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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 4/2 Provinciale overheidsopdrachten.  Antwerpen. Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 a : restauratie van 
de muurschilderingen van de zijbeuk zuid. Aangepast 
ontwerp. Goedkeuring.

In zitting van 24 juni 1999 besliste de deputatie de ontwerpopdracht voor de 
verdere interieurrestauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen te 
gunnen aan Architectenbureau R. Steenmeijer & H. Baksteen, thans bbvba 
Steenmeijer Architecten te Antwerpen.

In vergadering van 28 februari 2013 keurde uw raad het ontwerp goed voor fase 
12 a: restauratie van de muurschilderingen van de zijbeuk zuid (Venerabelkapel) 
bij de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen.

De kosten van deze werken worden geraamd op 261 343,00 EUR + 54 882,03 EUR 
(21 % btw) = 316 225,03 EUR.

Met ingang van 1 juli 2013 geldt een nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving. Als 
gevolg hiervan dienden de administratieve bepalingen aangepast en wordt een 
nieuwe wijze van gunnen voorgesteld. Bijkomend werden ook de bepalingen met 
betrekking tot de door de provincie Antwerpen afgesloten ABR-polis aan het bestek 
toegevoegd.

Aan uw raad wordt thans het aangepast ontwerp voor deze werken voorgelegd, 
opgemaakt door voornoemde ontwerper, en omvattende bijzonder bestek, 
gedetailleerde en samenvattende opmeting, kostenraming en plannen.

De voormelde kostenraming van deze werken blijft behouden.

De deputatie stelt voor om voornoemd aangepast ontwerp goed te keuren en als 
wijze van gunnen van de werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking vast te stellen, in toepassing van artikel 26.§2.1°.d) van de 
wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten van 15 juni 2006 en artikel 105.§2. 1° van het koninklijk besluit plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag in zitting van 6 april 2017 goed.

De provincieraad van Antwerpen,



Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van de noodzakelijke kredieten 
voor fase 12 a : restauratie van de muurschilderingen van de zijbeuk zuid bij de 
restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen;

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het aangepast ontwerp voor fase 12 a: 
restauratie van de muurschilderingen van de zijbeuk zuid bij de restauratie van de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, opgemaakt door bbvba Steenmeijer 
Architecten te Antwerpen, en stelt in toepassing van artikel 26.§2.1°.d) van de wet 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
van 15 juni 2006 en artikel 105.§2. 1° van het koninklijk besluit plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011, als wijze van gunnen 
van deze werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking vast.
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