zie Algemene bouwwerken 9qLM

Studieopdrachten

Gemeenteraadsbeslissingen
NIEUWPOORT 
Benoit Willaert
secretarie@nieuwpoort.be
Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp project-
zone 4A Hemmestraat.  zb22

NIEUWPOORT 
Benoit Willaert
secretarie@nieuwpoort.be
Gemeentelijk RUP Jachthavenwijk 
- Lenspolder.  pfgB

VEURNE 
Edwin Coulier
edwin.coulier@veurne.be
Goedkeuring bestek voor de opdracht "Raam-
contract veiligheidscoördinatie-ontwerp en 
-uitvoering voor weg- en rioleringswerken 
2020-2021-2022-2023". Vereenvoudigde on-
derhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.  tzmA

VEURNE 
Edwin Coulier
edwin.coulier@veurne.be
Goedkeuren lastvoorwaarden, raming en gun-
ningswijze voor het aanstellen van een ont-
werper voor de plattelandswegen 2020 - 2023. 
Onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking. De raming bedraagt 
111.570,24 EUR excl. btw of 134.999,99 EUR 
incl. 21% btw - vaststelling.  UHTA

Overheidsopdrachten
12 mei — te 10:00 u., bij de stad Kortrijk, Grote Markt 
54, 8500 Kortrijk, uitnodiging tot indienen offerte 
- Studieopdracht ontharden parking Groeninge-
laan - Vereenvoudigde onderhandelingsproce-
dure met voorafgaande bekendmaking. ((1825 
dagen).)Inlichtingen: stad Kortrijk, https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/2155/I4/2020, Mevrouw Laurence Singier, 
Tel: +32 56278320 Email: laurence.singier@kortrijk.be. 
L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  dQwZ

20 mei — te 12:00 u., bij vzw VKSO MWW Scholen a/d 
Leie, Koestraat 24, 8940 Wervik, raamovereenkomst 
met architecten voor 'Masterplan Scholen aan 
de Leie' 2020-2024. Opdracht van diensten. ((48 

Overheidsopdrachten
6 mei — te 15:00 u., bij de Stad Oostende, Vindicti-
velaan 1, 8400 Oostende, uitnodiging tot indienen 
offerte - ontwerp van een concept en de uitvoe-
ring van kerstdecoratie in Oostende voor het 
winterseizoen 2020-2021 - Vereenvoudigde on-
derhandelingsprocedure met voorafgaande be-
kendmaking. Dossier 280.D.045. Inlichtingen: dienst 
Overheidsopdrachten, Vindictivelaan 1, 8400 Oosten-
de. Contactpersoon: Mevrouw Anja Gregorius. Tel: +32 
59258370. E-mail: overheidsopdrachten@oostende.be. 
L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  S58r

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

Overheidsopdrachten
5 mei — OOSTENDE. Installatie en onderhoud van 
de straalverbindingen en camerasystemen van de dab 
VLOOT (o/cat. P1-kl.2;S-kl.2)   Zie Elektriciteitswer-
ken ZVp3

Schilder- en glaswerken

Overheidsopdrachten
2 juni — KNOKKE-HEIST. 30 woningen dorpskern te 
Heist: Woningkenmerken upgrade - renovatie dubbel 
glas/schrijnwerk + dakisolatie (cat. D-kl.3)   Zie Alge-
mene bouwwerken 6iqT

Schrijn- en meubelwerken

Gemeenteraadsbeslissingen
MESEN 
Patrick Florissoone
secretaris@mesen.be
Project Feniks – Inrichten exporuimte kerkto-
ren Mesen : goedkeuring bestek en vaststel-
ling gunningswijze. Onderhandelingsproce-
dure zonder voorafgaande bekendmaking. De 
raming bedraagt 27.500,00 euro excl. BTW of 
33.275,00 euro incl. BTW.  5nkx

Overheidsopdrachten
29 mei — BLANKENBERGE. AZ ZENO campus Blan-
kenberge, verbouwing vleugel E -  sloopwerken, beton-
werken, rioleringswerken, dakwerken, metselwerken 
en buitenschrijnwerken (cat. D-kl.8)   Zie Algemene 
bouwwerken 6mkd

2 juni — KNOKKE-HEIST. 30 woningen dorpskern te 
Heist: Woningkenmerken upgrade - renovatie dubbel 
glas/schrijnwerk + dakisolatie (cat. D-kl.3)   Zie Alge-
mene bouwwerken 6iqT

8 juni — ROESELARE. WZC De Waterdam – Upkitchen 
– P1.1 regen en winddicht (o/cat. D1-kl.5)   Zie Alge-
mene bouwwerken T25W

Uitslagen - openingen

3 april — MENEN. vast meubilair voor DVC en 
zorghotel, Kortrijkstraat 126 8930 Menen.

Overheidsopdrachten
15 mei — KORTRIJK. Deelproject KOS.019: Bouw van 
een fiets- en bustunnel: erratum   Zie Brug- en tunnel-
werken vdhY

19 mei — MARKE. Omgevingswerken bedrijventerrein 
Marke Torkonjestraat en OC-park   Zie Weg- en riool-
werken rCQ6

Uitslagen - openingen
10 april— BRUGGE. Kanaal Gent-Oostende. Re-
novatie Ijsputbrug.  Zie Brug- en tunnelwerken 
jiC7

16 april — KORTRIJK. Aanleg kunstgrasvelden 
deelgemeenten: realisatie NS Heule en  KFC 
Aalbeke (uitvoering).
 STADSBADER NV; OCKIER NV; LESUCO NV.  unqe

IJzer- en metaalwerken

Overheidsopdrachten
26 mei — te 10:00 u., door de Regie der Gebou-
wen - Vlaanderen Regio West, Oude Gentweg, 75A 
8000 BRUGGE , Kortrijk - FOD Justitie - Levering 
en plaatsing van een volledige geautomati-
seerde buitenzonwering met weerstation. Dos-
sier VRW-2019/311283/22480A-F02_0. De toegang 
tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere in-
lichtingen kunnen worden verkregen op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372462. Inlichtingen: Regie der Gebou-
wen - Vlaanderen Regio West, Mona Barakat, Tel: +32 
50441818 Email: mona.barakat@regiedergebouwen.be.  
— Erk: o/cat. D20-kl.2.L.W. - De documenten kunnen 
bekomen worden door het invullen van het bestelformu-
lier.Er is een verplicht plaatsbezoek.

  Tj7u

Materieel - machines

Agenda gemeenteraad

WEVELGEM 
Kurt Parmentier
kurt.parmentier@wevelgem.be
Vervangen vrachtwagen cel Groen. Openbare 
procedure. Raming:- basisopdracht aankoop 
vrachtwagen diesel: 137.600 euro (excl. btw), 
hetzij 166.496 euro (incl. btw) - toegestane 
variante aankoop vrachtwagen CNG: 190.600 
euro (excl. btw), hetzij 224.576 euro (incl. 
btw).  zKay

WEVELGEM 
Kurt Parmentier
kurt.parmentier@wevelgem.be
Vervangen tractor winterstrooidiensten. On-
derhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. De raming bedraagt 42.800 
euro (excl. btw), hetzij 51.788 euro (incl. 
btw).  EzTj

WEVELGEM 
Kurt Parmentier
kurt.parmentier@wevelgem.be
Leveren fietsbeugels op afroep 2020-2021. On-
derhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. De raming bedraagt 37.250 
euro (excl. btw), hetzij 45.072,50 euro (incl. 
btw).  W94f
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Aanleg publieke ruimte op de wijk Kaaskerkes-
traat. Dossier Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wo-
nen-2009/1747/01-F02_0. De aanbestedingsstukken 
zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschik-
baar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=372732. Inlichtingen: 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Tel: +32 
25054404 Email: diane.vanerp@vmsw.be.  — Erk: cat. 
C, o/cat. C1, G3, kl. 3.N.B. - De opdrachtdocumenten zijn 
enkel beschikbaar via e-notification (www.publicprocu-
rement.be). De offertes worden enkel elektronisch ver-
zonden via de e-tendering applicatie.  AgWv

29 mei — BLANKENBERGE. AZ ZENO campus Blan-
kenberge, verbouwing vleugel E -  sloopwerken, beton-
werken, rioleringswerken, dakwerken, metselwerken 
en buitenschrijnwerken (cat. D-kl.8)   Zie Algemene 
bouwwerken 6mkd

Uitslagen - openingen

17 febr.  — ARDOOIE. Raamcontract on-
derhoudswerken aan gemeentewegen: 
datumwijziging/erratum.
 VAN ROBAYS NV, Rijksweg 131, 9870 Zulte; TIBER-
GYN NV, Nijverheidslaan 54, 8560 Wevelgem; DE 
VRIESE R. WEGENBOUW NV, Oude Heirweg 17, 8851 
Koolskamp; COLAS BELGIUM SA, Antoon van Osslaan 
1    bus 28A, 1082 Sint-Agatha-Berchem; MAES ADIEL 
NV, Brugsebaan 2, 8810 Lichtervelde; VERHELST AAN-
NEMINGEN NV, Oudenburgsesteenweg 106, 8400 
Oostende; NORRÉ-BEHAEGEL BVBA, Koninklijke Baan 
196, 8434 Middelkerke; VAN HUELE GEBROEDERS 
NV, Zandvoordestraat 453, 8400 Oostende; DE WITTE 
BVBA, Krommewege 43, 9990 Maldegem; WILLEMEN 
INFRA NV, Booiebos 4, 9031 Drongen.  rbTN

10 april— BRUGGE. Kanaal Gent-Oostende. Re-
novatie Ijsputbrug.  Zie Brug- en tunnelwerken 
jiC7

16 april— KORTRIJK. Aanleg kunstgrasvelden 
deelgemeenten: realisatie NS Heule en  KFC 
Aalbeke (uitvoering).  Zie Grondwerken unqe

Toewijzingen - gunningen

17 febr.  — ARDOOIE. Raamcontract onderhouds-
werken aan gemeentewegen: datumwijziging/erra-
tum. WILLEMEN INFRA NV, Booiebos 4, 9031 Dron-
gen. rbTN

KOKSIJDE 
Luc Deltombe
luc.deltombe@koksijde.be
Lastvoorwaarden en gunningswijze voor de 
heraanleg van de Hagedoornstraat en de Lust-
huisjesstraat te Koksijde. Openbare provedu-
re. De raming bedraagt 671.536,05 euro incl. 
BTW.  4KLK

LANGEMARK-POELKAPELLE 
Sabine De Wandel
sabine.galle@langemark-poelkapelle.be
Aanleg asfalt in diverse wegen - Lastvoorwaar-
den en gunningswijze - Goedkeuring.  sdqB

Overheidsopdrachten
5 mei — te 09:00 u., door de stad Kortrijk, Grote Markt 
54 8500 Kortrijk , Uitnodiging tot indienen offer-
te - Toegankelijkheid openbaar domein - Vereen-
voudigde onderhandelingsprocedure met voor-
afgaande bekendmaking. Dossier 2020/2136. De 
aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbe-
perkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.
eu/Downloads/1/2136/I4/2020. Inlichtingen: stad Kor-
trijk, Iris Deschamps, Tel: +32 56278304 Email: iris.de-
schamps@kortrijk.be.  — Erk: cat. C-kl.1.L.W. - De offer-
tes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de 
e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.
be/.  87gN

15 mei — KORTRIJK. Deelproject KOS.019: Bouw van 
een fiets- en bustunnel: erratum   Zie Brug- en tunnel-
werken vdhY

19 mei — te 08:28 u., door Leiedal, President Kenne-
dypark 10 8500 Kortrijk , 21770001-Omgevingswer-
ken bedrijventerrein Marke Torkonjestraat en 
OC-park.Voornaamste plaats van uitvoering: be-
drijventerrein Torkonjestraat te Marke en het OC-
park.  Dossier Sweco Belgium nv-21770001-1-F02_0. 
Het dossier wordt opgestuurd mits voorafgaandelijke 
storting van 430,00 EUR (incl. 21% BTW) op BE16 0013 
6943 4074 van Sweco nv (met vermelding van BTW-
nr en dossiernummer Sweco), ofwel kunnen ze worden 
afgehaald in de burelen van Sweco nv, vestiging Kor-
trijk. De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volle-
dig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372364. Inlichtingen: Sweco belgium nv, 
Engelse Wandeling 70,BE-8510 Kortrijk Dries Denoo Tel: 
+32 23830640 E-mail: dries.denoo@swecobelgium.be.

   rCQ6

26 mei — te 11:00 u., bij de Vlaamse Maatschappij 
voor Sociaal Wonen, VAC Havenlaan 88 te 1000 Brussel 
- VMSW 5de verdieping , 2009/1747/01- Diksmuide 

maanden).)Dossier raamcontract-architecten-Scholen a/d 
Leie-2020-24. Inlichtingen: vzw VKSO MWW Scholen a/d 
Leie, https://cloud.3p.eu/Downloads/1/43/10G/2019, De 
heer Luc Vergote, Tel: +32 491375253 Email: luc.vergo-
te@scholenaandeleie.be. L.W. - De offertes kunnen al-
leen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering 
internetsite https://eten.publicprocurement.be/.  3xKc

Uitslagen - openingen
15 april — KNOKKE-HEIST. Studieopdracht : aan-
leg van fietspaden langsheen de Boslaan, Ei-
kenlaan en Blinckaertlaan.
 STUDIEBUREAU HAEGEBAERT NV, Gistelsteenweg 
595, 8490 Jabbeke; STUDIEBUREAU LOBELLE, Gistel-
steenweg 112, 8490 Jabbeke; TRACTEBEL ENGIE, Si-
mon Bolivarlaan 34-36, 9000 Gent.  mZkS

Verschillende

Agenda gemeenteraad
KOKSIJDE 
Luc Deltombe
luc.deltombe@koksijde.be
Lastvoorwaarden en gunningswijze voor de be-
reiding en levering van maaltijden (inclusief af-
haling maaltijdresten) voor de gemeenteschool 
Oostduinkerke,, gemeenteschool Koksijde, Bui-
tenschoolse Kinderopvang en de Jeugddienst - 
schooljaar 2020-2021. Onderhandelingsproce-
dure zonder voorafgaande bekendmaking. De 
raming bedraagt 180.147,00 euro.  PXrd

MOORSLEDE 
Kristof Vander
secretaris@moorslede.be
Bestek houdende opdracht elektronische maal-
tijdcheques voor een periode van vier jaar.  JzZb

Vloer- en muurbekleding

Toewijzingen - gunningen
31 jan.  — KORTRIJK. Penta inrichting auditoria 1 en 
2. Leveren en plaatsen van gradinstructuren met vloer-
bekleding en auditoriumstoelen 

. Zie Algemene bouwwerken 9qLM

Weg- en rioolwerken

Agenda gemeenteraad

KORTRIJK 
Geert Hillaet
geert.hillaert@kortrijk.be
Bouw Reepbrug & omgevingsaanleg, zaak van 
de wegen – Goedkeuren.  KpPy

WEVELGEM 
Kurt Parmentier
kurt.parmentier@wevelgem.be
Onderhouds- en herstellingswerken riolering 
2020. Onderhandelingsprocedure zonder voor-
afgaande bekendmaking. De raming bedraagt 
74.860 euro (excl. btw).  txJ3

BEERNEM 
Robert Focquaert
robert.focquaert@beernem.be
Herinrichting Oudezakstraat en M. Matthys-
straat - goedkeuring ontwerp, lastvoorwaar-
den en gunningswijze.  mCMi info@ebp.be of bel 02 894 29 90

UW ADVERTENTIE OF 
PUBLI REPORTAGE IN 
DE NIEUWE GIDS
‘MIJN BOUW EN RENOVATIE’ GIDS

MIJN BOUW- EN RENOVATIE

VERSTUURD EN UITGEDEELD NAAR MEER DAN 21.000 BOUWLUSTIGEN !
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rekening FOD Justitie - DG EPI. Dossier JUST-DGE-
PI-BBL-HAS/OND.BEV01-F02_0. De aanbestedingsstuk-
ken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis be-
schikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/
enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372869. Inlichtin-
gen: DG Penitentiaire Inrichtingen, Tel: +32 25428243 
Fax: +32 25428597 Email: kris.vermeiren@just.fgov.
be.   KHMA

20 mei — Genk. yXAj

I. Aanbestedende dienst

Nieuw Dak cvba
Contact: De heer Philippe Plaghki

Grotestraat 65
BE-3600 Genk

Tel. +32 89629045
Fax. +32 89629062

philippe.plaghki@nieuwdak.be

WERKEN
Adres waar documentatie betreffende deze aankon-

diging kan worden verkregen: U kan de opdrachtdo-
cumenten op volgende website verkrijgen : https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/42/18B/2018

II. Voorwerp van de opdracht
Genk -Bret-Kruiseikstraat3 - totaalrenovatie - Ver-

eenvoudigde onderhandelingsprocedure met voor-
afgaande bekendmaking.

Referentie: 2018/0033/01.
Een totaalrenovatie van 4 appartementen.
Geen bewoning tijdens de werken.
Kruiseikstraat3, 3600 Genk.
Uitvoeringstermijn: 500 kalenderdagen.
III. Informatie
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de in-

schrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te be-
vinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de 
wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

1. Een verklaring op eer volstaat voor de eerste fase. 
Bij de gunning van de opdracht worden de verschillende 
attesten en documenten om de conformiteit aan te to-
nen voorgelegd. Bij niet voorlegging dient de reden te 
worden opgegeven. Bij gebrek aan de juiste attesten kan 
de opdracht geannuleerd worden en zal Nieuw Dak en/
of stad Genk schadevergoedingen eisen voor de geleden 
schade.

Toe te voegen: document van maximum 1 zijde van 
een A4-formaat; Minimumeisen : 1. Handgetekende ver-
klaring op eer.

1. Een verklaring op eer volstaat voor de eerste fase. 
Bij de gunning van de opdracht worden de verschillende 
attesten en documenten om de conformiteit aan te to-
nen voorgelegd. Bij niet voorlegging dient de reden te 
worden opgegeven. Bij gebrek aan de juiste attesten kan 
de opdracht geannuleerd worden en zal Nieuw Dak en/
of stad Genk schadevergoedingen eisen voor de geleden 
schade.

Toe te voegen: document van maximum 1 zijde van 
een A4-formaat; Minimumeisen : 1. Handgetekende ver-
klaring op eer.

Erkenning van aannemers (categorie en klasse):
D (Bouwwerken), Klasse 4
IV. Procedure:vereenvoudigde onderhandelings-

procedure met voorafgaande bekendmaking.
Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 

19/05/2020 - 09.00.
Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst of-

fertes: 20/05/2020 09.00.
2792-1

29 mei — te 11:00 u., zie bestek , nieuwbouw en 
verbouwing van 3 scholen, in 3 percelen - Virga 
Jessecollege (VJC) Hasselt - Vrije Middenschool 
(VMS) Zonhoven - Sint - Jan Berchmansinstituut 
(SJB) Zonhoven. 

 Dossier a2o-A190017-F02_0. De aanbestedingsstuk-
ken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis be-
schikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/
enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372769. Inlich-
tingen: a2o-architecten, Vissersstraat 2,BE-3500 Has-
selt, Jakob Ghijsebrechts, Tel: +32 11260330 Fax: +32 

heden werden drie .zip bestanden aan de opdrachtdo-
cumenten toegevoegd ; MEETSTAAT.zip, PLANNEN.zip, 
BIJLAGEN.zip

L.W. - Plaatsbezoek vereist: 27/04/2020 om 09.00Laar-
bemdeweg 17, 3581 Beverlo Maandag 27/04 en don-
derdag 30/04 telkens van 9-12 en 13-16(voorafgaan-
delijk verwittigen bij Scholengroep Xport:Dhr. Noël 
Severens (0472 74 70 89) / Dhr. Geoffrey Vanhees (011 
26 09 16))De offertes kunnen alleen elektronisch inge-
diend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/.

  X2pz

11 mei — te 11:00 u., op de Universiteit Hasselt, Mar-
telarenlaan 42, 3500 Diepenbeek , renovatie van de 
gevel van EDM (Expertisecentrum voor Digitale 
Media), te Diepenbeek.  ((3 maanden).)Dossier UH-
2020-018-F02_0. Inlichtingen: Universiteit Hasselt, htt-
ps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=372398, Email: aankoop@uhasselt.be.  
— Erk: o/cat. D21-kl.3. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Meetstaat toegevoegd.

  Zhed

15 mei — te 12:00 u., door de Regie der Gebouwen - 
Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1b, 3500 Has-
selt, Hasselt – FOD Justitie – Controle en beves-
tigen loszittende sierplaten gevelbekleding zone 
10. Onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking (met publicatie in Free 
Market). Dossier VRO-2020-710902-NIVE-FA4520-
F50_0. De toegang tot de aanbestedingsstukken is be-
perkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=372610. Inlichtingen: Regie 
der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Niels Verboven, 
Tel: +32 472523785 Email: Niels.Verboven@buildings-
agency.be. L.W. - Het bestek en al zijn bijlagen zijn enkel 
verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoeg-
de bestelformulier te gebruiken.U moet het ingevulde 
en ondertekende bestelformulier overmaken aan DOC.
VRO@buildingsagency.be .Na verificatie van uw aan-
vraag ontvangt u per e-mail de link naar de opdrachtdo-
cumenten.Meer info zie contactgegevens of bij afwezig-
heid Kristien.Kerkhofs@buildingsagency.be

  nUG5

19 mei — te 11:30 u., bij Aquafin NV - Directie In-
frastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, A0153010 
- Plaatsen vloeistofdichte verharding RWZI 
Houthalen-Oost. Inlichtingen: Aquafin NV - Directie 
Infrastructuur, Dhr. Niels Hermans, Tel: +32 34504511 
Email: Aanbestedingen@aquafin.be. L.W. - Plaatsbezoek 
Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke 
moeilijkheden gepaard gaan, wordt aan de aannemer 
verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te 
bezichtigen. Dit plaatsbezoek kan aangevraagd worden 
via mail aan Niels Hermans, Projectmanager; niels.her-
mans@aquafin.be.  NCEL

19 mei — te 10:00 u., door DG Penitentiaire Inrichtin-
gen, Willebroekkaai 33 1000 Brussel , Afsluiten con-
tract mbt technisch beheer en onderhoud be-
veiligingsinstallaties gevangenis Hasselt voor 

Limburg

Afbraakwerken

Toewijzingen - gunningen
25 febr.  — GENK. Ereloonovereenkomst voor de 
afbraak van het slachthuis: erratum. DEMOLITION & 
BROWNFIELD SOLUTIONS, Sint-Antoniuskaai 18    bus 
401, 9000 Gent: 47.522,75 € (BTW Inbegrepen). 
7KRz

Algemene bouwwerken

Agenda gemeenteraad

HASSELT 
Jean-Paul Houben
jean-paul.houben@hasselt.be
Restauratiedossier hoeve 'In de Klok' - Fase 1 
restauratie vakwerkgebouwen.  Q7uY

Gemeenteraadsbeslissingen
NIEUWERKERKEN 
Evi Jans
evi.jans@nieuwerkerken.be
Uitbreiding oc De Brug met een bergruim-
te - lastvoorwaarden en gunningswijze 
- Goedkeuring.  GiSJ

Overheidsopdrachten
6 mei — te 10:00 u., bij het GO! Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap, Willebroekkaai 36, 1000 
Brussel, uitnodiging tot indienen offerte - BE-
RINGEN CAPA BEVERLO - Renovatie van een 
schoolgebouw - Voornaamste plaats van uitvoe-
ring: Domein GO! - BERINGEN - Beverlo, LAAR-
BEMDEWEG 4, 3581 BERINGEN - Beverlo. Ver-
eenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. ((60 dagen).)Dossier 
GO/40305/15904001/2020/4301/IV. Inlichtingen: 
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/4301/95/2020, De heer Philip 
De Smet, Tel: +32 27909415 Email: philip.de.smet@g-o.
be.  — Erk: cat. D-kl.4. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Er werden 2 nieuwe documenten aan de opdrachtdocu-
menten in de 3P cloud toegevoegd; 4301_BIJLAGE A.pdf 
en 4301_administratieve bepalingen.pdf 

  RECHTZETTING 2. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
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aan DOC.VRO@buildingsagency.be .Na verificatie van 
uw aanvraag ontvangt u per e-mail de link naar de op-
drachtdocumenten.Meer info zie contactgegevens of bij 
afwezigheid Kristien.Kerkhofs@buildingsagency.be

  3fCQ

Mechanische, 
hydromechanische en 

elektronische uitrusting

Overheidsopdrachten
11 mei — HASSELT. FOD Justitie – Leveren van vijver-
pomp   Zie Materieel - machines 3fCQ

Sanitaire werken

Toewijzingen - gunningen
6 dec.  2019.  — KINROOI. Renovatie en uitbreiding 
Dorpshuis Ophoven - Perceel 2 = HVAC/SANITAIR. Zie 
Centrale verwarming T2VJ

Schrijn- en meubelwerken

Overheidsopdrachten
13 mei — te 23:59 u., door de Regie der Gebouwen 
- Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1b, 3500 
Hasselt, Hasselt – FAC Verwilghen – Herstellen 
3 buitenzonneweringen blok E. Onderhande-
lingsprocedure zonder voorafgaande bekend-
making (met publicatie in Free Market). Dossier 
VRO-2020-710047-PESC-FA7739-F50_0. De toegang 
tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere in-
lichtingen kunnen worden verkregen op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372631. Inlichtingen: Regie der Gebouwen 
- VRO. Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de 
offerte te mailen naar freemarket.VRO@buildingsagen-
cy.be met de vermelding van het referentienummer in 
het onderwerp, 3500 Hasselt. E-mail: freemarket.VRO@
buildingsagency.be. L.W. - Na het verkrijgen van de be-
stekdocumenten is de offerte te mailen naar freemarket.
VRO@buildingsagency.be met de vermelding van het re-
ferentienummer in het onderwerp.  v46L

Studieopdrachten

Agenda gemeenteraad

HASSELT 
Jean-Paul Houben
jean-paul.houben@hasselt.be
BKO en bibliotheek Kuringen - Ontwerp site 
nieuwe kinderopvang met bibliotheek - last-
voorwaarden en gunningswijze.  jX56

Overheidsopdrachten
11 mei — te 10:30 u., bij Team Leefomgeving, Helden-
plein 1, 3550 Heusden-Zolder , Beringerheide, Hemel-
rijk, Iris- en Anjelierenlaan - aanleg riolering en 
wegenis - opmaak rooilijnplan en ontwerp. Dos-
sier GGZ2020071. De aanbestedingsstukken zijn recht-
streeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: 
(URL) https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2189/0F/2019. 
Inlichtingen: Gemeente Heusden-Zolder, Paul Byloos Tel: 
+32 11808382 Fax: +32 11808079 E-mail: paul.by-
loos@heusden-zolder.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

Dak- en torenwerken

Gemeenteraadsbeslissingen
NIEUWERKERKEN 
Evi Jans
evi.jans@nieuwerkerken.be
Uitbreiding oc De Brug/BKO Het Bieke met 
een luifel - lastvoorwaarden en gunningswijze 
- Goedkeuring.  eKc8

Elektriciteitswerken

Overheidsopdrachten
19 mei — HASSELT. Afsluiten contract mbt technisch 
beheer en onderhoud beveiligingsinstallaties gevange-
nis   Zie Algemene bouwwerken KHMA

19 mei — te 14:00 u., Oudsbergen, Dorpsstraat 44, 
3670 Oudsbergen, nieuwbouw technische dienst 
te Oudsbergen. Opdracht 02: elektriciteit. ((140 
dagen).)Dossier Gemeente Oudsbergen-18894/02-
F02_0. Inlichtingen: ingenieurs- en architectenbureau 
ESSA, Halensebaan 35, 3290 DIEST. Contactpersoon: 
ir. Lukas Vaes. Tel: +32 13353769. E-mail: lukas.vaes@
essa.be.  — Erk: o/cat. P1-kl.3.L.W. - Inlichtingen om-
trent de procedure en voor technische inlichtingen kan 
de inschrijver terecht op het forum 'vraag en antwoord' 
op e-procurement tot uiterlijk 15 kalenderdagen voor de 
uiterste termijn van indienen van de offerte.  KYNF

Toewijzingen - gunningen
19 nov.  2019.  — BREE. BOUWEN VAN KLASLOKA-
LEN EN OLC - ELEKTRA 

. MACO, Leuerbroek (Oph) 1038, 3640 Kinrooi. mygh

IJzer- en metaalwerken

Overheidsopdrachten
18 mei — HASSELT. Herstellen van bestaande eco-
rasters langsheen autosnel- en gewestwegen   Zie Weg- 
en rioolwerken ZUhZ

Materieel - machines

Agenda gemeenteraad

HASSELT 
Jean-Paul Houben
jean-paul.houben@hasselt.be
Levering, plaatsing en indienststelling fietsen-
stallingen - Vaststellen lastvoorwaarden en 
gunningswijze.  XqNZ

Overheidsopdrachten
11 mei — te 23:59 u., door de Regie der Gebouwen 
- Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1b 3500 
Hasselt , Hasselt – FOD Justitie – Leveren van vij-
verpomp. Onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking (met publicatie 
in Free Market). Dossier VRO-2020-710902-NIVE-
3FA7644-F50_0. De toegang tot de aanbestedings-
stukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden 
verkregen op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/
enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372718. Inlichtin-
gen: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Niels 
Verboven, Tel: +32 472523785 Email: Niels.Verboven@
buildingsagency.be. L.W. - Het bestek en al zijn bijlagen 
zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het 
bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.U moet het 
ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken 

11285528 Email: jakob.ghijsebrechts@a2o.be.  — Erk: 
cat. D-kl.8.  cjdH

Uitslagen - openingen

15 april — SCHULEN. Vernieuwen van keukens 
in 43 huurwoningen, Tichelstraat. 
 TM's VANDERSTRAETEN-POELS R., 3545 Zelem: 
472.710,74 €; JANSEN BUILDING GROUP BVBA, Fa-
briekstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode: 498.900,45 
€; MERTENS BOUWBEDRIJF NV, Hendrik Heymanstraat 
18, 3920 Lommel: 503.053,97 €; VAN DER KINDEREN 
BOUWBEDRIJF, Kruibekestraat 130, 9150 Kruibeke: 
518.122,00 €; REYNDERS LOUIS BOUWBEDRIJF NV, 
Sieberg 3, 3770 Riemst: 679.368,79 €.  CJ55

Toewijzingen - gunningen
6 dec.  2019.  — KINROOI. Renovatie en uitbreiding 
van Dorpshuis Ophoven: ruwbouwwerken, wind- en 
weerdicht, binnenafwerking en infrastructuurwerken. 
AO DRIESEN NV, 3900 PELT: 2.019.066,98 € (BTW In-
begrepen). MnC7

Beplantingswerken

Agenda gemeenteraad
MEEUWEN-GRUITRODE 
Guy Bodeux
guy.bodeux@oudsbergen.be
Goedkeuring van de overeenkomst voor het 
kappen van bomen in het kader van het geïnte-
greerd natuurbeheerplan.  KYn7

AS 
Wendy Peeters
secretaris@as.be
Groenonderhoud 2020-2023 (voorbehouden 
aan sociale inschakelingsondernemingen en 
sociale werkplaatsen) - lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring.  D2n4

Centrale verwarming

Overheidsopdrachten
15 mei — te 11:59 u., door de Regie der Gebou-
wen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1b 
3500 Hasselt , Tongeren, Federale Politie, Plaat-
sen airco UPS-lokaal. Onderhandelingsproce-
dure zonder voorafgaande bekendmaking (met 
publicatie in Free Market). Dossier VRO-RDGB-
VRO-2020-710935-KOBEFA7816-F50_0. De toegang 
tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere in-
lichtingen kunnen worden verkregen op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372521. Inlichtingen: Regie der Gebou-
wen - Vlaanderen Regio Oost, Koen Bessemans, Tel: 
+32 11771836 Email: Koen.Bessemans@buildings-
agency.be; freemarket.VRO@buildingsagency.be. L.W. 
- Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de of-
ferte te mailen naar freemarket.VRO@buildingsagency.
be met de vermelding van het referentienummer in het 
onderwerp.  tzax

Toewijzingen - gunningen
6 dec.  2019.  — KINROOI. Renovatie en uitbreiding 
Dorpshuis Ophoven - Perceel 2 = HVAC/SANITAIR. AO 
DRIESEN NV, 3900 PELT: 421.997,06 € (BTW Inbegre-
pen). T2VJ
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Leveren van karteltegels, boordstenen en al-
lerlei betonverhardingen t.b.v. Dienst Wegen-
werken - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze.  rkMz

Gemeenteraadsbeslissingen
NIEUWERKERKEN 
Evi Jans
evi.jans@nieuwerkerken.be
Buitengewone herstelling en onderhoud we-
gen - lastvoorwaarden en gunningswijze 
- Goedkeuring.  7UBW

Overheidsopdrachten
28 april — te 11:30 u., bij Mobiliteit en Openbare 
Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Lim-
burg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt , 
plaats- en liggingsbeschrijving van de nutslei-
dingen d.m.v. proefsleuven in de provincie Lim-
burg. ((12 maanden).)Dossier AWV L-1M3D8G/20/10-
F02_0. Inlichtingen: Mobiliteit en Openbare Werken, 
Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg, htt-
ps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNo-
tice.do?noticeId=370547, Tel: +32 11742323 Fax: +32 
11742448 Email: contracten.wegen.limburg@mow.
vlaanderen.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Bij het opmaken van uw offerte dient u rekening te hou-
den met rechtzettingsbericht nr1.pdf  2CyX

5 mei — te 16:00 u., door de Stad Bilzen, Deken Pa-
quayplein 1 3740 Bilzen , Uitnodiging tot indienen 
offerte - Aanleg looplijnen Bilzen centrum - Ver-
eenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. Dossier 3P-2175. De 
aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbe-
perkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.
eu/Downloads/1/2175/4D/2020. Inlichtingen: Infrastruc-
tuur - wegen, Schureveld 19,BE-3740 Bilzen Nick Mou-
chaers Tel: +32 89399660 E-mail: nick.mouchaers@bil-
zen.be.

  — Erk: cat. C-kl.2.L.W. - De offertes kunnen alleen 
elektronisch ingediend worden via de e-Tendering inter-
netsite https://eten.publicprocurement.be/.  zaei

13 mei — te 23:59 u., door de Regie der Gebouwen 
- Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1b 3500 
Hasselt , Hasselt – FOD Justitie – Camerainspec-
tie buitenriolering kleine diameters. Onderhan-
delingsprocedure zonder voorafgaande bekend-
making (met publicatie in Free Market). Dossier 
VRO-2020-710902-NIVE-FA7819-F50_0. De toegang 
tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere in-
lichtingen kunnen worden verkregen op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.
do?noticeId=372714. Inlichtingen: Regie der Gebou-
wen - Vlaanderen Regio Oost, Niels Verboven, Tel: +32 
472523785 Email: Niels.Verboven@buildingsagency.be. 
L.W. - Het bestek en al zijn bijlagen zijn enkel verkrijg-
baar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde be-
stelformulier te gebruiken.U moet het ingevulde en on-
dertekende bestelformulier overmaken aan DOC.VRO@
buildingsagency.be .Na verificatie van uw aanvraag ont-
vangt u per e-mail de link naar de opdrachtdocumenten.

Verschillende

Toewijzingen - gunningen
11 febr.  — ZUTENDAAL. Behandeling met gamma-
stralen en desinfectie "van de archieven van Defensie" 
en Gerechtelijke archieven" Burgerlijke staat" van de 
Rechtbank van eerste aanleg van Brussel. HELICON 
CONSERVATION SUPPOR BELGIE, Reihagenstraat 
(BAA) 17, 9200 Dendermonde: 753.169,00 € (Perc. 1); 
HELICON CONSERVATION SUPPORT BELGIE, Reiha-
genstraat (BAA) 17, 9200 Dendermonde: 753.169,00 
€ (Perc. 2). rSXH

Waterbouwwerken

Gemeenteraadsbeslissingen
HASSELT 
Jean-Paul Houben
jean-paul.houben@hasselt.be
Plaatsen van drijfvuilbarrières in de Demer op 
grondgebied Hasselt - Samenwerkingsverband 
tussen de stad Hasselt en de Vlaamse Milieu-
maatschappij (VMM) betreffende het verwijde-
ren van drijfvuil uit de Demer.  zqYq

Weg- en rioolwerken

Agenda gemeenteraad

HASSELT 
Jean-Paul Houben
jean-paul.houben@hasselt.be
Levering, plaatsing en indienststelling fietsen-
stallingen - Vaststellen lastvoorwaarden en 
gunningswijze.  XqNZ

HASSELT 
Jean-Paul Houben
jean-paul.houben@hasselt.be
Aanleg fietsstraten en fietssuggestiestro-
ken - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze.  3f8v

AS 
Wendy Peeters
secretaris@as.be
Onderhoud buurtwegen - Lastvoorwaarden 
en gunningswijze - Buitengewone herstel-
ling en onderhoud van de buurtwegen 2020 
- Goedkeuring.  3YMq

DIEPENBEEK 
Omer Jouck
info@diepenbeek.be
Fluvius - Samenwerkingsovereenkomst we-
genis- en rioleringswerken Mizerikstraat/
Beerhoutstraat/Kapelveldstraat - R/003929 
- Goedkeuring.  jsi3

GENK 
Rudi Haeck
Rudi.Haeck@genk.be
Thorpark, wegenis en riolering i.h.k.v. ont-
sluiting Wetenschapspark (fase 1) - Goed-
keuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
- Goedkeuring.  6eFV

GENK 
Rudi Haeck
Rudi.Haeck@genk.be

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

De opmaak van een bronbemalingsstudie wordt toege-
voegd aan de opdracht. Hiervoor werd een extra post 
toegevoegd aan de te downloaden meetstaat.

L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  Ag6d

11 mei — te 11:00 u., bij Team Leefomgeving, Helden-
plein 1, 3550 Heusden-Zolder , Kerkenblookstraat, 
Verlorenkost en Heidestraat - opmaak rooilijn-
plan en ontwerp. Dossier PB/865.01/20.02. De aan-
bestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt 
en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/2190/0F/2019. Inlichtingen: Gemeente 
Heusden-Zolder, Petra Vanluyd, Tel: +32 11808224 Fax: 
+32 11808079 Email: petra.vanluyd@heusden-zolder.
be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

De opmaak van een bronbemalingsstudie wordt toege-
voegd aan de opdracht. Hiervoor werd een extra post 
toegevoegd aan de te downloaden meetstaat.

L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  NTp3

11 mei — te 10:00 u., bij Team Leefomgeving, Hel-
denplein 1, 3550 Heusden-Zolder , Opmaak dossiers 
bovenlokale fietspaden 2020-2025. Opdracht 
van diensten. Dossier PB/865.13/20.06. De aanbe-
stedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt 
en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/2242/0F/2020. Inlichtingen: Gemeente 
Heusden-Zolder, Paul Byloos Tel: +32 11808382 Fax: 
+32 11808079 E-mail: paul.byloos@heusden-zolder.be.  

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

De opmaak van een bronbemalingsstudie wordt toe-
gevoegd aan al de deelopdrachten. Hiervoor werd bij 
elke deelopdracht een extra post toegevoegd aan de te 
downloaden meetstaat.

L.W. - De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend 
worden via de e-Tendering internetsite https://eten.pu-
blicprocurement.be/.  ptvu
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Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg, Tel: +32 11742323 
Fax: +32 11742448 Email: mieke.verleysen@mow.
vlaanderen.be.  — Erk: o/cat. C5-kl.2. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Documenten omtrent veiligheids-en gezondheidsplan 
zijn toegevoegd aan het aanbestedingsdossier.

  WBRR

25 mei — te 11:00 u., te Hamont-Achel, Stad 40, 
3930 Hamont-Achel, buitengewoon onderhoud 
en herstelling wegen dienstjaar 2020. ((60 
dagen).)Dossier Stad Hamont-Achel-424549_02-F02_0. 
Inlichtingen: Antea Group, Kempische Steenweg 293, 
bus 32,BE-3500 Hasselt Mitch Das Tel: +32 11897700 
Fax: +32 11897701 E-mail: mitch.das@anteagroup.
com, internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=372500.  — Erk: cat. 
C-kl.3.  rdSD

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende 
dienst opgegeven informatie

VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van 
eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)

Beste,

Dit terechtwijzend bericht maakt integraal deel uit van 
de aanbestedingsbescheiden. Mogen wij u vragen bij uw 
inschrijving rekening te houden met dit terechtwijzend 
bericht.

L.W. - De offerte dient enkel via e-Tendering te worden 
ingediend. Opmerking met betrekking tot de offerte: Op 
e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsfor-
mulier de totaalprijs in te geven, welke u heeft ingege-
ven in het offerteformulier.  4xki

25 mei — te 11:30 u., door Mobiliteit en Openbare 
Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Lim-
burg, Koningin Astridlaan 50 bus 4 3500 Hasselt , Her-
overlaging N73 Kamperbaan te Hechtel-Eksel. 
Dossier AWV L-1M3D8G/20/18-F02_0. De aanbeste-
dingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en 
gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocure-
ment.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372726. 
Inlichtingen: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap 

Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Kris-
tien.Kerkhofs@buildingsagency.be

  JRUh

18 mei — te 11:30 u., bij Mobiliteit en Openbare Wer-
ken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg, 
Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, herstellen 
van bestaande ecorasters langsheen autosnel- en 
gewestwegen in Vlaanderen. ((12 dagen).)Dossier 
AWV L-1M3D8G/20/06-F02_0. Inlichtingen: Mobiliteit 
en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, 
Afdeling Limburg, https://enot.publicprocurement.be/
enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372515, Tel: +32 
11742396 Fax: +32 11742448 Email: mieke.verleysen@
mow.vlaanderen.be.   ZUhZ

21 mei — te 10:10 u., door Fluvius System Operator 
cvba (Klassieke Sectoren), Brusselsesteenweg 199 9090 
MELLE , FLU19W130 Kleine Netuitbreidingen Rio-
leringen in Limburg, in 3 percelen. Dossier Fluvius 
Klassieke sector-FLU19W130 Kleine Netuitbreidingen Ri-
oleringen in Limburg-F02_0. De aanbestedingsstukken 
zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschik-
baar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=372723. Inlichtingen: 
Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren), Email: 
aankoop.aannemers@fluvius.be.  — Erk: cat. C-kl.3. 

  RECHTZETTING 1. — VII.1.1. Reden voor de wijziging

SALES@BOUWKRONIEK.BE  OF BEL NAAR  02 894 29 03

DE JUISTE TOOLS 
MAKEN HET 
VERSCHIL!

HET GEHEIM VAN EEN 
SUCCESVOLLE BUSINESS? 

VRAAG EEN
GRATIS DEMO AAN

Uw afspraak met de bouw

Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6   |    1090 Jette   |   Tel. 02 894 29 00   |   Fax 02 894 29 10   |   P911878

40 06-10  2017

Sp
ec
ia
l

BOUWVACATURE

PUBLIREPORTAGE

EXTRARUBRIEK

VOLVO

JA N  DE  NUL

BE K A E R T 

JCB

ACTUEEL

Supertruck mag 

binnenkort op alle 

snelwegen

ARCHITECTUUR

Nieuw online 

architectenprogramma

SHVAC & 

ELECTRO

Afgiftekantoor HASSELT X         

De offroad  
specialist

VOLVO FMx

De Volvo FMX is ontworpen voor extreme mobiliteit. Zijn aangedreven vooras werd 

volledig herzien om verplaatsingen over moeilijk terrein mogelijk te maken. Diepe 

geulen en steile hellingen worden probleemloos overwonnen. Een grotere vrije  

hoogte helpt ook, samen met de verhoogde luchtvering die dit mogelijk maakt.  

De FMX schrikt er dan ook niet voor terug om zich eens goed vuil te maken. 

Om meer te weten te komen over de uiterst veelzijdige Volvo FMX, surf naar 

volvotrucks.be

BEZOEK ONS OP MATEXPO (STAND NR A10)
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NEERLEGGINGEN JAARREKENING

ETABLISSEMENTEN FRATEUR-DE POURCQ NV Rupelweg 1 , 2850 BOOM - 
BE0404982621. 2018-10-01 - 2019-09-30
C-DS / COCHUYT - DE SMET BVBA Krommewege 39 , 9990 MALDEGEM - 
BE0440757409. 2018-10-01 - 2019-09-30
PUBLILUX NV Wolfsakker 2 , 9160 LOKEREN - BE0416445645. 2018-10-01 - 
2019-09-30
V RETAIL NV Boomse Steenweg 35 , 2627 SCHELLE - BE0876484575. 2018-10-01 
- 2019-09-30
GEERITS CONSTRUCTIE NV Kluitshofweg 14 , 3960 BREE - BE0448677062. 
2018-10-01 - 2019-09-30
LOSKO RENOVATIE NV Wortegemstraat 30 , 9700 BEVERE - BE0880217491. 
2018-10-01 - 2019-09-30
DUBOIS NV Knokbeeklaan 98 , 8930 LAUWE - BE0413387868. 2019-01-01 - 
2019-12-31
DEWILDE ENGINEERING NV Oostkaai 20 C , 8900 IEPER - BE0872173817. 2018-
10-01 - 2019-09-30
PLUYM - VAN LOON BVBA Kanaaldijk 16C , 2380 RAVELS - BE0431484407. 
2018-10-01 - 2019-09-30
O BETON NV Schaapbruggestraat 26 , 8800 RUMBEKE - BE0839884594. 2018-10-
01 - 2019-09-30
VHL CONSTRUCT BVBA Touwslagerstraat 8 , 9240 ZELE - BE0825979942. 2018-
10-01 - 2019-09-30
ABI-C.V.R. SA Chaussée de Haecht 1739 , 1130 BRUXELLES - BE0473236571. 
2019-01-01 - 2019-12-31
MAES INOX NV Kleistraat 8 , 9790 WORTEGEM - BE0464944358. 2017-10-01 - 
2019-08-31
AP ENERGY BVBA Beiaardstraat 69 , 8501 HEULE - BE0806185410. 2018-10-01 
- 2019-09-30
WILMET SA Chem de la Vieille Sambre 63 , 5020 NAMUR - BE0401405497. 2018-
10-01 - 2019-09-30
K & F ELECTRO-TECHNIEK BVBA Hagelberg 31 , 2250 OLEN - BE0471159484. 
2019-01-01 - 2019-12-31
K.W. KEUKENS - WOONINRICHTING BVBA Molenweg 100 , 2830 WILLEBROEK - 
BE0413888508. 2019-01-01 - 2019-12-31
VISTAZ NV Toekomstlaan 50 1, 2200 HERENTALS - BE0685549676. 2017-12-01 - 
2019-09-30
INKONOX NV Venecoweg 15 , 9810 NAZARETH - BE0464041268. 2018-10-01 - 
2019-09-30
VAN VELTHEM BVBA Vaartdijk 59 , 3018 WIJGMAAL - BE0474750563. 2019-01-
01 - 2019-12-31
BOUWBEDRIJF FEDRIGO NV Impulsstraat 8 , 2220 HEIST-OP-DEN-BERG - 
BE0865948989. 2018-10-01 - 2019-09-30
ALGEMENE PLEISTERWERKEN LEROY BVBA Oostkaai 23A 14, 8900 IEPER - 
BE0894032667. 2019-01-01 - 2019-12-31
V&S CONSTRUCT BVBA Bedrijfsstraat 9 , 3990 GROTE-BROGEL - BE0879079623. 
2018-10-01 - 2019-09-30
A.I.V. INDUSTRIES BVBA Koornbloemweg 2 , 8840 STADEN - BE0465701354. 
2018-10-01 - 2019-09-30
AMERHOUT BVBA Boomsesteenweg 680 , 2610 WILRIJK - BE0459938564. 2018-
10-01 - 2019-09-30
ELMACON INDUSTRIES BVBA Onledebeekstraat 19 , 8800 BEVEREN-ROESELARE 
- BE0842825179. 2018-10-01 - 2019-09-30
CEUPPENS-RETRABOUW BV Herentalsebaan 117 , 2240 VIERSEL - 
BE0866187531. 2018-10-01 - 2019-09-30
ARCLO BVBA Laagweg 3 , 8940 WERVIK - BE0676520263. 2018-10-01 - 2019-
09-30
FERAINE NV Krekelmotestraat 47 , 8870 IZEGEM - BE0416636378. 2018-10-01 - 
2019-09-30
JADEC NV Kaarderslaan 11 A, 9160 LOKEREN - BE0808746507. 2018-10-01 - 
2019-09-30
ARM BVBA Boerendijk 22 , 2180 EKEREN - BE0436939072. 2018-10-01 - 2019-
09-30
BATELEK ENTERPRISE SPRL Avenue de la Chasse 135 , 1040 BRUXELLES - 
BE0893829066. 2018-10-01 - 2019-09-30
TRUYENS BVBA Thomas Watsonlaan 92 , 3930 ACHEL - BE0561814397. 2018-10-
01 - 2019-09-30
ROB UNITS BVBA Autostrade 17 , 1840 LONDERZEEL - BE0463769470. 2018-10-
01 - 2019-09-30
CONCRETE HOUSE BVBA Industrielaan 22 , 2250 OLEN - BE0567761091. 2018-
10-01 - 2019-09-30

VDS INVEST BVBA Torhoutsesteenweg 12 , 8400 OOSTENDE - BE0898685796. 
2019-01-01 - 2019-12-31
DOTHEE BLOCS ET MATERIAUX SPRL Avenue Victor David 147 , 4830 
LIMBOURG - BE0430527768. 2019-01-01 - 2019-12-31
BUISGRO BVBA Kriktestraat 9 , 9160 DAKNAM - BE0416103472. 2018-10-01 - 
2019-09-30
CHLEIDE DECOR SPRL Rue du Moulin 6 , 6811 LES BULLES - BE0681631767. 
2019-01-01 - 2019-12-31
BEL-FACADE SPRL Rue du Petit Champ 7 , 6840 NEUFCHATEAU - BE0894253886. 
2019-01-01 - 2019-12-31
VANHEE CONSTRUCT NV Ichtegemsestraat 58 , 8211 AARTRIJKE - 
BE0467150317. 2018-10-01 - 2019-09-30
BOW ARCHITECTEN BVBA Tulpenstraat 11 , 8800 ROESELARE - BE0671478342. 
2019-01-01 - 2019-12-31
PARKET DE PESTEL BVBA Lattenklieversstraat 24A , 8730 SINT-JORIS (BEERNEM) 
- BE0834531877. 2018-10-01 - 2019-09-30
HEYLEN MICHEL BVBA Provinciebaan 66 , 2230 HERSELT - BE0474352566. 2018-
10-01 - 2019-09-30
OUD-ARENBERG NV Albert I-promenade 79 , 8400 OOSTENDE - BE0473781751. 
2018-10-01 - 2019-09-30
DE CLOEDT CHRIS BVBA Diksmuidebaan 140 , 8480 ICHTEGEM - BE0862593284. 
2018-10-01 - 2019-09-30
WILKIN DOMINIQUE SPRL Route de la Maladrie 11 , 6840 LONGLIER - 
BE0555638467. 2019-01-01 - 2019-12-31
CONSTRUCTIEWERKEN DE KIMPE BVBA Molenbeekstraat 11 , 1982 ELEWIJT - 
BE0879401604. 2018-10-01 - 2019-09-30

Aantal gepubliceerd: 48/289

Mijnheer Nick COOLS. Bliekstraat 15 , 8020 OOSTKAMP - BE0744368496. 
Vervaardiging van metalen deuren en vensters. 
Mijnheer Arnaud STAF. Koninklijk Kasteeldreef 17 , 1860 MEISE - BE0745912083. 
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. 
Madame Laurine LAMARCHE. Rue Sur les Pleins 47 , 4020 JUPILLE-SUR-MEUSE - 
BE0745897534. Activités d’architecture de construction. 

NIEUWE BEDRIJVEN – STARTERS

Aantal gepubliceerd: 3/3

TOBIAS BVBA Hollestraat 17 , 3290 DEURNE (BT.) - BE0687497891. Curator Karl 
VANSTIPELEN, Stationsstraat 108 A,3400 LANDEN. Ondernemingsrechtbank Leuven.
GDI CONSTRUCT BVBA Molenstraat 58 , 9890 GAVERE - BE0649980964. Curator 
Mieke VANCUYCK, Sint Christianastraat 48,8900 DIKKEBUS. Ondernemingsrechtbank 
Gent, afdeling Gent.

FAILLISSEMENTEN

Aantal gepubliceerd: 2/2

  

   
www.trends-business-information.be

PARTNER IN YOUR SEARCH FOR BUSINESS

info@trends-business-information.be

Deze lijsten werden samengesteld door Trends Business Information. Deze informatie 
wordt met de grootste zorg verzameld doch heeft geen officiële waarde. Trends Business 
Information noch de uitgever kunnen aansprakelijk worden gesteld voor foute vermeldingen.
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ADVERTEREN IN DEZE RUBRIEK? 

De teksten voor publicatie in de rubriek ‘VRAAG EN AANBOD’ moeten vóór woensdag 12 uur in ons bezit zijn.  
Teksten die later toekomen, verschijnen in het daaropvolgende nummer.  

Adverteren kan vanaf 102 eur    T: 02 894 29 01  -  E: vraag.aanbod@bouwkroniek.be

STORTEN
van steenpuin en beton.

VERKOOP 
van alle soorten breek-
materiaal op onze breek-
werf d’Helst te Lebbeke.

GRATIS
zeefgrond te bekomen

VERHUUR containers

GSM 0477/33 55 37  
T.: 052 41 20 02  
F.: 052 41 55 79

en gekeurd
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UW GEKNIPTE PARTNER

STEENHARDE 
ERVARING

Transport door onze diensten mogelijk
tanja@renika.be  of bel 052 45 40 41 
Raadpleeg onze website www.renika.be

Droge Beton - breekcentrale te ZELE
CERTIPRO  REF Q53 NBN en 14227

R
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Gratis storten  
ongewapende beton < 1 m

UW  
ADVERTENTIE IN  
VRAAG EN AANBOD?

SALES@BOUWKRONIEK.BE
02 894 29 03
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RECOM NV
MOBIEL BREKEN EN ZEVEN

Voor het breken van asfalt, beton en steenpuin 
(gewapend of ongewapend)
Minimum 500 m3 !

 Voor inlichtingen telefoneer: 011 78 51 11 
 Of fax: 011 58 12 45

ONTBOSSEN EN BOUWRIJP  
MAKEN VAN AL UW  

BOUWGRONDEN
Middenweg 15 - 3930 Hamont-Achel   

T: +32 (0)11 64 86 33 - info@vandervelden-bos.be S2
11
-B
K-
1RIJPLATEN-SCHOTTEN

VERHUUR-VERKOOP
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-4STALEN

RIJPLATEN.be. .
S
47
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TE KOOP 
Gebroken beton – 
diverse kalibers

Antwerpen
Boerinnenstraat te Antwerpen

Samga-site
Stijn Hens  0497/02 53 08

Energy & Light Solutions

www.dutrypower.be - info@dutrypower.be
ROESELARE
T: +32 (0)51 20 00 88

SINT-PIETERS-LEEUW
T: +32 (0)2 377 75 23

MARCHE-EN-FAMENNE
T: +32 (0)84 31 69 27

E
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OFFERTE@PREDIL.BE
+32 (0)14 28 28 53

Uw specialist voor 

LOSSE
WAPENING

ALLE MAATWERK 
IS BESPREEKBAAR!

predil.be 

S3
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KASSEIEN - MOZAÏEK
NATUURSTEENTEGELS

Aankoop - Verkoop
N.V. WEGENBOUW DE CONINCK

DENDERMONDE
Tel. 052 22 49 47

Telefax 052 22 41 92
www.nvdeconinck.be

Natuursteen

27
87
-B
K

TE KOOP KRAAN 
Arcomet  

Type CT 33 ECO City 

4.000 kg    Bouwjaar: 2014   

IN PERFECTE STAAT  

inl : 0475/24.20.76

TE KOOP GEVRAAGD

BETONNEN 
VLOERPLATEN 

(STELCONPLATEN) 
Wij halen ze af en/of 

breken ze uit

03 771 69 94 E3
68
-B
K-
37
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Stuckens Metalen  -  052 39 95 50  -  info@stuckens.be

ONGEZIENE 
MOGELIJKHEDEN 
VOOR MAATNETTEN DOOR HIGHTECH 
NETTENLAS- EN BUIGMACHINE.

TOEPASSINGEN 
VOOR :
• Eenrichtingsnetten
• Prefab wachtstaven
• Balken
• Maatnetten voor 

wanden…
• Verschillende diameters 

per net tot en met 
diameter 16.

www.stuckens.be

SNELLE 
LEVERING 

SCHERPE 
PRIJZEN.

Breekwerf & betoncentrale Harelbeke en Zedelgem

Interessante storttarieven voor betonpuin  
(LMRP en HMRP)

contact: 056 26 06 74
D645-BK-5
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 AFHALEN-LEVEREN
Brechtsebaan BRASSCHAAT

Rond zand 0/2 (00,500)mm Gespoten zand

Zand voor drainering/Zand  
voor onder fundering

DOP G 202/1 Certificaatnummer  
1137-GPR-2004/20

Zavel/zwarte grond/aanvoer  
grond code 211

     Tijdelijke opslag van grond (TOP)

Inlichting 0476/440573 brasschaat@revabo.be

dcrecycling.be 

WIJ BESCHIKKEN OVER EEN VLOOT
AAN TRANSPORT OVER WEG EN WATER

ERKENDE C-TOP
BREEKWERF

MENGCENTRALE

INFO@DCRECYCLING.BE | +32 (0)14 51 01 05

S4
12

-B
K-
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IN GANS BELGIË

MOBIEL SHREDDEREN 
EN AFVOER 
VAN SLOOPHOUT EN GROENAFVAL

Bel ons voor prijsopgave: 

059 703 713 of 0475 696 659
HOUTMOLEN bvba-Rochesterlaan 5-8470 Gistel

S121-BK
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TRANSPORT MET KIPOPLEGGERS
Vervuilde grond, asfalt, uitbraak, zand & grint, slib, …

Transport met vaste tarieven per ton/rit of in regie.

Tel. 03/711 19 91 - info@stevens-april.be
www.stevens-april.be - B-9140 Temse
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15x RUPSGRAAFMACHINES w.o. “Hitachi” ZX650LCH, “Komatsu”, “Atlas”, “New Holland” en “Caterpillar “320D2L (‘14); 9x midi-/minigraafmachines 

“Bobcat” en “Kobelco”; 5x bandengraafmachines w.o. “Volvo” EW160C en “Hitachi” ZX190W-3; 16x WIELLADERS w.o. “Caterpillar” 966K (‘13)  

en 950H, “Volvo” L150G, “JCB” 436HT; BULLDOZER “Caterpillar” D6R (‘11);  duowalsen en dumpers; grote partijen bouw en installatiematerialen; etc.

GROTE ONLINE VEILING

Vaartlaan 1 - 9800 Deinze / Rue de Ny 4 - 6990 Melreux (e.a.)

WWW.TROOSTWIJKAUCTIONS.COM

SLUITING woensdag 29 april -  LOG IN en bekijk de CATALOGUS nu op onze veilingwebsite

GRONDVERZET, HANDLING EN WEGENBOUWMACHINES
in opdracht van belanghebbenden,

BIED MEE EN BREID UW MACHINEPARK SNEL UIT

HEEFT U OVERTOLLIGE MACHINES?

Contacteer ons voor 4 mei en verkoop uw  
machine(s) in de volgende veiling op 26 mei.

PETER LECHAT / Sales Manager Heavy Equipment 

p.lechat@troostwijk.be / +32 (0)475 67 55 29

R756-BK-6
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| MAAND MAART 2020 |

1. NATUURSTEENMATERIALEN ZAND INBEGREPEN

PORFIER - volgens NBN B 11-101

Porfierslag - per ton op wagon vertrek.

101 40/56 (22,04) 22,38

102 20/32 (20,34) 20,65

103 6/20 (23,33) 23,69 

104 2/6 (22,22) 22,56 

ZANDSTEEN - volgens NBN 329

Zandsteenslag - per ton op wagon vertrek.

109 32/56 (16,53) 16,79

110 20/32 (15,50) 15,74 

111  6/20 (17,20) 17,47 

112  2/6  (15,43) 15,67 

KALKSTEEN - volgens NBN B 11-101

Kalksteenslag - per ton op vrachtwagen af fabriek.

117 20/32 (15,83) 16,07 

118 14/20 (17,14) 17,40 

119  6/14 (18,51) 18,80 

120  2/6  (19,91) 20,22 

121  0/2, 0/4 (11,97) 12,15

ZAND UIT GROEVEN (inlands) 

130 voor bestrating (5,22) 5,30

131 voor beton (5,29) 5,37

INLANDS RIVIERGRIND en RIVIERZAND

132 grind 4/28 (16,56) 16,82

133 zand 0/4 (12,67) 12,87

GEBROKEN MAASGRIND NBN B 11-101

134 2/6 (23,11) 23,47

135 6/20 (19,61) 19,91

136 2/32 (14,63) 14,86

INGEVOERD GRIND en ZAND 

uit Nederland en de Duitse Rijn, aan kaai Brussel, per ton.

137 grind 5/30 (29,10)  29,10

138 rivierzand 0/2 (20,75)  20,75

aan kaai Antwerpen, per ton.

137bis grind 5/30 (25,70)  25,70

138bis zand (18,79)  18,79

2. METALEN

FERROMETALEN

205 koud gewalst dun plaatijzer (1.164) 1.141

Kwaliteitsstaal

210 profielen (2.074) 2.041

211 handelsstaal (1.976) 1.960

212 dik plaatijzer (1.812) 1.788

Gewoon staal

216 middeldik plaatijzer (1.620) 1.597

217 profielen (1.931) 1.900

218 betonstaal (714,91) 699,36

219 handelsstaal (1.825) 1.810

220 dik plaatijzer - 10 mm à  
< 25 mm (1.752)

1.729

Warm gewalst dun plaatijzer

221 a) dikte 1,5 mm (1.529) 1.531

222 b) dikte 2 mm (1.496) 1.497

223 c) dikte 2,75 mm (1.495) 1.496

224 betonstaal verbeterde hechting
(diametertoeslagen) (994,89)

979,34

226 damplanken (2.369) 2.369

RUW GIETIJZER

227 fosforhoudend (1.047) 1.047

228 half fosforhoudend (1.047) 1.047

229 hematiet gieterij-gietijzer (1.047) 1.047

NON-FERROMETALEN

259 lood (1,71717) 1,57614

260 koper (5,33402) 4,78385

261 zink (4,61) 4,08

262 aluminium (2,39) 2,34

3. HOUT

GEZAAGD NAALDHOUT

Inlands vurenhout kwaliteit V

339 timmerhout (3,15) 3,14

340 berden (6,39) 6,14

Noords grenen kwaliteit V

341 timmerhout (6,40) 6,40

342 berden (8,41) 8,20

4. BAKSTENEN en CEMENT

BAKSTENEN

442 geperforeerde bouwblokken

290 x 140 x 90 (354,60) 359,49

443 Id. 290 x 140 x 140 (495,16) 501,99

Gewone machinale (West-Vlaanderen en Doornik) volgens NBN 118.01

445 190 x 90 x 65 mm (161,60) 163,83

448 handvormgevelsteen 190 x 90 x 
50, lokale klei (227,95)

231,10

CEMENT - NBN EN 197-1

462 id. bulk tankauto klas 32,50 
(100,97)

101,79

464 id. bulk tankauto klas 42,50 
(107,96)

108,83

466 id. bulk tankauto klas 52,50 
(118,24)

119,20

467 id. gemiddelde prijs versch. klassen 
bulk per tankauto (+ 33% prijs ver-
pakking) (116,87)

117,82

BETONWAREN

470 Betontegels - NBN EN 1339 + 
NBN B21-211 300 x 300 x 60 mm, 
p. m2 (8,68)

8,55

475 Betonstraatstenen - NBN EN 1338 
+ NBNB 21-311, dikte 100 mm 
(13,14)

12,94

476 Betonmetselsteen - 
NBN  EN 771-3 + PTV 21-001 licht, 
390 x 190 x 190 (939,52)

925,11 

477 zwaar, id.  (1.034,86) 1.018,99

480 Betonkantsteen - NBN EN 1340 + 
NBN B21-411 
type A,  350 x 150 mm (8,85)

 8,71

486 ø 800 mm, lgte 2,5 m (280,28) 280,28

486bis ø 800 mm, lgte 2 m (224,22) 224,22

5. BRANDSTOFFEN EN BITUMINEUZE MATERIALEN

PETROLEUMPRODUCTEN

549 dieselolie, wegverkeer (1,1041) 1,1040

549bis dieselolie, wegverkeer-50S (1,2551) 1,1413

549ter dieselolie, wegverkeer-50S 10ppm 
(1,2354)

1,1234

550 dieselolie, ander dan wegverkeer 
2.000 ppm (0,5071)

  0,3915

550bis dieselolie, ander dan wegverkeer 
1.000 ppm (0,4985)

0,3849

551 autobenzine 50 ppm (1,2427) 1,0844

551bis autobenzine 10 ppm (1,2433) 1,0849

551ter autobenzine 95RON E10 (1,2050) 1,0583

552 LPG (0,4397) 0,3571

GEZUIVERD TRINIDADASFALT (cijfer november 2015)

556 brutoprijs per ton 
verkocht in Antwerpen (663,04)

663,04

PETROLEUMBITUMEN

563 in metalen verpakking (457,47) 458,67

564 onverpakt (360,31) 359,51

WEGENTEER

565 wegenteer voor impregnatie,

typen A1 en A2 (8.200) 203,27

566 idem, typen B en C (8.200) 203,27



REFERTEPRIJZEN VERKEER-INFRASTRUCTUUR / PRIJSHERZIENINGSINDEXEN

7124 april 2020 BOUWKRONIEK

ELEKTRICIENS

Offerten neergelegd vanaf 11-4-’78

(hele sector elektriciens)

1. TYPEBESTEK 101 VAN 1966

  (geoefende werkman lange vorming)

Lonen Soc. lasten

a) Aanbestedingen vóór 11-7-1981

1-12-2018 (10 werklieden en +) 15,20 98,81%

1-12-2018 (minder dan 10 werklieden) 15,20 96,77%

b) Aanbestedingen tussen 11-7-1981 en 1-1-1996

 S.Z.-vermindering: 1.600 EUR

1-12-2018 (10 werklieden en +) 15,20 96,34%

 S.Z.-vermindering: 2.000 EUR en 1.600 EUR

1-12-2018 (minder dan 10 werklieden) 15,20 94,30%

c) Aanbestedingen vanaf 1-1-1996

 S.Z.-vermindering: 1.525,3385 EUR

1-12-2018 (10 werklieden en +) 15,20 96,26%

 S.Z.-vermindering: 2.000 EUR en 1.600 EUR

1-12-2018 (minder dan 10 werklieden) 15,20 94,21%

2. TYPEBESTEK 101 VAN 1987

  (ongesch. werkman)

a) Aanbestedingen vóór 11-7-1981

1-12-2018 (10 werklieden en +) 13,22 98,81%

1-12-2018 (minder dan 10 werklieden) 13,22 96,77%

b) Aanbestedingen tussen 11-7-1981 en 1-1-1996

 S.Z.-vermindering: 1.600 EUR

1-12-2018 (10 werklieden en +) 13,22 96,34%

 S.Z.-vermindering: 2.000 EUR en 1.600 EUR

1-12-2018 (minder dan 10 werklieden) 13,22 94,30%

c) Aanbestedingen vanaf 1-1-1996

 S.Z.-vermindering: 1.600 EUR

1-12-2018 (10 werklieden en +) 13,22       96,26%

 S.Z.-vermindering: 2.000 EUR en 1.600 EUR

1-12-2018 (minder dan 10 werklieden) 13,22  94,21%

6. KUNSTSTOFFEN

671 UP onverzadigd polyesterhars 
 (vloeibaar) (3,345)

3,335

672 PVC-Polyvinylchloride (poeder) 
(1,305)

1,305

673 PE/LD-Polyethyleen-lage densiteit 
korrel (1,679)

1,600

674 PE/HD-Polyethyleen-hoge densiteit 
(2,001)

 1,949

675 PE/HD-Uitpersing buizen (2,332) 2,276
 

L.W. — De gewijzigde noteringen zijn met aangeduid.  

= De noteringen zijn opgeschort

METAALBOUW (Fabriek en werkplaats)

Nationaal 
referentieloon

Soc. 
lasten

1) Aanbestedingen vóór 11-7-81

1-1-2016 (10 werklieden en +) 10,6302 97,38%

1-1-2016 (minder dan 10 werklieden) 10,6302 95,44%

2) Aanbestedingen vanaf 11-7-81

   S.Z.-vermindering: 939,9131 EUR

1-1-2016 (10 werklieden en +) 10,6302 93,34%

   S.Z.-vermindering: 939,9131 EUR

1-1-2016 (minder dan 10 werklieden) 10,6302 91,40%

WAARDE VAN S (van 1/4 tot 31/4/2020)

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D
1-7-2019 (3B) 31,698 31,666 30,986 30,482
1-7-2019 (3A) 32,595 32,563 31,883 31,379
1-7-2019 (3A+) 32,589 32,557 31,877 31,372
1-7-2019 (2B) 31,856 31,824 31,140 30,633
1-7-2019 (2A) 32,757 32,725 32,042 31,535
1-7-2019 (2A+) 32,751 32,719 32,035 31,529
1-7-2019 (1B) 32,138 32,106 31,423 30,916
1-7-2019 (1A) 33,032 33,000 32,316 31,809
1-10-2019 (3B) 31,735 31,703 31,022 30,517
1-10-2019 (3A) 32,632 32,600 31,919 31,414
1-10-2019 (3A+) 32,625 32,593 31,912 31,407
1-10-2019 (2B) 31,893 31,861 31,177 30,669

1-10-2019 (2A) 32,794 32,762 32,078 31,570
1-10-2019 (2A+) 32,788 32,755 32,071 31,564
1-10-2019 (1B) 32,176 32,144 31,459 30,952
1-10-2019 (1A) 33,069 33,037 32,352 31,845
1-01-2020 (3B) 30,664 30,632 29,952 29,458
1-01-2020 (3A) 31,636 31,604 30,923 30,429
1-01-2020 (3A+) 31,631 31,599 30,918 30,425
1-01-2020 (2B) 30,815 30,783 30,099 29,603
1-01-2020 (2A) 31,792 31,760 31,076 30,579
1-01-2020 (2A+) 31,787 31,755 31,071 30,575
1-01-2020 (1B) 31,037 31,005 30,321 29,825
1-01-2020 (1A) 32,009 31,977 31,292 30,796
1-02-2020 (3B) 30,677 30,645 29,964 29,471
1-02-2020 (3A) 31,649 31,617 30,936 30,442
1-02-2020 (3A+) 31,644 31,612 30,931 30,437
1-02-2020 (2B) 30,827 30,795 30,110 29,614
1-02-2020 (2A) 31,803 31,771 31,087 30,591
1-02-2020 (2A+) 31,798 31,766 31,082 30,586
1-02-2020 (1B) 31,048 31,016 30,332 29,836
1-02-2020 (1A) 32,020 31,988 31,304 30,807
1-04-2020 (3B) 30,767 30,735 30,052 29,557
1-04-2020 (3A) 31,740 31,708 31,025 30,530
1-04-2020 (3A+) 31,735 31,703 30,525 31,020
1-04-2020 (2B) 30,917 30,884 30,198 29,700
1-04-2020 (2A) 31,894 31,862 31,176 30,678
1-04-2020 (2A+) 31,890 31,857 31,171 30,673
1-04-2020 (1B) 31,139 31,107 30,420 29,923
1-04-2020 (1A) 32,112 32,080 31,393 30,896

(3) Aanbestedingen vanaf 11-6-2007.
(2) Aanbestedingen vanaf 11-7-1981.
(1) Aanbestedingen vóór 11-7-1981.
(A) Bedrijven met 10 t/m 19 werklieden.
(A+) Bedrijven met 20 en meer werklieden.
(B) Bedrijven met minder dan 10 werklieden.
Cat. A: maritieme en rivierw., grond-, baggerw., wegen, met sel- en beton-, asfalterings- en 
bitumenw. (kencijfer R.S.Z. 24).
Cat. B: dakbedekkingsw., gevelvoegw. en marmerbewerking (kencijfer R.S.Z. 54).
Cat. C: bevloerings-, plafonnerings- en bepleisteringswerken (kencijfer R.S.Z. 44).
Cat. D: andere werken (kencijfer R.S.Z. 26).

RENTEVOET VERWIJLINTRESTEN (%)

(vanaf 1-1-’81 aangekondigde opdrachten en  
vóór 8-8-2002 gegunde opdrachten)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
jan. 2,25 1,80 1,80 1,75 1,75 1,75
febr. 2,25 1,80 1,80 1,75 1,75 1,75
maart 2,25 1,80 1,80 1,75 1,75 1,75
april 2,25 1,80 1,75 1,75 1,75 1,75
mei 2,25 1,80 1,75 1,75 1,75 1,75
juni 2,25 1,80 1,75 1,75 1,75
juli 1,90 1,80 1,75 1,75 1,75
aug. 1,90 1,80 1,75 1,75 1,75
sept. 1,90 1,80 1,75 1,75 1,75
okt. 1,80 1,80 1,75 1,75 1,75
nov. 1,80 1,80 1,75 1,75 1,75
dec. 1,80 1,80 1,75 1,75 1,75

opdrachten gegund vanaf 8-8-2002: juli 2006 tot december 2006: 10%; 
januari tot juni 2007: 11%; juli tot december 2007: 11,50%; januari tot juni 
2008: 11,50%; juli tot december 2008: 11,50%; januari tot juni 2009: 9,50%; 
juli tot december 2009: 8%; januari tot juni 2010: 8%; juli tot december 
2010: 8%; januari tot juni 2011: 8%; juli tot december 2011: 8,50%; januari 
tot juni 2012: 8%; juli tot december 2012: 8%; januari tot juni 2013: 8%; ja-
nuari tot december 2013: 7,5%; januari tot juni 2014: 7,5%; vanaf 1 januazri 
2015 tot en met 15 maart 2015: 7,5%; vanaf 16 maart 2015 tot en met 30 
juni 2015: 8,5%; juli tot december 2015: 8,5%; januari tot juni 2016: 8,5%.
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WAARDE VAN I

Aanbestedingen na 31-10-1971 (1)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
jan. 7.033 6.560 7.481 7.879 7.920 7.665
febr. 6.993 6.564 7.521 7.893 7.893 7.480
maart 7.056 6.632 7.501 7.802 7.980
april 7.115 6.774 7.433 7.812 8.016
mei 7.154 7.004 7.320 7.909 7.946
juni 7.099 7.046 7.278 8.031 7.862
juli 7.062 7.090 7.389 8.011 7.884
aug. 6.917 7.050 7.533 8.030 7.791
sept. 6.859 7.019 7.682 8.012 7.771
okt. 6.795 7.036 7.798 8.107 7.747
nov. 6.649 7.276 7.808 8.066 7.660
dec. 6.611 7.431 7.811 8.045 7.615
(1) Aanbestedingen vóór 1-11-71: bovenvermelde waarden van I + 29.

K1 EN K2 (WEGENBOUW)(*)

(basis mei 1980 = 1.000)

2018 2019 2020
K1 K2 K1 K2 K1 K2

jan. 3.184 3.263 3.330 3.347 3.323 3.318
febr. 3.172 3.263 3.311 3.313 3.278 3.255
maart 3.157 3.238 3.371 3.342 3.199 3.220
april 3.186 3.261 3.403 3.356
mei 3.255 3.308 3.433 3.361
juni 3.338 3.373 3.406 3.339
juli 3.371 3.381 3.419 3.373
aug. 3.403 3.392 3.401 3.344
sept. 3.426 3.403 3.395 3.347
okt. 3.460 3.422 3.374 3.339
nov. 3.459 3.417 3.363 3.323
dec. 3.390 3.375 3.329 3.315
(*) K1 = KWS — (*) K2 = Cementbeton.

CONSUMPTIEPRIJZEN

2018 ‘88 ‘96 ‘04 ‘13 (1) (2)
jan. 183,11 149,19 129,82 106,06 128,46 106,37
febr. 183,39 149,42 130,01 106,22 128,67 106,54
maart 183,65 149,63 130,20 106,37 128,87 106,71
april 184,20 150,08 130,59 106,69 129,09 106,89
mei 184,58 150,39 130,86 106,91 129,21 106,99
juni 184,77 150,55 130,99 107,02 129,24 107,01
juli 185,48 151,12 131,49 107,43 129,76 107,44
aug. 185,74 151,33 131,68 107,58 129,89 107,55
sept. 185,74 151,33 131,68 107,58 129,85 107,52
okt. 187,00 152,36 132,57 108,31 130,75 108,26
nov. 187,29 152,60 132,78 108,48 131,01 108,48
dec. 186,84 152,23 132,46 108,22 130,98 108,45
2019 ‘88 ‘96 ‘04 ‘13 (1) (2)
jan. 186,76 152,16 132,40 108,17 131,04 108,50
febr. 187,36 152,66 132,83 108,52 131,37 108,78
maart 187,93 153,12 133,23 108,85 131,69 109,04
april 188,03 153,20 133,31 108,91 131,62 108,98
mei 188,07 153,23 133,33 108,93 131,51 108,89
juni 187,96 153,15 133,26 108,87 131,66 109,02
juli 188,12 153,27 133,37 108,96 131,72 109,07
aug. 188,08 153,25 133,34 108,94 131,72 109,07
sept. 187,22 152,54 132,73 108,44 131,13 108,58
okt. 187,89 153,09 133,21 108,83 131,62 108,98
nov. 188,02 153,19 133,29 108,90 131,64 109,00
dec. 188,26 153,39 133,46 109,04 131,86 109,18
2020 ‘88 ‘96 ‘04 ‘13 (1) (2)
jan. 189,38 154,30 134,26 109,69 132,51 109,72
febr. 189,41 154,33 134,29 109,71 132,69 109,87
maart 189,10 154,08 134,06 109,53 132,80 109,96
april
mei
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.
dec.

Basis ‘88 x 0,8148 = basis ‘96. Basis’96 x 0,8701 = basis 2004. Basis 2004 x 0,8170 = basis 2013. 
(1) Gezondheidsindexcijfer (2004 = 100) 

(2) Gezondheidsindexcijfer (2013 = 100)

AFZETPRIJZEN BINNENLANDSE MARKT

(basis 2010 = 100) (bron fod Economie)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

jan. 101,2 97,4 110,4 114,6 120,7 120,3

febr. 102,5 96,3 110,6 114,2 121,0 119,1

maart 104,3 97,7 109,8 114,0 121,2

april 104,0 96,8 109,2 113,9 119,2

mei 104,8 99,4 108,3 115,3 119,1

juni 104,4 100,9 107,4 116,4 118,6

juli 103,4 101,1 107,1 117,6 117,4

aug. 102,2 100,7 108,0 118,3 116,6

sept. 102,8 102,2 109,4 119,3 117,3

okt. 102,5 104,8 112,0 123,6 119,9

nov. 102,1 106,3 113,9 124,6 120,5

dec. 100,1 108,1 113,8 122,0 120,9

ALG. INDEX BEDIENDENSALARISSEN

(basis 1997 = 100)

Jaar 1ste trim. 2de trim. 3de trim. 4de trim.

2011 135,68 136,53 137,49 137,58

2012 139,88 140,57 140,93 141,40

2013 143,01 143,15 143,69 143,70

2014 145,00 145,06 145,08 145,08

Basis ‘87 x 0,736756 = basis 1997

ABEX-INDEX

jan. juli jan. juli

2008 665 692 2014 739 744

2009 695 684 2015 745 744

2010 670 673 2016 744 750

2011 690 694 2017 754 767

2012 705 711 2018 775 789

2013 729 730 2019 809 819

(basis 2010 = 100)

Jaar 1ste trim. 2de trim. 3de trim. 4de trim.

2016 109,00 109,42 109,78 100,78

2017 110,83 111,40 112,10 112,18

2018 113,33 113,67 114,20 114,89

2019 116,34 116,39 117,29

Basis ‘97 x 0,750638 = basis 2010

In herzieningsformules is:
p = aangepaste aannemingsprijs;
P = aannemingsprijs op basis van het contract;
s = gemiddeld uurloon van kracht op aanvangsdatum van in termijnbetaling 

beschouwde maandperiode, verhoogd met % sociale lasten en verzeke-
ringen;

S = idem gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen vóór openingsdatum van 
inschrijvingen;

i = indexcijfer, op basis van jaarlijks verbruik van de voornaamste materia-
len en grondstoffen door bouwbedrijf, m.b.t. kalendermaand vóór aan-
vangsdatum van in maandelijkse termijnbeta ling beschouwde periode;

I = idem indexcijfer m.b.t. kalendermaand vóór openingsdatum van de in-
schrijvingen.

2020

AANPASSINGSINDEX CMK 83
189,2

AANPASSINGSINDEX CMK 93
142,1

AANPASSINGSINDEX CMK 2003
122,0
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1. AANBEVELINGEN VOOR COLLECTIEVE SLUITING WEGENS JAARLIJKSE VAKANTIE

Regio’s  Hoofdperiode Brugdagen of vervanging van  
feestdagen

Brussel-Halle- 
Vilvoorde 

Van 6 juli tot en met 31 juli
1 vrije dag

Leuven Van 13 juli tot en met 31 juli
3 vrije dagen

15, 16 en 17 april

Antwerpen, Mechelen, 
Turnhout

Van 13 juli tot en met 31 juli
6 vrije dagen

15 augustus door 17 augustus
1 november door 2 november

Oost-Vlaanderen 
(Aalst - Gent -  
Eeklo- Dendermonde 
– Oudenaarde) 

Van 13 juli tot en met 3 augustus
2 vrije dagen

15, 16 en 17 april

Sint-Niklaas Van 13 juli tot en met 3 augustus
2 vrije dagen

15, 16 en 17 april

Waasland - Hamme 
en Lokeren

Van 20 juli tot en met 10 augustus
2 vrije dagen

15, 16 en 17 april

West-Vlaanderen 
(Brugge - Kortrijk - 
Oostende - Roeselare)

Van 22 juli tot en met 10 augustus 
0 vrije dagen

15, 16 en 17 april
15 augustus door 20 juli
3, 4, 5 en 6 november

Limburg Van 13 juli tot en met 31 juli
6 vrije dagen

Waals-Brabant Van 6 juli tot en met 31 juli
1 vrije dag

Henegouwen  
(Charleroi -  
La Louvière - Bergen - 
Doornik - Moeskroen)

Luik - Huy -  
Waremme 

-  Ofwel van 6 juli tot en met 31 juli (1 vrije 
dag) + aanbeveling 3 november (0 vrije 
dagen)

-  Ofwel van 13 juli tot en met 31 juli 
(6 vrije dagen) + aanbeveling 24 en 25 
februari, 15, 16 en 17 april en 3 novem-
ber (0 vrije dagen)

Verviers -  ofwel van 6 juli tot en met 31 juli (1 vrije 
dag) + aanbeveling 3 november (0 vrije 
dagen)

-  ofwel van 13 juli tot en met 31 juli (6 
vrije dagen) + aanbeveling 24, 25 en 
26 februari, 15, 16 en 17 april (0 vrije 
dagen)

Namen Van 13 juli tot en met 31 juli
6 vrije dagen

Luxemburg /  
Libramont

Van 13 juli tot en met 31 juli (6 vrije 
dagen) 
Te vervolledigen met:
-  ofwel van 24 februari tot en met 28 fe-
bruari (1 vrije dag)

-  ofwel van 15 april tot en met 17 april (3 
vrije dagen)

-  ofwel van 2 november tot en met 6 no-
vember (1 vrije dag)

-  ofwel van 14 december tot 18 december 
(1 vrije dag)

2. VERPLICHTE FEEST- EN RUSTDAGEN

Feestdagen Rustdagen

2020
• Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
• Maandag 13 april (Paasmaandag)
• Vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
• Donderdag 21 mei (O.H. Hemelvaart)
• Maandag 1 juni (Pinkstermaandag )
• Dinsdag 21 juli (Nationale feestdag - moet 

vervangen worden door een werkdag)
• Zaterdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart) – 

in principe vervangen door maandag  
17 augustus (*)

• Zondag 1 november (Allerheiligen) – in princi-
pe vervangen door maandag  2 november (*)

• Woensdag 11 november (Wapenstilstand)
• Vrijdag 25 december (Kerstmis)

• Donderdag 2 januari
• Vrijdag 3 januari
• Dinsdag 14 april (vervanging vrijdag voor Pasen)
• Vrijdag 22 mei vrijdag (brug O.H. Hemelvaart)
• Maandag 21 december
• Dinsdag 22 december
• Woensdag 23 december
• Donderdag 24 december 
• Maandag 28 december 
• Dinsdag 29 december
• Woensdag 30 december
• Donderdag 31 december 

(*)  Zaterdag 15 augustus en zondag 1 november werden niet vervangen via een beslissing van het 

Paritair Comité, bij gebrek aan een andere beslissing in het bedrijf, wordt de feestdag vervan-

gen door de eerstvolgende werkdag.
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ABR-VERZEKERINGEN
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its, containers,…

Pre-Press 

Ontwerp  van folders, magazines, boeken, naamkaartjes, 
commerciëel drukwerk. Een professioneel team staat 
voor u klaar om uw idee werkelijkheid te laten worden. 

Wij maken uw ontwerp voor € 60/uur.

Drukkerij

Wij hebben een geknipte oplossing voor al uw 
drukopdrachten.

 Drukkerij De Bouwkroniek
  Burg. E. Demunterlaan 3 b6, 
1090 Jette

 tel. 02 894 29 00 - fax 02 894 29 10
 drukkerij@bouwkroniek.be

5000 us-enveloppen met strip, 
offset 80 gr, 1 kleur recto

2000 us-enveloppen met strip 
en venster rechts, offset 80 gr, 
quadri recto

5000 3-luikfolders (open A4), 
maco sat 135 gr, quadri 
recto/verso

5000 briefhoofden A4, 
offset laser 90 gr, quadri recto

1000 bedrijfsmappen met 
fl appen, maco silk 350 gr, 
quadri recto

Bouwkroniek
Uw referentie 

Onze referentie 
Datum

Votre référence 
Notre référence 

Date

Leverancier - Fournisseur:

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

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

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

BESTELBON
BON DE COMMANDEN°

Wij hebben de eer U volgende bestelling over te maken:

Nous avons l’honneur de vous passer commance de ce qui suit:

BESTEMM.
DESTINAT.

HOEVEELH.
QUANTITE OMSCHRIJVING

DESCRIPTION
EENHEIDSPRIJS 
ZONDER BTW
PRIX UNITAIRE 

HORS TVA

BEDRAG 
 ZONDER BTW

MONTANT 
HORS TVA

LEVERINGSDATUM:DATE DE LIVRAISON: ........................................................LEVERINGSPLAATS:LIEU DE LIVRAISON:  ........................................................Nr. WO/  

 Nr. AANKOOPVOORSTEL: 
 Nr. KLANT:

N° OT/ ...................................................................................... N° PROPOSITION D’ACHAT: ...................................................  N° CLIENT: .........................

FACTURATIE: IN 2 EXEMPLARENFACTURATION: EN 2 EXAMPLAIRES

TOTAAL:
TOTAL:

NAAM - NOM + HANDTEKENINGEN - SIGNATURES:

Adres / Adresse:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBTW/TVA BE xxxxxxxxxxxxxxxxRPR/RPM xxxxxxxxxxxxxx

Maatschappelijke zetel:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IBAN: xxxxxxxxxxxxBIC:xxxxxxxxxxxxxxx

Facturen, niet vergezeld van kopie bestelbon, 
kunnen niet aanvaard worden.
Les factures non accompagnées de la 
copie du présent bon ne pourrant pas être 
acceptées.

Bouwkroniek

Uw referentie Onze referentie Datum

Votre référence Notre référence Date

Leverancier - Fournisseur:

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

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

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

BESTELBON
BON DE COMMANDE

N°

Wij hebben de eer U volgende bestelling over te maken:
Nous avons l’honneur de vous passer commance de ce qui suit:

BESTEMM.

DESTINAT.

HOEVEELH.

QUANTITE

OMSCHRIJVING

DESCRIPTION

EENHEIDSPRIJS 
ZONDER BTW

PRIX UNITAIRE 

HORS TVA

BEDRAG 

 ZONDER BTW
MONTANT 
HORS TVA

LEVERINGSDATUM:
DATE DE LIVRAISON: ........................................................

LEVERINGSPLAATS:

LIEU DE LIVRAISON:  ........................................................

Nr. WO/   Nr. AANKOOPVOORSTEL:  Nr. KLANT:

N° OT/ ...................................................................................... N° PROPOSITION D’ACHAT: ...................................................  N° CLIENT: .........................

FACTURATIE: IN 2 EXEMPLAREN

FACTURATION: EN 2 EXAMPLAIRES

TOTAAL:

TOTAL:

NAAM - NOM + HANDTEKENINGEN - SIGNATURES:

Adres / Adresse:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
BTW/TVA BE xxxxxxxxxxxxxxxx
RPR/RPM xxxxxxxxxxxxxx

Maatschappelijke zetel:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

IBAN: xxxxxxxxxxxx
BIC:xxxxxxxxxxxxxxx

Facturen, niet vergezeld van kopie bestelbon, 
kunnen niet aanvaard worden.

Les factures non accompagnées de la 
copie du présent bon ne pourrant pas être 
acceptées.

2000 doorschrijfformulieren 
A4-formaat, origineel wit 80 gr 
+ kopie geel 60 gr, 1 kleur recto 
aan de kop gelijmd per blok 
van 50x2, rug karton

€ 195

€ 179

€ 220

€ 168

€ 495

€ 269

Enkele voorbeelden 
(prijs excl. btw, levering inbegrepen)*:

*Prijzen op basis van drukklaar 
pdf-bestand.

Drukwerk 
nodig?

Contacteer ons

02 894 29 00
drukkerij@bouwkroniek.be
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BESTEL HET MEEST COMPLETE 
EN PRAKTISCHE WERK ROND 
OVERHEIDSOPDRACHTEN

NIEUWEeditie
De Kroniek Overheidsopdrachten 
bestaat uit meer dan 2.000 pagina’s 
boordevol informatie en handige tips 
rond overheidsopdrachten.
Volledig up-to-date met commentaar 
per artikel.

Bestel nu op https://biz.bouwkroniek.be/kroniek/

Deel I  DE PLAATSING 
VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT
Klassieke sectoren (1.360 pagina’s)

Deel II    DE UITVOERING 
VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT
Klassieke & specialen sectoren (648 pagina’s)

+ Verzendingskosten € 21.5 Verzendingskosten € 14 Verzendingskosten € 7.5

€ 210 excl. BTW€ 240 excl. BTW€ 395 excl. BTW

Deel I + Deel II Deel I Deel II

KRONIEK_overheidsopdrachten_PUB.indd   1 27/11/19   11:15



CONSTRUCTION DAY IS DE BELGISCHE DAG 
VAN DE BOUWSECTOR 

Alle spelers uit de publieke en private sector bespreken samen de actuele 

https://ebpevents.be/construction-day-nl

 Schrijf u in op

02-894 56 05    |  seminars@ebp.be

DONDERDAG 3  2020 – BRUSSEL

10%korting met de promocodeBOUWKRONIEK

Organized by

EEN EVENT VAN

CONSTRUCTION_DAY_PUB LC-BK 2020.indd   2 3/03/20   08:53


