
Deelname aan de offerteaanvragen in het kader van het   
ruimtevaartprogramma van de Europese Unie 

 
 
 
Dit bericht betreft de Belgische entiteiten die het voorwerp maken uit van buitenlandse (= buiten EU) investeringen, 
namelijk in de vorm van aandeelhouderschap, en die aan oproepen in het kader van het EU-Ruimtevaartprogramma 
willen deelnemen.   
 
In het kader van de uitvoering van het ruimtevaartprogramma van de Europese Unie, is in Artikel 24 van de EU-
Verordening 2021/6961 voorzien in het principe om buitenlandse investeringen2 in de bevoorradings- of 
onderzoekscontracten van de Europese Unie te screenen. 

 
Artikel 24, §§4 en 5 - EU-Verordening 2021/696 - Ruimtevaartprogramma van de Europese Unie 
 
De Commissie kan afwijken van de in lid 2, eerste alinea, punt c) geformuleerde voorwaarde, als de in een lidstaat 
opgerichte juridische entiteit de volgende garanties biedt: 

a) De zeggenschap over de juridische entiteit wordt niet uitgeoefend op een wijze die leidt tot een belemmering of 
beperking van het vermogen ervan om:  

i. De aanbesteding, de subsidie of de prijs uit te voeren, en 
ii. Te presteren, met name door middel van rapportageverplichtingen; 

b) Het derde land of de entiteit uit het derde land met zeggenschap verbindt zich ertoe om met betrekking tot de 
aanbesteding, de subsidie of de prijs geen controlerechten uit te oefenen over of rapportageverplichtingen op te 
leggen aan de juridische entiteit, en 

c) De juridische entiteit voldoet aan artikel 34, lid 7 [i.e. de juridische entiteit neemt alle nodige maatregelen om de 
beveiliging van het programma te waarborgen, ook in het licht van de in de risicoanalyse vastgestelde problemen. 

 
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de juridische entiteit is gevestigd beoordelen of die laatste voldoet aan 
de in lid 3, punt c), beschreven criteria en de in lid 4 bedoelde garanties. De Commissie voegt zich naar die beoordeling. 

 
Het principe van die bepaling wordt weerspiegeld in de contractuele clausules en voorwaarden die bij delegatie zijn 
vastgelegd (bijv.: clausules en voorwaarden die van toepassing zijn op de ESA-contracten die zijn gesloten in het kader 
van de uitvoering van de taken die hem werden toegekend krachtens Verordening 2021/696. 
 
Er wordt nu werk gemaakt van de invoering van een daartoe gerichte procedure op Europees en nationaal vlak. In 
afwachting werden de bevoegde nationale Belgische autoriteiten geïdentificeerd zijn en hebben zij zich georganiseerd met 
de bedoeling de dossiers over de verzoeken tot afwijking (“waiver”) waarin is voorzien in artikel 24 zo goed mogelijk te 
behandelen.  
 
Die voorlopige ad-hocprocedure loopt als volgt: 
 

- Het afwijkingsverzoek wordt via mail naar BELSPO verzonden: 
 

De heer Frank MONTENY 
Directeur-generaal 
Onderzoek en Ruimtevaart 
Frank.Monteny@belspo.be 

  
- BELSPO raadpleegt de andere bevoegde nationale autoriteiten (waaronder de FOD Economie en de Nationale 

Veiligheidsoverheid) met de bedoeling de situatie van de onderneming te analyseren ten opzichte van de in 
Artikel 24 vastgelegde criteria en voorwaarden. 
 

- De onderneming deelt daartoe aan de contactpersoon van de FOD Economie die haar door BELSPO werd 
aangewezen, de door die overheid vereiste informatie mee aan de hand van een ad-hocformulier. Die informatie 
heeft in hoofdzaak betrekking op: 
 

 
1 Te noteren valt dat dat principe ook wordt herhaald door de EU-Verordening 2021/695 betreffende het kaderprogramma Horizon Europe (cf. Artikel 
22, §5), waarbij aan het programma de mogelijkheid wordt gegeven dat principe toe te passen. 
2 Als bedoeld in EU-Verordening 2019/452 
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(a) Het aandeelhouderschap van de onderneming en de samenstelling van haar beslissings- en beheersorganen, 
alsook de interacties tussen die organen, in het bijzonder die welke in het buitenland zijn gevestigd. 

(b) De statuten van de rechtspersoon van de onderneming die het verzoek indient 
 
Ook een gedetailleerde verklaring is vereist waardoor de juridisch verantwoordelijke van de onderneming die het 
verzoek indient de naleving door de onderneming garandeert van de criteria en voorwaarden als bedoeld in 
Artikel 24, §4, van de EU-Verordening 2021. 
 
(c) Alle andere door de bevoegde nationale autoriteiten vereiste informatie. 

 
- Het antwoord van de bevoegde nationale autoriteiten krachtens Artikel 24, §5, van de EU-Verordening 2021/696 

wordt meegedeeld door BELSPO binnen een termijn van 30 werkdagen volgend op de dag van de ontvangst van 
het verzoek. 

 
De aandacht van de ondernemingen waarop Artikel 24 betrekking heeft wordt gevestigd op de noodzaak de 
afwijkingsaanvraag zo snel mogelijk in te dienen en binnen een termijn van 30 dagen in te passen in hun eigen planning.  
 
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij: 
 
David COX 
Dienst Onderzoek en Ruimtetoepassingen 
BELSPO 
David.Cox@belspo.be 
 
of 
 
Jean-François MAYENCE 
Juridische dienst 
BELSPO 
Jean-Francois.Mayence@belspo.be 
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