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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 27 januari 2022

Financiën - Gemeente

2 2022_GR_00002 Vaststelling begrip 'dagelijks bestuur' en vrijstelling van 
visumverplichting  - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Schepen; de heer Jan 
Verjans, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; de heer 
Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid; de 
heer Mathieu Damen, Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid; de 
heer Toon Geusens, Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens, Raadslid; 
de heer Guido Schonkeren, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, 
Raadslid; mevrouw Sara Vrolix, Raadslid; mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Tom Wertelaers, 
Raadslid; mevrouw Ann Vande Weyer, Raadslid; de heer Pieter Schuurmans, Raadslid; mevrouw 
Anja Smids, Raadslid; de heer Eddie Brebels, Algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde in zitting van 30 januari 2020 de recentste aanpassing goed van het 
reglement “vaststelling begrip dagelijks bestuur en vrijstelling van visumverplichting”. Door een 
definiëring van het begrip “dagelijks bestuur” en de bepaling van de vrijstelling van de 
visumverplichting, kan de continuïteit en de vlotte werking van de gemeentelijke diensten verzekerd 
worden.
Naar aanleiding van de recente aanpassing van de drempelbedragen voor overheidsopdrachten is het 
wenselijk het bestaande reglement opnieuw te actualiseren.

Argumentatie
In het kader van de administratieve vereenvoudiging en snellere procedureafhandeling is het 
aangewezen het drempelbedrag van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking toe te passen als drempel voor bevoegdheidsverdeling om zo voor dossiers een 
vlottere verwerking mogelijk te maken. Deze drempel werd vanaf 1 januari 2022 verhoogd van € 
139.000,00 exclusief btw naar € 140.000,00 exclusief btw.
Het begrip dagelijks bestuur dient niet alleen benaderd te worden vanuit het gegeven 
overheidsopdrachten, maar het bevat alle beheersdaden mét en zonder financiële impact op het 
financieel evenwicht van het meerjarenplan.
In het kader van een optimale thesauriepositie van het bestuur kan de noodwendigheid bestaan om 
snel een thesaurievoorschot op te nemen of kasfaciliteit aan te gaan.
Het is aangewezen om deze delegatie te verwerken in de definiëring dagelijks bestuur.

Juridische grond
Conform artikel 56 §3, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 is het college van 
burgemeester en schepenen bevoegd voor  de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de 
voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip 
“dagelijks bestuur”.
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Artikel 41, 8° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad 
exclusief bevoegd is om vast te stellen wat moet worden verstaan onder het begrip “dagelijks 
bestuur”.
De gemeenteraad keurde in zitting van 30 januari 2020 de recentste aanpassing goed van het 
reglement “vaststelling begrip dagelijks bestuur en vrijstelling van visumverplichting”. Dit reglement is 
door de aanpassing van het drempelbedrag aan actualisering toe.
De Wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, de Wet van 16 februari 2017 houdende wijziging van de wet op de 
rechtsbescherming van 17 juni 2013 (B.S. 17 maart 2017), het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 
betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en het Koninklijk Besluit van 14 
januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 
concessies voor openbare werken liggen eveneens aan de grondslag.
Bij gedelegeerde verordening (EU) 2021/1952 van de Commissie van 10 november 2021 
(gepubliceerd 11 november 2021) werd de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten gewijzigd wat de drempels betreft voor 
overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken alsook prijsvragen, dit met ingang van 1 
januari 2022. Ook het reguliere drempelbedrag voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking o.b.v. art. 42, § 1, 1°, a) Wet Overheidsopdrachten wijzigt 
hierdoor. Voor de periode 2022-2023 geldt een bedrag van € 140.000,00. Alle drempelbedragen zijn 
te verstaan als bedragen zonder BTW (artikel 4 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 3 KB Plaatsing 
Klassieke Sectoren van 18/04/2017).
Artikel 266 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de voorgenomen 
financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom zijn onderworpen aan een 
voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.
De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen 
verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1° van het decreet 
lokaal bestuur van 22 december 2017. Hij verleent zijn visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. 
Als de financieel directeur weigert zijn visum te verlenen, of als hij er voorwaarden aan koppelt, 
motiveert hij dat.
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder 
de financieel directeur de controle uitoefent. De gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd 
zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van 
verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting.

Administratieve afhandeling
Er wordt een afschrift van dit besluit bezorgd aan:

• de financieel directeur
Het besluit moet bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 285, 286 en 287 en 
gemeld worden aan de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2020 betreffende 'vaststelling begrip dagelijks bestuur en 
vrijstelling van visumverplichting' wordt opgeheven.
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Artikel 2
De definiëring van het begrip ‘dagelijks bestuur’, zoals opgenomen in artikel 41, 8° van het decreet 
lokaal bestuur van 22 december 2017 wordt als volgt vastgesteld:

• Alle beheersdaden, zonder financiële impact, die niet tot de expliciete bevoegdheid van de 
gemeenteraad behoren.

• Alle beheersdaden waarvan de financiële impact voorzien is in het meerjarenplan, die het 
bestuur al dan niet voor meerdere jaren verbinden, en waarvan de geraamde waarde niet 
groter is dan het drempelbedrag van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking, momenteel € 140.000,00 exclusief btw. Het bedrag dat hiervoor in 
aanmerking wordt genomen, wordt berekend over de volledige looptijd van de overeenkomst. 
Voor overeenkomsten van bepaalde duur die stilzwijgend verlengbaar zijn of overeenkomsten 
van onbepaalde duur wordt de opdrachtwaarde berekend over 48 maanden.

• De mogelijkheid om, in overleg met de financieel directeur, verrichtingen uit te voeren, of 
verbintenissen aan te gaan, die noodzakelijk zijn voor een optimale thesauriepositie van het 
bestuur, hieronder te begrijpen het verdisconteren van subsidies, toelagen of 
schuldvorderingen, het opnemen van thesaurievoorschotten of het aangaan van 
kasfaciliteiten.

Artikel 3
Volgende categorieën van verrichtingen die vallen binnen de perken vastgelegd door de Vlaamse 
regering worden vrijgesteld van visumverplichting:

• De verrichtingen m.b.t. het dagelijks bestuur waarvan het bedrag niet hoger is dan € 
10.000,00 exclusief btw.

• De aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van minder dan één jaar.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
#$ondertekening2$#
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