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0 Juridische context  

De juridische basis van deze beslissing bevindt zich in de volgende wetteksten:  

• Titel III van het besluit van 6 maart 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidinggevende ambtenaren van het 
Brussels Instituut voor Milieubeheer en aan de Reguleringscommissie voor Energie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de begroting en het individuele 
beheer van het personeel dat wordt uitbesteed aan BRUGEL; 

• Artikel 1I van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van BRUGEL. 
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1 Subdelegatie binnen BRUGEL 

De delegatie van bevoegdheid en van handtekening binnen BRUGEL wordt georganiseerd op de 
volgende wijze:  

Artikel 1. Subdelegatie aan de voorzitter en aan een bestuurder 

§ 1. Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten, en onverminderd de toepassing  van de wets- 
en verordeningsbepalingen betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, 
oefenen de voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder gezamenlijk, in de hoedanigheid 
van gesubdelegeerde ordonnateur, de bevoegdheden uit:  

• om het bijzonder bestek of de vervangende documenten goed te keuren (hierbij 
inbegrepen de akten bedoeld in de artikelen 12 tot 14, 38 tot 40, 64 tot 66 en 121 
van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare 
werken),  

• om de gunningswijze te kiezen,  

• om de toewijzingsprocedure aan te vatten, 

• om de opdrachten voor werken, leveringen en diensten te sluiten en uit te voeren 
voor de opdrachten waarvan het bedrag, BTW niet inbegrepen, niet hoger is dan de 
bedragen beschreven in artikel 5, j, §1, van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van de ondertekening van de 
Regering. 

§ 2. De voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder zijn eveneens bevoegd om, in het 
kader van de normale uitvoering van de gesloten opdracht en binnen de grenzen van het 
oorspronkelijk bedoelde voorwerp, alle facturen en schuldverklaringen betreffende de opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag de in §1 bedoelde delegaties overschrijdt, 
goed te keuren. 

§ 3. Na de sluiting van de opdracht, binnen de grenzen en onder de voorwaarden vermeld in §1 en 2, 
is de gesubdelegeerde overheid die de opdracht heeft toegekend gemachtigd om, overeenkomstig 
artikel 8 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met een 
met redenen omklede beslissing af te wijken van de toepassing van de essentiële bedingen en 
voorwaarden van de opdracht, zonder echter het voorwerp ervan te wijzigen, en om de beslissingen 
te nemen bedoeld in de artikelen 17 en 42 van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies 
voor openbare werken, gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken. 

§4. In geval van afwezigheid of verhindering van één van de gesubdelegeerde ordonnateurs of van 
beide, worden de delegaties die aan elk van hen werden verleend voor de duur van de periode 
waarin hij afwezig of verhinderd is, toegewezen aan het lid van de raad van bestuur dat hij heeft 
aangeduid. Indien hij niet in staat is dit lid aan te duiden, zal de raad van bestuur hem aanduiden. 
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Artikel 2. Subdelegatie van handtekening aan de coördinator van de opdrachthouders, en aan zijn 
plaatsvervanger  

§ 1. Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten, en onverminderd de toepassing van de wets- 
en verordeningsbepalingen betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, 
oefent de coördinator van de opdrachthouders, in de hoedanigheid van gesubdelegeerde 
ordonnateur, de bevoegdheden uit:  

• om het bijzonder bestek of de vervangende documenten goed te keuren (hierbij 
inbegrepen de akten bedoeld in de artikelen 12 tot 14, 38 tot 40, 64 tot 66 en 121 
van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare 
werken),  

• om de gunningswijze te kiezen,  

• om de toewijzingsprocedure aan te vatten, 

• om de opdrachten voor werken, leveringen en diensten te sluiten en uit te voeren 
voor de opdrachten waarvan het bedrag, BTW niet inbegrepen, niet hoger is dan: 

• 3.000 € voor de aankopen van niet duurzame goederen en diensten, de 
betaling van indirecte belastingen (activiteit 8) in verband met het programma 
ter ondersteuning van het algemeen beleid  

• 10.000 € voor de onkosten van de bestuurders in verband met het programma 
ter ondersteuning van het algemeen beleid  

§ 2. De coördinator van de opdrachthouders is eveneens bevoegd om, in het kader van de normale 
uitvoering van de gesloten opdracht en binnen de grenzen van het oorspronkelijk bedoelde 
voorwerp, alle facturen en schuldverklaringen betreffende de opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten waarvan het bedrag de in §1 bedoelde delegaties overschrijdt, goed te keuren. 

§3. In geval de coördinator van de opdrachthouders in zijn hoedanigheid van gesubdelegeerde 
ordonnateur afwezig of verhinderd is, worden de delegaties die hem werden verleend, toegewezen 
voor de duur van de periode waarin hij afwezig of verhinderd is, aan zijn plaatsvervanger of aan de 
opdrachthouder die hij heeft aangeduid. Indien hij niet in staat is deze opdrachthouder aan te duiden, 
zal de gesubdelegeerde ordonnateur hem aanduiden.   
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2 Inwerkingtreding 

Deze delegatie van bevoegdheid heeft uitwerking op 1 mei 2008. 

  
 

* * 

* 

 


