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Witte Zones: projectoproep 
Bijlage VI - FAQ 

Project 
Wat wordt in het deelnemingsformulier en voor de rapportering verstaan onder het begrip “project”? Gaat 
het om een project per cluster? Of omvat het project de verschillende toegewezen clusters? 
In het kader van deze projectoproep wordt onder “project” verstaan: de voorbereiding van de uitrol van 
infrastructuur op één enkele geografische cluster. 

Aanvang van het project 
Hoe moet men de “startdatum van het project” interpreteren? De eerste fase van het project (over 
verscheidene maanden) bestaat in het uitvoeren van de technische analyses van Design Office, met name de 
configuratie van de netwerken van de verschillende toegewezen gemeenten. Hoe moet men de aanvang van 
het project aantonen? 
In punt 2.3 van de projectoproep wordt aangegeven dat de uitrol ten vroegste kan (maar niet moet) 
starten vanaf 1 maart 2023. De technische analyses moeten ten laatste op 30 juni zijn uitgevoerd. 

Volstaat het om de startdatum van een project op te geven? Het is onmogelijk om alle projecten tegelijkertijd 
op te starten, aangezien er sprake zal zijn van meerdere clusters. De technische analyseteams kunnen 
overigens pas beginnen na dezelfde analyses te hebben uitgevoerd voor dezelfde projecten inzake dekking 
van witte zones, toegewezen op 9.11.22 door het Waalse Gewest (Plan Last Mile) 
In punt 2.3 van de projectoproep staat vermeld dat de technische analyses voor 30 juni moeten 
uitgevoerd zijn. 

Is het verstrekken van een plan op hoog niveau (weinig gedetailleerd) en indicatieve data voldoende, zodat 
het verschil tussen de data in het tijdschema geen gevolgen heeft voor de betaling achteraf van de subsidies? 
Het verstrekken van een plan op hoog niveau is in eerste instantie aanvaardbaar. Niet-tijdige voltooiing 
daarentegen, dus na de uiterlijke einddatum van 31 december 2024, wordt daadwerkelijk bestraft (zie 
punt 4.6 van de projectoproep).  

Ondertekening 
Kan de SPOC, om te beantwoorden aan het criterium 3.1.a.4 van de projectoproep over de elektronische 
handtekening, de ingediende aanvragen elektronisch ondertekenen of moet dat gebeuren door de 
vertegenwoordiger(s) van de onderneming? 
In de projectoproep (3.1.a.4) wordt gespecifieerd dat het deelnemingsformulier moet worden 
ondertekend met een rechtsgeldige, gekwalificeerde elektronische handtekening (bijvoorbeeld met eID). 
Het bewijs van ondertekeningsbevoegdheid moet worden bijgevoegd (met andere woorden de persoon 
moet wettelijk bevoegd zijn om de onderneming voor de betrokken handeling te vertegenwoordigen). 
Enkel een deelnemingsformulier met een rechtsgeldige, gekwalificeerde elektronische handtekening zal 
ontvankelijk worden verklaard.  

Technologie 
Onder punt 3.1.d van de projectoproep wordt als voorwaarde gesteld dat de kandidaat aanduidt welke 
technologie hij wenst te gebruiken. Indien de kandidaat een technologie voorstelt die als VHCN wordt 
beschouwd volgens criterium 3 van de BEREC-richtsnoeren voor VHCN, moet hij tevens bewijzen bijvoegen 
dat met de voorgestelde oplossing de geformuleerde performantiedrempels kunnen bereikt worden, onder de 
voorwaarden gedefinieerd in deze richtsnoeren. Kunt u preciseren welk soort bewijs moet worden geleverd? 
De kandidaat moet kunnen aantonen dat het netwerk conform de VHCN-criteria is: aan die criteria moet 
voldaan zijn. De projectoproep bepaalt niet het soort bewijs. Het kunnen bijvoorbeeld technische 
specificaties zijn van de apparatuur die wordt geïnstalleerd en/of tests van het netwerk geïnstalleerd als 
onderdeel van het project.  
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Onderaannemers 

De projectoproep bepaalt hieromtrent (3.3.b - Beroep op onderaannemers): “Voor de uitvoering van de uitrol 
kan de opdrachtnemer onderaannemingscontracten met derden afsluiten. De kandidaat dient duidelijk aan 
te geven welk deel van de uitrol uitbesteed zal worden evenals de naam en het adres van de onderaannemers 
in kwestie. Hij zal het soort contractuele regeling voor alle betrokken onderaannemers beschrijven en erover 
waken dat de onderaannemer niet valt binnen de uitsluitingscriteria van 3.2." 
Wat als de onderaannemers pas in de loop van het project worden aangewezen op basis van hun 
beschikbaarheid, van contracten die nog moeten worden onderhandeld en van extra middelen van de 
kandidaat tijdens de werken (we kunnen een niet-limitatieve lijst van enkele potentiële onderaannemers 
geven, maar zullen in de loop van het project waarschijnlijk een beroep moeten doen op bijkomende 
onderaannemers - gelieve te bevestigen dat de kosten daarvan subsidieerbaar zullen zijn)? 
Een niet-limitatieve lijst van potentiële onderaannemers, toegevoegd aan de lijst van taken waarvoor de 
onderaannemers worden aangewezen, volstaat om aan de voorwaarden van de projectoproep te 
voldoen. 

Financieel plan 
De projectoproep (3.4.2 Financieel plan voor de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde financiële middelen) 
bepaalt: “Er wordt ook een financieel plan gevraagd (desgevallend op niveau van de uitrol) met een 
gedetailleerde tabel, in overeenstemming met het budget voor de uitrol, met detaillering van de noodzakelijke 
financiering van niet-gesubsidieerde financiële middelen.” 
Kunt u verduidelijken wat wordt verwacht in termen van financieel plan en wat moet worden verstaan onder 
“noodzakelijke financiering van niet-gesubsidieerde financiële middelen”? 
De totale geraamde kosten moeten worden gedetailleerd en er moet worden bepaald welk deel door de 
subsidie, welk deel door een andere subsidie en welk deel door de onderneming wordt gefinancierd.   

Aandeelhoudersstructuur 
Moet een kandidaat informatie verstrekken over zijn aandeelhouderschap (punt 3.4.4 projectoproep) als hij 
een bekende onderneming is? 
Alle kandidaten moeten de in punt 3.4.4 van de projectoproep vereiste informatie over het 
aandeelhouderschap verstrekken. 

Vragen over het deelnemingsformulier 
De kandidaat moet zijn contactgegevens vermelden in de rubriek “kandidaat 1”. Wie is dan kandidaat 2, 3...? 
Deze rubrieken moeten worden ingevuld ingeval van een kandidaatstelling door een consortium, waarbij 
elk lid van het consortium zijn contactgegevens moet vermelden. De consortiumleider is dan “kandidaat 
1”. 

De projectoproep bepaalt hieromtrent (3.3.b - Beroep op onderaannemers): “Voor de uitvoering van de uitrol 
kan de opdrachtnemer onderaannemingscontracten met derden afsluiten. De kandidaat dient duidelijk aan 
te geven welk deel van de uitrol uitbesteed zal worden evenals de naam en het adres van de onderaannemers 
in kwestie. Hij zal het soort contractuele regeling voor alle betrokken onderaannemers beschrijven en erover 
waken dat de onderaannemer niet valt binnen de uitsluitingscriteria van 3.2.” 
Wat als de onderaannemers pas in de loop van het project worden aangewezen op basis van hun 
beschikbaarheid, van contracten die nog moeten worden onderhandeld en van extra middelen van de 
kandidaat tijdens de werken (we kunnen een niet-limitatieve lijst van enkele potentiële onderaannemers 
geven, maar zullen in de loop van het project waarschijnlijk een beroep moeten doen op bijkomende 
onderaannemers - gelieve te bevestigen dat de kosten daarvan subsidieerbaar zullen zijn)? 
Een niet-limitatieve lijst van potentiële onderaannemers, toegevoegd aan de lijst van taken waarvoor de 
onderaannemers worden aangewezen, volstaat om aan de voorwaarden van de projectoproep te 
voldoen. 
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Heeft vraag (1.4) over de verklaring van overige publieke steun enkel en alleen betrekking op deze 
projectoproep van de federale overheid?  
De kandidaat moet alle publieke subsidies (federale of andere) vermelden die in België werden ontvangen 
en betrekking hebben op de inzet van vaste telecomnetwerken. 

Heeft punt 3.2, “De kandidaat voegt een uittreksel uit het strafregister voor de rechtspersoon (max. 3 maand 
oud) en eventuele bewijzen van corrigerende maatregelen toe als bijlage” betrekking op de vertegenwoordiger 
van de entiteit [naam van de kandidaat]?  
Het formulier heeft betrekking op het strafregister van de rechtspersoon en niet op dat van diens 
vertegenwoordiger. 

Punt 4.2.”De kandidaat geeft aan welk deel van de uitrol uitbesteed zal worden evenals de onderaannemers 
in kwestie en beschrijft het soort contractuele regeling voor alle betrokken onderaannemers”. De 
onderaannemers worden maar geïdentificeerd naarmate het project vordert. Wat wordt verder bedoeld met 
“contractuele regeling”?  
De beschrijving van het soort contractuele regeling kan bijvoorbeeld worden gemaakt door een 
standaardcontract met een onderaannemer te communiceren. 

Wat betreft punt 5.1. “De kandidaat kan aantonen via de jaarrekening(en) en interne balans (van de twee 
meest recente boekjaren) van de vennootschap dat hij beschikt over voldoende economische en financiële 
draagkracht”, moeten deze gegevens worden verstrekt als de onderneming voldoende gekend is?  
Alle kandidaten moeten de onder punt 5.1 van het deelnemingsformulier vereiste informatiedocumenten 
verstrekken. Het is nodig dat de omzet wordt vermeld, zo niet in de jaarrekening, dan wel in de interne 
balans. 

Punt 6.1 van het deelnemingsformulier luidt als volgt: “Geef een beschrijving van het tijdschema van de uitrol 
met een werkplan met te leveren prestaties en eventueel op te leveren documenten in lijn met de in de oproep 
vermelde rapporteringsperioden. Toon hierbij aan dat de minimumvereisten zoals beschreven in punt 1.3 van 
de oproep gerespecteerd zullen worden”. Het is in deze fase echter onmogelijk om al een gedetailleerd 
tijdschema te leveren. Het tijdschema wordt maar duidelijk naarmate het project vordert en op basis van de 
resultaten van de analyses van Design Office en de technische netwerkconfiguratie van elke gemeente. Wat 
moeten we opleveren?  
De kandidaat moet een indicatieve analyse maken op een voor dat soort onderzoek redelijk gedetailleerd 
niveau. 

Punt 6.2 bevat onder meer volgende passage: “dient hij tevens bewijs toe te voegen dat de voorgestelde 
oplossing kan voldoen aan de geformuleerde performantiedrempels op de wijze gedefinieerd in de 
richtsnoeren”. Hoe moet men de performantiedrempels aantonen? 
De kandidaat moet kunnen aantonen dat het netwerk conform de VHCN-criteria is: aan die criteria moet 
voldaan zijn. De projectoproep bepaalt niet het soort bewijs. Het kunnen bijvoorbeeld technische 
specificaties zijn van de apparatuur die wordt geïnstalleerd en/of tests van het netwerk geïnstalleerd als 
onderdeel van het project 
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