
 

 

Gemeentebestuur Oosterzele – Dorp 1 – 9860 Oosterzele – www.oosterzele.be – info@oosterzele.be 

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12 uur – maandagavond van 18 tot 20 uur – dienst 
Burgerzaken is ook geopend op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur en op maandagavond van 17.30 tot 
20 uur. U kan ook gebruikmaken van het digitaal loket op www.oosterzele.be  

Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen – Dorp 1 -9860 Oosterzele 

 

 

 

uw kenmerk: ons kenmerk: OR/KVC/ bijlage(n):  datum:  
    
contact: Klaas Van Cauwenberge telefoon: 09/362.99.51 e-mail: klaas.vancauwenberge@oosterzele.be 
  
 

Betreft: Schriftelijke vraag CBS- procedure aankoop tractor. 

Geachte, 

Graag geven wij u toelichting bij uw vraag dd. 18 september 2019. De vraag handelde over de aankoop van 
een tractor met sneeuwruimer en pekelspuit. Het gunningsbedrag bedroeg 58.600,00 euro. excl. btw. 

Deze opdracht tot levering werd gegund bij wijze van een Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.  

In uw schrijven verwijst u naar (een deel van) Artikel 42 §1 van de wet op de overheidsopdrachten, 
namelijk. 

“B) Voor zover het strikt noodzakelijk is, de termijnen voor de openbare en niet-openbare procedure of 
mededingingsprocedure met onderhandeling wegens dwingende spoed, voortvloeiend uit onvoorzienbare 
gebeurtenissen voor de aanbestedende overheid niet in acht kunnen worden genomen.” 

Hiermee verwijst u naar één mogelijkheid waarvoor dit soort overheidsopdracht gebruikt kan worden.  

We verwijzen graag naar de eerste zin in het wetsartikel 42 §1 die in ons geval van toepassing is. 

“§ 1. Overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking doch, indien mogelijk, na raadpleging van meerdere ondernemers in de 
volgende gevallen : 
1° in geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer : 
a) de goed te keuren uitgave zonder belasting over de toegevoegde waarde, lager is dan de bedragen 
bepaald door de Koning;” 

Momenteel is dit bedrag vastgelegd  (zonder BTW) voor werken, leveringen en de meeste diensten tot een 
gunningsbedrag van 144.000 euro. 
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We kunnen dus stellen dat voor een levering met een bedrag van 58.600 euro. excl. btw. de gekozen 
procedure toegepast is zoals de wetgever het voorschrijft.  

Zoals gevraagd zullen wij u ook het opgemaakte bestek voor deze opdracht per mail bezorgen.  

 

 

Met vriendelijke groet 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

In opdracht: 

 

 

 

 

 

Borchert Beliën Johan Van Durme 

Algemeen directeur Burgemeester 


