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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/9 Provinciale overheidsopdrachten.  Mechelen. Sint-
Romboutskathedraal. Restauratie lage gevels. Fasen 5 en 6: 
algemene restauratiewerken. Aangepast ontwerp. 
Goedkeuring.

In zitting van 14 november 1985 heeft de deputatie de ontwerpopdracht voor de 
restauratie van de zogeheten ‘lage gevels’ van de Sint-Romboutskathedraal te 
Mechelen gegund aan de architecten J. Roosemont en L. Doms, allebei te Mechelen. 
In antwoord op de specifieke deskundigheidseisen die het Agentschap Ruimte & 
Erfgoed voor gebrandschilderd glas-in-lood stelde, heeft uw college in zitting van 
16 december 2004 de ontwerpopdracht voor de restauratie van de resterende 
gebrandschilderde glas-in-loodramen gegund aan de heer Geert Van der Snickt te 
Aalst.

In vergadering van 27 september 2012 keurde uw raad het ontwerp goed voor de 
algemene restauratiewerken van de vijfde fase van deze werken, waarvan de 
kosten werden geraamd op 632 841,35 EUR + 132 896,68 EUR (21% btw) = 
765 738,03 EUR.

In vergadering van 28 februari 2013 keurde uw raad het ontwerp goed voor de 
algemene restauratiewerken van de zesde fase van deze werken waarvan de 
kosten werden geraamd op 947 581,92 EUR + 198 992,20 EUR (21% btw) = 
1 146 574,12 EUR.

De dossiers werden destijds gefaseerd opgemaakt op vraag van Onroerend 
Erfgoed, maar het is voordeliger om ze samen aan te besteden als één fase 
(werfinrichtingskost, werfopvolging, …).
Er is hiervoor een akkoord van Onroerend Erfgoed.

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

De ramingen zijn tevens aangepast:
- fase 5 wijzigt: alle posten van het bestaande dossier blijven ongewijzigd, maar 

uit voortschrijdend inzicht na uitvoering van fase 3 en fase 4 werden enkele 
posten toegevoegd (deze zijn onderaan apart in de raming opgenomen:
682 219,95 EUR + 143 266,19 EUR (21% btw) = 825 486,14 EUR;

- fase 6 wijzigt: alle posten van het bestaande dossier blijven ongewijzigd, doch 
verschilt het eindtotaal met het vorig goedgekeurde bedrag omdat er een post 
was vergeten op te tellen (in het geel). Verder zijn er net als bij fase 5 enkele 
posten toegevoegd na voortschrijdend inzicht:



964 451,22 EUR + 202 534,76 EUR (21% btw) = 1 166 985,98 EUR.

Aan uw raad wordt aldus thans het aangepast ontwerp voor de algemene 
restauratiewerken van de vijfde en zesde fase van de restauratie van de lage 
gevels van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen voorgelegd, opgemaakt door 
voornoemde ontwerper, en omvattende bijzonder bestek, gedetailleerde en 
samenvattende opmeting, kostenraming en plannen.

De kostenraming van deze werken bedraagt 1 646 671,17 EUR + 345 800,95 EUR 
(21 % btw) = 1 992 472,12 EUR.

De deputatie stelt voor om voornoemd ontwerp goed te keuren en als wijze van 
gunnen van de werken de open aanbesteding vast te stellen.

Het ontwerp is digitaal beschikbaar.

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

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de inschrijving in de meerjarenplanning van de noodzakelijke kredieten 
voor de algemene restauratiewerken van de vijfde en zesde fase van de 
restauratie van de lage gevels van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen;

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

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor de algemene 
restauratiewerken van de vijfde en zesde fase van de restauratie van de lage 
gevels van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen, opgemaakt door J. 
Roosemont en L. Doms te Mechelen, en stelt als wijze van gunnen van deze 
werken de open aanbesteding vast.
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