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Betreft: 4 gemeenteraadsbeslissingen d.d. 14 april 2016 inzake

overheidsopdrachten

Geachte heet Steenwegen,

Verwijzend naar mijn brief van 29 april 2016, waarin ik u meedeelde dat de

dossiers betreffende volgende beslissingen naar aanleiding van uw in rand

vermelde brief zouden onderzocht worden, kan ik u melden dat dit onderzoek

tot volgende conclusie geleid heeft:

- 12. Gemeenteschool: aankoop meubilair voor de kleuterklassen:

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

- 13. Nieuwbouw gemeentelijke basisschool fase 2: omgevingswerken

straatzijde vooraan goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

- 14. Nieuwbouw gemeentelijke basisschool fase 2: omgevingswerken

kleuterzone goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
- 15. Nieuwbouw gemeentelijke basisschool fase 2: omgevingswerken

spL 1aats lagere school goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

W L’.eft de aankoop van meubilair voor de kleuterklassen meldt het

bestuur me dat verschillende catalogi van 3 grote leveranciers van

kleutermeubilair als basis gediend hebben voor het bestek. Het zeer

gedetailleerd zijn van de beschrijvingen is te verklaren door het gegeven dat

er rekening moet gehouden worden met het feit dat het gaat om kleuters van
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verschillende leeftijden die derhalve verschillende afmetingen van stoelen, tafels en kasten vereisen. In het

bestek is trouwens opgenomen dat de opgegeven afmetingen richtinggevend zijn en dat kleine

afwijkingen toegestaan worden. Artikel 8 van het KB van 15juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten

klassieke sectoren stelt dat de technische specificaties de inschrijvers gelijke toegang moeten bieden en

niet tot gevolg mogen hebben dat ongerechtvaardigde belemmeringen voor de mededinging worden

gecreëerd. De in het bestek opgenomen technische bepalingen maken geen melding van een bepaald

fabrica2t, bepaalde herkomst of bijzondere werkwijze en bevatten evenmin een verwijzing naar een merk,

een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie waardoor bepaalde

ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of geëlimineerd. De materialen waaruit het

meubilair is gemaakt werden gekozen in functie van stevigheid en onderhoudsvriendelijkheid en dienen

te voldoen aan de veiligheidseisen voor kleutermeubilair. Uw opmerking dat de lastvoorwaarden zich

richten tot één enkele producent lijkt mij onterecht. Producenten en leveranciers van kleutermeubilair

hebben in dit dossier gelijke kansen om hun beste offerte in te dienen.

Wat betreft het gehele dossier ‘nieuwbouw gemeentelijke basisschool’ stelt u de vraag waarom deze

werken in 3 verschillende opdrachten opgedeeld werden en merkt u op dat de indruk gewekt wordt dat

men de werken wil toewijzen “via een beperkte offertevtaag en men een algemene offertevraag ontwijkt”.

Ü refereert hier aan art. 105 van het KB van 15juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,

dat bepaalt dat een opdracht niet mag gesplitst worden om onder het grensbedrag van € 85.000 excl.

btw voor gebruik van de onderhandefingsprocedure zonr bekendmaking te komen. U gebruikt in uw

klachtbrief de verkeerde terminologie, maat aangezien d gemeenteraad van 31 mei 2016 onder meer de

gecontesteerde beslissingen met betrekking tot de nieu’ bouw gemeentelijke basisschool fase 2

omgevingswerken straatzijde vooraan fnr. 13) en kleuterzone tnr. 14) ingetrokken heeft is uw klacht tegen

deze beslissingen zonder voorwerp geworden.

De omgevingswerken speelplaats lagere school zullen toegewezen worden na het voeten van een open

aanbesteding, zodat de vraag of het gaat om een splitsing van opdrachten om onder het grensbedrag

voor toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te komen hier niet aan de orde

is.

Gelet op het voorgaande ben ik van mening in bedoelde dossiers niet te moeten optreden in het kader

van de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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Lodewijk De Witte,

gouverneur.


