
 

 

#018/22.05.2017/A/0020# 

GEMEENTEBESTUUR VAN 
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 
 --- 
 Brussels Gewest 
 ----- 

 
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

 
 

vergadering van 22/05/2017 
 
AANWEZIG : dhr. FRANKIGNOUL, Voorzitter, dhr. MAINGAIN, Burgemeester, dhr. BOTT, mevrouwen 
MOLENBERG, DESTREE-LAURENT, de heren MATGEN, THAYER, LIENART, JAQUEMYNS, 
Schepenen, Mevrouw CARON, de heren, LEMAIRE, VANDERWAEREN, DE SMUL, de MAERE 
d’AERTRYCKE, Mevrouwen HENRY, BETTE, CHARUE, de heren IDE, VAN DER AUWERA, 
Mevrouwen DE VALKENEER, DRION du CHAPOIS, DRANSART, CALMEYN, de heren 
VANDEVELDE, DEVILLE, Mevrouw BEGYN, de heren DEROUBAIX, ALLAER, SCHUERMANS, 
DEREPPE, DELOOZ, Mevrouw RIABICHEFF, Leden en dhr. LAMBERT, Gemeentesecretaris. 
 

 
#Onderwerp: Poseidon - elektriciteit aanpassen aan wetgeving - Uitgave - Inlichting # 
 

DE RAAD, 
 
Overwegende dat het nodig blijkt om de elektrische installatie van het sportcomplex 
Poseidon aan de heersende wetgeving aan te passen; 
 
Gelet op artikel 234 ai. 3 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 4/05/2017; 
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt: 
 
“HET COLLEGE, 
  
Overwegende dat het nodig blijkt om de elektrische installatie van het sportcomplex 
Poseidon aan de heersende wetgeving aan te passen; 
  
Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, in het 
bijzonder artikel 26, § 1, -1° a (limiet van 85.000 EUR excl. btw niet overschreden); 
  
Gelet op de wet van 17/06/ 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 105; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, 
en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 5, § 2; 
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Gelet op het bijzonder lastenkohier n° 2017-1198 betreffende de opdracht "Sportcomplex 
Poseidon - elektrische installatie aanpassen aan wetgeving"; 
  
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 80.000 EUR BTWi; 
  
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
  
Overwegende dat er voorgesteld wordt om de volgende firma’s te consulteren in het kader 
van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 

 NIZET ENTREPRISE SA, rue Laid Burniat 2 te 1348 Louvain-la-Neuve, 
 CEGELEC SA, Bourgetlaan 44 te 1130 Haren (Brussel), 
 PUTMAN FRERES SA, Henri-Joseph Genessestraat 30 te 1070 Anderlecht, 
 ALLOSON SA, Leuvense Steenweg 773 te 1140 Evere; 

Overwegende dat het krediet voor deze uitgave voorzien is op artikel 76420/724-60 van de 
buitengewone begroting van het boekjaar 2017 en gefinancierd zal worden door middel van 
een lening bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën; 
  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikelen 234 al. 3 en 236; 
  
BESLIST: 

 het bijzonder lastenkohier n° 2017-1198 en het geschatte bedrag voor de opdracht 
"Sportcomplex Poseidon - elektrische installatie aanpassen aan wetgeving" goed te 
keuren, waarbij de voorwaarden vastgesteld worden zoals voorzien in het bijzonder 
lastenkohier en door de algemene uitvoeringsregels van de openbare opdrachten en 
waarbij de geschatte som 80.000 EUR  BTWi bedraagt; 

 de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 

 de volgende firma’s in het kader van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking te consulteren: 

 NIZET ENTREPRISE SA, rue Laid Burniat 2 te 1348 Louvain-la-Neuve, 
 CEGELEC SA, Bourgetlaan 44 te 1130 Haren (Brussel), 
 PUTMAN FRERES SA, Henri-Joseph Genessestraat 30 te 1070 Anderlecht, 
 ALLOSON SA, Leuvense Steenweg 773 te 1140 Evere; 

 deze uitgave te financieren door middel van het krediet ingeschreven op artikel 
76420/724-605705 van de buitengewone begroting 2017 en door een lening die wordt 
aangegaan bij het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën. 

Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad 
worden overgemaakt. " 
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar de Heer Minister-
president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden doorgestuurd en dit in 
toepassing van de Ordonnantie van 14/05/1998 houdende regeling van het administratief 
toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de bijhorende 
besluiten en omzendbrieven. 
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Zo beslist in openbare zitting van 22/05/2017. 
 
De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
 (s.) Patrick LAMBERT (s.) Daniel FRANKIGNOUL 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester, 
 Patrick LAMBERT Olivier MAINGAIN 


