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1. INHOUD VAN DE OPROEP 

1.1. Context 
Op voorstel van de minister van Telecommunicatie, werd in oktober 20211 het licht op groen gezet voor het 
lanceren van een nationaal plan voor vast en mobiel breedband (hierna: “breedbandplan”). Dit plan bevat een 
specifieke as omtrent het stimuleren van investeringen in de witte zones. 

Het breedbandplan dient gekaderd te worden in het behalen van de Europese Connectiviteitsdoelstellingen2, 
in het bijzonder de doelstelling dat elk huishouden in de Unie tegen 2025 toegang moet hebben tot 
internetverbindingen met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbit/s, op te waarderen tot 
gigabitsnelheid. 

Daarnaast wordt in de mededeling over het vormgeven van de digitale toekomst van Europa uitgelegd dat 
huishoudens in de loop van het decennium steeds vaker 1 Gbit/s nodig zullen hebben3. In de mededeling 
over het digitale kompas4 wordt beoogd dat alle huishoudens tegen 2030 zijn aangesloten op een 
gigabitnetwerk. In het huidig stadium van ontwikkeling kunnen fiber to the home (glasvezel aan huis) en 
Docsis 3.1 (performante kabelnetwerken) een downloadsnelheid van 1 Gbit/s leveren. 

Specifiek op Belgisch niveau, blijkt uit cijfers van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 
Telecommunicatie (hierna “BIPT”) van 2020 dat er 137.569 huishoudens zijn met een connectie van <100 
Mbit/s. Dit zijn zones die door de markt zelf niet gedekt worden, veelal omwille van een negatieve business 
case. Veelal gaat het om landelijke gebieden met een beperkt aantal inwoners waarvan de uitrolkosten hoog 
oplopen en de inkomsten beperkt zijn.  

1.2. Doelstelling – verwachte resultaten 

1.2.1 Algemene doelstelling 
De doelstelling van het breedbandplan is het bereiken van de Europese connectiviteitsdoelstellingen tegen 
2025. Zoals gesteld, worden via de specifieke as “stimuleren van investeringen in witte zones” subsidies 
voorzien om in de gebieden met downloadsnelheden lager dan 100 Mbit/s, vaste netwerken met zeer hoge 
capaciteit5 (oftewel “VHCN”) aan te leggen.  

Zie punt 1.3 m.b.t. de minimumvereisten waaraan deze netwerken dienen te voldoen. 

 

1.2.2 Witte zones 
In het kader van de herziening van de richtsnoeren voor staatssteun aan breedbandnetwerken worden witte 
gebieden gedefinieerd als volgt: 

 
1 Beslissing van de Ministerraad van 20 oktober 2021, “Nationaal plan voor vast en mobiel breedband”. 
2 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s van 14 september 2016, “Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt – Naar 
een Europese gigabitmaatschappij” (COM (2016) 587 final). 
3 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s van 19 februari 2020, “De digitale toekomst van Europa vormgeven” (COM (2020) 67 final). 
4 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s van 9 maart 2021, “Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium” (COM 
(2021) 118 final). 
5 Zoals gedefinieerd in artikel 2, 3/1° van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, B.S. 20 
juni 2005. 
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“gebieden waar geen ultrasnel breedbandnetwerk aanwezig is en waar een dergelijk netwerk in de relevante 
tijdshorizon waarschijnlijk ook niet zal worden ontwikkeld.” 

Een ultrasnel toegangsnetwerk wordt gedefinieerd als volgt: 

“een toegangsnetwerk met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbit/s.”  

Een verdere opsplitsing wordt vervolgens gemaakt tussen enerzijds bestaande netwerken die minder dan 30 
Mbit/s downloadsnelheid aanbieden en anderzijds netwerken die snelheden aanbieden tussen 30 Mbit/s en 100 
Mbit/s. Om in aanmerking te komen, dienen de investeringen in netwerken met minder dan 30 Mbit/s 
downloadsnelheid te resulteren in minstens een verdubbeling van de downloadsnelheid (met een minimum van 30 
Mbit/s). Voor de bestaande netwerken tussen 30 en 100 Mbit/s downloadsnelheid moet de minimumsnelheid 
minstens driemaal toenemen (met een minimum van 100 Mbit/s) om in aanmerking te komen voor staatssteun .  

De richtsnoeren leggen de nadruk op het stimulerend effect van de steun. De toegewezen steun mag niet 
aangewend worden om de kosten die een onderneming sowieso zou uitvoeren te financieren, gezien het normale 
zakelijk risico niet gefinancierd dient te worden. De controle op het stimulerend effect van de steun dient via 
kartering en een openbare raadpleging te gebeuren. Hierbij dient men te vragen of de belangstellenden binnen een 
termijn van de komende 3 jaar investeringsplannen hebben in de bewuste doelgebieden. Door zich kandidaat te 
stellen voor deze oproep, verklaart de indiener dat de investeringen waarvoor hij zich kandidaat stelt, niet zouden 
worden uitgevoerd in de komende 3 jaar en dat in de doelgebieden waarvoor de indiener zich kandidaat stelt er 
geen investeringsplannen zijn om er een ultrasnel toegangsnetwerk te ontwikkelen. In elk stadium van de 
procedure kunnen hiertoe de nodige bewijsstukken worden opgevraagd. 

Ten slotte stellen de richtsnoeren eveneens dat “overbuilding” 6 (of overbebouwing) moet worden beperkt tot 
maximaal 10% van alle locaties in het doelgebied. Overbuilding is “het uitrollen van een door de staat gefinancierd 
netwerk boven op een of meer particulier gefinancierde netwerken”, m.a.w. er is reeds een bestaand netwerk aanwezig. 
In dit geval mag elke cluster7 dus maximaal maar voor 10% gedekt zijn met een netwerk van 100 Mbit/s, teneinde 
te kunnen voldoen aan de opgelegde staatssteunregels. 

1.2.3 In aanmerking komende zones 
De witte zones die in aanmerking komen voor het ontvangen van subsidies in het kader van deze oproep, kunnen 
teruggevonden worden in bijlage II. 

Deze lijst van witte zones werd opgesteld d.m.v. op basis van de volgende analyse: 

1. Analyse van de investeringsintenties; 
2. Analyse van de dekkingsgraad, rekening houdende met een gekozen overbuild ten belope van 

8,5 %; 
3. Groepering in clusters 
Op deze manier wordt een totaal van 55 clusters bereikt, die samen 38.451 huishoudens omvatten, waarvan 
35.567 huishoudens geen toegang hebben tot een netwerk dat minimaal 100 Mbit/s kan leveren. Eén cluster van 
statistische sectoren maakt één geheel uit waarop geboden kan worden in het kader van deze oproep. 

De clusters werden aangepast op basis van de bijdragen op de publieke consultatie en de meest actuele 
dekkingsgegevens waarover het BIPT beschikt. Er werden enkel statistische sectoren geschrapt uit de oefening 
om zo te verzekeren dat enerzijds de dekkingsgraad van een cluster maximaal 8.5% bedraagt, en anderzijds een 
publieke raadpleging werd uitgevoerd voor alle reeds aangeduide statistische sectoren. 

Op 9 augustus 2022 lanceerde het Waalse Gewest een projectoproep voor “Last Mile” connectiviteit in het kader 
van het Giga Région project van Digital Wallonia. De winnende projecten zijn nog niet bekend op het startmoment 

 
6 Zie Mededeling van de Commissie – Ontwerp van richtsnoeren voor staatssteun aan breedbandnetwerken,  paragraaf 
(59). 
7 Een aggregatie van statistische sectoren die gelijkenissen vertonen op geografisch vlak, waarvan de overbuild-restrictie 
van 10% gerespecteerd wordt. 
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van de huidige projectoproep. Om een dubbele subsidiëring van eenzelfde zone te vermijden, zullen de clusters 
waar er in het kader van het “Last Mile”-project subsidies worden toegekend, worden verwijderd uit de lijst van in 
aanmerking komende witte zones van dit project, zelfs indien de toegekende subsidie door het Waalse Gewest 
maar een gedeeltelijke dekking van de cluster betreft. 

1.3 Minimumvereisten  
Het te installeren vaste netwerk dient te voldoen aan volgende minimumvereisten: 

• De vaste netwerken dienen te voldoen aan de criteria voor een vast VHCN  (Very High Capacity 
Networks),, zijnde ofwel: 
• Glasvezeluitrol tot aan het adres (zie ook criterium 1 van de BEREC-richtsnoeren 

betreffende VHCN8); 
• Glasvezel is niet uitgerold tot aan het adres, maar het netwerk kan voldoen aan alle 

performantiedrempels van criterium 3 zoals beschreven en vastgelegd in de BEREC-
richtsnoeren9 betreffende VHCN (Very High Capacity Networks). Deze 
performantiedrempels omvatten onder andere een downloadsnelheid van minstens 1 
Gbit/s en een uploadsnelheid van 200 Mbit/s.10 Het netwerk moet aan alle 
performantiedrempels kunnen voldoen zonder bijkomende netwerkinvesteringen en onder 
gebruikelijke piekuuromstandigheden11. Daarnaast moeten de beschreven 
performantiedrempels enkel mogelijk zijn voor dat deel van de klanten dat nu de hoogst 
aangeboden bandbreedteprofielen afneemt12.  

• Bijgevolg komt concreet gezien een upgrade tot glasvezel of een vast netwerk dat aan de 
gelijkwaardig geachte performantiedrempels uit de BEREC-richtsnoeren kan voldoen, zoals 
mogelijk een Docsis 3.1 kabelnetwerk, in aanmerking. 

• De opgelegde minimumdekking per cluster bedraagt 85% (dekking uitgedrukt als homes 
passed). 

• Het door de overheid gesubsidieerde netwerk moet alle mogelijke vormen van 
wholesaletoegang bieden die de technologie van het netwerk kan leveren. 
• Het door de overheid gefinancierde netwerk moet alle exploitanten die daarom verzoeken, 

op eerlijke en niet-discriminerende voorwaarden daadwerkelijke toegang bieden. Dit kan 
betekenen dat de bestaande infrastructuur zo nodig moet worden geüpgraded en dat de 
capaciteit ervan zo nodig moet worden uitgebreid, en ook dat er voldoende nieuwe 
infrastructuur moet worden uitgerold (bv. buizen die groot genoeg zijn om plaats te bieden 
voor een voldoende aantal (maar ten minste drie) netwerken en voor verschillende 
netwerktopologieën); 

• Termijn: 
• Voor alle actieve producten moet voor een termijn van ten minste tien jaar 

daadwerkelijke wholesaletoegang worden verleend. 
• De toegang op basis van VULA moet worden verleend voor een termijn die overeenkomt 

met de levensduur van de passieve infrastructuur waarvoor VULA als alternatief 
fungeert. 

• De toegang tot nieuwe passieve infrastructuur (zoals buizen, masten, kasten, dark fibre 
enz.) moet worden verleend voor een termijn die overeenkomt met de levensduur van 
het betreffende netwerkonderdeel. De passieve infrastructuur moet groot genoeg zijn 
om plaats te bieden voor ten minste drie netwerken en verschillende 
netwerktopologieën. 

 
8 BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks: BoR (20) 165. 
9 Body of European Regulators for Electronic Communications 
10 Voor de lijst van alle performantiedrempels: zie paragraaf 18 (criterium 3) van de voornoemde BEREC-richtsnoeren. 
11 Zie paragraaf 20 van de voornoemde BEREC-richtsnoeren. 
12 Zie paragraaf 40 van de voornoemde BEREC-richtsnoeren. 
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• Het BIPT is belast met het goedkeuren en/of vastleggen van het tariferingssysteem voor 
de toegang. Bij de vaststelling van de prijsbenchmark zal rekening worden gehouden met 
de netwerkkosten, na aftrek van de ontvangen steun. 

1.4 Beschikbaar budget 
De federale regering heeft in het kader van deze projectoproep een budget van 40.700.000,00 euro aan subsidies 
gereserveerd, onder voorbehoud van de beschikbare begrotingskredieten en hun effectieve vrijgave.  

De subsidies zullen worden toegekend op basis van een “incentive-based”-model (“gap funding”), ook wel een 
“omgekeerde veiling”-model13  genoemd, in combinatie met minimaal 50% cofinanciering door de kandidaat via 
eigen of aangetrokken middelen. 

De FOD Economie behoudt zich het recht voor om niet het volledige beschikbare budget toe te kennen indien er 
onvoldoende subsidieaanvragen zouden zijn (of onvoldoende subsidieaanvragen voldoen aan de 
beoordelingscriteria). 
 
De FOD Economie raadt de kandidaat aan zich vooraf te informeren over de boekhoudkundige en fiscale 
verwerking van deze subsidie. 
 
Het maximale steunbedrag voor een project wordt vastgesteld op basis van het uitgebrachte bod in combinatie 
met het vastgestelde steunpercentage in het financieringsplan. De voor subsidie in aanmerking komende effectief 
en definitief gemaakte kosten zijn bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen.   

Eventuele kosten in verband met het opstellen en indienen van de subsidieaanvragen naar aanleiding van deze 
oproep vallen onder de verantwoordelijkheid van de kandidaat zelf en worden niet vergoed. 

• De toegekende subsidie valt onder het toepassingsgebied van de Europese Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening. Elkeen die subsidies aanvraagt onder deze oproep verbindt 
er zich toe om alle relevante bepalingen van de AGVV na te leven. 

Aangezien het beschikbare en toe te kennen budget beperkt en geplafonneerd is, worden de kandidaten in 
concurrentie met elkaar gesteld zodat de subsidie enkel wordt toegekend aan de meest kwalitatieve, competitieve 
en relevante projectvoorstellen.  

Vastleggingen in k€ Vereffeningen in k€ 

2023 2024 TOT 2023 2024 TOT 

40.700 / 40.700 20.000 20.700 40.700 

 

  

 
13 Dit betekent concreet dat de operator die de laagste subsidies vraagt, de cluster toegewezen kan krijgen (zie 
gedetailleerde selectieprocedure in hoofdstuk 3). 
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2 INSTRUCTIES INDIENING & PROCEDURE  

2.1 Praktisch 
Uiterlijke datum indienen subsidieaanvraag 

Recht en wijze van indiening van subsidieaanvragen 
Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit een volledig en correct ingevuld deelnemingsformulier (zie bijlage I van 
deze projectoproep), de verplichte bijlagen en eventuele vrijwillige bijlagen. Kandidaten worden verzocht om – 
uiterlijk op 29.01.2023 – hun volledige subsidieaanvraag, digitaal via e-mail naar het volgende adres: 
broadband@economie.fgov.be, pdf-formaat in te dienen. Subsidieaanvragen ingediend na deze datum zullen niet 
behandeld worden (met uitzondering van de voorziene mogelijkheden om de gevraagde subsidie te verlagen, zoals 
voorzien in hoofdstuk 3.5.).  
Enkel de documenten ontvangen via e-mail zullen in overweging worden genomen. De FOD Economie zal naar 
elke kandidaat een bevestiging sturen bij ontvangst van het ingediende dossier via e-mail. 
Gelieve de documenten/bijlagen/… op een gestructureerde manier over te maken. Indien gewenst, kan er gebruik 
gemaakt worden van een platform naar keuze voor de overdracht van grote bestanden. 
De subsidieaanvraag ingediend per aangetekende zending via de post komen niet in aanmerking voor verdere 
behandeling. 

Criteria voor een correcte, tijdige en volledige indiening 
De criteria inzake de “correcte, tijdige en volledige indiening van het dossier” worden uitdrukkelijk bepaald in 
hoofdstuk 3 van deze oproep (zie 3.1 a).  
Subsidieaanvragen die niet voldoen aan deze criteria zullen als niet ontvankelijk worden verklaard. Niet 
ontvankelijke subsidieaanvragen zullen ook niet verder inhoudelijk worden beoordeeld. Alle geldende 
beoordelingscriteria worden toegelicht in hoofdstuk 3 van de oproep. 
 
Het beginsel van “geen ernstige afbreuk doen” (‘DNSH-beginsel’) werd geïntroduceerd door artikel 17 van 
Verordening 2020/852 van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van 
duurzame beleggingen14 (‘Taxonomie’). Dit beginsel werd vervolgens toegepast op verschillende Europese 
financiële instrumenten15, meer bepaald de Faciliteit voor herstel en veerkracht die bijdraagt tot de financiering 
van het Belgisch Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (NPHV). 

 
In het kader van deze oproep maakt de naleving van het DNSH-beginsel deel uit van de criteria van materiële 
ontvankelijkheid (zie punt 3.1) en van de uitsluitingsvoorwaarden (zie punt 3.2). Bovendien omvat het 
sollicitatiedossier een specifiek formulier (zie bijlage V) dat de voorwaarden voor naleving van het DNSH-beginsel 
gedetailleerd weergeeft 

Communicatie 
De communicatie tussen de FOD Economie en de kandidaat verloopt in principe via de aangeduide SPOC (single 
point of contact) in het deelnemingsformulier. In het geval van een consortium, duidt de consortiumleider16 een 
SPOC aan binnen diens organisatie. 

 
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852  
15 Verordening 2021/1060 van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake verschillende Europese 
fondsen en financiële instrumenten 
16 Met “consortiumleider” wordt de organisatie/projectpartner bedoeld die de verschillende andere projectpartners van de 
uitrol vertegenwoordigt. De communicatie met de FOD Economie verloopt in principe via de contactpersoon van de 
consortiumleider. Toekomstige betalingen aan begunstigden zullen ook gestort worden op het rekeningnummer van de 
consortiumleider. 

mailto:broadband@economie.fgov.be
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
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2.2 Doelpubliek van de oproep 
Deze oproep staat open voor iedere operator overeenkomstig artikel 2, 11° van de wet van 13 juni 2005 
betreffende de elektronische communicatie. 

2.3 Maximumduur  
De uitrol binnen de toegewezen clusters kan ten vroegste starten vanaf 1 maart 2023 en moet ten laatste op 31 
december 2024 afgerond zijn.  

2.4 Toelichting verdere procedure 
Inhoud steunaanvraag 
Alle informatie met betrekking tot de criteria/vereiste inhoud/documenten/attesten/… wordt in detail toegelicht 
in de hoofdstukken 3 en 4 van deze oproep. In bijlage III van de oproep wordt een checklist toegevoegd om de 
volledigheid van het dossier te verifiëren. 

Toekenningsprocedure 
De toekenningsprocedure verloopt steeds in de volgende fases:  

• Een evaluatie door de FOD Economie van de materiële ontvankelijkheid van elk ontvangen 
subsidieaanvraag, gevolgd door een evaluatie van de kandidaten op grond van de criteria 
bepaald in hoofdstuk 3.1 – 3.4 van deze oproep; 

• Resulterend uit bovenstaande fase, een inhoudelijke evaluatie van de ontvankelijke 
subsidieaanvragen, uitgevoerd door de FOD Economie en relevante technische experten, 
samen het Adviescomité genaamd. De evaluatie gebeurt op basis van de toekenningscriteria 
(zie het hoofdstuk 3.5 van deze oproep); 

• Op basis van bovenstaande stelt het Adviescomité vervolgens een rangschikking van de 
kandidaten op voor elke cluster afzonderlijk;  

Af te sluiten subsidieovereenkomst en koninklijk besluit 
De toekenning van de subsidie per cluster gebeurt per toegewezen project aan de hand van een 
koninklijk besluit, aangevuld met een subsidieovereenkomst dewelke beiden ondertekend dienen 
te worden voorafgaandelijk aan de uitbetaling van de subsidies. 

Bij toekenning van de subsidies wordt een subsidieovereenkomst getekend tussen de minister 
voor Telecommunicatie en de geselecteerde kandidaten. Het standaardmodel voor 
subsidieovereenkomst niet onderhandelbaar en kan worden teruggevonden als bijlage IV bij deze 
oproep alsook op de webpagina van de FOD Economie. Het betreft een standaardmodel waaraan 
geen rechten kunnen worden ontleend. 
 

Verdere opvolging na toewijzing van de subsidieaanvraag. 
Voor meer informatie over de opvolging van de toegewezen subsidieaanvragen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 
“Opvolging van de toegewezen projecten” van deze oproep. 

Publicatie 
Conform art. 9 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, zal de uiteindelijke selectie gepubliceerd worden.  
 
De resultaten en belangrijkste conclusies van elk gerealiseerd en door de FOD Economie gesubsidieerd netwerk 
dienen na afloop publiek bekend worden gemaakt. Meer informatie in dit verband kan worden geconsulteerd in 
hoofdstuk 6 “Publieke verspreiding van de resultaten” van deze oproep. 
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2.5 Belangrijkste data (indicatief) 

29.01.2023 Afsluiting van het indienen van de subsidieaanvragen.  

26.02.2023 

Afsluiting van de periode voor het uitvoeren van de 
optimalisatieoefening (zie punt 3.5) i.v.m.  de ingediende 
subsidieaanvragen per cluster en voorstel van aanduiden van de 
gekozen subsidieaanvrager per cluster door het Adviescomité. 

10.03.2023 
Formele communicatie van de gekozen subsidieaanvrager aan alle 
kandidaten en afsluiten van de subsidieovereenkomsten met de 
gekozen subsidieaanvrager per cluster. .  

24.03.2023 Betekening van de door de Koning ondertekende subsidiebesluiten 
aan de gekozen subsidieaanvrager per cluster. 
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3 CRITERIA BEOORDELING 

De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van de criteria die in dit hoofdstuk 3 gedetailleerd 
zijn. 
 
Fase 1: Evaluatie van de materiële ontvankelijkheid van alle ontvangen subsidieaanvragen: 

• Evaluatie van de materiële ontvankelijkheid van de subsidieaanvraag, cf. hoofdstuk 3.1 van de 
oproep. 

Enkel de subsidieaanvragen die materieel ontvankelijk zijn bevonden, worden onderworpen aan de evaluatie 
van fase 2.  

 
Fase 2: Evaluatie van de kandidaten: 

• Controle van de uitsluitingscriteria cf. hoofdstuk 3.2; 
• Evaluatie van de operationele capaciteit van de kandidaat cf. hoofdstuk 3.3;  
• Evaluatie van de financiële capaciteit van de kandidaat cf. hoofdstuk 3.4.  
 
Fase 3: Enkel de subsidieaanvragen van de geselecteerde kandidaten (geselecteerd in fase 2), worden 
onderworpen aan een inhoudelijke evaluatie op basis van de toekenningscriteria (zie hoofdstuk 3.5 van de oproep). 
 
Bij onduidelijkheden/onvolledigheden/twijfels/… tijdens de evaluatie van de individuele subsidieaanvragen, 
behoudt de FOD Economie zich het recht voor om tijdens iedere fase bijkomende inlichtingen en/of attesten op 
te vragen bij de betrokken kandidaten. Indien zou blijken dat bepaalde zaken niet waarheidsgetrouw zijn, wordt de 
subsidieaanvraag meteen onontvankelijk verklaard of – indien de subsidieaanvraag reeds geselecteerd zou zijn – 
wordt de uitrol meteen stopgezet. Ook worden de betrokken kandidaten in dit geval voor de komende vijf jaar 
onherroepelijk uitgesloten van deelname aan oproepen van de FOD Economie. 

 

FASE 1 – Materiële ontvankelijkheid 

3.1 Materiële ontvankelijkheid van de ingediende 
subsidieaanvragen 

De materiële ontvankelijkheid van elke subsidieaanvraag wordt in eerste instantie nagegaan door middel van een 
toetsing van de door de kandidaten verstrekte inlichtingen in het deelnemingsformulier en de bijlagen daarvan, op 
grond van onderstaande materiële ontvankelijkheidscriteria: 

3.1 a) Correcte, tijdige en volledige indiening van de subsidieaanvraag: 
1. De subsidieaanvraag werd tijdig ontvangen op 29.01.2023. Subsidieaanvragen die niet tijdig 

werden ontvangen, zullen niet ontvankelijk worden verklaard. 
2. De subsidieaanvraag wordt opgesteld in het Nederlands of het Frans. 
3. De subsidieaanvraag moet verplicht worden ingediend via e-mail naar de mailbox 

broadband@economie.fgov.be, en dit door middel van het deelnemingsformulier (bijlage I). 
Elke subsidieaanvraag waarbij het deelnemingsformulier niet wordt gebruikt zal 
onontvankelijk worden verklaard. 

4. Het deelnemingsformulier wordt ondertekend d.m.v. een rechtsgeldige, gekwalificeerde 
elektronische handtekening (bijvoorbeeld met e-ID)17. Het bewijs van 

 
17 Meer info over hoe dit concreet moet, kan teruggevonden worden op: 
https://economie.fgov.be/nl/themas/online/elektronische-handel/elektronische-handtekening-en alsook art. 3 §12 van 
de eIDAS-verordening: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.NLD 

mailto:bedigitaltogether@economie.fgov.be
https://economie.fgov.be/nl/themas/online/elektronische-handel/elektronische-handtekening-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.NLD
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ondertekeningsbevoegdheid wordt toegevoegd.. Enkel een deelnemingsformulier met een 
rechtsgeldige, gekwalificeerde elektronische handtekening zal ontvankelijk worden 
verklaard. 

5. Het deelnemingsformulier dient volledig en zorgvuldig te worden ingevuld. Elke 
subsidieaanvraag die hieraan niet voldoet zal onontvankelijk worden verklaard. 

6. Het ingediend dossier dient volledig te zijn en alle in de betreffende oproep opgevraagde 
documenten te bevatten. We verwijzen in dit verband ook naar de bijlage III van deze 
oproep met een checklist van de gevraagde documenten/attesten/bijlagen die zal gebruikt 
worden voor een volledigheidsanalyse. De FOD Economie kan naar aanleiding van de 
ingediende subsidieaanvraag nog verduidelijkingen opvragen bij de subsidieaanvrager in 
deze fase.  

 
 3.1 b) De deelname is beperkt tot het doelpubliek zoals omschreven in hoofdstuk 2.2. 
 

3.1 c) De subsidieaanvraag bevat 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 
hierna vermelde rapporteringsperioden. Hierbij dient aangetoond te worden dat de 
minimumvereisten zoals beschreven in 1.3 gerespecteerd zullen worden. 
 
3.1 d) Aanduiding van de technologie die de kandidaat wenst te gebruiken. Een bonus zal 
worden toegekend voor de meest milieuvriendelijke en toekomstbestendige technologie18 
(zie hoofdstuk 3.5.) Indien de kandidaat een technologie voorstelt die als VHCN 
geclassificeerd wordt volgens criterium 3 van de BEREC-richtsnoeren voor VHCN (zie sectie 
1.3), dient hij tevens bewijs toe te voegen dat de voorgestelde oplossing kan voldoen aan 
de geformuleerde performantiedrempels, onder de voorwaarden gedefinieerd in deze 
richtsnoeren. 
 
3.1 e) De uitrol dient omwille van de regels vervat in Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikels 107 
en 108 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt 
verenigbaar worden verklaard (kortweg de Algemene Vrijstellingsverordening en hierna: 
“AGVV”)19 de beperking inzake cumulatie van de gevraagde steun met andere steun 
ongeacht de bron, de vorm en het doel ervan, te respecteren.  
 
3.1 f) De projecten moeten het beginsel “Do no significant harm” (DNSH) naleven zoals 
bepaald in de Europese Verordening 2020/852. De toepassing van dit beginsel betekent 
dat de projecten, direct of indirect, geen ernstige afbreuk mogen doen aan de zes 
Milieudoelstellingen van de Europese Unie, en rekening moeten houden met de 
levenscyclus ervan. Projectontwikkelaars die projecten indienen waarvoor een diepgaande 
analyse van de milieueffecten nodig is, kunnen niet deelnemen aan de fase van de 
projectselectie als het uitvoeren van deze analyse niet expliciet deel uitmaakt van de 
voorgestelde doelstellingen en het voorgestelde werkprogramma. 

FASE 2 – Evaluatie van de kandidaten 

3.2 Uitsluitingscriteria 
I. Wordt uitgesloten van deze oproep, de kandidaat die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is 

gegaan, veroordeeld is voor een van de volgende inbreuken: 

 
18 De meest milieuvriendelijke technologie wordt beschouwd als deze waarvan het energieverbruik het laagste is per bit 
bij een bandbreedte van 1 Gbps. 
19 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, PB L 187, 26.6.2014 (afgekort 
als “AGVV”). 
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• deelneming aan een criminele organisatie; 
• omkoping; 
• fraude; 
• terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten dan 

wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf 
of strafbaar feit; 

• witwassen van geld of financiering van terrorisme; 
• kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel; 
• tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven. 

De in 1° tot 6° bedoelde uitsluitingen van deelname gelden voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van 
de veroordeling. De onder 7° bedoelde uitsluiting van deelname geldt voor een periode van vijf jaar, vanaf de 
beëindiging van de inbreuk.  

II. Wordt uitgesloten van deze oproep, de kandidaat die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake 
betaling van zijn fiscale schulden en sociale zekerheidsbijdragen. De toegang tot de procedure wordt evenwel 
niet ontzegd aan de kandidaat die: 

1° geen bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro of 

2° voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht 
neemt. 

Indien de kandidaat een bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro, toont hij aan, op straffe van uitsluiting, 
dat hij op een overheid of op een overheidsbedrijf, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar 
en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn voor een bedrag dat minstens gelijk is aan zijn schuld 
verminderd met 3.000 euro. 

Indien het attest in bezit van de overheid niet aantoont dat de kandidaat voldoet aan de eisen i.v. m. zijn 
fiscale en sociale verplichtingen, stelt hij de ondernemer hiervan in kennis. Vanaf de dag volgend op deze 
kennisgeving, beschikt de kandidaat over een termijn van vijf werkdagen om het bewijs te geven van zijn 
regularisatie. Van deze regularisatie kan slechts éénmalig gebruik gemaakt worden. 

III. Wordt uitgesloten van deze oproep, de kandidaat die zich in een van de volgende gevallen bevindt, al dan 
niet vastgesteld bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of administratieve beslissing, aantoonbaar 
door de FOD Economie met elk gepast middel: 

1. wanneer de kandidaat de verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en 
arbeidsrecht heeft geschonden; 

2. wanneer de kandidaat in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn 
werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte 
heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure van vereffening of 
gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert 
ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 

3. wanneer de kandidaat in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan 
en toepasselijke regelgeving en/of ethische standaarden heeft geschonden (door opzet 
of grove nalatigheid), waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken; 

4. wanneer de FOD Economie over voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om te 
besluiten dat de kandidaat handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou 
hebben gesloten of afspraken zou hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de 
mededinging; 

5. wanneer een belangenconflict zich zou voordoen dat niet verholpen kan worden; 
6. wanneer de kandidaat blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende 

tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere 
oproep, al dan niet door de huidige toekennende overheid georganiseerd, en dit geleid 
heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere 
vergelijkbare sancties; 
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7. wanneer de kandidaat zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse 
verklaringen, informatie heeft achtergehouden of niet in staat was de ondersteunende 
documenten over te leggen bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de 
controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden, de naleving van de verdere criteria 
zoals beschreven in dit hoofdstuk of voor de uitvoering van een contract, een 
subsidieovereenkomst of een subsidiebesluit; 

8. wanneer de kandidaat zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het schenden 
van intellectuele eigendomsrechten; 

9. wanneer de kandidaat heeft getracht om het besluitvormingsproces van de toekennende 
overheid onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die 
hem onrechtmatige voordelen in de procedure kan bezorgen, of om verwijtbaar 
misleidende informatie te verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben op 
beslissingen inzake uitsluiting, ontvankelijkheid en toekenning. 

10. Wanneer de kandidaat het voorwerp uitmaakt van een terugvordering van toegekende 
subsidies (op nationaal of Europees niveau). 

IV. Alleen de projecten en activiteiten die voldoen aan de relevante milieuwetgeving, kunnen worden 
geselecteerd, meer bepaald de doelstellingen en bepalingen van de Europese regelgeving inzake 
milieubescherming (beslissingen en voorschriften inzake klimaatverandering, Kaderrichtlijn water 
2000/60/EG, EU-Richtlijn 2018/851 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afval, IPPC-
Richtlijn 2010/75/EU Industriële emissies, de Habitat- en Vogelrichtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG, 
enz.), de geldende federale en regionale wetgevingen, evenals met de eruit resulterende milieuplannen 
en -programma’s. 

De naleving van het DNSH-beginsel leidt bovendien tot uitsluiting van een reeks activiteiten: 

• activiteiten met betrekking tot fossiele brandstoffen (inclusief de 
downstreamverwerking ervan); 

• activiteiten uitgevoerd in het kader van het ETS-systeem (Emission Trading System), 
wanneer de verwachte uitstoot van broeikasgassen (in CO2-equivalent) waarschijnlijk 
de voor kosteloze toewijzingen vastgestelde referentieniveaus zal overschrijden;  

• investeringen in verbrandings- en verwijderingsinstallaties voor ongevaarlijk en 
recycleerbaar afval (storten) en in composterings- en biomethaniseringsinstallaties;  

• activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval op lange termijn schade kan 
berokkenen aan het milieu; 

• elke andere activiteit met een negatieve globale milieubalans. 

Corrigerende maatregelen 
Wat betreft de uitsluitingsgronden bepaald in punt III, kan de kandidaat aantonen dat hij corrigerende maatregelen 
heeft genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Hiertoe bewijst de kandidaat, op eigen initiatief, dat hij 
eventuele schade als gevolg van strafrechtelijke inbreuken of fouten heeft betaald of heeft toegezegd te zullen 
vergoeden, dat hij feiten en omstandigheden heeft opgehelderd door actief mee te werken met de onderzoekende 
autoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft genomen teneinde 
een nieuwe strafrechtelijke inbreuk of fout te voorkomen. Hij geeft deze bewijzen mee als bijlage bij het 
deelnemingsformulier. 

Uitsluiting van deelname in de oproep 
De kandidaten die vallen onder één van de hierboven vermelde uitsluitingscriteria, worden niet verder in 
aanmerking genomen voor verdere evaluatie. 

De uitsluitingscriteria zijn van toepassing op ieder lid van het eventuele consortium en eventueel gelieerde 
entiteiten.  

De kandidaten en de met hen verbonden entiteiten moeten in voorkomend geval bewijzen dat zij zich niet in een 
van de hierboven opgesomde situaties bevinden. 
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Ondersteunende documenten 
Via het deelnemingsformulier, verklaart de kandidaat op eer zich niet in een van de uitsluitingsgronden te bevinden, 
ofwel maatregelen te hebben getroffen waardoor hij toch in aanmerking komt. 

De kandidaat dient een recent uittreksel (van maximaal 3 maanden oud) uit het strafregister (of equivalent voor 
buitenlandse inschrijvers) te bezorgen voor de rechtspersoon (in het geval van een consortium: voor iedere 
partner). 

Tenzij anders bepaald hierboven, dienen de betrokken individuele attesten (i.e. attest RSZ, attest van niet 
faillissement, attest fiscale schulden,…) niet te worden toegevoegd door de kandidaat in de subsidieaanvraag, de 
FOD Economie controleert deze uit eigen beweging in het kader van de administratieve vereenvoudiging, voor 
zover zij toegang heeft tot deze documenten. Indien de informatie niet toegankelijk, onvolledig of gebrekkig zou 
zijn, zullen de vereiste documenten ter controle opgevraagd worden door de FOD Economie bij de betrokken 
overheden en/of bij de kandidaten zelf. Indien achteraf zou blijken dat één of meerdere bepalingen in deze 
verklaring op eer niet waarheidsgetrouw zijn of een bepaald attest kan niet teruggevonden/aangeleverd worden, 
dan wordt de subsidieaanvraag meteen onontvankelijk verklaard of – indien de subsidieaanvraag reeds 
geselecteerd zou zijn – wordt de uitrol meteen stopgezet. Ook worden de betrokken kandidaten in dit geval voor 
de komende vijf jaar onherroepelijk uitgesloten van deelname aan oproepen van het de FOD Economie. 

De FOD Economie kan de kandidaat tijdens de procedure te allen tijde verzoeken bijkomende ondersteunende 
documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de 
procedure.  

3.3 Operationele capaciteit 
De kandidaat toont zijn operationele capaciteit aan door het overleggen van de 
hiernavolgende documenten. 

3.3 a) De kandidaat zorgt voor een verklaring op eer dat ze operationeel in staat is het gewenste 
netwerk tijdig uit te rollen en beschikt daartoe over de vereiste ervaring en middelen.  

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.. 
Het beroep doen op onderaannemers, ontslaat de kandidaat niet van zijn 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de subsidieverlenende overheid. Deze laatste erkent 
geen enkele contractuele band met die derden. In elk geval blijft alleen de kandidaat 
aansprakelijk ten aanzien van de overheid. Rekening dient gehouden te worden met de in 
aanmerking komende kosten zoals bepaald in hoofdstuk 4.4. 

3.4 Financiële capaciteit 
De budgettaire/financiële ontvankelijkheid van elk voorstel wordt vervolgens eveneens nagegaan door een 
toetsing van de door de kandidaten verstrekte inlichtingen in het deelnemingsformulier en de bijlagen. De 
kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over voldoende economische en financiële draagkracht. De kandidaat 
kan dit aantonen op basis van de jaarrekening van de twee meest recente beschikbare boekjaren waarbij de 
jaarlijkse omzet minimaal 1,5 maal het totale aangevraagde subsidiebedrag bedraagt. Daarnaast en cf. art. 1.4, c) 
van de AGVV kan geen steun toegekend worden aan ondernemingen in moeilijkheden. Daartoe bezorgt de 
kandidaat volgende documenten en/of informatie: 
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1. Jaarrekening(en), sociale balans en interne balans 
 

Het betreft de bij de nationale bank gepubliceerde jaarrekeningen van de laatste 2 boekjaren, 
indien van toepassing gecertifieerd door de commissaris of voor authenticatie afgetekend door 
een externe accountant.  

• Indien gepubliceerd: de FOD Economie controleert deze uit eigen beweging in het kader 
van de administratieve vereenvoudiging; deze hoeven m.a.w. niet te worden bijgevoegd in 
de aanvraag (bij twijfels en/of onduidelijkheden zal contact opgenomen worden met de 
kandidaat). 

• Voor de organisaties die niet gehouden zijn tot de publicatie van hun jaarrekening, die hun 
laatste jaarrekening nog dienen te publiceren of voor eventuele buitenlandse organisaties: 
financiële staten (omvattende een balans en resultatenrekening). Indien een verkort schema 
wordt gepubliceerd: extra opgave van de gerealiseerde omzet. 

Voor zover deze niet reeds opgenomen werd in de gepubliceerde jaarrekening: de sociale 
balans. Bij niet-publicatie van de jaarrekening dient deze in elk geval overhandigd te worden. 

 
Het betreft daarnaast de interne balans van de laatste twee boekjaren, met vermelding van de 
behaalde omzet. 
 

2. Financieel plan voor wat betreft de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde 
financiële middelen 

 
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. 
 

3. Verklaring op eer inzake de voldoende economische en financiële draagkracht en 
onderneming in moeilijkheden 

 
Via het deelnemingsformulier, verklaart de kandidaat op eer dat hij over de voldoende 
economische en financiële draagkracht beschikt om de uitrol te voltooien in normale 
omstandigheden (voor wat betreft de niet-gesubsidieerde financiering van de uitrol). Hij verklaart 
daarnaast geen onderneming in moeilijkheden te zijn. Dit geldt in het bijzonder voor criterium c) 
en d) van art. 2.18 AGVV. 
 

4. Aandeelhoudersstructuur 
 
Zodat de groepsstructuur kan nagegaan worden. Het criterium “onderneming in moeilijkheden” 
zoals bepaald in art. 2.18 van de AGVV, dient eveneens op het niveau van de eventuele groep 
waarvan de kandidaat deel van uitmaakt nagegaan te worden (>25% 
aandeelhouderschap/zeggenschap). 
 
Indien van toepassing, dient in die zin de geconsolideerde jaarrekening overhandigd te worden van 
de groep, alsook volgende informatie met betrekking tot de 2 laatst afgesloten boekjaren en op 
geconsolideerde basis: 
 
• Het totaal aantal werkzame voltijds equivalenten (VTE) 
• De jaaromzet (€) 
• Het jaarlijkse balanstotaal (€) 

 
7.  
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FASE 3 – Inhoudelijke evaluatie – de omgekeerde veiling 

3.5 Toekenning 

3.5.1 Initieel bod 
De kandidaat vult het bod dat hij wenst uit te brengen op een bepaalde cluster in bijlage I in, onder de vorm van de 
gevraagde subsidie. De gevraagde subsidie om een enkel huishouden te verbinden bedraagt maximaal € 4.000. 
 
Er dient rekening gehouden te worden met een vereiste dekkingsgraad van minimum 85% (dekking uitgedrukt als 
homes passed) van de huishoudens met een vast VHCN.  
 
De in bijlage II voorgestelde minimale dekkingsgraden (per minimale snelheid) zijn bindend. 

3.5.2 Scoreberekening 
Op het uitgebrachte bod wordt een bonus van 20% in rekening gebracht voor de kandidaat die gebruik maakt van 
de meest milieuvriendelijke en toekomstgerichte technologie. Hierbij wordt de meest milieuvriendelijke 
technologie beschouwd als deze met het laagste energieverbruik voor snelheden van 1 Gbit/s: zo geven 
verschillende bronnen aan dat FTTH-netwerken een lager energieverbruik hebben dan HFC-netwerken20. Deze 
bonus geldt enkel voor de scoreberekening en heeft geen weerslag op het de facto uitgebrachte bod. 

Het uitgebrachte bod, al dan niet met toepassing van de bonus, wordt dan vergeleken met het bod van de andere 
kandidaten. Per cluster wordt het laagste bod (na toepassing van de eventuele bonus) geselecteerd, volgens het 
principe van de omgekeerde veiling. 

In geval een identiek bod uitgebracht werd (ex aequo) dan zal voor de selectie gekeken worden naar de meest 
milieuvriendelijke technologie (dus het bod waarop de bonus werd toegepast). 

In geval er een ex aequo zou blijven (bv. wegens gebruik van dezelfde technologie), dan wordt voor deze cluster 
een tweede ronde georganiseerd, waarop de betrokken kandidaten een lager bod kunnen uitbrengen. 

3.5.3 Selectie clusters 
Een huishouden in een perceel met een bestaande maximale internetsnelheid onder de 30 Mbit/s heeft een waarde 
van 1,5 punten, een huishouden met een bestaande maximale snelheid tussen de 30 en 100 Mbit/s heeft een 
waarde van 1 punt. Hiermee worden clusters met een hoge fractie aan huishoudens onder de 30 Mbit/s 
bevoordeeld. 

Gezien het beschikbare budget beperkt is en onmogelijk elk bod voor alle clusters aanvaard kan worden, wordt er 
een combinatorische optimalisatieoefening uitgevoerd binnen het beschikbare budget. Deze oefening is bekend 
als het knapzakprobleem. Hierbij worden die clusters geselecteerd21 die binnen het beschikbaar budget leiden tot 
het maximaal totaal aantal punten over alle clusters heen (met de punten per cluster toegekend naargelang het 
aantal huishoudens onder de 30 of 100 Mbit/s, zie hierboven), hierbij rekening houdende met de effectief 
uitgebrachte biedingen (zonder de milieubonus).  

De optimalisatieoefening zal worden opgelost volgens de “dynamic programming”-methode22, die toelaat het 
knapzakprobleem op te lossen binnen een minder dan exponentiële tijd. Aangezien het een binair probleem betreft 

 
20 Zie o.a. “Neutral fibre and the European Green Deal” (WIK Consult, 2020), “Energy Consumption of telecommunication 
access networks” (Prysmian Group, 2021), “A joined-up approach to operators’ technology choices could deliver green 
benefits” (Analysys Mason, 2021), “Energy consumption in wired and wireless access networks.” (Baliga et al., IEEE 
Communications Magazine 49, 2011). 
21 Na eventuele verwijdering van die clusters waar er reeds subsidie zou zijn toegekend in het kader van het “Last Mile”-
project van Digital Wallonia. 
22 Bij deze methode wordt het volledig probleem opgesplitst in kleinere sub-problemen om zo tot de oplossing te komen 
in een redelijke tijd. 



19 

 

 
 

(een perceel wordt wel of niet opgenomen in de selectie, aangeduid met het “0-1 knapzakprobleem”) is dit 
probleem eenvoudiger op te lossen dan een knapzakprobleem met meer variabelen. De uitkomst van de gebruikte 
methode is de oplossing van het optimalisatieprobleem en geen benadering. Het is dus niet nodig om 
uitgangsposities vast te leggen en/of vereenvoudigende veronderstellingen te maken om de rekentijd te beperken. 

Er wordt gewerkt met een nauwkeurigheid tot op de euro, dus subsidieaanvragen waarbij er geld wordt gevraagd 
na het kommagetal zullen afgerond worden tot op de eenheid. Voor computationele doeleinden zullen tijdens de 
uitvoering van de oplossingsmethode tevens de punten van elke cluster verdubbeld worden, om kommagetallen 
te vermijden in de berekening. Dit heeft geen invloed op het resultaat van de optimalisatieoefening. 

Gezien de grootteorde van de bedragen wordt de kans erg klein geacht dat er voor het optimalisatieprobleem 
meerdere oplossingen mogelijk zijn die leiden tot exact dezelfde (optimale) totale kost. Het algoritme werd echter 
zodanig aangevuld dat het ook identificeert of er verschillende mogelijkheden zijn voor dezelfde totale kost. Indien 
dit het geval is, dan wordt die optie gekozen die het totale subsidiegeld zo gelijk mogelijk verdeelt tussen alle 
deelnemende operatoren23. 

De resulterende clusters uit deze optimalisatieoefening zijn de clusters waarvoor de subsidies worden toegekend, 
en dit telkens aan de operator die voor die cluster werd geselecteerd. Deze methode is beter gekend als “het 
knapzakprobleem” 

 

 

  

  

 
23 D.w.z. die optie waarbij het kwadratisch gemiddelde van het verschil tussen het subsidiebedrag toegekend per operator 
en een gelijke verdeling per operator minimaal is. 
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4 FINANCIËLE VOORWAARDEN VAN DE STEUN 

4.1 Vorm 
De steun wordt toegekend in de vorm van een subsidie.  Het maximale steunpercentage bedraagt 50 %.  

4.2 Europese voorwaarden en intensiteit van de steun 
Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond 
van artikels 107 en 108 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt 
verenigbaar worden verklaard (Hierna “Algemene Groepsvrijstellingsverordening), is integraal van toepassing op 
deze oproep. Derhalve gelden de voorwaarden en de intensiteit van de toegekende subsidies zoals voorzien in 
voornoemde Europese Verordening. Specifiek kan verwezen worden naar de algemene voorwaarden, bepaald in 
artikels 1 t.e.m. 12, alsook naar de voorwaarden specifiek voor steun voor breedbandinfrastructuur, respectievelijk 
bepaald in artikel 52. Deze oproep beoogt uitsluitend onder deze voorwaarden subsidies te verstrekken. 

Deze oproep beoogt uitsluitend in conformiteit met de AGVV subsidies te verstrekken. Elkeen die subsidies 
aanvraagt onder deze oproep verbindt er zich toe om alle relevante bepalingen van de AGVV na te leven. 

Het is de juridische verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger om na te gaan of hij voldoet aan de regels van 
het staatssteunrecht. 

4.3 Algemene voorwaarden 
De voorwaarden zoals opgenomen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening zijn van 
toepassing op het geheel van de subsidies die worden toegekend in het kader van deze 
projectoproep.  

4.4 In aanmerking komende kosten24 
De in aanmerking komende kosten omvatten alle kosten voor de aanleg van een vast breedbandnetwerk. Het 
maximale steunbedrag voor een project wordt vastgesteld op basis van het uitgebrachte bod. 

4.5 Uitbetaling 
De uitbetaling van het totale voorziene subsidiebedrag zal gebeuren volgens 
onderstaande schijven en tijdschema en na de ondertekening van de 
subsidieovereenkomst: 
• eerste schijf: 30% van het totale subsidiebedrag, waarvan de uitbetaling gepland is in april 

2023; 
• tweede schijf: 19,14% van het totale subsidiebedrag, waarvan de uitbetaling ten laatste zal 

gebeuren in december 2023; 
• derde schijf: het saldo van het totale subsidiebedrag, waarvan de uitbetaling ten laatste zal 

gebeuren in december 2024. 

 
24 De niet in aanmerking komende kosten worden verduidelijkt in het model van subsidieovereenkomst, zoals bv. de 
aftrekbare btw (zie bijlage IV). 
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4.6 Schadevergoeding door de begunstigde bij niet-tijdige 
voltooiing 

Bij niet-tijdige voltooiing van elk project uiterlijk op de in de subsidieovereenkomst bepaalde 
einddatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding 
verschuldigd ten belope van volledige subsidiebedrag van dat project, vermeerderd met een 
variabel percentage dat overeenkomt met het verschil tussen het dekkingsdoel van 85% van de 
huishoudens en de gerealiseerde dekking in de desbetreffende cluster, vermeerderd met een vast 
percentage zoals uiteengezet in de tabel hieronder:  

 

Na vertraging 
met 

0 Q (kwartaal) 0% 

1 Q 0% 

2 Q 5% 

3 Q 5% 

4 Q 10% 

5 Q 10% 

6 Q 15% 

7 Q 15% 

 

 

Deze vergoeding wordt telkens betaald op de eerste werkdag van het daaropvolgend kwartaal. 

 

Bij het niet voltooien van het project volgens de voorwaarden zoals uiteengezet in de 
subsidieovereenkomst tegen uiterlijk 24 maanden na de in de subsidieovereenkomst bepaalde 
einddatum of wanneer de begunstigde bij aangetekende brief kennis geeft van het feit dat hij het 
project niet ter voltooiing zal brengen, betaalt de begunstigde de reeds ontvangen 
subsidiebedragen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte van het project, integraal 
terug aan de FOD Economie binnen een termijn van 4 weken na datum van niet-voltooiing of 
kennisgeving. Bovenop deze terugbetaalde subsidiebedragen en de eventuele schadevergoeding 
voor de niet-tijdige voltooiing van elk project, is er voor het niet voltooien van het project nog een 
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het volledige subsidiebedrag, vermeerderd 
met een variabel percentage dat overeenkomt met het verschil tussen het dekkingsdoel van 85% 
van de huishoudens en de gerealiseerde dekking25. 

  

 
25 Voorbeeld van schadevergoeding: Een subsidieaanvraag voor 1.000.000,00€ werd goedgekeurd. Deze cluster werd 
slechts voor 70% gedekt. De forfaitaire schadevergoeding te betalen na het tweede kwartaal is: 1.000.000,00 € * (85%-
70%) * 5% = 7.500,00 €. De operator kan dan nog de dekking verhogen naar 75% in het derde kwartaal. De te betalen 
boete wordt voor dat kwartaal dan 1.000.000,00 € * (85%-75%) * 5% = 5.000,00 €. Na het vierde kwartaal wordt de 
schadevergoeding 1.000.000,00 * (85%-75%) * 10% = 10.000,00€. Verkiest de operator om na het 4e kwartaal om de FOD 
Economie kennis te geven dat hij het project stopzet, dan is hij nog een bijkomende schadevergoeding van (1.000.000,00 
* (85%-75%) * 20% =) 20.000,00 € verschuldigd. De totaal betaalde schadevergoeding is dan gelijk aan (7.500,00 € + 
5.000,00 € + 10.000,00 € + 20.000,00 € =) 42.500,00 €. 
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5 OPVOLGINGSPROCEDURE  

De voortgang van elk toegewezen project wordt tussentijds geëvalueerd. Een finale evaluatie 
wordt uitgevoerd bij het afsluiten van het project. Om de evaluaties mogelijk te maken 
levert/leveren de kandida(a)t(en) gezamenlijke rapporten aan tegen vooraf bepaalde scharnierdata 
(zie overzichtstabel). Indien het projectvoorstel door een consortium wordt uitgevoerd, worden de 
rapporten ingediend via de consortiumleider. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee 
types rapporten: een financieel en een technisch rapport. Afhankelijk van de rapportageperiode 
dient ofwel het financieel rapport, ofwel het technisch rapport ofwel beide rapporten aangeleverd 
te worden. De projecten vangen uiterlijk op 30 juni 2023 aan en dienen voor 31 december 2024 
afgerond te zijn. Bij het afronden van het project, vangt de finale rapportageperiode aan. Deze 
periode wordt afgesloten in de loop van 2025. 

 
 Verplichte rapporteringsvereisten volgens scharnierdata  

 

April 2023 Subsidievoorschot van 30% van het totale subsidiebedrag, zonder 
voorgaande evaluatie. 

 

30 juni 2023 Uiterlijke aanvangsdatum projecten 

 

Deadline 1: 31 augustus 2023 1ste tussentijdse rapportageperiode: 

Deadline voor indiening technisch rapport. 

 

December 2023 ten laatste Uitbetaling subsidievoorschot van 19,14% van het totale 
subsidiebedrag, na positieve evaluatie van de 1ste tussentijdse 

rapportage 

 

Deadline 2: 30 april 2024 2de tussentijdse rapportageperiode: 

 Deadline voor indiening financieel rapport en technisch rapport. Het 
financieel rapport heeft betrekking op de kosten gemaakt in 2023. 

 

December 2024 ten laatste Uitbetaling van het saldo van de totale voorziene subsidiëring na 
positieve evaluatie van de 2de tussentijdse rapportage 

 

Deadline 3: 30 april 2025 Finale rapportageperiode: 

Deadline voor indiening financieel rapport en technisch rapport. Het 
financieel rapport heeft betrekking op de kosten gemaakt gedurende 

de volledige duur van het project. 

 

In de loop van 2025 Afronden evaluatieprocedure voor het finaal rapport voor projecten 

NB: Indien een deel van de subsidies incorrect/niet besteed is wordt 
deze teruggevorderd. 

Einde subsidieproject 
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Na het ontvangen van de rapporten zal het opvolgingscomité steeds twee maanden de tijd hebben 
om deze te evalueren. Volgende scenario’s zijn dan mogelijk: 

 
• Positieve evaluatie door het opvolgingscomité: Indien er een volgende schijf uit te betalen 

is, zal deze vereffend kunnen worden. Deze vereffening kan gedeeltelijk zijn indien het 
om de evaluatie van een finaal financieel rapport gaat, waarbij gebleken is dat de 
kandida(a)t(en) niet langer recht heeft (/hebben) op (een deel van) de uitgekeerde 
subsidies. 
 

• Negatieve evaluatie door het opvolgingscomité: het opvolgingscomité motiveert de 
beslissing en deelt deze mee aan de kandidaten. De kandidaten krijgen vervolgens één 
maand de tijd om een nieuwe versie van de rapporten aan te leveren. Binnen de termijn 
van één maand na ontvangst van deze nieuwe rapporten zal het opvolgingscomité een 
nieuwe evaluatie uitbrengen. Indien deze evaluatie opnieuw negatief is, wordt het 
subsidieproject beëindigd volgens de procedure beschreven in het standaardmodel voor 
subsidieovereenkomst in bijlage IV van deze projectoproep. Indien deze evaluatie positief 
is, wordt het subsidieproject vervolgd. 

Een positieve evaluatie houdt in, voor de verschillende types rapporten:  
 

• Voor een tussentijds technisch rapport: dat het opvolgingscomité oordeelt dat het project 
vordert volgens de scharnierdata aangegeven in het projectvoorstel en dat het project de 
beoogde doelen bereikt zoals aangegeven in het projectvoorstel. Indien de beoogde 
doelen gedurende het project moeilijk realiseerbaar blijken, wordt in het technisch rapport 
door de kandida(a)t(en) aangegeven welke (andere) doelen wel realiseerbaar blijken en hoe 
het project verder tot een succesvolle uitvoering gebracht zal worden. Het 
opvolgingscomité oordeelt dan of deze doelen realistisch zijn en of ze voldoen aan de 
doelstellingen van de projectoproep. 
 

• Voor een finaal technisch rapport: dat het opvolgingscomité oordeelt dat het project de 
beoogde doelstellingen bereikt heeft of er alles aan gedaan heeft deze te bereiken. 
 

• Voor een tussentijds financieel rapport: dat het opvolgingscomité oordeelt dat de 
doorgegeven in aanmerking komende kosten effectief in aanmerking komende kosten 
blijken te zijn en dat deze met de bewijsstukken overeenkomen. Het totaal van de 
uitgaven van de analytische boekhouding dient overeen te komen met het totaal van de 
uitgaven van de algemene boekhouding. Er wordt bij tussentijdse financiële rapporten niet 
berekend of er subsidies terugbetaald dienen te worden, tenzij het project vroegtijdig 
stopgezet wordt. 
Als blijkt dat de kosten van een project in de 2e rapportageperiode van een project van 
meer dan een jaar oud aanzienlijk lager zullen uitvallen dan verwacht (minder dan 50% van 
de kosten zijn al gemaakt en er is geen zicht op extra kosten in 2024), dan kan het 
opvolgingscomité besluiten tot een gecorrigeerde begroting voor het project (opgesteld 
in samenwerking met de begunstigde van de subsidie) en zal het saldo worden uitbetaald 
op basis van deze nieuwe, lagere begroting. 
 

• Voor een finaal financieel rapport: dat dezelfde voorwaarden als bij een tussentijds 
financieel rapport voldaan zijn. Daarnaast wordt bij een finaal financieel rapport ook 
bekeken of er subsidies teruggevorderd dienen te worden (omwille van het ontvangen 
van nieuwe andere subsidies waardoor steunintensiteiten overschreden worden, omwille 
van te weinig uitgaven waardoor de effectieve kosten lager uitgevallen zijn dan de 
geraamde kosten,…). Een positieve evaluatie houdt dan in dat kandidaten recht hebben 
op het volledige saldo, of na communicatie naar de kandidaten toe en goedkeuring 
vanwege deze, dat het subsidiebedrag verlaagd zal worden (zoals uiteengezet in het 
standaardmodel voor subsidieovereenkomst in bijlage IV van deze projectoproep).  
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Na een positieve evaluatie van alle rapporten gevraagd in het kader van éénzelfde 
rapportageperiode zal steeds een vergadering tussen het opvolgingscomité en de 
projectverantwoordelijke georganiseerd worden om de vooruitgang van het project te bespreken.  

 
Voor de technische rapporten zal in een latere fase (bij het tekenen van de subsidieovereenkomst) een model 
voorzien worden. Er wordt één financieel rapport per kandidaat gevraagd, met duidelijke opsplitsing per cluster. 
De financiële rapporten worden afgeleverd onder de vorm van een Excel-bestand en pdf.  
 
De kandidaat levert de financiële rapportage als een Excel-bestand (per cluster) alsook als een pdf-bestand, 
ondertekend door de financieel verantwoordelijke binnen de onderneming aan. 
 
De financiële rapportage bestaat uit een lijst van uitgaven en inkomsten voor het gehele project (niet alleen voor 
het gesubsidieerde bedrag) gebundeld per cluster, waarin de in aanmerking komende kosten duidelijk 
onderscheiden worden van de andere kosten in de boekhouding. Er is daarvoor een passende boekhoudkundige 
codering nodig en uit het overzicht dient ook de aard van de uitgaven en inkomsten duidelijk te zijn.   

De volgende elementen moeten alvast op de lijst staan voorde gerapporteerde kosten en inkomsten per 
cluster: 

• balansrekening nr. en titel 
• analytische code (eenduidige link met de gesubsidieerde cluster) 
• boekingsdatum 
• bedrag 
• datum en referentie van betaling 
• desgevallend de verantwoording van de op de uitgaven toegepaste verdeelsleutels  
• de aard van de uitgaven (inhoudelijke link met de aanleg van het netwerk in de cluster). 

De financiële rapportage van het project moet eenduidig gelinkt zijn aan de algemene balans en de historiek van 
de kandidaat, omdat de projectuitgaven door de kandidaat effectief moeten zijn betaald en gedragen.  

In de eigen financiële administratie moeten de uitgaven en inkomsten onderbouwd zijn met voldoende 
documenten. Er moet onderbouwd zijn dat de kosten betrekking hebben op het project. Schaft het project 
goederen of diensten aan die niet volledig aan het project zijn toe te rekenen, dan moet er een duidelijke en logische 
verdeelsleutel zijn voor het bepalen van het aan het project toe te rekenen deel van kosten. De onderbouwing van 
de uitgaven- en inkomstenlijst zal op stukken, maar mogelijk ook ter plaatse gecontroleerd worden. Ook na de 
uitbetaling van de subsidie kan de kandidaat een controle krijgen van de FOD Economie of zijn aangestelde op de 
financiële onderbouwing van de uitgaven en inkomsten van het project. De kandidaat zorgt ervoor dat de 
administratie vlot raadpleegbaar en controleerbaar is. De kandidaat moet medewerking verlenen aan de financiële 
controle, eventueel uitgevoerd door een externe financiële expert die aangesteld wordt door de bevoegde diensten 
van de FOD Economie. Onvolkomenheden in de financiële administratie kunnen aanleiding geven tot een verlaging 
van de subsidie (desgevallend via een terugvordering van reeds uitbetaalde subsidie). 

Het pdf-bestand, ondertekend door de financieel verantwoordelijke van de onderneming, bevat de volgende 2 
vermeldingen: "Ik verklaar op erewoord dat de bewijsstukken voor het project in het kader van de projectoproep " WITTE 
ZONES– PROJECTOPROEP 2022" volledig en juist zijn" en "Alle opgegeven uitgaven zijn terug te vinden in de 
boekhouding (ten laste van het project "WITTE ZONES - 2022" waarvoor een subsidie wordt toegekend door de FOD 
Economie) en maken geen voorwerp uit van dubbele financiering". 

 
De begunstigde geeft ook de contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) mee van de persoon die 
verantwoordelijk is voor het beantwoorden van de financiële vragen tijdens de controle. 
 

De schriftelijke voortgangsverslagen (zowel technisch als financieel) moeten elektronisch worden verzonden 
naar broadband@economie.fgov.be, uiterlijk binnen de hierboven uiteengezette termijnen. Die verslagen 
moeten op een nauwkeurige, eerlijke en bondige wijze de voortgang van het gesubsidieerde project en het 
gebruik van publieke middelen voorstellen. De concrete uitwerking van de verplichtingen zitten vervat in het 
standaardmodel van de subsidieovereenkomst (niet onderhandelbaar), toegevoegd als bijlage IV bij deze 
oproep. 
 

mailto:broadband@economie.fgov.be
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6 PUBLIEKE VERSPREIDING VAN DE RESULTATEN  

6.1 Mededeling en beschikbaarstelling aan het publiek 
Na afloop van de uitrol, wordt een behoorlijke en omstandige toelichting verschaft over 
de gerealiseerde resultaten in het licht van de vooropgestelde doelstellingen en wordt 
voornoemde informatie in de vorm van een executive summary via de gepaste kanalen 
publiekelijk verspreid. Ook de voortgang van elke cluster op basis van de rapportering 
tijdens scharniermomenten, zal tussentijdse disseminatie van resultaten mogelijk maken. 

Voornoemde informatie wordt kosteloos publiekelijk toegankelijk gemaakt met het oog 
op de maximale verspreiding van de resultaten van het project via de gepaste kanalen 
(wetenschappelijke/sectorgebonden/websites en sociale media, specifieke of eigen 
website, jaarverslagen, documentatie van conferenties of seminaries, enz.). De hoger 
beschreven informatie wordt publiekelijk toegankelijk gehouden tot 5 jaar na de 
voltooiing van het project.  

De referentie en/of de link naar de betreffende bron wordt gedeeld met de FOD 
Economie ter gelegenheid van de eindevaluatie van het project. De FOD Economie zal 
hiernaar verwijzen op de eigen website. 

Elke begunstigde moet de FOD Economie van tevoren op de hoogte brengen van 
communicatieactiviteiten die een belangrijke media-impact zouden kunnen hebben. 

6.2 Vrijwaringsclausule 
De begunstigde garandeert dat hij bij de uitvoering van het gesubsidieerde project de 
intellectuele eigendomsrechten zal respecteren. 

De begunstigde vrijwaart de FOD Economie tegen alle vorderingen of eisen die door derden 
zullen worden ingesteld m.b.t. het houderschap, de inhoud en de vorm van de creaties en 
resultaten die ten gevolge van de uitvoering van het huidige project worden vervaardigd en 
verbindt zich ertoe om alle kosten en schadevergoedingen voortvloeiend uit een vordering 
of eis van een derde op grond van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht en/of 
ander recht, te dragen. 

De begunstigde moet de FOD Economie op eerste verzoek bijstand verlenen en 
vrijwaren, indien de FOD Economie door derden aangesproken wordt op gronden 
waarvoor krachtens dit artikel op de auteur een vrijwaringsplicht t.o.v. de FOD Economie 
rust. 

6.3 Naamtekening 
Tenzij de FOD Economie anderszins verzoekt of anderszins met partijen overeenkomt, of 
het onmogelijk is, wordt bij elke verspreiding van de resultaten (in welke vorm ook en 
inclusief elektronische verspreiding) het logo van de Federale Overheidsdienst Economie, 
K.M.O., Middenstand en Energie weergegeven voor zover dit gebruikelijk is in het 
betreffende medium, en de volgende tekst: “Met de steun van de FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie” vermeld. Wanneer het logo van de FOD Economie samen met 
een ander logo wordt weergegeven, wordt het logo van de FOD Economie op een 
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voldoende opvallende plaats gezet en minstens zo groot (in de hoogte dan wel in de 
breedte). 

 

Voor het nakomen van zijn verplichtingen in het kader van deze overeenkomst, mag elke 
begunstigde het logo van de FOD Economie gebruiken. Deze bepaling geeft hem echter 
geen exclusief recht op het gebruik ervan. In dat opzicht kan het logo van de FOD 
Economie of elk soortgelijk handelsmerk of logo niet toegeëigend worden, noch door 
registratie noch op enigerlei andere wijze. 

6.4 De verlening van een niet-exclusieve licentie 
De begunstigde verleent aan de FOD Economie een niet-exclusief gebruiksrecht (niet-
exclusieve licentie) op de eventuele resultaten van het project voor eigen doeleinden (bv. 
incorporatie in te ontwikkelen strategieën).  

 

De prerogatieven op het gebied van intellectuele eigendomsrechten in verband waarvoor 
de begunstigde een niet-exclusieve licentie verleent aan de FOD Economie zijn de 
volgende: 

 
• het recht tot reproductie in om het even welke vorm, in de Franse, Nederlandse, 

Duitse en Engelse taal van de resultaten of een deel ervan; 
• het recht om de resultaten te vertalen of te laten vertalen in het Nederlands, 

Frans, Duits en/of Engels; 
• het recht tot opname van (een gedeelte) van de resultaten op haar website, een 

folder, boek, databank, multimediawerk of anderszins en de verspreiding van de 
creaties; 

• het recht tot verveelvoudiging van een gedeelte of van de volledige resultaten 
(ongeacht in welke taal het werk zich bevindt) via geluids- en/of beelddragers (o.a. 
via geluidscassettes, beeldcassettes, cd, cd-rom, cd-i, internet, 
informatiesnelwegen, [elektronische] netwerken, elke andere elektronische 
exploitatie), en het recht tot openbaarmaking en verspreiding van de aldus tot 
stand gebrachte verveelvoudigingen; 

• het recht tot publieke mededeling (publieke op- of uitvoering) (bv. via 
voordrachten (voor een publiek), via radio of televisie) van een gedeelte of van de 
volledige resultaten, in ongewijzigde vorm, ongeacht de taal van de resultaten; 

• het recht publiciteit te maken voor het project, hierbij gebruik makende van 
eventuele afbeeldingen, video’s, documenten,… die gerealiseerd werden in het 
kader van het project en waarvan de begunstigde de rechthebbende is; 

• het recht op mededeling aan het publiek. 
 

De niet-exclusieve licentie wordt verleend voor de gehele beschermingsduur van de 
toepasselijke zijnde intellectuele rechten en andere rechten en voor de gehele wereld. 

 

Voor de verlening van de niet-exclusieve licentie aan de FOD Economie zal de 
begunstigde of auteur geen bijkomende vergoeding, naast de verleende subsidies, 
ontvangen.  
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Het werk van de begunstigde zal door de FOD Economie geëxploiteerd worden onder 
zijn naam, met de vermelding “met steun van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 
Energie” en gebruik makend van het officiële logo van de FOD Economie. 

6.5 Wijzigingen van het werk 
De FOD Economie, alsook zijn personeelsleden behouden zich het recht voor tot aanpassing 
en actualisatie van de door de begunstigde overgemaakte documenten, met inbegrip van het 
verbeteren van de spelling en grammatica en van de inhoud of de vorm. 

6.6 Conferentie 
Tenslotte en in voorkomend geval dient - op verzoek van de FOD Economie –de 
begunstigde deel te nemen aan een publieke conferentie waarbij het gesubsidieerde 
project, de vooruitgang en de resultaten worden toegelicht. 
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7 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Het indienen van een kandidatuur houdt automatisch het verwerken in van bepaalde 
persoonsgegevens (naam, adres, cv,…). Deze gegevens zullen verwerkt worden overeenkomstig de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming26 (“AVG”, ook gekend onder de meer courante 
benaming “General Data Protection Regulation” of kortweg “GDPR”) en de toepasselijke Belgische 
wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Verwerkingsverantwoordelijke 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de Federale Overheidsdienst 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna “FOD Economie”). 

 

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

Vooruitgangstraat 50 

1210 Brussel 

Contact: https://economie.fgov.be/nl/ons-contacteren 

 

De verwerkingsverantwoordelijke wordt bijgestaan door een functionaris voor de 
gegevensbescherming (“Data Protection Officer” of DPO), te bereiken via dpo@economie.fgov.be  
op hetzelfde geografische adres. 

Doel en juridische basis voor de verwerking van uw gegevens 

 De FOD Economie heeft de mogelijkheid subsidies toe te kennen op basis van de begrotingswet 
(art. 6.1 e) GDPR). De door u verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt in het kader 
van de controle en opvolging van de subsidieaanvraag. 

 

Indien u bepaalde gegevens niet aanlevert, loopt u het risico dat uw aanvraag onontvankelijk zal 
worden verklaard. 

 

Weet dat uw gegevens op geen enkel moment onderworpen worden aan een geautomatiseerde 
besluitvorming, inclusief profilering. 

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden? 

De gegevens die relevant zijn voor de toekenningsprocedure worden gedeeld met de leden van 
het Adviescomité, zodanig dat zij een evaluatie en rangschikking kunnen opstellen van de 
subsidieaanvragen. 

In het geval er een eventuele financiële controle gerealiseerd zou worden, via een gespecialiseerde 
consultant, worden hen ook gegevens meegedeeld die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
controle. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

De FOD Economie houdt uw gegevens bij tot 10 jaar na voltooiing van de uitrol.  

 
26 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

mailto:dpo@economie.fgov.be
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Wat zijn uw rechten? 

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om de 
verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken: 

 
• informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens; 
• inzage te krijgen in de persoonsgegevens die men over u bezit; 
• te vragen om de correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige 

persoonsgegevens; 
• te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist als zij niet langer nodig zijn of 

als de verwerking ervan onrechtmatig is; 
• bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor 

marketingdoeleinden of om redenen die op uw persoonlijke situatie betrekking 
hebben; 

• in specifieke gevallen te verzoeken om een beperking van de verwerking van uw 
persoonsgegevens; 

• uw persoonsgegevens in machinaal leesbare vorm te ontvangen en ze door te 
sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke („overdraagbaarheid van 
gegevens”); 

• te verzoeken dat op automatische verwerking gebaseerde beslissingen die u 
betreffen of u in ernstige mate raken en zijn gebaseerd op uw persoonsgegevens 
door natuurlijke personen worden genomen, en niet alleen door computers. U 
hebt in dat geval ook het recht om uw standpunt kenbaar te maken en de 
beslissing te betwisten. 

Of u uw rechten al dan niet kunt uitoefenen, hangt af van de toepasbaarheid van de 
relevante bepalingen in de GDPR op deze situatie. Uw aanvraag wordt alleszins 
behandeld binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Als uw aanvraag complex is 
of onze diensten veel aanvragen moeten verwerken, dan wordt de termijn verlengd met 
2 maand. 

 

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail of een brief naar onze functionaris 
voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van de voorkant van uw 
identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening. 

 

Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen 
om uw identiteit te verifiëren voordat u de persoonsgegevens kunt bekijken en eventueel 
corrigeren. 

 

Indien u vragen heeft over hoe wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens, 
neem dan contact op de met DPO van de FOD Economie (contactgegevens zie 
hierboven). 

Klachten 
Indien u van mening bent dat de FOD Economie uw persoonsgegevens niet conform de geldende regelgeving 
heeft verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 
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Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
contact@apd-gba.be   

  

mailto:contact@apd-gba.be
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BIJLAGEN 
 

De bijlagen zijn te vinden op de site van de FOD Economie: 

• Bijlage I – Deelnemingsformulier 

• Bijlage II – Clusters witte zones 

• Bijlage III – Checklist 

• Bijlage IV – Standaardmodel subsidieovereenkomst 

• Bijlage V – DNSH-formulier 
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