
 

  

Bijlage 1: Kandidaatstellingsformulier  

 

 
 
 
 
 

 
Kandidaatstelling met het oog op het afsluiten van een domeinconcessie met betrekking tot de 

percelen gelegen op de site Sint-Joris Beernem in Beernem langsheen het kanaal Gent-Oostende 
(CEMT klasse IV) met het oog op de private exploitatie van een zandwinning en monostortplaats 

voor bagger-en ruimingsspecie, tijdelijke en/of definitieve opslag en laguneringsactiviteiten. 
 

 

 

De indiening van de bieding geschiedt per aangetekende brief of ontvangstbewijs onder gesloten 

omslag, gericht aan De Vlaamse Waterweg nv. Op de omslag wordt verplicht vermeld: 

 

BIEDING CONCESSIE SINT-JORIS BEERNEM – NIET OPENEN 

 

 

De biedingen moeten uiterlijk op 30 september 2022 om 12u toekomen op volgend adres: 

 

De Vlaamse Waterweg nv 

Commercieel Beheer 

t.a.v. Jonas Reynaert 

Guldensporenpark 105 

9820 Merelbeke 

 

 

De kandidatuur wordt in drievoud (1 origineel en 2 voor eensluidend verklaarde kopieën) 

overgemaakt. De datum van ontvangst van de aangetekende zending geldt als bewijs voor het tijdig 

indienen van de kandidatuur. 

  



 

  

 
 
1. Gegevens van de Kandidaat- concessionaris 

Bedrijf   :…………………………………………………………………………………. 

Gemachtigde  :…………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon :…………………………………………………………………………………. 

Functie  :…………………………………………………………………………………. 

Adres   :…………………………………………………………………………………. 

  :…………………………………………………………………………………. 

Telefoon   :…………………………………………………………………………………. 

E-mail  :.………………………………………………………………………………… 

Website  :…………………………………………………………………………………. 

 
2. Verklaring op eer 

Door de ondertekening van huidig document verklaart de Kandidaat zich niet in één van de 
uitsluitingsgronden te bevinden zoals opgesomd in het Marktraadplegingsdocument. 
 
 
3. De financiële en economische draagkracht van de Kandidaat 

De Kandidaat dient voldoende solvabiliteit en kredietwaardigheid aan te tonen op basis van gepaste 
stukken waaruit kan blijken dat hij voldoende financiële draagkracht heeft om het door hem 
voorgestelde project te realiseren. Deze documenten worden afzonderlijk toegevoegd aan dit 
Kandidaatstellingsformulier.  
 

4. Technische bekwaamheid 

De Kandidaat toont aan de hand van referenties aan dat hij ervaring heeft in de exploitatie van 
stortplaatsen, laguneringsvelden, winningsactiviteiten, watergebondenheid edm. De Kandidaat biedt 
informatie over zijn huidige activiteiten. Dit document wordt afzonderlijk toegevoegd aan dit 
Kandidaatstellingsformulier 
  



 

  

 

5. Beoordelingscriteria 

5.1 De jaarlijkse concessievergoeding excl. BTW (70 punten) .  
 

De Kandidaat biedt de volgende jaarlijkse concessievergoeding in EUR (excl BTW): 
 

 
……………………………… EUR (excl .BTW) 
 
 
 

5.2 Huurprijs voor bergingscapaciteit voor monodeponie voor baggerspecie (conform 
acceptatienormen) (20 punten). 
 

De Kandidaat biedt de volgende  huurprijs per m³ bergingscapaciteit  voor monodeponie voor 
baggerspecie (conform acceptatienormen)  aangeleverd door/in opdracht DVW via de 
waterweg aangeleverd. Deze huurprijs is all-in, inclusief handling en exclusief heffingen. 

 
…………………………………EUR (excl. BTW) per m³ 
 
 

5.3  De aanpak waardoor wordt gegarandeerd dat DVW steeds over een zekerheid van huur van 
bergingscapaciteit kan beschikken (10 punten). 

 
Via afzonderlijk document toe te voegen aan dit Kandidaatstellingsformulier 

 
 
 
6. Inventaris van alle documenten 

 
Via afzonderlijk document toe te voegen aan dit Kandidaatstellingsformulier 
 
 
 
Hiermee verklaar ik dit kandidaatstellingsformulier naar best vermogen en naar waarheid te hebben 
ingevuld. 
 
 
Datum:   ………../………./……………….. 
 
 
Naam:    …………………………………………………………………… 
 
Hoedanigheid:   …………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening: 
 
 


