Toelichting fotograaf:
Deze foto van het Schotense marktplein werd gemaakt
met zeer primitieve middelen, namelijk met een
koekjesdoos uit grootmoederstijd met een gaatje van
enkele tienden van een millimeter.
Aan de binnenzijde van deze doos werd een lichtgevoelige
emulsie aangebracht.

Publieke markten

Deze constructie werd verschillende maanden aan het
omgevingslicht blootgesteld.
Wat u hier ziet is het resultaat hiervan.
Fotograaf: Alidoor Dellafaille

Nieuwe wetgeving voor scholen

Op wie is de nieuwe wetgeving van toepassing?
•

Wet op de overheidsopdrachten van toepassing op
scholen, ziekenhuizen, rusthuizen,… indien deze
• geen winstgevend doel nastreven, maar wel dienstverlening
EN
• gebruik maken van andere soorten middelen dan die van de
verkoop (subsidies, giften, bijdragen, vrijwilligerswerk…)
EN
• ofwel gesubsidieerd worden door de overheid
• ofwel controle van de overheid / openbare instellingen
• ofwel > 50% bestuursleden aangeduid door de overheid

•

 Alle gesubsidieerde scholen vallen hieronder!

Welke nieuwe wetgeving ?
•

Wet 15/6/2006
•

•

Wet 17/6/2013
•

•

herwerkte wet van 15/6/2006 en van toepassing sinds 1/7/2013

KB 15/7/2011
•

•

basis voor het verhaal openbare markten Overheidsopdrachten

gunningswijzen

KB 14/1/2013
•

Uitvoeringsbesluit

Wat houdt deze wetgeving concreet in ?
•

Polissen afgesloten voor 1/7/2013
•

•

Hebben een transitieperiode van 4 jaar

Polissen afgesloten na 1/7/2013
1

• Kennisgeving

2

• Bestek

3

• Minstens 3 offertes

4

• Studie offertes

5

• Beslissing

6

• Info aan inschrijvers

7

• Bekendmaking

Wat kunnen wij voor u doen ?
•

Dellafaille & C°
•
•
•
•

•

adviseert u gedurende het hele proces
geeft u steeds een persoonlijk advies op uw maat
heeft de nodige kennis
kan u van 3 verschillende verzekeraars vergelijkende offertes
bezorgen
helpt u in orde te zijn met de nieuwe wetgevingen

Heeft u vragen ?
•

Aarzel niet om ons te contacteren!

DELLAFAILLE & CO
Markt 13 – 2900 Schoten
verzekeringen – leningen – beleggingen – AXA Bank
Tel: 03 680 17 70 – Fax: 03 680 17 79
E-mail: info@dellafaille.be – www.dellafaille.be

