Veneco – Raad van Bestuur
Beknopt Overzicht van de Beslissingen
‘Kantoorgebouw Veneco’ te Destelbergen
Digitale vergadering via Teams
03-01-2022 om 10.00 u
Agendapunten

Toelichting

Mededeling of aard van beslissing

0.

Vergaderen op digitale wijze om

De goede werking en de continuïteit van taken van publiek

Mededeling

reden van hoogdringendheid

belang die uitgevoerd worden door de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, vallen onder een
hoogdringende reden tijdens de COVID-19 periode.
Tegelijk vraagt de Federale Overheid om (grote)
bijeenkomsten te vermijden.
De Raad van Bestuur van 17 maart 2020 nam daarom
volgende beslissing:
Beslissing Raad van Bestuur:
-

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de
vergadering van de Raad van Bestuur van 17 maart
2020 op digitale wijze te organiseren en te laten
doorgaan. Dit om de goede werking en de continuïteit
van taken van publiek belang die uitgevoerd worden
door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te
garanderen.

-

De Raad van Bestuur beslist unaniem om afhankelijk
van de evolutie van de COVID-19 periode eventueel
volgende Raden van Bestuur eveneens op digitale
wijze te organiseren, waaronder de Raad van Bestuur
van 3 januari 2022.
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Om de leden van de Raad van Bestuur de mogelijkheid te
geven zich maximaal voor te bereiden op deze digitale
vergadering werden documenten vooraf ter beschikking
gesteld. Het gaat meer bepaald over het verzoekschrift tot
schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voor de
Raad van State dd. 22 december 2022 door verzoekers
Energent cvba en Ecopower cv.
Tijdens de digitale zitting kan iedereen het woord vragen,
vragen stellen en opmerkingen formuleren. De beslissing
wordt genomen bij duimopsteking.
1.

2.

Goedkeuren verslag Raad van

Het verslag van de Raad van Bestuur van 01-12-2021

Beslissing Raad van Bestuur:

Bestuur 01-12-2021

werd na fiattering op 06-12-2021, op 10-12-2021

De Raad van Bestuur hecht met unanimiteit haar goedkeuring aan

overgemaakt aan de bestuurders en de deskundigen.

het verslag.

Intrekken beslissing Raad van

Op datum van 22 december 2021 werd een verzoekschrift

Beslissing Raad van Bestuur:

Bestuur 01-12-2021 – concessie

tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

De Raad van Bestuur beslist unaniem:

windturbine De Prijkels

ingediend bij de Raad van State door verzoekers Energent

-

cvba en Ecopower cv.

Dat de gunningsbeslissing van 1 december 2021 waarbij de
concessie met als voorwerp ‘Bouw, inrichting en exploitatie van
een windturbine op bedrijvenzone De Prijkels’ werd gegund aan

Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de

de economisch meest voordelige offerte van Luminus nv, wordt

concessieovereenkomsten;

ingetrokken.
-

Dat de concessie met als voorwerp ‘Bouw, inrichting en

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende

exploitatie van een windturbine op bedrijvenzone De Prijkels’

de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de

wordt stopgezet en wordt heraanbesteed op basis van

concessieovereenkomsten;

herziening van de concessiedocumenten.

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering,
de

informatie

en

de

rechtsmiddelen

inzake

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
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Artikel 56 Wet van 17 juni 2016 betreffende de
concessieovereenkomsten

voorziet

in

de

principiële

mogelijkheid voor een aanbestedende overheid om de
gevolgde procedure stop te zetten. Het volgen van de
plaatsingsprocedure van een concessie houdt geen
verplichting in tot het gunnen of het sluiten van de
concessie. De aanbestedende overheid kan zowel afzien
van het gunnen of het sluiten van de concessie als de
procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze.
De noodzaak om verbeteringen in het bestek aan te
brengen omwille van vastgestelde onduidelijkheden en
onjuistheden die van die aard zijn dat de objectieve
vergelijking van de offertes in het gedrang komt of dat
vorderingen in rechte uitgelokt worden bij gunning, werd
door de Raad van State reeds aanvaard als gegrond motief
voor heraanbesteding (RvS 27 april 1993 nr. 42.705; RvS
10 april 1987 nr 27.817 Aannemerscombinatie DynabatCBRS; RvS 26 april 1985, nr. 25.275, SA La Garniture; RvS
9

december

Etablissements

1981,
V.

nr.

21.650,

Close).

De

PVBA

Anciens

voorgenomen

bestekwijzigingen onderbouwen de rechtsgeldigheid van de
beslissing

tot

stopzetting

en

heraanbesteding.

De

aanpassingen die in casu moeten gebeuren zijn van
essentiële aard en betreffen de selectiecriteria van de
concessie.
Een aanbestedende overheid kan bovendien niet slechts in
uitzonderlijke

gevallen

van

het

plaatsen

van

een

overheidsopdracht afzien of het besluit daartoe moet niet
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noodzakelijkerwijs op gewichtige redenen berusten (HvJ 16
september 1999, zaak C-27/98 zaak Metalmeccanica
Fracasso en Leitschutz).

De vergadering wordt gesloten om 11.00 uur.

Veronique Verstraeten
secretaris

Danny Claeys
voorzitter

Elsie Sierens
ste

1

ondervoorzitter

Wijze waarop publiek inzage kan krijgen in de besluiten uit de lijst: conform de wetgeving openbaarheid van bestuur: https://overheid.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur
Datum van bekendmaking van de lijst: 13-01-2022
Overeenkomstig artikel 468 van het Decreet Lokaal Bestuur kan tegen een besluit van een dienstverlenende vereniging, op straffe van niet-ontvankelijkheid, een klacht ingediend worden
binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de dienstverlenende vereniging van de lijst van de aangelegenheden, vermeld in
artikel 466, of van de besluiten, vermeld in artikel 467.
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