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Agenda:

1. Goedkeuren verslag vorige zitting
Verslag is goedgekeurd

2. Beknopte uitleg mbt de wet en
overheidsopdrachten voor:
o Leveringen
o Diensten
o Werken
o Integriteit in overheidsopdrachten

werking

van

Vragen:
-Wouter Bouckaert: Wat is het verschil tussen prioritaire en niet-prioritaire diensten? ->
enkele voorbeelden
Antwoord Jo Desmet:

Op de raadscommissie van gisteren kreeg ik de vraag naar het onderscheid tussen prioritaire (A)
en niet-prioritaire (B) diensten. (zoals in mijn presentatie aangehaald)
Na enig opzoekwerk blijkt dat ik hier een wijziging over het hoofd heb gezien.
Sedert de laatste aanpassingen aan de wet werd het onderscheid tussen prioritaire en nietprioritaire diensten (art. 87) afgeschaft: het onderscheid dat in de vorige wetgeving bestond tussen
de prioritaire en niet-prioritaire diensten, met andere woorden tussen diensten in bijlagen II.A en
II.B, werden afgeschaft. De diensten bedoeld in bijlage II.B, die genoten van een lichtere
bekendmakingsverplichting, worden nu ook onderworpen aan alle bepalingen van de richtlijnen.
Zowel de Europese, als de het Belgische regels behouden evenwel een lichter stelsel van
plaatsingsregels voor een aantal sociale en andere bijzondere diensten (bv. juridische bijstand bij
rechtszaken).
Worden onder meer uitgesloten van een overheidsopdrachten : verwerven of huur van grond,
bestaande gebouwen; arbitrage en bemiddelingsdiensten; bepaalde juridische diensten; leningen;
nooddiensten; openbaar personenvervoer;

- Patrick Claerhout: kan je opdrachten opsplitsen om eenvoudigere procedures te
gebruiken?
Antwoord: Opsplitsen van opdrachten die niet logisch opgespitst kunnen worden mag
niet. Tegelijkertijd ben je wel verplicht om opdrachten op te splitsen in percelen voor de
delen die wel opsplitsbaar zijn. Europa legt dit zelfs op voor grote projecten, of je moet
kunnen motiveren waarom je niet kan opdelen in percelen. Voorbeeld:
lot plaatsen ramen opsplitsen in twee projecten kan niet
lot schrijnwerk en dakwerken kan wel opgesplitst worden in percelen
- Zijn er veel bezwaren op procedures? Betwistingen op aanstelling?
Antwoord: Eigenlijk nog geen op de laatste 10 jaar.
- Zijn er noodprocedures ingeval van spoed?
Antwoord: Ja, is mogelijk.
- Patrick Claerhout: belang van voorlopige oplevering?
Antwoord: Je kan bij definitieve oplevering geen opmerkingen meer formuleren die bij de
voorlopige oplevering niet werd vermeld, behalve dan gebreken die verborgen waren.
- Patrick: kunnen we ook altijd niet-gunnen.
Antwoord: Ja, we kunnen steeds beslissen om niet te gunnen. Wordt steeds wel
gemotiveerd waarom. Vaak omwille van gebrekkig bestek, te weinig budget of geen
dienstverleners.
Opmerkingen:

- Debat: bevoegdheidsverdeling m.b.t. aankopen. De huidige aankoopgrenzen zijn niet
afgestemd op de recente evolutie m.b.t. overheidsopdrachten. In de loop van de eerste
jaarhelft worden de aankoopprocedures aangepast zodat procedures efficiënter kunnen
lopen. De bevoegdheidsgrenzen zullen nog apart worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.
- document ‘Rol Audit Vlaanderen in integriteitsbeleid’ wordt toegevoegd aan het verslag.
- Patrick Claerhout: Doen we voldoende om lokale ondernemers aan te spreken?
Antwoord: Ja, we houden er rekening mee wanneer we ondernemers aanschrijven. Vaak
schrijven we wel aan maar ze doen niet altijd mee. Wat we ook doen is de nieuwe lokale
ondernemers - die interesse tonen - extra informatie geven over onze procedures of over
de wijze van inschrijven. Wanneer raadsleden vragen krijgen van ondernemers die willen
deelnemen aan opdrachten geven de raadsleden die informatie best door aan de 3P
ambtenaren (zijnde: Naïra, Jo of Nancy)

3. Varia
Geen varia punten.
De zitting wordt afgesloten.
De verslaggever
Naira Harutjunjan

