PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
ARRONDISSEMENT HALLE-VILVOORDE
STAD/GEMEENTE ___________________
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN __ __________ 2018
Aanwezig

_______________________________________________, burgemeester;
__________________________________________________, schepenen;
___________________________________________, algemeen directeur;

Agenda:
Goedkeuren van de principiële beslissing tot samenaankoop via intergemeentelijke samenwerking
met HAVILAND INTERCOMMUNALE IgSv ( hierna genoemd HAVILAND ) waarbij HAVILAND optreedt
als “AANKOOPCENTRALE” voor het “LEVEREN VAN CHEMISCHE SMELTMIDDELEN VOOR
GLADHEIDBESTRIJDING IN DE WINTERPERIODE 2018-2019” voor de vennoten.

Het College
BEVOEGDHEID
Gelet op artikel 43§2,11° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
JURIDISCHE GRONDEN
Gelet op artikel 43, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het
administratief toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten voor de samenaankoop van goederen en diensten, inzonderheid
artikel 2, 6°a en 7°a en artikel 38;
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HAVILAND intercommunale IgSv

Gemeente ______________

MOTIVERING
1. Samenaankoop waarbij HAVILAND optreedt als aankoopcentrale
Artikel 2, 6°a en 7°a en artikel 38 van de wet van 17 juni 2016 voorziet in de mogelijkheid tot het
oprichten van een “aankoopcentrale”, zijnde een aanbestedende overheid die goederen of diensten
verwerft die eveneens bestemd zijn voor andere aanbestedende overheden, o.a. gemeenten.
Een aankoopcentrale koopt zelf in eigen naam en voor eigen rekening en de aangekochte goederen
of diensten komen in haar eigen vermogen, waarna zij deze vervolgens doorverkoopt aan de
deelnemende aanbestedende overheden.
De principe-overeenkomst tot samenaankoop van strooizout ( bijlage 1 ) die het voorwerp uitmaakt
van deze collegebeslissing duidt HAVILAND aan als “aankoopcentrale” voor de samenaankoop van
strooizout;
De samenaankoop van goederen en diensten, waarbij HAVILAND als “aankoopcentrale” optreedt, is
gebaseerd op het kostendelend principe. Een gezamenlijke aankoop van goederen, diensten of
werken kan zowel een kwalitatieve als een financiële meerwaarde bieden gelet op de verbreding van
de mededinging en de efficiëntere plaatsing van bestellingen.
De gemeente kan bijgevolg bij de aankoop van de hierboven gedefinieerde goederen een netto
meeropbrengst realiseren.
Voor de aankoop van hierboven gedefinieerde goederen maakt HAVILAND dat de gemeente zal
genieten van een kostenvoordeel en verhoogde expertise-uitwisseling.
Bovendien ontlast het aanstellen van HAVILAND de gemeente van het organiseren en plaatsen van
een overheidsopdracht en kan de gemeente beroep doen op de expertise van HAVILAND inzake
overheidsopdrachten voor de aankoop van goederen.
Artikel 47 § 2 van de wet van 17 juni 2016 voorziet dat een aanbestedende overheid die een beroep
doet op een aankoopcentrale als bedoeld in artikel 2, 6°a en 7°a, is vrijgesteld van de verplichting om
zelf een gunningsprocedure te organiseren.
De deelnemende vennoten betalen een bijdrage in de werkingskosten van 2 euro, exclusief BTW per
afgenomen ton. De werkingskosten dienen voor het opmaken van de lastvoorwaarden en
opdrachtdocumenten, de aanbestedingsprocedure, de evaluatie van de ingediende voorstellen, de
administratieve opvolging, de leveringen, de nazorg en de facturatie door de boekhouding.
Het feit dat Haviland bij de uitvoering van deze opdracht er zelf toe gehouden zal zijn om de
overheidsopdrachtenregelgeving toe te passen doet hieraan geen afbreuk , eveneens op grond van
boven vermelde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van de Raad van State;
Omwille van haar jarenlange ervaring in de begeleiding van de gemeenten bij aankoop van strooizout
en haar technische expertise kan Haviland de gemeente goed bijstaan als aankoopcentrale;
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HAVILAND intercommunale IgSv

Gemeente ______________

De succesvolle en efficiënte afhandeling van deze taken kunnen gewaarborgd worden, door beroep
te doen op een gespecialiseerde entiteit zoals Haviland die beschikt over de nodige ervaring, knowhow en inzetbare mankracht;
De principiële samenwerking met HAVILAND als aankoopcentrale wordt vastgelegd in de
overeenkomst (zie bijlage 1) die door de gemeente thans wordt goedgekeurd;
Overwegende dat de nodige kredieten betreffende de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord met
Haviland zullen ingeschreven worden in de gemeentebegroting enerzijds en zijn anderzijds in de
meerjarenplanning al voorzien;
BESLUIT:
Artikel 1:

Gelet op de voorgaande overwegingen die hier als integraal hernomen worden, gaat het
college over tot goedkeuring van de beslissing tot samenaankoop via intergemeentelijke
samenwerking met HAVILAND waarbij HAVILAND in 2018-2019 optreedt als
AANKOOPCENTRALE voor de aankoop van strooizout in de zin van art. 2, 6°a en 7°a van
de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten.

Artikel 2:

Het college keurt de principe-overeenkomst (bijlage 1) goed tot samenaankoop via
samenwerking met HAVILAND waarbij HAVILAND in 2018-2019 optreedt als
AANKOOPCENTRALE voor de aankoop van strooizout.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het aangaan van de
nodige verbintenissen aan de hier bijgevoegde en goedgekeurde voorwaarden.
Aldus beraadslaagd te _________________, in zitting van heden
Namens het college
In opdracht

___________________
(get.) algemeen directeur

_______________________
(get.) burgemeester

Voor eensluidend afschrift:
________ __/__/2018

___________________
algemeen directeur

_______________________
burgemeester

Bijlagen: Overeenkomst tot samenaankoop van strooizout tussen de stad/gemeente
_________________________________ en HAVILAND (aankoopcentrale).
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