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Algemeen reglement van de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga voor de bege-

leiding van de lokale en gewestelijke openbare besturen met het oog op de energetische 

renovatie van gebouwen of de implementatie van installaties voor de productie van groene 

stroom (Programma RenoClick)

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald artikel 24bis;

Gelet op de wil van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de 
aan Sibelga toevertrouwde openbaredienstverplichting uit te 
breiden aan de hand van met name het artikel 24bis van de 
voornoemde ordonnantie van 19 juli 2001; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsop-
drachten;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 plaatsing over-
heidsopdrachten in de speciale sectoren; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling 
van de algemene uitvoeringsregels van de overheids- 
opdrachten;

Overwegende dat het mechanisme van een aankoopcentrale, 
via een coördinatie en centralisatie, een rationalisering van de 
middelen mogelijk maakt doordat een dubbele inzet van per-
soneel, capaciteiten, budgettaire en materiële middelen wordt 
vermeden;

Overwegende de ervaring die Sibelga als aankoopcentrale 
samen met de lokale besturen heeft verworven op het gebied 
van de aankoop van energie en werken, leveringen en dien-
sten inzake een performant en rationeel energiegebruik; 
evenals haar ervaring samen met de lokale en gewestelijke 
besturen op het gebied van de promotie van maatregelen 
inzake energie-efficiëntie van gebouwen;

Overwegende dat de nieuwe openbaredienstverplichting van 
Sibelga via het artikel 24bis van de voornoemde ordonnantie 
van 19 juli 2001 erop gericht is om via de organisatie van een 
aankoopcentrale en prestaties inzake m.n. advies en support 
op technisch en administratief vlak, de lokale en gewestelijke 
openbare besturen te begeleiden met het oog op de realisatie 
van de energetische renovatie van hun gebouwen en de 
implementatie van installaties voor de productie van groene 
stroom op hun sites; 

Gelet op het feit dat m.n. het rationele gebruik van elektrici-
teit, gas en warmte in al haar vormen het maatschappelijk 
doel van Sibelga vormt;

Gelet op het BWLKE en de voorbeeldrol die m.n. verwacht 
wordt van de openbare besturen op het vlak van energiepres-
tatie van de gebouwen;

Overwegende het potentieel van de energie- en milieuwinst 
van de verbetering van de gebouwen van de lokale en 
gewestelijke gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
om de voornoemde doelstellingen na te streven, en de doel-
stellingen inzake de vermindering van de uitstoot van broei-
kasgassen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2030-
2050;

Gelet op het feit dat de realisatie van een deel van dat poten-
tieel van de energie- en milieuwinst gefaciliteerd kan worden 
door de aankoop van werken, leveringen en diensten inzake 
de energetische renovatie van gebouwen of de implementatie 
van installaties voor de productie van groene stroom via een 
nieuwe Sibelga-aankoopcentrale;

Overwegende dat er een kader vastgelegd moet worden voor 
het plaatsen, uitvoeren en financieren van raamovereenkom-
sten, eventuele klassieke overheidsopdrachten, door die 
nieuwe centrale en aansluitende opdrachten die door de 
BAO’s zijn besteld op basis van de gegunde raamovereen-
komsten; 

heeft de coöperatieve intercommunale vereniging Sibelga 
onderstaand reglement goedgekeurd:
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DEEL 1

ALGEMEEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Voor de toepassing van dit reglement gelden de volgende definities:

• Raamovereenkomst (artikel 2, 35° van de wet van 17 juni 
2016): Overeenkomst tussen een of meer aanbesteders en 
een of meer ondernemers met het doel gedurende een 
bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen 
opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijzen 
en eventueel de beoogde hoeveelheden;

• Applicatie: via het internet toegankelijke software voor ener-
gieboekhouding;

• Ondersteuning / Ondersteuner bij de plaatsing van aanslui-
tende opdrachten: verplichte ondersteunende taken van 
SIBELGA ten aanzien van de BAO’s bij de gunning van aanslui-
tende opdrachten, die op limitatieve wijze de volgende taken 
omvatten:  
-  Validering voorafgaand aan het besluit om een procedure op 

te starten voor de plaatsing van een aansluitende opdracht; 
 -  Technische ondersteuning bij het vastleggen van technische 

oplossingen (energieaspecten);
 -  Voorafgaand technisch advies over de vergelijking van speci-

fieke offertes van de inschrijvers (waaronder m.n. de plan-
ning) en de verslagen en besluiten daaromtrent;

 -  Technisch advies over het verslag inzake de gunning van de 
aansluitende opdrachten en besluiten daaromtrent.

• Ondersteuning / Ondersteuner aan de bouwheer: verplichte 
ondersteunende taken van SIBELGA ten aanzien van de 
BAO’s tijdens de uitvoering van de aansluitende opdrachten 
of de klassieke overheidsopdrachten, die op limitatieve wijze 
de volgende taken omvatten:

 -  Voorafgaand technisch advies betreffende de plannen, 
documenten en voorgestelde oplossingen (energie- 
aspecten);

 -  Technische ondersteuning bij de uitvoering van de werken 
(energieaspecten);

 -  Voorafgaand technisch advies betreffende de voorlopige & 
definitieve oplevering (energieaspecten);

 -  Technische ondersteuning bij de inbedrijfstelling van de 
installaties (energieaspecten);

 -  Technische ondersteuning bij de verificatie van aspecten 
met betrekking tot de energie (verwarmingssysteem, 
isolatie ...).

• KB Uitvoering: het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de over-
heidsopdrachten;

• KB Plaatsing: Koninklijk besluit tot plaatsing van overheids-
opdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 of, in 
de door de wet van 17 juni 2016 voorziene hypotheses, het 
Koninklijk besluit tot plaatsing van overheidsopdrachten in de 
speciale sectoren van 18 juni 2017;

• Gebouw van (een) BAO(‘s): gebouw waarvoor de BAO’s een 
grondbeheer uitoefenen middels het zakelijk recht (eigen-
domsrecht – uitgezonderd mede-eigendom – of zakelijk 
gebruiksrecht, allemaal in de zin van boek 3 van het 
(nieuwe) Burgerlijk Wetboek;

• CEP: Een contract inzake energieperformantie, dat wil zeg-
gen een contract met het oog op het nemen van maatre-
gelen om de energie-efficiëntie van bestaande infrastructu-
ren te verbeteren, in ruil van betalingen gekoppeld aan de 
performantie van die maatregelen om te komen tot het 
overeengekomen energieverbruik en/of kostenbesparing;

• Centrale of Aankoopcentrale (artikel 2, 6°, 7° en 8° van de 
Wet van 17 juni 2016): de aanbestedende overheid, in dit 
geval Sibelga, die gecentraliseerde aankoopactiviteiten en 
eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verricht in de zin 
van artikel 2, 7° en 8° van de wet van 17 juni 2016;

• Wet van 17 juni 2016: de wet van 17 juni 2016 betreffende 
de overheidsopdrachten;

• Begunstigde Aanbestedende Overheid (‘BAO’): het lokale of 
gewestelijke bestuur dat tot de aankoopcentrale is toegetreden;

• Lokale besturen: de 19 gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de verenigingen die ze oprichten 
of controleren, de 19 Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn (OCMW) en de verenigingen die ze oprichten of con-
troleren, de 6 meergemeentepolitiezones van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de gewone Regieën en de auto-
nome gemeentelijke Regieën van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, de intercommunales onderworpen aan het toezicht 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

• Gewestelijke besturen: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de instellingen van openbaar nut en openbare onderne-
mingen die opgericht of gecontroleerd worden door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest of waarmee het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een beheersovereenkomst heeft 
afgesloten;

• Programma RenoClick of Programma: programma dat 
gericht is op de energetische renovatie van de gebouwen 
van de lokale en gewestelijke besturen die in het reglement 
zijn geïdentificeerd, of voor de implementatie van installaties 
voor de productie van groene stroom op die gebouwen, in 
het kader van de nieuwe openbaredienstverplichting die aan 
Sibelga werd toevertrouwd via het artikel 24bis van de voor-
noemde ordonnantie van 19 juli 2001;

• Project: in het programma RenoClick geïntegreerd project 
voor de energetische renovatie van een bepaald gebouw;

• Reglement: dit reglement tot regeling van de aankoopcen-
trale voor de realisatie van het Programma RenoClick door 
Sibelga ten behoeve van de Begunstigde Aanbestedende 
Overheden (BAO’s) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

• Sibelga: coöperatieve intercommunale vereniging, beheerst 
door de wet van 22 december 1986 betreffende de inter-
communales, toegelaten bij Koninklijk Besluit van 24 juni 
1982 en opgericht op 29 juni 1982, volgens akte gepubli-
ceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1983 
(1755-3) en met het ondernemingsnummer 0222.869.673.
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ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1. Het reglement beoogt het vastleggen van:

 -  de modaliteiten om toe te treden tot en deel te nemen 
aan de aankoopcentrale evenals de governance ervan;

 -  de respective verplichtingen en verantwoordelijkheden 
van de aankoopcentrale en de BAO’s in het kader van de 
overheidsopdrachten en/of raamovereenkomsten die 

werden gesloten met het oog op het programma via de 
aankoopcentrale evenals de aansluitende opdrachten die 
werden gesloten op basis van de door de aankoopcen-
trale gegunde raamovereenkomsten. 

ARTIKEL 3. ROL VAN DE AANKOOPCENTRALE

3.1. De aankoopcentrale streeft de volgende doelstellingen na:

 -  overheidsopdrachten en raamovereenkomsten plaatsen 
voor de realisatie van het programma mogelijk maken;

 -  gecentraliseerde aankoopdiensten leveren met het oog 
op de realisatie van het programma ten behoeve van de 
BAO’s; 

- ten behoeve van de BAO’s en met het oog op de verwe-
zenlijking van het programma, aanvullende aankoopactivi-
teiten realiseren, met name door de realisatie van presta-
ties inzake ‘informatie, adviezen, steun bij het zoeken naar 
opportuniteiten en een administratief en technische help-
desk’ waar Sibelga krachtens haar openbaredienstverplich-
ting voor instaat.

ARTIKEL 4. WETTELIJK KADER

4.1. De techniek van de aankoopcentrale wordt geregeld door 
de wet van 17 juni 2016.

4.2. Een BAO die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrij-
gesteld van de verplichting om zelf de procedure te organise-
ren voor het plaatsen van de klassieke overheidsopdracht of 
de eerste fase van de oproep tot mededinging van de 
raamovereenkomst op zich, evenwel met uitsluiting van de 
organisatie van een nieuwe oproep tot mededinging voor het 
afsluiten van een  opdracht die gebaseerd is op de raamo-
vereenkomst (art. 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016).

4.3. Een BAO kan zonder toepassing van de procedures zoals 
bepaald in de wet van 17 juni 2016 aan een aankoopcen-
trale een overheidsopdracht voor diensten voor de levering 
van gecentraliseerde aankoopactiviteiten gunnen. Die 
overheidsopdrachten voor diensten kunnen ook de leve-
ring van aanvullende aankoopactiviteiten omvatten (art. 
47, § 4 van de wet van 17 juni 2016).

ARTIKEL 5. GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT 

5.1. Het reglement wordt goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van Sibelga.

ARTIKEL 6. INWERKINGTREDING VAN HET REGLEMENT

6.1.   Het reglement treedt in werking op de datum dat het door 
Sibelga wordt goedgekeurd.

6.2. Het kan worden uitgevoerd ongeacht het aantal deelne-
mers van de aankoopcentrale.

DEEL 2

REGLEMENT VAN DE AANKOOPCENTRALE
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ARTIKEL 7. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET REGLEMENT

7.1. Het reglement is van toepassing op de overheidsopdrach-
ten en/of raamovereenkomsten voor werken, leveringen 
of diensten die bijdragen tot de energetische renovatie van 
gebouwen van de BAO’s of de implementatie van installa-
ties voor de productie van groene stroom, en die conform 
de geldende reglementering zullen worden gelanceerd.

7.2. Het reglement regelt de gunning en de uitvoering van alle 
overheidsopdrachten, raamovereenkomsten voor werken, 
leveringen of diensten die werden gesloten met het oog 
op het programma via de aankoopcentrale evenals de 
aansluitende opdrachten die werden gesloten op basis van 
de door de aankoopcentrale gegunde raamovereenkom-
sten.

7.3. De werkingskosten van de aankoopcentrale worden ten 
aanzien van de BAO’s gedragen door Sibelga. In voorko-
mend geval worden de werkingskosten van de centrale 
gefinancierd overeenkomstig de geldende regels voor de 

uitoefening van de openbaredienstverplichtingen van 
Sibelga.

7.4. De aankoopcentrale zal de door dit reglement aan hem 
toegekende opdrachten uitsluitend uitvoeren voor zover hij 
beschikt over de materiële middelen en human resources 
die het hem mogelijk maken deze opdrachten te  
vervullen. 

 Als de centrale niet in staat is om deze opdrachten te ver-
vullen, dan zal hij de betrokken BAO’s daar onmiddellijk 
van op de hoogte brengen.

 De aankoopcentrale en de BAO’s zullen moeten overleg-
gen om duidelijk vast te leggen hoe de door dit reglement 
voorziene opdrachten en verplichtingen concreet uitge-
voerd zullen worden door de partijen. 

 

ARTIKEL 8. DEFINITIE VAN DE OPDRACHTEN VOOR DE ENERGETISCHE RENOVATIE VAN GEBOUWEN EN DE IMPLEMENTATIE 
VAN INSTALLATIES VOOR DE PRODUCTIE VAN GROENE STROOM 

8.1. De overheidsopdrachten en/of raamovereenkomsten 
waarop het reglement betrekking heeft, kunnen de  
volgende werken, diensten of leveringen tot voorwerp 
hebben:

 -  Opdrachten inzake architectuur, audit en engineering, 
studiebureau, stabiliteitsstudie, akoestische studies, vei-
ligheidscoördinatie, EPB, werfopvolging, met inbegrip van 
met name: 

 o  De realisatie van gedetailleerde studies en de opstelling 
van technische specificaties (guideline).

 o  In voorkomend geval, de voorbereiding van de aanvraag 
(aanvragen) voor de vereiste vergunningen en autorisa-
ties, ten laste van de BAO, met name op basis van de 
gerealiseerde studies.

 o  In voorkomend geval, de realisatie van voorstudie-audits 
- met name voor EPB - die desgevallend gerealiseerd 
zouden moeten worden.

 -  Werken (met uitzondering van werken die niet in aan-
merking komen, onverminderd het recht voor de cen-
trale om precies die niet in aanmerking komende werken 
geval per geval op te lijsten voor elke overheidsopdracht 
/ raamovereenkomst.

 
 o  Wijziging op energievlak van de bouwschil van het 

gebouw;

 o  Wijziging op energievlak van de uitrustingen van het 
gebouw;

 o  Afwerking en nieuwe functies die betrekking hebben op 
de energetische renovatie van het gebouw;

 -  In voorkomend geval ook, opdracht van bijkomende controles 
(bijvoorbeeld dekking van de tienjarige garantie, akoestiek ...);

  
-  Alle diensten, werken of leveringen die zouden dienen voor 

de energetische renovatie van de gebouwen waarop het 
reglement  betrekking heeft;

 -  Alle diensten, werken of leveringen die zouden dienen voor 
de implementatie van installaties voor de productie van 
groene stroom waarop het reglement betrekking heeft.

8.2. Als, op basis van de analyse van de betrokken BAO, voor 
het geheel of een deel van de werken een vergunning 
moet worden aangevraagd of aangepast, regelt de BAO 
die voorafgaandelijk aan de kennisgeving van de over-
heidsopdracht voor werken of de aansluitende opdracht 
voor werken waarop de vergunning betrekking heeft.

8.3. De prijs en kosten van de overheidsopdrachten, raamover-
eenkomsten en/of aansluitende opdrachten vallen exclu-
sief ten laste van de betrokken BAO, onverminderd de 
financiële interventies die worden toegekend aan een BAO 
krachtens de wettelijke, reglementaire of contractuele 
bepalingen die eventueel toepasbaar zijn, en met uitslui-
ting van alle interventies van Sibelga in de aan de 
opdrachtnemers van de overheidsopdrachten/raamover-
eenkomsten/aansluitende opdrachten te betalen prijs. 
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ARTIKEL 9. PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE VAN HET REGLEMENT

9.1. Sibelga verzekert de publiciteit van het reglement van de 
aankoopcentrale bij de lokale en gewestelijke besturen 
door het aan die laatste mee te delen zodat ze er kennis 
van kunnen nemen en vervolgens hun wil om tot de 
aankoopcentrale toe te treden, kenbaar kunnen maken.

9.2. De in het punt 9.1 beoogde verplichting kan rechtstreeks 
vervuld worden, door mededeling aan de lokale en gewes-
telijke besturen, of onrechtstreeks, door aan de lokale en 
gewestelijke besturen te vragen de informatie te bezorgen 
aan de diensten, instellingen, ondernemingen, verenigingen 
enz. die er afhankelijk van zijn en/of die ze controleren.

ARTIKEL 10. WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

10.1. Sibelga kan het reglement van de aankoopcentrale wijzi-
gen. 

10.2.  Elke wijziging van het reglement van de aankoopcentrale 
wordt door Sibelga gemeld aan de BAO’s via e-mail naar 
het (idealiter generische) e-mailadres dat door de BAO 
aan Sibelga moet worden meegedeeld op het moment 
van de aansluiting. Elke wijziging van dat e-mailadres 
moet onverwijld door de BAO aan Sibelga worden mee-
gedeeld.

10.3. Als een wijziging voor de BAO’s bijkomende verplichtingen 
of een vermindering van hun rechten meebrengt, dan 

moet de wijziging het voorwerp uitmaken van een uit-
drukkelijk akkoord van de BAO’s. De wijziging treedt in 
werking na het akkoord van alle BAO’s. Bij ontstentenis 
overlegt de centrale met de BAO(‘s) die de wijziging wei-
geren.  

10.4. In de andere gevallen is het akkoord van de BAO stilzwij-
gend en wordt het akkoord afgeleid uit het uitblijven van 
een reactie, binnen een termijn van een maand te reke-
nen vanaf de melding van de wijziging door Sibelga, aan 
alle BAO’s. De wijziging treedt in werking na het verstrij-
ken van die termijn.

ARTIKEL 11. INTERPRETATIE VAN HET REGLEMENT

11.1. De bepalingen van dit reglement moeten steeds worden 
geïnterpreteerd in overeenstemming met de bepalingen 
van de wet van 17 juni 2016, het KB Plaatsing en het KB 
Uitvoering. 

DEEL 3

TOETREDING TOT DE AANKOOPCENTRALE 

ARTIKEL 12. TOETREDING VAN DE BAO’S VÓÓR DE LANCERING VAN EEN PROCEDURE VOOR DE GUNNING  
VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT OF RAAMOVEREENKOMST

12.1.     De lokale en gewestelijke besturen die belangstelling 
hebben voor de Aankoopcentrale stellen Sibelga schrifte-
lijk in kennis van hun wens om toe te treden tot de 
Aankoopcentrale door kennisgeving, onder meer per 
e-mail, aan Sibelga van de beslissing van hun respec-
tieve bevoegde orgaan om toe te treden tot de 
Aankoopcentrale en de voorwaarden van het Reglement 
na te leven.

12.2.  Voor de BAO toont de naleving van het Reglement aan 
dat zij alle werkingsvoorwaarden van de Centrale aan-
vaardt voor de opdrachten die zij aan de Centrale toever-
trouwt.
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ARTIKEL 13. TOETREDING VAN DE BAO’S TIJDENS OF NA DE PROCEDURE VOOR DE GUNNING VAN EEN RAAMOVEREENKOMST

13.1. De mogelijkheid om toe te treden tot de Aankoopcentra-
le is niet beperkt tot de lokale en/of gewestelijke besturen 
die zijn toegetreden bij de opstart van de Centrale. Een lo-
kaal of gewestelijk bestuur kan te allen tijde toetreden tot 
het Reglement en, met inachtneming van de reglementering 
inzake overheidsopdrachten, genieten van de eerder geslo-
ten raamovereenkomsten, voor zover het lokale of geweste-
lijke bestuur in de betrokken raamovereenkomst duidelijk is 
geïdentificeerd, en dit met inachtneming van de beginselen 
van transparantie en mededinging.

13.2. Wanneer de Aankoopcentrale voornemens is een nieuwe 
overheidsopdracht of raamovereenkomst te plaatsen die 
binnen het toepassingsgebied van het Reglement valt, deelt 
zij per elektronische post op vergelijkbare wijze als in artikel 
10.2 het voorwerp ervan mee aan de lokale of gewestelij-
ke besturen die nog niet zijn toegetreden tot de Aankoop- 
centrale.

13.3. De lokale en gewestelijke besturen die belangstelling heb-
ben voor de Aankoopcentrale stellen Sibelga schriftelijk in 
kennis van hun wens om toe te treden tot de Aankoopcen-
trale door kennisgeving aan Sibelga van de beslissing van 
hun respectieve bevoegde instantie om toe te treden tot de 
Aankoopcentrale en de voorwaarden van het Reglement na 
te leven. Voor de BAO toont de naleving van het Reglement 
aan dat zij alle werkingsvoorwaarden van de Centrale aan-
vaardt voor de opdrachten die zij aan de Centrale toever-
trouwt.

 Diezelfde beslissing moet ook een beslissing omvatten van 
het bevoegde orgaan van de betrokken BAO waarin de be-
hoeften van de BAO’s zijn aangegeven, de definitie ervan, 
de goedkeuring ervan, en het feit dat de BAO van plan 
is in deze behoeften te voorzien via de betrokken over-
heidsopdracht/raamovereenkomst die door de Aankoop-
centrale wordt uitgeschreven.

ARTIKEL 14. DUUR VAN DE TOETREDING 

14.1. De toetreding van een BAO tot de Aankoopcentrale 
geldt voor onbepaalde tijd, totdat deze zich eenzijdig te-

rugtrekt bij toepassing van artikel 17.1 of tot de beëindi-
ging van de Centrale bij toepassing van artikel 35.

ARTIKEL 15. VOORDEEL VAN DE TOETREDING VOOR DE BAO’S

15.1. Wanneer de Aankoopcentrale van plan is een nieuwe 
overheidsopdracht te plaatsen of raamovereenkomst te 
sluiten die binnen het toepassingsgebied van het Regle-
ment valt, deelt zij het voorwerp ervan per e-mail mee 
aan de BAO’s.

15.2. De BAO’s die zich bij de Aankoopcentrale hebben aan-
gesloten, kunnen genieten van alle door de Aankoop-
centrale gesloten contracten, in voorkomend geval in 
hun betrokken sector in geval van een klassieke over-
heidsopdracht, zonder evenwel voorafgaande belang-
stelling voor deze contracten te moeten tonen bij de 
mededeling beoogd in de vorige alinea. 

15.3. De BAO’s die zich bij de Aankoopcentrale hebben aan-
gesloten, hebben evenwel de mogelijkheid om binnen 
een termijn van 60 kalenderdagen te rekenen vanaf 
de mededeling beoogd in paragraaf 1, kenbaar te ma-
ken dat zij beslist hebben om niet te genieten van de 
overheidsopdracht of de raamovereenkomst beoogd in 
paragraaf 1. Indien niet binnen 60 kalenderdagen na de 
in paragraaf 1 bedoelde mededeling wordt gereageerd, 
wordt stilzwijgend ingestemd om te genieten van de 
nieuwe overheidsopdracht of raamovereenkomst.

15.4. De BAO die aan een overheidsopdracht of raamover-
eenkomst deelneemt, heeft de plicht de Centrale te in-
formeren en is verplicht aan de Centrale een definitie 
te bezorgen van de uitdrukking van de behoeften van 
de BAO (met inbegrip van de definitie en de goedkeu-

ring) waarvoor de BAO kiest om hieraan te voldoen via 
de betrokken overheidsopdracht of raamovereenkomst, 
onverminderd de naleving van haar eigen wettelijke, re-
glementaire, statutaire of interne verplichtingen ter zake. 
Deze informatie wordt door de BAO aan de Centrale 
hetzij spontaan bezorgd zodra ze beschikbaar is, hetzij 
op uitdrukkelijk verzoek van de Centrale. 

15.5. De BAO die deelneemt aan een overheidsopdracht of 
raamovereenkomst mag zijn deelname aan die opdracht 
of raamovereenkomst in geen geval beëindigen.

15.6. De deelname aan een overheidsopdracht of raamover-
eenkomst houdt geen enkel recht in op gunning van de 
opdracht in hoofde van de BAO’s. De Aankoopcentrale 
behoudt zich het recht voor om af te zien van de gun-
ning van een overheidsopdracht of raamovereenkomst 
die binnen het toepassingsgebied van het Reglement 
valt.

15.7. De eventuele beslissing van de Aankoopcentrale om af te 
zien van de lancering van een procedure voor de gunning 
van een overheidsopdracht of raamovereenkomst wordt 
binnen een termijn van 15 kalenderdagen na het verstrij-
ken van de respectievelijk in artikel 15.3 beoogde termijn 
per e-mail meegedeeld aan de BAO’s en aan de lokale 
of gewestelijke besturen, onverminderd het recht van de 
Aankoopcentrale om af te zien van de gunning van een 
overheidsopdracht of raamovereenkomst gedurende de 
gunningsprocedure nadat deze is gelanceerd.



7

15.8. Het afzien van de lancering van een overheidsopdracht 
of raamovereenkomst, of van de gunning van een reeds 
gelanceerde overheidsopdracht of raamovereenkomst, 
geeft geen recht op schadevergoeding ten voordele van 
de BAO’s.

15.9. Wanneer een BAO een project realiseert via de Centrale, 
aanvaardt zij dat de Centrale voor het betrokken project 
het recht heeft voorwaarden te stellen voor de opvolging 
van het betrokken project, zoals met name het gebruik 
van de Toepassing.

ARTIKEL 16. AFWEZIGHEID VAN EXCLUSIVITEIT

16.1. De toetreding van een lokaal of gewestelijk bestuur tot het 
Reglement van de Aankoopcentrale betekent niet dat 
Sibelga verplicht is het beheer te aanvaarden van een 
overheidsopdracht, raamovereenkomst, bestelling of dienst 
die binnen het toepassingsgebied van het Reglement valt 
en die een BAO aan haar zou willen toevertrouwen. 

16.2. De toetreding van een BAO tot de Aankoopcentrale houdt 
voor deze BAO niet de verplichting in om alle overheids-
opdrachten die binnen het toepassingsgebied van het 
Reglement vallen, aan de Aankoopcentrale toe te ver-
trouwen, onverminderd de modaliteiten beoogd in artikel 
15.3 en het ARTIKEL 32. 

DEEL 4

RAAMOVEREENKOMSTEN

RAAMOVEREENKOMSTEN IN DE STRIKTE ZIN

ARTIKEL 19. BEHEER VAN DE PROCEDURE VOOR DE GUNNING VAN DE RAAMOVEREENKOMST  

19.1.    De Aankoopcentrale is verantwoordelijk voor het uitschrij-
ven en gunnen van de raamovereenkomsten. Zonder dat 
deze opsomming limitatief is, is de Aankoopcentrale met 
name belast met de volgende stappen: 

  -  Publicatie van de kennisgeving van de opdracht indien 
van toepassing;

  - Opstelling van de opdrachtdocumenten;
  - Analyse van de eventuele aanvragen tot deelname;
  -  Vaststelling en mededeling van de uiteindelijke beslis-

sing omtrent de selectie van de kandidaten;
  - Voeren van de eventuele onderhandelingen;
  - Vergelijking van de offertes;
  -  Vaststelling en mededeling van de beslissing tot gun-

ning van de raamovereenkomst, met uitzondering van 
de nieuwe oproep tot mededinging en de gunning van 
vervolgopdrachten in het kader van raamovereenkom-
sten gegund door de Centrale gerealiseerd in overeen-
stemming met ARTIKEL 23;

  -  In voorkomend geval, keuze van een raadsman en ver-
dediging voor de bevoegde rechtbanken in geval van 

beroep tegen een beslissing van de Centrale in het 
kader van de uitschrijving en de gunning van de raamo-
vereenkomsten.

19.2.  De door de Centrale gegunde raamovereenkomsten zijn 
met name onderworpen aan:

 
  - De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
  -  Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing over-

heidsopdrachten in de klassieke sectoren;
  -  In voorkomend geval, het koninklijk besluit van 18 juni 

2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sec-
toren; 

  -  De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de 
informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsop-
drachten en bepaalde opdrachten voor werken, leverin-
gen en diensten;

  -  Het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsop-
drachten en van de concessies voor openbare werken.

ARTIKEL 17. TERUGTREKKING VAN EEN BAO

17.1.  Behalve in geval van deelname aan een lopende overheids-
opdracht of een vervolgopdracht op basis van een door de 
Centrale gegunde raamovereenkomst, kan een BAO eenzij-
dig beslissen om haar deelname aan de Aankoopcentrale te 

beëindigen door Sibelga per gecertificeerde e-mail en/of 
met ontvangstbevestiging in kennis te stellen van de beslis-
sing van het bevoegde orgaan van de BAO om de deel-
name aan de Aankoopcentrale te beëindigen.

ARTIKEL 18. GELIJKHEID EN BILLIJKHEID TUSSEN DE BAO’S  

18.1.  De Aankoopcentrale zal erop toezien de gelijkheid te 
bewaren bij de behandeling van de aanvragen van de 
verschillende BAO’s. Zo zal de Aankoopcentrale erop toe-
zien dat er tussen de BAO’s een billijkheid aan de dag 

wordt gelegd wat de volumes en de hoeveelheid aanvra-
gen van de BAO’s betreft opdat geen enkele BAO bena-
deeld wordt door de aanvragen van andere BAO’s.
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ARTIKEL 22. ALGEMEEN

22.1 . Bij vervolgopdrachten komt de contractuele relatie recht-
streeks tot stand tussen de opdrachtnemer en de betrok-
ken BAO. Zo zijn alle verplichtingen van de ‘aanbeste-
dende overheid’ ten laste van de betrokken BAO, met 
uitsluiting van Sibelga, net zoals alle rechten van de ‘aan-

bestedende overheid’ worden uitgeoefend door de 
betrokken BAO, met uitsluiting van Sibelga, wat de ver-
volgopdrachten betreft

  

ARTIKEL 20. OPSTELLING VAN DE DOCUMENTEN VAN DE RAAMOVEREENKOMST  

20.1.     Indien de Aankoopcentrale beslist een raamovereen-
komst te lanceren, worden de opdrachtdocumenten van 
de raamovereenkomst door de Aankoopcentrale opge-
steld, in het Frans en het Nederlands. 

20.2.   In de opdrachtdocumenten van de raamovereenkomst 
wordt verduidelijkt hoe de prijs van de bestelde ver-
volgopdrachten zal worden vastgesteld (opdracht tegen 
prijslijst, opdracht tegen globale prijs enz.), alsook hoe 
de vervolgopdrachten zullen worden gegund, naarge-
lang de raamovereenkomst wordt gesloten met één en-
kele ondernemer (artikel 43, § 4, van de wet van 17 juni 
2016) dan wel met meerdere ondernemers (artikel 43, 
§ 5, van de wet van 17 juni 2016) waarvoor al dan niet 
(of slechts gedeeltelijk) een nieuwe oproep tot mede-
dinging zal worden gedaan.

20.3.   Met het oog op de opstelling van de hiervoor bedoel-
de opdrachtdocumenten verstrekken de BAO’s aan de 
Aankoopcentrale de administratieve en technische ge-
gevens die de Aankoopcentrale vraagt.

20.4.   De Aankoopcentrale bezorgt de definitieve opgestelde 
opdrachtdocumenten van de raamovereenkomst ter 
kennisneming aan de betrokken BAO’s.  

20.5.   In het bestek wordt de Aankoopcentrale aangewezen 
als aanbestedende overheid die verantwoordelijk is voor 
het plaatsen, gunnen en sluiten van de raamovereen-
komst en het uitvoeren van de raamovereenkomst als 
zodanig (in strikte zin), met uitsluiting van het plaatsen 
en gunnen van de vervolgopdrachten en de uitvoering 
ervan, die onder de verantwoordelijkheid van elke BAO 
zullen vallen

20.6.  In het bestek wordt duidelijk aangegeven dat het gaat om 
een raamovereenkomst die wordt uitgevoerd in het kader 
van een Aankoopcentrale, evenals de betrokken BAO(‘s).  

20.7.   De Aankoopcentrale onderwerpt de opdrachtdocumen-
ten van de raamovereenkomst aan de procedure tot 
administratieve en budgettaire controle en toezichtcon-
trole, indien nodig.

ARTIKEL 21. GUNNING VAN EEN RAAMOVEREENKOMST   

21.1.   Voor de Centrale gelden enkel middelenverplichtingen.

 Zo kan de Centrale, indien geen enkele regelmatige of-
ferte wordt ingediend die aan de voorwaarden van de 
raamovereenkomst voldoet, zonder dat dit beperkend is, 
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. In dat geval 
bepaalt de Centrale, na raadpleging van de betrokken 
BAO(‘s), of de raamovereenkomst opnieuw moet wor-
den uitgeschreven.

21.2.   Na het sluiten van de raamovereenkomst door de aan-
wijzing van de ondernemer(s) die partij is (zijn) bij de 

raamovereenkomst, wordt de Centrale ontheven van 
elke rol en verantwoordelijkheid zowel ten aanzien van 
de ondernemer die partij is bij de raamovereenkomst als 
ten aanzien van de betrokken BAO met betrekking tot 
de betrokken raamovereenkomst, met uitzondering van 
de uitvoering van de raamovereenkomst in strikte zin, 
en met name van de in de raamovereenkomst aange-
brachte wijzigingen en haar verplichte opdrachten van 
Bijstand bij de gunning van de vervolgopdrachten en  
Bijstand aan de Opdrachtgever..

VERVOLGOPDRACHTEN OP BASIS VAN DOOR DE AANKOOPCENTRALE GEGUNDE RAAMOVEREENKOMSTEN

ARTIKEL 23. GUNNING VAN DE VERVOLGOPDRACHTEN

23.1.  Sibelga verleent aan BAO’s Bijstand bij de gunning van 
vervolgopdrachten, zoals beter gedefinieerd in ARTIKEL 1. 
Deze prestaties van Sibelga zijn verplicht voor de BAO’s.

23.2.  Geen enkele BAO mag een procedure voor de gunning 
van een vervolgopdracht (raamovereenkomst gesloten 
met meerdere ondernemers) of een procedure voor de 

bestelling van een vervolgopdracht (raamovereenkomst 
gesloten met één enkele ondernemer) opstarten zolang 
de Centrale de beslissing van de betrokken BAO om een 
procedure voor de gunning van een vervolgopdracht op 
te starten of over te gaan tot de bestelling van een ver-
volgopdracht, niet vooraf heeft gevalideerd.
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 Deze voorafgaande validering heeft tot doel te voorko-
men dat de door de Centrale gesloten raamovereen-
komsten worden gebruikt voor vervolgopdrachten of 
werken die niet beantwoorden aan de specifieke ken-
merken van een project dat in aanmerking komt voor 
het programma ‘RenoClick’.

   
 Deze voorafgaande validering door de Centrale vindt 

plaats in het kader van haar Bijstand bij de gunning van 
de vervolgopdrachten, die verplicht is voor de BAO’s.

23.3.   In geval van een raamovereenkomst met één enke-
le ondernemer is de BAO als enige verantwoordelijk 
voor de bestelling van de vervolgopdracht, onder voor-
behoud van de verplichte tussenkomst van Sibelga als 
verlener van Bijstand bij de gunning van de vervolgop-
drachten.

23.4.   In geval van een raamovereenkomst met meerdere on-
dernemers is de betrokken BAO alleen verantwoorde-
lijk voor de keuze van de ondernemer die partij is bij de 
raamovereenkomst en een bepaalde taak zal uitvoeren 
in het kader van de door de Aankoopcentrale gesloten 
raamovereenkomst (artikel 47, § 2, lid 2, 3°, van de wet 
van 17 juni 2016) of de nieuwe oproep tot mededinging 
tussen de deelnemers aan de raamovereenkomst die door 
de Aankoopcentrale is gegund (artikel 47, § 2, lid 2, 2°, 
van de wet van 17 juni 2016), onder voorbehoud van de 
verplichte tussenkomst van Sibelga als verlener van Bij-
stand bij de gunning van de vervolgopdrachten. De gun-
ning en de bestelling van de vervolgopdracht na deze keu-
ze of deze nieuwe oproep tot mededinging vallen onder 
de uitsluitende bevoegdheid van de betrokken BAO, met 
uitsluiting van de verantwoordelijkheid van Sibelga, onder 
voorbehoud van de verplichte tussenkomst van Sibelga 
als verlener van Bijstand bij de gunning van de vervolg-
opdrachten.

ARTIKEL 24. UITVOERING VAN DE VERVOLGOPDRACHTEN  

24.1.   Sibelga verleent aan de BAO’s Bijstand aan de Op-
drachtgever zoals beter gedefinieerd in ARTICLE 1. Deze 
prestaties van Sibelga zijn verplicht voor de BAO’s.

24.2.   Onder voorbehoud van de verplichte tussenkomst van 
Sibelga als verlener van Bijstand aan de Opdrachtgever, 
is de betrokken BAO als enige verantwoordelijk voor de 
integrale opvolging van de uitvoering van de vervolgop-
dracht die zij heeft besteld of gegund na de keuze van 
de ondernemer of de nieuwe oproep tot mededinging 
op basis van een door de Aankoopcentrale gegunde 
raamovereenkomst, met inbegrip van, maar niet be-
perkt tot: 

 -  Eventuele wegvergunningen, ook in het kader van de 
reglementering betreffende de bouwplaatsen op de 
openbare weg;

 -  Opvolging van de prestaties/werkzaamheden, met in-
begrip van de vorderingsstaten;

 - De (voorlopige en definitieve) opleveringen; 
 - De inbedrijfstellingen van installaties;
 - Het opleggen van sancties, boetes voor vertraging;
 - De vaststelling van een tekortkoming in een verslag;
 - De eventuele toepassing van ambtshalve maatregelen;
 -  De controle van de facturen opgemaakt door de op-

drachtnemer;  
 -  De opvolging van de indiening van de eventuele ste-

denbouwkundige vergunning die vereist is; 
 -  De dagelijkse opvolging en de praktische organisatie 

van de toegang tot de bouwplaats, met inbegrip van 
het verkrijgen van alle vereiste vergunningen en docu-
menten;

 -  De dagelijkse opvolging van de veiligheidscoördinatie 
van de bouwplaatsen.

24.3.   Het staat de BAO vrij een beroep te doen op de dien-
sten van een extra externe deskundige (al dan niet 
gekozen via een raamovereenkomst of een overheids-
opdracht van de Centrale) om bepaalde specifieke as-
pecten van de uitvoering van de prestaties of werken te 
controleren.

24.4.   Met het oog op de opvolging van de uitvoering van de 
vervolgopdracht wijst de BAO een leidend ambtenaar 
aan die bevoegd is om de BAO te vertegenwoordigen 
en maatregelen te nemen met betrekking tot de uit-
voering van de vervolgopdracht ten aanzien van de op-
drachtnemer van de vervolgopdracht.

24.5.   De verdeling van de taken en verantwoordelijkheden 
tussen de Centrale en de BAO is opgenomen en gespe-
cificeerd in de opdrachtdocumenten van de raamover-
eenkomst (bestek). Het bestek voorziet eveneens in de 
mogelijkheid om, indien nodig, deze verdeling in onder-
linge overeenstemming tussen de partijen te wijzigen.
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ARTIKEL 25. PRIJS EN KOSTEN VAN DE VERVOLGOPDRACHT 

25.1.     De prijs (en/of kosten) van de diensten en/of werken 
die door een BAO worden besteld in het kader van een 
vervolgopdracht op basis van een door de Aankoopcen-
trale gegunde raamovereenkomst, wordt steeds door de 
opdrachtnemer aan de betrokken BAO gefactureerd en 
door deze laatste rechtstreeks aan de opdrachtnemer 
betaald, onder voorbehoud van specifieke betalingsmo-
daliteiten die door een BAO zijn vastgesteld zonder dat 
dergelijke modaliteiten evenwel eender welke betaling 
vanwege de Centrale kunnen inhouden.

25.2.   Het feit dat de Centrale de raamovereenkomsten gunt, 
betekent niet dat zij op enig moment van de procedure 
eigenaar wordt van de werken, leveringen of diensten 
die in het kader van de vervolgopdrachten worden uit-
gevoerd. Deze zijn eigendom van de BAO.

25.3.   De BAO is als enige verantwoordelijk voor het aanvra-
gen en verkrijgen van eventuele subsidies die mogelijk 
de financiering van de door de BAO bestelde diensten 
of werken kunnen ondersteunen. De Centrale kan de 
BAO evenwel de technische elementen bezorgen die 
in het kader van een procedure voor de verkrijging van 
subsidies vereist zouden zijn.

 

DEEL 5

KLASSIEKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

GUNNING

ARTIKEL 26. GUNNING VAN KLASSIEKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

26.1.   Bij wijze van uitzondering en in specifieke gevallen is de 
Aankoopcentrale verantwoordelijk voor het uitschrijven en 
gunnen van de overheidsopdrachten die ze in voorkomend 
geval ten gunste van de BAO zou uitschrijven. Zonder dat 
deze opsomming limitatief is, is de Aankoopcentrale met 
name belast met de volgende stappen: 

  -  Publicatie van de kennisgeving van de opdracht indien 
van toepassing; 

  - Opstelling van de opdrachtdocumenten;
  - Analyse van de eventuele aanvragen tot deelname;
  -  Vaststelling en mededeling van de uiteindelijke beslis-

sing omtrent de selectie van de kandidaten; 
  - Voeren van de eventuele onderhandelingen;
  - Vergelijking van de offertes; 
  -  Vaststelling en mededeling van de beslissing tot gun-

ning van de opdracht aan de inschrijvers; 
  -  In voorkomend geval, keuze van een advocaat en ver-

dediging voor de bevoegde rechtbanken in geval van 
beroep tegen een beslissing van de Centrale in het 
kader van de uitschrijving en de gunning van de over-
heidsopdrachten.

26.2.   De eventuele door de Centrale gegunde overheidsop-
drachten zijn met name onderworpen aan:

  - De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
  -  Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing over-

heidsopdrachten in de klassieke sectoren;
  -  In voorkomend geval, het koninklijk besluit van 18 juni 

2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale  
sectoren; 

  -  De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de 
informatie en de rechtsmiddelen inzake overheids- 
opdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leve-
ringen en diensten;

  -  Het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van 
de algemene uitvoeringsregels van de overheids- 
opdrachten en van de concessies voor openbare  
werken.

ARTIKEL 27. OPSTELLING VAN DE OPDRACHTDOCUMENTEN 

27.1.   Indien de Aankoopcentrale beslist een overheidsop-
dracht uit te schrijven, worden de opdrachtdocumenten 
door de Aankoopcentrale opgesteld, in het Frans en het 
Nederlands.  

27.2. In de opdrachtdocumenten wordt aangegeven hoe de 
prijs zal worden vastgesteld (opdracht tegen prijslijst, op-
dracht tegen globale prijs enz.).

27.3. Met het oog op de opstelling van de hiervoor bedoelde 
opdrachtdocumenten verstrekken de BAO’s aan de Aan-
koopcentrale de administratieve en technische gegevens 
die de Aankoopcentrale vraagt.
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27.4.   De Aankoopcentrale bezorgt de definitieve opgestelde 
opdrachtdocumenten uitsluitend ter kennisneming aan 
de bij de beoogde opdracht betrokken BAO’s.  

27.5.   In het bestek wordt de Aankoopcentrale aangewezen 
als aanbestedende overheid die verantwoordelijk is voor 
het plaatsen, gunnen en sluiten van de overheidsop-
dracht, met uitsluiting van de uitvoering van de over-
heidsopdracht, die onder de verantwoordelijkheid van 
de betrokken BAO(’s) valt.

27.6. In het bestek wordt duidelijk aangegeven dat het gaat 
om een overheidsopdracht die wordt uitgevoerd in het 
kader van een Aankoopcentrale, evenals de betrokken 
BAO(‘s).  

27.7. De Aankoopcentrale onderwerpt de opdrachtdocumen-
ten aan de procedure tot administratieve en budgettaire 
controle en toezichtcontrole, indien nodig.

ARTIKEL 28. GUNNING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN  

28.1.   De Centrale verbindt zich ertoe alles in het werk te stel-
len om de overheidsopdracht te gunnen, maar kan niet 
garanderen dat de procedure daadwerkelijk zal leiden 
tot het sluiten van de overheidsopdracht en de goede 
uitvoering ervan. 

 Voor de Centrale geldt enkel een middelenverplichting.
 
 Zo kan de Centrale, indien geen enkele regelmatige of-

ferte wordt ingediend die aan de voorwaarden van de 
overheidsopdracht voldoet, zonder dat dit beperkend is, 
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. In dat geval 
bepaalt de Centrale, na raadpleging van de betrokken 

BAO(‘s), of de opdracht opnieuw moet worden uitge-
schreven.

28.2.  Na de gunning van de overheidsopdracht (zowel door 
kennisgeving als door het sluiten van een contract) is de 
Centrale ontheven van elke functie en verantwoorde-
lijkheid ten aanzien van zowel de opdrachtnemer als de 
betrokken BAO met betrekking tot de betrokken over-
heidsopdracht, met uitzondering van zijn verplichte ta-
ken van Bijstand aan de Opdrachtgever. De contractuele 
relatie komt aldus rechtstreeks tot stand tussen de op-
drachtnemer en de betrokken BAO.

UITVOERING

ARTIKEL 29. OPVOLGING VAN DE UITVOERING VAN DE KLASSIEKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

29.1.   Sibelga verleent aan de BAO’s Bijstand aan de 
Opdrachtgever zoals beter gedefinieerd in ARTICLE 1. 
Deze prestaties van Sibelga zijn verplicht voor de BAO’s.

29.2.   Onder voorbehoud van de verplichte tussenkomst van 
Sibelga als verlener van Bijstand aan de Opdrachtgever, is 
de betrokken BAO als enige verantwoordelijk voor de inte-
grale opvolging van de uitvoering van de overheidsop-
dracht die is gegund door de Aankoopcentrale, met inbe-
grip van, maar niet beperkt tot:  

  -  Eventuele wegvergunningen, ook in het kader van de 
reglementering betreffende de bouwplaatsen op de 
openbare weg;

  -  Opvolging van de prestaties/werkzaamheden, met 
inbegrip van de vorderingsstaten;

  - Het opleggen van sancties, boetes voor vertraging; 
  - De (voorlopige en definitieve) opleveringen;
  - De inbedrijfstellingen van installaties;
  - De vaststelling van een tekortkoming in een verslag; 
  - De eventuele toepassing van ambtshalve maatregelen; 
  -  De controle van de facturen opgemaakt door de 

opdrachtnemer; 
  -  De opvolging van de indiening van de eventuele ste-

denbouwkundige vergunning die vereist is;  
  -  De dagelijkse opvolging en de praktische organisatie 

van de toegang tot de bouwplaats, met inbegrip van 

het verkrijgen van alle vereiste vergunningen en docu-
menten;

  -  De dagelijkse opvolging van de veiligheidscoördinatie 
van de bouwplaatsen.

29.3.   Het staat de BAO vrij een beroep te doen op de diensten 
van een extra externe deskundige (al dan niet gekozen 
via een raamovereenkomst of een overheidsopdracht van 
de Centrale) om bepaalde specifieke aspecten van de 
uitvoering van de prestaties of werken te controleren.

29.4.  Met het oog op de opvolging van de uitvoering van de 
overheidsopdracht wijst de BAO een leidend ambtenaar 
aan die bevoegd is om de BAO te vertegenwoordigen en 
maatregelen te nemen met betrekking tot de uitvoering 
van de overheidsopdracht ten aanzien van de opdracht-
nemer van de opdracht.

29.5.  De verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tus-
sen de Centrale en de BAO is opgenomen en gespecifi-
ceerd in de opdrachtdocumenten (bestek). Het bestek 
voorziet eveneens in de mogelijkheid om, indien nodig, 
deze verdeling in onderlinge overeenstemming tussen de 
partijen te wijzigen.
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ARTIKEL 30. PRIJS EN KOSTEN VAN DE KLASSIEKE OVERHEIDSOPDRACHTEN 

30.1.       De prijs (en/of kosten) van de diensten en/of werken 
die door een BAO worden besteld in het kader van een 
overheidsopdracht gegund door de Aankoopcentrale, 
wordt steeds door de opdrachtnemer aan de betrokken 
BAO gefactureerd en door deze laatste rechtstreeks 
aan de opdrachtnemer betaald.

30.2.   Het feit dat de Centrale een overheidsopdracht gunt, 
betekent niet dat zij op enig moment van de procedure 
eigenaar wordt van de werken, leveringen of diensten 
die in het kader van de vervolgopdrachten worden uit-
gevoerd. Deze zijn eigendom van de BAO.

30.3.   De BAO is als enige verantwoordelijk voor het aanvra-
gen en verkrijgen van eventuele subsidies die mogelijk 
de financiering van de door de BAO bestelde diensten 
of werken kunnen ondersteunen. De Centrale kan de 
BAO evenwel de technische elementen bezorgen die in 
het kader van een procedure voor de verkrijging van 
subsidies vereist zouden zijn.

DEEL 6

GOVERNANCE

ARTIKEL 31. INFORMATIEPLICHT

31.1.    De BAO’s hebben een informatieplicht ten aanzien van 
de Aankoopcentrale betreffende de uitdrukking van hun 
behoeften, de definitie ervan en de goedkeuring ervan 
door een beslissing van het bevoegde orgaan van de 
betrokken BAO, in overeenstemming met de artikels 13.4 
en 15.4.

31.2.  De BAO’s hebben een informatieplicht ten aanzien van 
de Aankoopcentrale wat de uitvoering betreft van de 
klassieke overheidsopdrachten en/of de vervolgopdrach-
ten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opleve-

ring(en), gebrekkige uitvoering, geschillen enz.).

31.3.  De betrokken BAO(‘s) overlegt (overleggen) met de 
Aankoopcentrale voor de mededelingen aan het publiek 
en de mededelingen aan andere overheidsinstanties 
betreffende de overheidsopdracht(en), raamovereen-
komst(en), vervolgopdracht(en) of het programma 
RenoClick.

ARTIKEL 32. VERPLICHTING TOT CONTINUÏTEIT INZAKE HET GEBRUIK VAN OPDRACHTEN  
VAN DE CENTRALE VOOR DE BAO’S 

32.1.    De BAO’s verbinden zich ertoe op een coherente ma-
nier en met het oog op continuïteit en schaalvoordelen 
gebruik te maken van de diensten van de Aankoopcen-
trale. 

32.2.      Als er een beroep wordt gedaan op een dienstverle-
ner die instaat voor de prestaties inzake studiedien-
sten na een procedure voor een overheidsopdracht of 
raamovereenkomst die wordt uitgeschreven door de 
Aankoopcentrale voor de realisatie van een Project, 
verbindt de BAO zich ertoe een beroep te doen op de 
diensten van de Aankoopcentrale en van die dienstver-
lener voor de opvolging van het luik ‘werken’ van zijn 
Project en de uitvoering van de werken toe te vertrou-
wen aan de economische operator die daarvoor aan-
gesteld zou zijn na een procedure voor een overheids-
opdracht of raamovereenkomst uitgeschreven door de 
Aankoopcentrale. 

32.3.   In het geval dat de door de Centrale uitgeschreven pro-
cedure niet zou leiden tot de aanstelling van een op-

drachtnemer voor één van de luiken van het project 
van een BAO, dan kan de BAO een beroep doen op de 
door hem zelf aangestelde ondernemer(s), waarbij de 
wetgeving inzake overheidsopdrachten wordt nageleefd. 
De BAO verbindt zich er evenwel toe in dat geval alle 
andere door de Aankoopcentrale ter beschikking gestel-
de opdrachtnemers op te nemen in de plaatsings- en 
uitvoeringsfases van een dergelijke overheidsopdracht 
om de coherentie van de opdrachten van de Aankoop-
centrale te garanderen.

   In dat laatste geval zal de BAO erop toezien dat de 
naam van de ondernemer aan de Aankoopcentrale 
wordt meegedeeld die de BAO zal aanstellen voor het 
luik van het project dat niet door de Aankoopcentrale in 
behandeling wordt genomen.
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ARTIKEL 36. NALEVING VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

36.1.  In deze hoedanigheid verbinden de partijen zich ertoe de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 

2016/679 en alle mogelijke wijzigingen en interpretaties 
daarvan na te leven.

ARTIKEL 33. VERTROUWELIJKHEID 

33.1.    Onverminderd hun wettelijke en reglementaire ver-
plichtingen inzake motivering en informatie verbinden 
de Aankoopcentrale en de BAO’s zich ertoe de bepa-
lingen en voorwaarden van de overheidsopdrachten, 

raamovereenkomsten en vervolgopdrachten waarvan 
zij bij de uitvoering van het Reglement kennis krijgen, 
vertrouwelijk te behandelen. 

ARTIKEL 34. AANSPRAKELIJKHEID

34.1.    De verplichtingen die dit Reglement aan de Centrale 
oplegt, zijn middelenverplichtingen.

34.2.   In het kader van de taken die haar door de BAO’s wor-
den toevertrouwd in uitvoering van de artikels 22.3, 

23.3, 28.3, is de aansprakelijkheid van Sibelga strikt be-
perkt tot de taken die haar worden toevertrouwd. De 
Centrale aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
de prestaties die door de opdrachtnemers ten gunste 
van de BAO’s worden verricht.

ARTIKEL 35. KOSTEN VAN DE CENTRALE 

35.1.    De kosten van de Aankoopcentrale worden ten aan-
zien van de BAO’s gedragen door Sibelga. De kosten 
voor deze taken worden gedragen in overeenstemming 

met artikel 24bis van de ordonnantie van 19 juli 2001 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEEL 7

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 37. EINDE VAN DE AANKOOPCENTRALE

37.1.  De Aankoopcentrale kan, voor de gunning van nieuwe 
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten, worden 
opgeheven wanneer de openbare-dienstopdracht in het 
kader waarvan ze is opgericht of de financiering ervan 
wordt stopgezet. 

37.2. Het einde van de Aankoopcentrale doet geen afbreuk aan 

de mogelijkheid voor de BAO’s om over te gaan tot de 
bestelling van vervolgopdrachten op basis van raamover-
eenkomsten die reeds door de Aankoopcentrale zijn 
gegund, onder voorbehoud in dat geval dat de 
Aankoopcentrale geen prestaties verleent in verband met 
de uitvoering van de vervolgopdracht die na het einde 
van de Aankoopcentrale is besteld.

ARTIKEL 38. GESCHILLEN

38.1.    Elk geschil tussen de Centrale en de BAO’s met betrek-
king tot het Reglement en de Centrale zal verplicht het 
voorwerp uitmaken van een poging tot minnelijke schik-
king tussen de Aankoopcentrale en de betrokken 
BAO(‘s).

38.2.  Elk geschil dat uitsluitend betrekking heeft op de gunning 
van een overheidsopdracht door de Centrale of de gun-
ning van een raamovereenkomst door de Centrale, wordt 
autonoom door de Centrale beheerd.

38.3.  Elk geschil met betrekking tot de uitvoering van een 
overheidsopdracht, de bestelprocedure en/of de uitvoe-

ring van vervolgopdrachten die door een BAO worden 
besteld op basis van een door de Centrale gegunde 
raamovereenkomst, wordt autonoom door de betrokken 
BAO beheerd.

    In dit geval heeft de BAO echter de plicht om de 
Centrale te informeren en te raadplegen.

38.4.  Elk geschil met betrekking tot de uitvoering van een door 
de Centrale gegunde raamovereenkomst in strikte zin 
(met uitsluiting van vervolgopdrachten), wordt autonoom 
door de Centrale beheerd.
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