Overeenkomst tot overdracht van bevoegdheden in het
kader van de plaatsing van overheidsopdrachten.
Tussen,
het centraal kerkbestuur van ………………. vertegenwoordigd door ………………voorzitter en
…………………. secretaris, handelend in uitvoering van het besluit van het centraal kerkbestuur
dd………..
enerzijds,
en,
de kerkfabriek van ……………….. vertegenwoordigd door ………………..voorzitter
en………………………………….. secretaris, handelend in uitvoering van het besluit van de kerkraad dd……
(hier kunnen eventueel meerdere kerkfabrieken die ressorteren onder het centraal kerkbestuur partij
zijn)
anderzijds,

wordt, in toepassing van artikel 39 – 3°lid van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en de werking van de erkende erediensten, dat bepaalt dat de kerkraad de
bevoegdheden inzake de plaatsing van overheidsopdrachten in een schriftelijke overeenkomst kan
overdragen aan het centraal kerkbestuur, overeengekomen wat volgt.

VOORWERP VAN DE BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT
Artikel 1 De kerkraad 1draagt zijn bevoegdheden inzake de keuze van de wijze van gunnen, de
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht, het instellen van de procedure, de gunning en de
sluiting van overheidsopdrachten over aan het centraal kerkbestuur voor wat betreft:
hier bepalen hoever de delegatie gaat/ schrappen wat niet past

-

1

de opdrachten van werken, leveringen en diensten2 waarvan de uitgaven aan te rekenen
zijn op het exploitatiebudget en waarvan het geraamd bedrag hoger is dan of gelijk is aan
(8.500 EURO)3.

in meervoud wanneer er meerdere kerkfabrieken partij zijn in de overeenkomst
er kan voor geopteerd worden om de delegatie te beperken tot een bepaald soort overheidsopdrachten (alle
leveringen,werken of diensten of een specifieke levering bvb kantoorbenodigdheden, ICT…… ), nader te
specificeren in de overeenkomst.
3
bedrag in te vullen. Het voorstel van 8.500 EURO stemt overeen met het maximum toegelaten bedrag voor
opdrachten met aanvaarde factuur. Dit overeen te komen bedrag kan hoger zijn en kan afhankelijk zijn van wat
2

-

de opdrachten van werken, leveringen en diensten4 waarvan de uitgaven aan te rekenen zijn
op het investeringsbudget (en waarvan het geraamd bedrag hoger is dan of gelijk is aan) (
………5).

KENNISGEVINGEN
Artikel 2 Het centraal kerkbestuur verbindt er zich toe om, telkens het een overheidsopdracht
plaatst die kadert in onderhavige overeenkomst, de kerkraad in kennis te stellen van het lastenboek,
de gekozen wijze van gunnen, desgevallend van de lijst van de uit te nodigen aannemers,
leveranciers of dienstverleners, desgevallend van de geselecteerden en van zijn beslissing waarbij
de opdracht wordt gegund.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT EN BETALINGEN
Artikel 3 Het centraal kerkbestuur sluit in eigen naam de opdracht met de geselecteerde en oefent
toezicht uit op de uitvoering. Partijen kunnen evenwel overeenkomen in het kader van individuele
opdrachten dat het toezicht bij de kerkraad zal behoren, dit wordt dan evenwel expliciet in het
lastenboek opgenomen.
Optie 1 :De kerkraad staat in voor de betalingen van de opdracht. Daartoe wordt door het centraal
kerkbestuur, telkens het een overheidsopdracht plaatst die kadert in onderhavige overeenkomst, in
het lastenboek bedongen dat de betalingen zullen gebeuren door de kerkfabriek en dat de
opdrachtnemer zijn vorderingsstaten en facturen moet sturen naar de zetel van de kerkfabriek.
Optie 2: Het centraal kerkbestuur staat in voor de betalingen van de opdracht. De kerkfabriek betaalt
zijn aandeel pro rata in de opdracht aan het centraal kerkbestuur.6

KOSTEN VERBONDEN AAN DE PLAATSING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN7
Artikel 4 De kerkraad draagt bij in de kosten voor de plaatsing van de overheidsopdrachten volgens
volgende modaliteiten:………..8

binnen de kerkfabriek gedelegeerd werd aan de voorzitter en de secretaris samen optredend in het kader van
artikel 39 - 4° lid van het Eredienstendecreet)
4
cfr voetnoot 2
5
bedrag vrij overeen te komen.
6
Partijen kiezen vrij uit deze opties, een combinatie van beide is eveneens mogelijk.
7
wanneer het centraal kerkbestuur een overheidsopdracht uitschrijft ten behoeve van meerdere kerkfabrieken
kunnen de kosten pro rata het aandeel in de opdracht over deze eredienstbesturen omgeslagen worden.
8
nader te bepalen door partijen; dit kan zijn kosten voor kopieën, publiciteit, ……

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 5 Het centraal kerkbestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de
overheidsopdrachtenwetgeving. Indien zou blijken dat het centraal kerkbestuur in gebreke blijft om
de overheidsopdrachtenreglementering te respecteren zal het centraal kerkbestuur de kerkfabriek
schadeloos stellen voor de door zijn fout geleden schade9.
HERZIENING / LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 6 De kerkraad kan beslissen om deze overeenkomst te beëindigen of te herzien. De
opdrachten die op het ogenblik van de betekening van deze beslissing van de kerkraad aan het
centraal kerkbestuur bekendgemaakt zijn,worden verder afgehandeld volgens de modaliteiten
opgenomen in deze overeenkomst.

Voor de kerkraad

Voor het centraal kerkbestuur

de voorzitter,

de voorzitter,

de secretaris,

de secretaris,

9

het lijkt aangewezen dat het ckb hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

