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Overheidsopdrachten van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

Het Rekenhof heeft een wettelijkheidscontrole uitgevoerd van de
overheidsopdrachten die door het Brussels Instituut voor Milieubeheer werden
gegund. Het heeft bepaalde tekortkomingen bij het administratieve beheer van de
opdrachten vastgesteld en voorgesteld één enkel identificatiesysteem in te voeren
en de administratieve dienst te versterken om de verschillende fasen te
centraliseren. Voor de gunning heeft het Rekenhof erop aangedrongen dat de
wettelijke en reglementaire bepalingen worden nageleefd inzake bekendmaking,
keuze van de procedure, informatie aan de inschrijvers en wachttermijn. Aangezien
het Rekenhof bij de uitvoering van de opdrachten verschillende fouten en
onjuistheden heeft vastgesteld, heeft het aanbevolen om het principe van de
verstrekte en aanvaarde dienst in acht te nemen, maar ook om de voorziene sancties
toe te passen als de opdracht niet wordt uitgevoerd.
Administratief beheer
Het Rekenhof heeft bepaalde tekortkomingen vastgesteld bij het administratieve beheer van
de overheidsopdrachten: zo kunnen op basis van de huidige organisatie en procedures de
lopende opdrachten niet exhaustief en snel worden geïdentificeerd, noch kan worden
nagegaan wat ze kosten en welke diensten met het beheer ervan belast zijn. De dienst
Overheidsopdrachten en Verzekeringen zou nochtans continu een volledig beeld moeten
hebben van de gunning en de uitvoering van de opdrachten die het instituut gunt.
Het Rekenhof raadt bijgevolg aan maatregelen te nemen om de opdrachten te identificeren
via één identificatienummer, dat op alle documenten van de opdracht wordt vermeld.
Bovendien moet de dienst Overheidsopdrachten en Verzekeringen worden versterkt. Die
dienst zou worden belast met de centralisatie van de procedures en zou tussenbeide komen
voor de gunning en uitvoering van alle door het instituut gegunde opdrachten. Om het
gebrek aan kennis van de overheidsopdrachtenregelgeving te verhelpen, acht het Rekenhof
het absoluut noodzakelijk opleidingssessies te organiseren, vooral met het oog op de
inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving.
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Gunning van de opdrachten
Het Rekenhof beveelt aan de bekendmakingsverplichtingen in acht te nemen en de fase van
de kwalitatieve selectie beter uit te voeren; er moet onder andere absoluut een onderscheid
worden gemaakt tussen de selectie‐ en de toewijzingscriteria van de opdracht. Omwille van
administratieve vereenvoudiging zou bovendien het gebruik van de verklaring op erewoord
moeten worden veralgemeend. Bij het gebruik van de procedure van de offerteaanvraag
moeten de wettelijke en reglementaire bepalingen in acht worden genomen, wat in de
onderzochte dossiers niet altijd het geval is. Hetzelfde geldt voor de
onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking, waarbij bijzondere aandacht moet
worden besteed aan de hypothese van de enige dienstenverlener en aan de naleving van de
daaraan verbonden modaliteiten waarin de wet voorziet. Het Rekenhof beveelt tot slot ook
aan de verplichtingen inzake de informatie aan de inschrijvers en de wachttermijn in acht te
nemen.
Uitvoering van de opdrachten
Bij het onderzoek van de bijzondere bestekken is gebleken dat sommige ervan heel wat
fouten en onjuistheden bevatten, en dat er soms onregelmatige betalingen zijn gebeurd. Het
Rekenhof formuleert de aanbeveling alle modaliteiten voor de borgstelling te volgen en,
behoudens uitzonderingen, het principe van de verstrekte en aanvaarde dienst in acht te
nemen, meer bepaald door de werken, leveringen en diensten op te leveren.
Als de aannemer aan zijn verplichtingen verzaakt, dient de aanbestedende overheid de
sancties toe te passen waarin is voorzien door de regelgeving of de documenten van de
opdracht, zoals straffen, boetes wegens laattijdige uitvoering of maatregelen van ambtswege.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het openbaar bestuur door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek toe te zen‐
den aan de parlementaire vergaderingen, aan de beleidsmakers en aan de gecontroleerde dien‐
sten. Het Rekenhof werkt onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag Overheidsopdrachten van het Brussels Instituut voor Milieubeheer en dit
persbericht zijn beschikbaar op de homepagina van de website van het Rekenhof:
www.rekenhof.be .
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