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B e s t uur s r e c h t

Handhavend optreden tegen gebruik houtkachel?
De winter breekt aan en de dagen worden korter. In deze donkere dagen zal in menig huis de
houtkachel of de open haard worden aangemaakt. De aangename warmte, het knetterend vuur en
de heerlijke geur van hout zorgen voor een fijne winterse sfeer in huis. Maar wat als de buren dit niet
zo ervaren en menen hinder te ondervinden als gevolg van het stoken van de houtkachel?
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Aanbestedingsrecht

Nieuwe drempelbedragen vanaf 1 januari 2016
Op 25 november jl. heeft de Europese Commissie de nieuwe drempelbedragen gepubliceerd voor de
periode vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.
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Commissie stelt elke twee jaar nieuwe
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Drempels
vanaf 1
januari
2016
Werken

Leveringen

Diensten

Overheidsopdrachten

Sectoren
water/energie/vervoer/
postdiensten

Concessies

€ 5.225.000
€ 5.225.000 (>50% door
aanbestedende diensten
gesubsidieerd in geval van
civieltechnische
werkzaamheden/bouwwerken
speciale sectoren)
€ 135.000
€ 209.000 (niet – centrale
aanbestedende diensten)
€ 135.000
€ 209.000 (niet- centrale
aanbestedende diensten)
€ 209.000 (>50% door
aanbestedende diensten
gesubsidieerd)

€ 5.225.000

€
5.225.000

€ 418.000

€ 418.000

€
5.225.000
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