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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 4/6 Provinciale Overheidsopdrachten – Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet - vernieuwing overeenkomst 
2017 met BPost en plaatsing opdracht voor postdiensten 
voor de volgende jaren. Goedkeuring.

In vergadering van 5 mei 2011 heeft de provincieraad beslist dat de 
overeenkomsten met BPost nv van jaar tot jaar verlengd worden zolang op de lijst 
van het BIPT geen vergunninghouders voorkomen die kunnen instaan voor 
nationale en inkomende grensoverschrijdende brievenpost.

In het verslag aan de provincieraad wordt uitvoerig de situatie van BPost in 
verhouding met de regelgeving betreffende de overheidsopdrachten toegelicht.
Met de omzendbrief van 18 februari 2011 doet de eerste minister hierover een 
aantal aanbevelingen. Indien op de lijst van het BIPT geen vergunninghouders 
voorkomen die aan een overheidsopdracht voor nationale brievenpost zouden 
kunnen deelnemen, kunnen de aanbestedende overheden beroep doen op de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van artikel 26 §1 1° f) 
van de wet van 15 juni 2006.

Tot en met 2016 is de samenwerking met BPost dan ook op deze manier verder 
gezet.
Van augustus tot en met december heeft het departement in het kader van een 
proefproject de postophaling laten uitvoeren door Postalia Belgium (Easypost) op 
basis van een raamovereenkomst die door de stad Brugge als opdrachtencentrale 
werd afgesloten. De bedoeling was om na te gaan of deze alternatieve benadering 
van het uitbesteden van postdienst efficiënt en voordelig is. De proefperiode werd 
negatief geëvalueerd: de praktische uitvoering verliep behoorlijk, maar de 
facturatie was onduidelijk en de beloofde besparing werd niet gerealiseerd.

Op de bovengenoemde lijst van het BIPT staat sinds enkele jaren een nieuwe 
vergunninghouder, TBC-post, die intussen ook een behoorlijke dekking van het 
Belgische grondgebied zou moeten kunnen garanderen. Het team 
Overheidsopdrachten is daarom gestart met het uitwerken van een bestek voor het 
aanbieden van postdiensten. Dit bestek kan klaar zijn in het voorjaar van 2017 en 
zal zo snel als mogelijk aan de provincieraad voorgelegd worden.

Om de continuïteit van de verzending van poststukken te garanderen stelt het 
departement Logistiek voor om de dagelijkse verzending van poststukken voor alle 
diensten en APB’s verder aan BPost toe te vertrouwen en de samenwerking die nu 
nog van onbepaalde duur is te beëindigen bij de gunning van de nieuwe opdracht.

Voor het verzenden van poststukken in grote hoeveelheden, met name de 
aanslagbiljetten en herinneringen voor de provinciebelastingen, wordt tot nu toe 



telkens een jaarovereenkomst afgesloten van 1 april tot 31 maart van het volgende 
jaar.
Voorgesteld wordt om voor 2017-2018 deze overeenkomst nog een laatste maal af 
te sluiten in toepassing van artikel 26 §1 1° f) van de wet van 15 juni 2006.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 januari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet;

Gelet op van artikel 26 §2  3° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten;

Overwegende dat de aanwezigheid van een vergunninghouder voor de universele 
postdienst op de lijst van het BIPT het plaatsen van een overheidsopdracht voor 
postdiensten noodzakelijk maakt;

Overwegende dat voor de continuïteit van de verzending van poststukken een 
verdere samenwerking met BPost voor 2017 noodzakelijk is;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad beslist de samenwerking met BPost voor het versturen van 
brievenpost verder te zetten 

- tot 31 maart 2018 voor wat de zendingen van de dienst Fiscaliteit betreft;
- tot de start in de loop van 2017 van de nieuw te sluiten raamovereenkomst 

voor alle andere zendingen behalve pakketten.


