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Vooraf 1 

Dit ontwerpbesluit bepaalt de interventiemodaliteiten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid 2 

als aankoopcentrale voor de gemeenten van het Brussels gewest. De ordonnantie van 19 juli 1990 tot 3 

oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid werd gewijzigd door de ordonnantie van 8 4 

december 2016 die een wettelijk kader heeft ingevoerd. Dit kader stelt het Agentschap in de 5 

mogelijkheid om gratis tussen te komen als aankoopcentrale voor de gemeenten van het Brussels 6 

Hoofdstedelijk Gewest die op het Agentschap in deze hoedanigheid beroep doen. 7 

Het ontwerpbesluit bepaalt dat deze tussenkomst enkel betrekking heeft op bepaalde opdrachten 8 

voor leveringen en diensten die het Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluit in het kader van zijn 9 

opdrachten inzake openbare netheid en/of inzameling van afvalstoffen. Het Agentschap staat in voor 10 

de opstelling van de bijzondere bestekken, de publicatie van de opdrachten, het onderzoek van de 11 

offerten en de toewijzing van de opdrachten waarbij het als aankoopcentrale kan tussenkomen.  12 

Er zal tevens een website worden gecreëerd die met een eID-identificatie toegankelijk is, opdat het 13 

Agentschap het geheel van de informatie over de toegewezen en lopende overheidsopdrachten ter 14 

beschikking zou stellen waarin zij als aankoopcentrale tussenkomt.        15 

Advies 16 

De Raad neemt akte van dit ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 17 

interventiemodaliteiten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid als aankoopcentrale voor de 18 

gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  19 
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