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1 Juridische achtergrond  

De juridische grondslag voor deze beslissing bevindt zich in artikel 11 van het huishoudelijk 

reglement van BRUGEL. 

 
 

2 Delegatie binnen BRUGEL 

De delegatie van handtekening bij BRUGEL is als volgt georganiseerd:  

Artikel 1.  Delegatie aan twee bestuurders 

§ 1 . In zijn hoedanigheid van ordonnateur kent de raad van bestuur de delegatie van 

handtekening gezamenlijk toe aan minstens twee bestuurders voor de uitoefening, binnen de 

perken van de beschikbare kredieten en onverminderd de toepassing van de wettelijke en 

reglementaire bepalingen betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en 

diensten, van de bevoegdheden om:  

• bijzondere bestekken, of de vervangende documenten goed te keuren, de wijzen van 

toekenning te kiezen,  

• de gunningsprocedure aan te vatten, 

• de opdrachten voor werken, leveringen en diensten af te sluiten en uit te voeren in 

het kader van de opdrachten.  

§ 2. De bestuurders bedoeld in paragraaf 1 hierboven zijn eveneens bevoegd om in het kader 

van de normale uitvoering van de afgesloten opdracht en binnen de grenzen van het 

oorspronkelijk bedoelde voorwerp, alle rekeningen en schuldverklaringen betreffende de 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten gezamenlijk goed te keuren. 

§ 3. In geval een of beide afgevaardigde ordonnateurs afwezig of verhinderd zijn, worden de 

delegaties die aan elk van hen werden verleend voor de duur van de periode waarin zijn 

afwezig of verhinderd zijn, toegewezen aan het lid van de raad van bestuur dat de afwezige of 

verhinderde afgevaardigde ordonnateur heeft aangeduid. Indien hij niet in staat is dit lid aan te 

duiden, zal de raad van bestuur het aanduiden. 
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Artikel 2. Delegatie van handtekening aan de coördinator van de 

opdrachthouders en aan zijn vervanger 

§ 1. In zijn hoedanigheid van ordonnateur kent de raad van bestuur de delegatie van 

handtekening toe aan de coördinator van de opdrachthouders voor de uitoefening, binnen de 

perken van de beschikbare kredieten en onverminderd de toepassing van de wettelijke en 

reglementaire bepalingen betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en 

diensten, van de bevoegdheden om:  

• het bijzonder bestek of de vervangende documenten goed te keuren (inclusief de 

handelingen voorzien 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, voor het laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 19 december 

2011),  

• de wijzen van toekenning te kiezen,  

• de gunningsprocedure aan te vatten, 

• de opdrachten voor werken, leveringen en diensten af te sluiten en uit te voeren in 

het kader van opdrachten waarvan het bedrag, exclusief btw, niet hoger is dan € 

5.500.  

§ 2. De coördinator van de opdrachthouders is eveneens bevoegd om in het kader van de 

normale uitvoering van de afgesloten opdracht en binnen de grenzen van het oorspronkelijk 

bedoelde voorwerp en de vastleggingskredieten, alle rekeningen en schuldverklaringen 

betreffende de opdrachten voor werken, leveringen en diensten goed te keuren. 

§3. Indien de coördinator van de opdrachthouders in zijn hoedanigheid van afgevaardigde 

ordonnateur afwezig of verhinderd is, worden de delegaties die hem werden verleend voor 

de duur van de periode waarin hij afwezig of verhinderd is, toegewezen aan zijn 

plaatsvervanger of aan de opdrachthouder die hij heeft aangeduid. Indien de coördinator van 

de opdrachthouders geen opdrachthouder kan aanduiden, duidt de raad van bestuur hem 

aan.  

 

3 Inwerkingtreding 

Deze delegatie van handtekening treedt in werking op 1 januari 2012. 
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