INTERFIN
Coöperatieve intercommunale vereniging
met beperkte aansprakelijkheid

Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de
aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsoverdrachten en van de concessies voor openbare werken;
In het besef dat een systeem voor het bundelen van bestellingen via een Opdrachtencentrale – in het kader van
de coördinatie van de Brusselse gemeenten en andere plaatselijke besturen – besparingen kan opleveren
doordat een dubbele inzet van personeel, capaciteiten, budgettaire en materiële middelen vermeden wordt;
In het besef dat wat de aankoop van energie betreft, een bundeling van bestellingen via een
Opdrachtencentrale ook de mogelijkheid schept tot aanvulling van het systeem voor het opvolgen van het
verbruik, dat voor een deel van de gemeentegebouwen al bestaat;
In het besef dat er nood is aan een kader voor het plaatsen van bestellingen voor energie door de
Opdrachtencentrale;
heeft de coöperatieve intercommunale vereniging met beperkte aansprakelijkheid INTERFIN (hierna Interfin)
onderstaand Reglement goedgekeurd:

Artikel 1.

Definities

In de context van voorliggend Reglement gelden volgende definities:

-

Interfin: coöperatieve intercommunale vereniging met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de
wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, toegelaten bij koninklijk besluit van 24
juni 1982 en opgericht op 29 juni 1982, volgens akte gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 6 juli 1983 en met het ondernemingsnummer 0222.944.897.

-

Opdrachtencentrale (artikel 2, lid 4 van de wet van 15 juni 2006): de aanbestedende overheid, in casu
Interfin, die overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst voor energieleveringen ten
behoeve van de plaatselijke besturen. De Centrale staat in voor het uitschrijven, gunnen, toewijzen en
sluiten van de overheidsopdracht. Zij is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de
overheidsopdracht onder voorbehoud van betaling van de facturen.
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-

Begunstigde Aanbestedende Overheid (BAO): het plaatselijke bestuur dat het Reglement van de
Opdrachtencentrale onderschrijft.

Plaatselijke besturen: de 19 Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de verenigingen
die zij oprichten of controleren, de 19 Openbare Centra voor Maatschappelijk Werk (OCMW’s) en de
verenigingen die zij oprichten of controleren, de 6 intergemeentelijke politiezones van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de intercommunales waarmee enkel de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest geassocieerd zijn en de autonome gemeentelijke regieën.

-

Reglement: voorliggend reglement tot regeling van de Opdrachtencentrale voor de aankoop van
energie door Interfin ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Artikel 2.

Voorwerp van het Reglement

2.1.

Het Reglement legt de voorwaarden vast om deel te nemen aan de Opdrachtencentrale, die tot doel
heeft opdrachten te plaatsen voor de levering van gas en elektriciteit ten behoeve van de BAO's (deel
I).

2.2.

Het Reglement legt tevens de regels vast die gelden voor de toewijzing en uitvoering van de
opdrachten voor energielevering die door de Opdrachtencentrale geplaatst worden ten behoeve van
de BAO's (deel II).

Artikel 3.

Inwerkingtreding

3.1.

Het Reglement treedt in werking op de datum dat het goedgekeurd wordt.

3.2.

Evenwel behoudt de Opdrachtencentrale zich het recht voor om, vóór de uitschrijving van de eerste
opdracht, eenzijdig te beslissen dat het Reglement niet in werking zal treden indien het niet door
minstens acht Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd werd.

DEEL I: VOORWAARDEN VAN DE CENTRALE

Artikel 4.

Wettelijk kader

4.1.

De techniek van de Opdrachtencentrale wordt georganiseerd door de wet overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.

4.2.

Een BAO die een beroep doet op een Opdrachtencentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een
gunningsprocedure te organiseren (art. 15 van de wet van 15 juni 2006).
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4.3.

Een BAO die werken, leveringen of diensten aanschaft via een Opdrachtencentrale, wordt geacht in
regel te zijn met de verplichtingen betreffende de gunning van overheidsopdrachten, op voorwaarde
dat de Opdrachtencentrale zich zelf gehouden heeft aan de regelgeving betreffende de
overheidsopdrachten (art. 11 van Richtlijn 2004/18/EG).
Artikel 5.

Toepassingsgebied van het Reglement

5.1.

Het Reglement is enkel van toepassing op de overheidsopdrachten voor de levering van energie (gas
en elektriciteit), in de klassieke sectoren.

5.2.

Het Reglement regelt de toewijzing en uitvoering van alle opdrachten voor energielevering die door
Interfin in haar hoedanigheid van Opdrachtencentrale geplaatst worden ten behoeve van de BAO's.

5.3.

De kosten voor de Opdrachtencentrale worden gedragen door Interfin.
Artikel 6.

Onderschrijving van het Reglement

6.1.

Interfin deelt het Reglement mee aan de 19 Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 19
Openbare Centra voor Maatschappelijk Werk (OCMW’s), de 6 intergemeentelijke politiezones van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de intercommunales waarmee enkel de gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest geassocieerd zijn. Deze Plaatselijke besturen wordt gevraagd het
Reglement over te maken aan de andere Plaatselijke besturen die zij opgericht hebben of die zij
controleren.

6.2.

Plaatselijke besturen die belangstelling hebben voor de Opdrachtencentrale, dienen de
Opdrachtencentrale schriftelijk mede te delen dat zij tot de Opdrachtencentrale willen toetreden.
Onder voorbehoud van de modaliteiten zoals beschreven in Artikel 7 van het Reglement worden de
Plaatselijke besturen die toetreden tot de Opdrachtencentrale, geacht toe te treden tot de
verschillende opdrachten die de Opdrachtencentrale uitschrijft.

6.3.

In die mededeling aan de Opdrachtencentrale dient elke BAO volgende informatie op te nemen:

-

de gewenste energie: gas en/of elektriciteit;

-

alle leveringspunten die van gas en/of elektriciteit voorzien worden;

-

de gewenste soort elektriciteit: groen, gedeeltelijk groen of grijs;

-

de datum waarop de levering van gas en/of elektriciteit moet aanvangen;

-

het geraamde verbruik. De aandacht van Partijen wordt gevestigd op het belang van die raming, want
op basis daarvan zal de inschrijvers gevraagd worden offerte in te dienen. Desgevallend kan elke BAO
de Opdrachtencentrale opdracht geven om haar verbruik te ramen;
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-

6.4.

desgevallend, de noodzaak om te voorzien in de wederverkoop van het teveel aan energie van de
decentrale productie.
Een Plaatselijk bestuur kan het Reglement te allen tijde onderschrijven.

Artikel 7.

Uitschrijving van een nieuwe opdracht

7.1.

Wanneer de Opdrachtencentrale van plan is een nieuwe opdracht voor energielevering te plaatsen,
deelt zij per aangetekende brief het voorwerp van die opdracht mee aan de 19 Gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 19 Openbare Centra voor Maatschappelijk Werk (OCMW’s), de 6
intergemeentelijke politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de intercommunales
waarmee enkel de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geassocieerd zijn. De
informatie wordt ook overgemaakt aan de andere Plaatselijke besturen die reeds tot de
Opdrachtencentrale toegetreden zijn.

7.2.

De Plaatselijke besturen die van het uitschrijven van een nieuwe opdracht ingelicht worden, wordt
gevraagd de informatie over te maken aan de andere Plaatselijke besturen die zij opgericht hebben of
die zij controleren, zodat ook deze de kans krijgen om tot de Opdrachtencentrale toe te treden.
De mogelijkheid om tot de Opdrachtencentrale toe te treden, is niet beperkt tot de Plaatselijke
besturen die bij de opstart van de Opdrachtencentrale toegetreden zijn.
De Plaatselijke besturen die het Reglement nog niet onderschreven hebben, beschikken over een
termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de mededeling waarvan sprake in artikel 7.1. om het
Reglement te onderschijven en de informatie waarvan sprake in artikel 6.3. over te maken.

7.3.

De BAO’s die het Reglement reeds onderschreven hebben, worden geacht deel te nemen aan de
nieuwe opdracht die de Opdrachtencentrale plant. Met andere woorden, onderschrijving van het
Reglement houdt de verbintenis in om deel te nemen aan alle opdrachten voor energielevering die de
Opdrachtencentrale plaatst, tegen de voorwaarden zoals beschreven in het Reglement en
overeenkomstig de informatie zoals overgemaakt krachtens artikel 6.3, onder voorbehoud van de
mogelijkheid zoals bepaald in artikel 7.4.

7.4.

De BAO’s hebben de mogelijkheid om binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf van de
mededeling zoals beoogd in artikel 7.1, kenbaar te maken dat zij besloten hebben om ofwel niet deel
te nemen aan de nieuwe opdracht die de Opdrachtencentrale uitschrijft, ofwel wel deel te nemen op
basis van andere informatie zoals beoogd in artikel 6.3.
De BAO die binnen deze termijn niet reageert, wordt stilzwijgend geacht te zullen deelnemen aan de
nieuwe opdracht volgens de modaliteiten zoals bekendgemaakt bij de laatste opdracht waaraan de
BAO deelgenomen heeft. Desgevallend kan elke BAO de Opdrachtencentrale opdracht geven om haar
nieuwe verbruik te ramen.

7.5.

De BAO die expliciet of impliciet aan een nieuwe opdracht deelneemt, kan in geen geval haar
deelneming aan die opdracht stopzetten. Deelneming aan een opdracht houdt voor de BAO voorts de
plicht in om er voor al zijn leveringspunten aan deel te nemen.
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7.6.

Deelneming aan de opdracht houdt uit hoofde van de BAO’s geen enkel recht op gunning van de
opdracht in. De Opdrachtencentrale behoudt zich het recht voor om van de plaatsing van een
opdracht af te zien wanneer niet minstens acht Gemeenten eraan deelnemen.
De eventuele beslissing om van de gunning van de opdracht af te zien, zal de deelnemers via
aangetekend schrijven meegedeeld worden binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf het
verstrijken van de termijn zoals bepaald in artikel 7.4.
Het feit dat om die reden van de gunning van de opdracht afgezien wordt, geeft de BAO’s geen enkel
recht op enige schadevergoeding.

Artikel 8.

Taakverdeling in verband met de toewijzing en uitvoering van de opdracht

8.1.

Het is de taak van de Opdrachtencentrale om de opdracht uit te schrijven en toe te wijzen. Met name
is zij verantwoordelijk voor volgende taken: publicatie van de aankondiging van opdracht, opstelling
van de opdrachtdocumenten, selectie van de kandidaten, vergelijking van de offertes, goedkeuring en
mededeling van de beslissing tot toewijzing van de opdracht.

8.2.

De Opdrachtencentrale is verantwoordelijk voor het bepalen van de prijzen, op basis van de
prijzenformule die bij de toewijzing van de opdracht gekozen werd. Een orgaan dat driemaandelijks
overleg pleegt en waarin de vertegenwoordigers zetelen van de Opdrachtencentrale en van BAO's, zal
tot taak krijgen de bepaling van de prijzen voor te bereiden en op te volgen.

8.3.

Het is tevens de taak van de Opdrachtencentrale om de uitvoering van de opdracht op te volgen. Het
is dus aan de Centrale alle nodige maatregelen te nemen om de uitvoering van de opdracht op te
volgen, met name: toezicht op de correcte uitvoering van de opdracht, keuringen, eventuele
toepassing van ambsthalve maatregelen, controle van de facturen, enz.

8.4.

De opvolging van de uitvoering van de opdracht wordt in handen gegeven van een door de
Opdrachtencentrale aangestelde leidende ambtenaar, die tot taak krijgt alle nodige maatregelen te
nemen, zonder beperking inzake bedrag, daarmede inbegrepen de nieuwe bestellingen voor nieuwe
leveringspunten die door de BAO’s aan de Centrale meegedeeld worden.
De Opdrachtencentrale zal de draagwijdte van het mandaat van de leidende ambtenaar in de
opdrachtdocumenten vastleggen. Hoe dan ook handelt de leidende ambtenaar, wanneer hij
maatregelen neemt met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de
Opdrachtencentrale.
De opvolging van de uitvoering van de opdracht omvat niet de maatregelen met betrekking tot het
energieverbruik van de BAO's, met name niet de maatregelen inzake rationeel energiegebruik, de
opvolging van het energieverbruik, enz.

8.5.

Evenwel dient elke BAO in te staan voor betaling van de facturen met betrekking tot zijn
afnamepunten. In de opdrachtdocumenten zal dus vermeld staan dat de leverancier zijn facturen naar
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de verschillende BAO’s moet sturen. Elke BAO is ook verantwoordelijk voor alle verwante
verrichtingen met betrekking tot de wederverkoop van energie.
Elke BAO verbindt zich ertoe om voor de eigen bestellingen alle rechtstreekse of onrechtstreekse en
zelfs gerechtelijke gevolgen te dragen van eventuele betalingsachterstal of niet-betaling. Concreet
betekent dit dat de leverancier zich rechtstreeks moet keren tot de BAO die niet of laattijdig betaalt.
Noch de Opdrachtencentrale noch de overige BAO’s kunnen voor dergelijke tekortkoming
aansprakelijk gesteld worden.
8.6.

Onverminderd het feit dat de betalingsplicht elke BAO afzonderlijk toekomt, wordt de leverancier
gevraagd om een kopie van alle facturen ter informatie aan de Opdrachtencentrale over te maken.
De Opdrachtencentrale zal deze facturen controleren en zowel de leverancier als de BAO van
eventuele onregelmatigheden inlichten.

Artikel 9.

Geheimhouding

Onverminderd hun wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake motivering en informatie
verbinden Partijen zich ertoe de bepalingen en voorwaarden van de overheidsopdrachten waarvan zij
bij de uitvoering van het Reglement kennis krijgen, vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 10. Geschillen
10.1.

Alle geschillen die enkel over de toewijzing of de uitvoering van de opdracht handelen, zullen
autonoom door de Centrale afgehandeld worden.

10.2.

Alle geschillen die enkel over de betaling van de opdracht handelen, zullen autonoom door de BAO in
kwestie afgehandeld worden.

10.3.

Alle geschillen betreffende de uitvoering die een weerslag hebben op de betalingen en omgekeerd,
zullen in overleg door de betrokken Partijen afgehandeld worden.

10.4.

Voor alle geschillen tussen Partijen over de uitvoering van het Reglement zal in eerste instantie een
poging tot minnelijke regeling tussen de betrokken Partijen gedaan worden.

DEEL II: GUNNING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHTEN DOOR DE CENTRALE

Artikel 11. Op de opdrachten toepasselijke regels
Op de door de Opdrachtencentrale geplaatste opdrachten zijn onder meer van toepassing:
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•

de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten;

•

het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;

•

de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

•

het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsoverdrachten en van de concessies voor openbare werken;

•

de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;

•

de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende
wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 12. Opdrachtdocumenten
12.1.
De opdrachtdocumenten worden opgesteld door de Opdrachtencentrale, die ze zal onderwerpen aan
de procedure tot administratieve, budgettaire controle en toezichtcontrole indien nodig.
12.2.

Het bijzonder bestek zal de Opdrachtencentrale aanstellen als aanbestedende overheid die
verantwoordelijk is voor het gunnen, toewijzen, sluiten en uitvoeren van de opdracht, met
uitzondering van de betalingen.

12.3.

Het bijzonder bestek zal duidelijk aangegeven dat het een opdracht betreft die uitgevoerd wordt in het
kader van een Opdrachtencentrale alsook welke BAO’s eraan deelnemen zoals bepaald op basis van
artikel 6 en 7.

Artikel 13. Selectie en toewijzing
13.1.

Het selectiedossier en het toewijzingsdossier zullen goedgekeurd worden door de
Opdrachtencentrale, die ze zal onderwerpen aan de procedure tot administratieve, budgettaire
controle en toezichtcontrole indien nodig.

13.2.

De Opdrachtencentrale verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de opdracht te
verwezelijken, maar kan niet waarborgen dat de procedure daadwerkelijk tot het sluiten van de
opdracht zal leiden. Op dit punt geldt voor de Centrale enkel een middelenverplichting.
Zo kan de Centrale, indien geen regelmatige offerte ingediend wordt die aan de opdrachtvoorwaarden
voldoet, hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 14. Opdrachtprijs
De opdrachtdocumenten zullen aangeven hoe de totale kostprijs voor de energielevering vastgesteld
zal worden.
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Artikel 15. Borgtocht
Bij afwijking op artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 mogen de opdrachtdocumenten
geen borgstelling eisen rekening houdend met de waarborgen die geboden worden door de
toegangsgerechtigde-statuut van de opdrachtnemer.

Artikel 16. Facturen en betalingen
Onverminderd het bepaalde van artikel 8.6 van het Reglement dienen controle en betaling van de
facturen door elke BAO afzonderlijk te gebeuren overeenkomstig artikel 120 en 127 van het koninklijk
besluit van 14 januari 2013.
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