WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN
De volgende promotoren zijn verplicht om de wet op de overheidsopdrachten te volgen:
•
•
•
•

overheden en overheidsinstellingen met rechtspersoonlijkheid
publiekrechtelijke verenigingen
privaatrechtelijke universitaire instellingen
rechtspersonen die cumulatief aan volgende 2 voorwaarden voldoen:
o Opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen
belang die niet van industriële of commerciële aard zijn
o Gekenmerkt zijn door een bijzondere overheidsinvloed (via de samenstelling
van de beslissende organen, het toezicht of de financiering)
 hetzij beïnvloed doordat de leden van de directie , van de raad van
bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan 50% door overheden
of overheidsinstellingen worden aangewezen
 hetzij in hun beheer onderworpen aan het toezicht van overheden of
overheidsinstellingen
 hetzij voor meer dan 50% gefinancierd worden door een of meerdere
overheden of overheidsinstellingen
Als de promotor in kwestie niet zeker is over de bijzondere overheidsinvloed kunnen
de statuten voorgelegd worden aan de juridische dienst van de VLM.
Noot: Er is een niet-limitatieve lijst (!) in bijlage 1 bij het K.B. van 8.1.1996, waarop
verschillende publiekrechtelijke personen vermeld staan.

•

privaatrechtelijke personen met specifieke gesubsidieerde opdrachten: Hierbij
moeten er drie voorwaarden vervuld zijn:
o meer dan vijftig procent subsidie
o minstens 135.000 euro excl. BTW specifieke projectkost
o werkzaamheden van klasse 50, groep 502 in bijlage 1 van het K.B. of hebben
betrekking op bouwwerken voor ziekenhuizen, inrichitngen van
sportbeoefeningen, recreatie en vrijteijdsbestedingen, schoolgebouwen en
gebouwen met een administratieve bestemming

De minimumvereisten die uit de wet op de overheidsopdrachten voortvloeien zijn:
•
•

Tot 5500€ excl. BTW: 1 offerte is voldoende. Facturen mogen niet opgesplitst
worden om deze drempel te omzeilen.
Tot 67.000€ excl. BTW: 3 aangetekende/via fax/via mail (met reply) opgestuurde
brieven met offerteaanvraag + een verslag met motivatie voor de gekozen offerte.

Deze documenten moet de promotor kunnen voorleggen bij terreincontrole. Deze
documenten moeten dus bewaard worden door de promotor.

