
 

Eigen verklaring subsidieregeling Maatschappelijke Agenda 2022 

Dit formulier is van toepassing op de Subsidieregeling Maatschappelijke Agenda 2022 van de 
Gemeente Katwijk. Dit formulier is een vereenvoudigde versie van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA) dat ingevuld dient te worden bij een subsidieaanvraag op basis van 
voornoemde subsidieregeling.  

We constateren dat aanvragers het lastig vinden het UEA te openen dan wel foutief invullen.  
Daarom is besloten deze vereenvoudigde versie te maken die alle aanvragers als alternatief kunnen 
invullen in plaats van het al dan niet reeds ingevulde UEA. U vult dus 1 van de 2 UEA-formulieren in.   
 
De Gemeente Katwijk behoudt het recht meer informatie bij aanvrager op te vragen als een hier 
beantwoorde vraag daar aanleiding toe geeft. Dit gebeurt onder verwijzing naar het door het college 
vastgestelde UEA, waarin aanvrager deze vraag ingevuld zou moeten hebben. 

 

Gegevens organisatie 

Naam:  

BTW-nummer of KVK-nummer: 

Postadres: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Contactpersoon (of -personen): 

 

1. Neemt de organisatie samen met anderen deel aan de subsidietender1? 

Ja ☐ Nee ☐ 

Zo ja, zorg ervoor dat de overige betrokkenen een afzonderlijk UEA-formulier indienen. 

Zo ja:  
a) Vermeld de rol van de organisatie binnen de combinatie (leider, verantwoordelijk voor 

specifieke taken, enz.): 

 

                                                           
1 Met name als deel van een combinatie, consortium, joint venture, enzovoort. 

 

 



b) Vermeld de identiteit van de andere organisaties die gezamenlijk aan de subsidietender 

deelnemen: 

 
c) Indien van toepassing, de naam van de deelnemende combinatie: 

 

2. Vermeld de opdracht/opdrachten waarvoor de organisatie subsidie aanvraagt: 

 

3. Vermeld, indien van toepassing, naam/namen en adres/adressen van de persoon/personen 

die gemachtigd is/zijn om de organisatie bij deze subsidieaanvraag te vertegenwoordigen.  

Dit is alleen nodig als de organisatie niet is ingeschreven in het KVK Handelsregister óf 

wanneer dit wel het geval is, maar er wordt afgeweken van de vertegenwoordigings- 

bevoegdheid zoals aangegeven in het KVK Handelsregister. 

 

 

 

 

 

4. Is de aanvrager zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend 

orgaan van de aanvrager of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid heeft, om een van de hierna genoemde redenen veroordeeld bij 

onherroepelijk vonnis, welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is gewezen of dat expliciet 

een uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is2: 

a. Deelneming aan een criminele organisatie 

b. Corruptie 

c. Fraude 

d. Terroristische misdrijven of strafbare feiten die daarmee verband houden 

e. Witwassen van geld of financiering van terrorisme 

f. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel 

Ja ☐ Nee ☐ 

5. Heeft de ondernemer voldaan aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van 

belastingen of sociale premies? 

Ja ☐ Nee ☐ 

                                                           
2 Zoals vermeld in artikel 57, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU 

 

 

 

 



6. Heeft de organisatie, voor zover hij weet, zijn verplichtingen op het gebied van het milieu-, 

sociaal of arbeidsrecht geschonden3? 

 

Ja ☐ Nee ☐ 

 

7. Is op de organisatie een van de volgende situaties van toepassing: 

a. Hij is failliet, of 

b. Hij verkeert in insolventie of liquidatie, of 

c. Hij heeft een regeling met schuldeisers getroffen, of 

d. Hij verkeert in een andere, vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke 

procedure uit hoofde van nationale wet- of regelgeving4, of 

e. Zijn activa worden beheerd door een curator of door de rechtbank, of 

f. Zijn bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt? 

 

Ja ☐ Nee ☐ 

Zo ja: 
-   Omschrijf dit nader. 
- Geef de redenen waarom de organisatie desondanks in staat is om de opdracht uit 

te voeren, gelet op de toepasselijke nationale voorschriften en maatregelen 
betreffende de voortzetting van de activiteiten in deze situaties5? 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Heeft de organisatie zich schuldig gemaakt aan ernstige beroepsfouten6? 

 

Ja ☐ Nee ☐ 

 

9. Is de organisatie zich bewust van enig belangenconflict7 als gevolg van zijn deelneming aan 
de subsidietender? 
 

Ja ☐ Nee ☐ 

 
10. Is het de organisatie overkomen dat een eerdere subsidiebeschikking, overheidsopdracht, 

een eerdere opdracht van een aanbestedende entiteit of een eerdere 
concessieovereenkomst heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht, 
tot schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties? 
 

Ja ☐ Nee ☐ 

                                                           
3 Als vermeld, voor zover het om deze subsidietender gaat, in de nationale wetgeving, in de betreffende aankondiging of de 
aanbestedingsstukken of in artikel 18, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU. 
4 Zie de nationale wetgeving, de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken. 
5 Deze informatie hoeft niet te worden verstrekt indien de uitsluiting van ondernemers in een van de onder a) tot en met f) 
genoemde gevallen krachtens het toepasselijke nationale recht verplicht is zonder enige mogelijkheid tot afwijking wanneer de 
ondernemer desondanks in staat is de opdracht uit te voeren. 
6 Zie, indien van toepassing, de definities in de nationale wetgeving, de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken. 
7 Zoals vermeld in de nationale wetgeving, de betreffende aankondiging of de aanbestedingsstukken. 

 

 



 
11. Kan de organisatie bevestigen dat: 

a. hij zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het 
verstrekken van de informatie die nodig is om te controleren of er geen gronden 
voor uitsluiting zijn dan wel of aan de selectiecriteria wordt voldaan, 

b. hij dergelijke informatie niet heeft achtergehouden, 
c. hij de door de door de gemeente gevraagde ondersteunende documenten 

onverwijld heeft kunnen overleggen? 
 

Ja ☐ Nee ☐ 

 

12. Kan de organisatie bevestigen dat hij niet heeft getracht het besluitvormingsproces van de 
gemeente onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem 
onrechtmatige voordelen in de subsidietender kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende 
informatie te verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben op besluiten inzake 
uitsluiting, selectie of gunning? 
 

Ja ☐ Nee ☐ 

 
13. De organisatie verklaart met betrekking tot de selectiecriteria dat, hij voldoet aan de 

voorgeschreven selectiecriteria: 
 

Ja ☐ Nee ☐ 

 
 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de door hem/haar/hen hiervoor verstrekte 
informatie accuraat en correct is en dat hij/zij zich volledig bewust is/zijn van de consequenties van 
het afleggen van een valse verklaring. 
 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel desgevraagd en onverwijld de hiervoor bedoelde 
certificaten en andere vormen van bewijsstukken te kunnen overleggen, tenzij: 
a) de gemeente de betrokken ondersteunende documenten rechtstreeks kan verkrijgen door 
raadpleging in een lidstaat van een gratis toegankelijke nationale databank of 
b) de gemeente met ingang van uiterlijk 18 oktober 2018 reeds over de betrokken 
informatie beschikt. 
 
Ondergetekende(n) stemt/stemmen er formeel mee in dat de gemeente toegang krijgt tot stukken 
tot staving van de informatie die is verstrekt in dit document met het oog op de onderhavige 
procedure. 
 
 
Plaats:      
 
Datum: 
 
Naam: 
 
Functie:     
 
Handtekening: 
 

Plaats:     
 
Datum: 
 
Naam: 
 
Functie:     
 
Handtekening: 


