Mei 2022

Instructies:
• Opties [in romeinse letters tussen vierkante haakjes] laten staan of
verwijderen, al naargelang wat van toepassing is, door de entiteit die de
verklaring ondertekent;
• Opmerkingen [in grijze cursieve letters tussen vierkante haakjes] verwijderen
en/of vervangen, al naargelang wat van toepassing is, door de entiteit die de
verklaring ondertekent.

Verklaring op erewoord
Ref.: Aanmelding voor Access City Award 2023
Ondergetekende [de naam invoegen van de persoon die dit formulier ondertekent],
vertegenwoordigende:
(voor rechtspersonen en entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid ) de volgende entiteit:

Volledige officiële naam:
Officiële juridische vorm:
Statutair registratienummer:
Volledig officiële adres:
BTW-registratienummer:
(„de persoon”)

[die bevoegd is de onderhavige verklaring te ondertekenen namens de volgende andere
personen1:
[namen invoegen van andere entiteiten namens welke de verklaring wordt ondertekend]
(1) verklaart dat [de] [elke] persoon in aanmerking komt voor deelname in
overeenstemming met de criteria die in de specifieke prijsprocedure staan
omschreven;
I – SITUATIES VAN UITSLUITING VAN DEELNAME MET BETREKKING TOT DE PERSOON
(2) verklaart dat [de] [elke] persoon zich niet in een van de volgende situaties bevindt.
Zo ja, geef in een bijlage bij deze verklaring aan welke situatie en de na(a)m(en)
van de betreffende persoon met een beknopte toelichting.
a) hij is failliet, onderhevig aan insolventie- of liquidatieprocedures, zijn activa worden
beheerd door een curator of door een rechtbank, hij heeft een regeling met
crediteuren, zijn zakelijke activiteiten zijn gestaakt of hij bevindt zich in een analoge
situatie die voortvloeit uit een vergelijkbare procedure als bepaald in EU- of nationale
wetgeving;
b) door een definitief vonnis of een definitief administratief besluit is vastgesteld dat hij in
gebreke is met betrekking tot zijn verplichtingen aangaande de betaling van
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Raadpleeg ook de oproep tot voorstellen indien specifieke opties worden vastgesteld om de verklaring te ondertekenen

belastingen of socialezekerheidsbijdragen in overeenstemming met de van toepassing
zijnde wet;
c) door een definitief vonnis of een definitief administratief besluit is vastgesteld dat hij
schuldig is aan ernstig professioneel wangedrag doordat hij van toepassing zijnde
wetten of regelingen of ethische beroepsnormen van het vakgebied waartoe de
persoon behoort heeft overtreden, of doordat hij onrechtmatig gedrag heeft vertoond
dat een impact heeft op zijn professionele geloofwaardigheid waar dergelijk gedrag
duidt op onrechtmatige bedoelingen of grove nalatigheid, met inbegrip van, in het
bijzonder, een van de volgende zaken:
(i) het op frauduleuze of nalatige wijze verkeerd voorstellen van gegevens die
vereist zijn voor de verificatie van de afwezigheid van redenen voor uitsluiting van
deelname of de vervulling van de geschiktheids- en selectiecriteria of in de
uitvoering van een contract, een overeenkomst of een subsidiebesluit;
(ii) het aangaan van afspraken met andere personen met als doel de wedstrijd te
verstoren;
(iii) het schenden van intellectuele eigendomsrechten;
(iv) het trachten te beïnvloeden van het besluitvormingsproces van de
Commissie/het Agentschap tijdens de toekenningsprocedure;
(v) het trachten te verkrijgen van vertrouwelijke informatie die hem onterechte
voordelen kan opleveren in de toekenningsprocedure;
d) door een definitief vonnis is vastgesteld dat hij schuldig is aan een van de volgende
zaken:
(i) fraude, in de zin van artikel 3 van Richtlijn (EU) 2017/1371 en artikel 1 van het
Verdrag inzake de bescherming van de financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen, opgesteld door de Overeenkomst van de Raad van 26 juli 1995;
(ii) corruptie, zoals gedefinieerd in artikel 4 lid 2 van Richtlijn (EU) 2017/1371 of
actieve corruptie in de zin van artikel 3 van het Verdrag inzake de bestrijding van
corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de
lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn, opgesteld door de Overeenkomst
van de Raad van 26 mei 1997, of gedrag als bedoeld in artikel 2 lid 1 van
Kaderbesluit 2003/568/JHA van de Raad, of corruptie zoals gedefinieerd in andere
van toepassing zijnde wetten;
(iii) gedrag dat verband houdt met een criminele organisatie, als bedoeld in artikel 2
van Kaderbesluit 2008/841/JHA van de Raad;
(iv) witwaspraktijken of terrorismefinanciering in de zin van artikel 1 lid 3, 4 en 5 van
Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en van de Raad;
(v) terroristische misdrijven of misdrijven die verband houden met terroristische
activiteiten, zoals respectievelijk gedefinieerd in artikel 1 en 3 van Kaderbesluit
2002/475/JHA van de Raad, of het aanzetten tot, medeplichtig zijn aan of trachten
te plegen van dergelijke misdrijven, als bedoeld in artikel 4 van dat Besluit;
(vi) kinderarbeid of andere misdrijven die met mensenhandel te maken hebben als
bedoeld in artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en van de
Raad;
e) hij heeft aanzienlijke tekortkomingen laten zien in het voldoen aan de belangrijkste
verplichtingen in de uitvoering van een contract, een overeenkomst of een
subsidiebesluit gefinancierd door geld van de Unie, wat heeft geleid tot vroegtijdige
beëindiging ervan of tot de toepassing van geliquideerde schadevergoeding of andere
contractuele boetes, of wat is ontdekt na controles, audits of onderzoeken door een
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Ordonnateur, OLAF of de Rekenkamer;
f) door een definitief vonnis of definitief administratief besluit is vastgesteld dat hij een
onregelmatigheid heeft gepleegd in de zin van artikel 1 lid 2 van Verordening van de
Raad (EC, Euratom) nr. 2988/95;
g) door een definitief vonnis of definitief administratief besluit is vastgesteld dat de
persoon een entiteit heeft gecreëerd in een ander rechtsgebied met de bedoeling
fiscale, sociale of andere wettelijke verplichtingen van mandatoire toepassing in het
rechtsgebied van zijn statutaire zetel, centrale bestuur of zakelijke hoofdvestiging te
omzeilen;
h) (alleen voor rechtspersonen en entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid) door een
definitief vonnis of definitief administratief besluit is vastgesteld dat de persoon is
gecreëerd met de bedoeling in punt (g);
i) voor de situaties als bedoeld in punt (c) t/m (h) hierboven is de persoon onderhevig
aan:
i. feiten die zijn vastgesteld in het kader van audits of onderzoeken die zijn uitgevoerd
door het Europees Openbaar Ministerie na oprichting ervan, de Rekenkamer, het
Europees bureau voor fraudebestrijding of een interne auditor, of enige andere
controle of audit die is uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een
ordonnateur van een EU-instelling, van een Europees bureau of van een EUagentschap of -orgaan;
ii. niet-definitieve vonnissen of niet-definitieve administratieve besluiten die
disciplinaire maatregelen kunnen omvatten die worden getroffen door de bevoegde
toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor de verificatie van de
toepassing van ethische beroepsnormen;
iii. feiten waarnaar wordt verwezen in besluiten van entiteiten of personen aan wie
uitvoeringstaken met betrekking tot de EU-begroting worden toevertrouwd;
iv. informatie die is doorgegeven door lidstaten die Uniefondsen implementeren;
v. besluiten van de Commissie met betrekking tot de overtreding van EUconcurrentiewetgeving of van een nationale bevoegde instantie met betrekking tot
de overtreding van EU- of nationale concurrentiewetgeving; of
vi. besluiten tot uitsluiting van deelname door een ordonnateur van een EU-instelling,
van een Europees bureau of van een EU-agentschap of -orgaan.
II – SITUATIES VAN UITSLUITING VAN DEELNAME MET BETREKKING TOT EEN NATUURLIJKE
PERSOON DIE ESSENTIEEL IS VOOR DE TOEKENNING VAN DE PRIJS 2

(5) verklaart dat een natuurlijke persoon die essentieel is voor de toekenning zich niet in
een van de volgende situaties bevindt Zo ja, geef in een bijlage bij deze verklaring
aan welke situatie en de na(a)m(en) van de betreffende perso(o)n(en) met een
beknopte toelichting:
Situatie (c) hierboven (ernstig professioneel wangedrag)
Situatie (d) hierboven (fraude, corruptie of ander misdrijf)
Situatie (e) hierboven (aanzienlijke tekortkomingen in de uitvoering van een contract)
Situatie (f) hierboven (onregelmatigheid)
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Waar de natuurlijke persoon in de subsidieaanvraag is gedefinieerd als essentieel voor de toekenning of voor de
uitvoering van de wettelijke verplichting in de zin van artikel 136 lid 4 sub c van de Financiële Verordening (bijv.
hoofdonderzoeker in een onderzoeksproject)
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Situatie (g) hierboven (creatie van een entiteit met de bedoeling wettelijke
verplichtingen te omzeilen)
Situatie (i) hierboven
III – SITUATIES VAN UITSLUITING VAN DEELNAME BETREFFENDE VRUCHTGEBRUIKERS EN
NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN MET EEN VERTEGENWOORDIGENDE, BESLUITVORMENDE OF
CONTROLERENDE MACHT

Niet van toepassing op natuurlijke personen, lidstaten en lokale overheden
(6) verklaart dat een natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de administratieve,
beherende of toezichthoudende instantie van de bovengenoemde perso(o)n(en), of
die een vertegenwoordigende, besluitvormende of controlerende macht heeft met
betrekking tot de bovengenoemde perso(o)n(en) (dit omvat bijv. directeuren van
bedrijven, leden van beherende of toezichthoudende instanties, en gevallen waarin
één natuurlijke of rechtspersoon een meerderheid van de aandelen houdt), of een
vruchtgebruiker van de perso(o)n(en) (als bedoeld in punt 6 van artikel 3 van Richtlijn
(EU) nr. 2015/849) zich niet in een van de volgende situaties bevindt. Zo ja, geef in
een bijlage bij deze verklaring aan welke situatie en de na(a)m(en) van de
betreffende perso(o)n(en) met een beknopte toelichting.
- situatie (c) hierboven (ernstig professioneel wangedrag)
- situatie (d) hierboven (fraude, corruptie of ander misdrijf)
- situatie (e) hierboven (aanzienlijke tekortkomingen in de uitvoering van een contract)
- situatie (f) hierboven (onregelmatigheid)
-

situatie (g) hierboven (creatie van een entiteit met de bedoeling wettelijke
verplichtingen te omzeilen)

-

situatie (h) hierboven (persoon gecreëerd met de bedoeling wettelijke verplichtingen
te omzeilen)

-

situatie (i) hierboven

IV – SITUATIES VAN UITSLUITING VAN DEELNAME BETREFFENDE NATUURLIJKE OF
RECHTSPERSONEN DIE ONBEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE SCHULDEN VAN DE PERSOON
OP ZICH NEMEN

Deze paragraaf is uitsluitend van toepassing op verklaringen die een persoon
omvatten voor wie een natuurlijke of rechtspersoon onbeperkte aansprakelijkheid
voor schulden op zich neemt
(7) verklaart dat een natuurlijke of rechtspersoon die onbeperkte aansprakelijkheid op
zich neemt voor de schulden van de bovengenoemde perso(o)n(en) zich niet in een
van de volgende situaties bevindt. Zo ja, geef in een bijlage bij deze verklaring aan
welke situatie en de na(a)m(en) van de betreffende perso(o)n(en) met een
beknopte toelichting.
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- situatie (a) hierboven (faillissement)
- situatie (b) hierboven (in gebreke met betrekking tot betaling van belastingen of
socialezekerheidsbijdragen)
V – REDENEN VOOR VERWIJDERING UIT DEZE PROCEDURE
(8) verklaart dat [de] [elke] persoon:
niet eerder betrokken was bij de opstelling van documenten die in deze
toekenningsprocedure worden gebruikt, waar dit een schending van het principe van
gelijke behandeling inhield met inbegrip van verstoring van de wedstrijd die niet
anderszins kan worden hersteld. Zo ja, geef in een bijlage bij deze verklaring de
na(a)m(en) van de betreffende perso(o)n(en) aan met een beknopte toelichting.
VI – HERSTELMAATREGELEN
Als de perso(o)n(en) een van de hierboven vermelde situaties van uitsluiting van
deelname verklaart/verklaren, moet(en) hij/zij maatregelen aangeven die hij/zij
heeft/hebben getroffen om de uitsluitingssituatie te herstellen, waarmee hij/zij zijn/hun
betrouwbaarheid aantoont/aantonen. Dit kan bijv. technische, organisatorische en
personele maatregelen omvatten om verder optreden, schadevergoeding of betaling van
boetes of van belastingen of socialezekerheidsbijdragen te voorkomen. Het relevante
documentaire bewijs ter illustratie van de getroffen herstelmaatregelen moet in een bijlage
bij deze verklaring worden verstrekt. Dit geldt niet voor situaties waarnaar wordt verwezen
in punt (d) van deze verklaring.
VII – BEWIJS OP VERZOEK
De Commissie/het Agentschap kan personen die onderhevig zijn aan deze verklaring
verzoeken informatie te verstrekken en het toepasselijke bewijs met betrekking tot alle
natuurlijke of rechtspersonen die lid zijn van een administratief, beherend of
toezichthoudend orgaan of die een vertegenwoordigende, besluitvormende of
controlerende macht hebben, met inbegrip van rechts- en natuurlijke personen in de
eigendom- en controlestructuur en vruchtgebruikers, en met betrekking tot natuurlijke
personen die essentieel zijn voor de toekenning of voor de uitvoering van de handeling of
het werkprogramma onderhevig aan de subsidieaanvraag.
De Commissie/het Agentschap kan elke persoon die onderhevig is aan deze verklaring
verzoeken het van toepassing zijnde bewijs te verstrekken betreffende de persoon zelf en
de natuurlijke of rechtspersonen die onbeperkte aansprakelijkheid voor de schulden van
de persoon op zich nemen.
Er kan als volgt om bewijs worden verzocht:
Voor situaties als beschreven in (a), (c), (d), (f), (g) en (h) is overlegging van een recent
uittreksel uit het gerechtelijk dossier vereist of, bij gebrek daaraan, een equivalent
document recentelijk verstrekt door een gerechtelijke of administratieve instantie in het
land waar de entiteit gevestigd is, waaruit blijkt dat aan die vereisten is voldaan.
Voor de situatie als beschreven in punt (b) is overlegging van recente certificaten,
verstrekt door de bevoegde instanties van de betreffende staat, vereist. Deze documenten
moeten bewijs leveren voor alle belastingen en socialezekerheidsbijdragen waarvoor de
entiteit aansprakelijk is, met inbegrip van bijvoorbeeld btw, inkomstenbelasting (alleen
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natuurlijke
personen),
bedrijfsbelasting
(alleen
rechtspersonen)
en
socialezekerheidsbijdragen. Waar een hierboven beschreven document niet in het
betreffende land wordt uitgegeven, kan het worden vervangen door een beëdigde
verklaring die is afgelegd voor een gerechtelijke instantie of notaris of, bij gebrek daaraan,
een plechtige verklaring die is afgelegd voor een administratieve instantie of een
gekwalificeerd professioneel orgaan in het land waar hij gevestigd is.
Indien een persoon dergelijk bewijs reeds heeft ingediend voor een andere
prijsuitreikingsprocedure van de Commissie, moeten de documenten niet meer dan een
jaar voor de datum van het verzoek zijn uitgegeven en moeten ze op die datum nog
steeds geldig zijn.
Indien hij wordt geselecteerd om een prijs te ontvangen, aanvaardt de persoon die
onderhevig is aan deze verklaring de voorwaarden die in het deelnamereglement staan.
De bovengenoemde persoon moet de Commissie onmiddellijk op de hoogte stellen
van eventuele veranderingen in de situaties zoals die zijn verklaard.
De persoon die onderhevig is aan deze verklaring kan onderhevig zijn aan
verwijdering uit deze procedure en aan administratieve sancties (uitsluiting) indien
een van de verklaringen of informatie die is verstrekt als voorwaarde voor deelname
aan deze procedure vals blijkt te zijn.
Volledige naam

Datum
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Handtekening

