
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 maart 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/13 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Restauratie. Fase 12 c : restauratie van 
het Schyvenorgel. Verrekening nr. 4 en verlenging 
contractuele uitvoeringstermijn. Goedkeuring.

Uw raad keurde in vergadering van 28 februari 2013 het ontwerp goed voor fase 12 
c: restauratie van het Schyvenorgel bij de restauratie van de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal te Antwerpen, opgemaakt door de ontwerper, bbvba Steenmeijer 
Architecten te Antwerpen, en met de beperkte aanbesteding als wijze van gunnen.

De kosten van deze werken werden geraamd op 1 237 041,00 EUR + 259 778,61 
EUR (21 % btw) = 1 496 819,61 EUR.

In zitting van 6 februari 2014 besliste de deputatie deze werken te gunnen aan 
Orgelbau Schumacher GmbH te Eupen, voor een bedrag van 1 292 332,03 EUR 
(incl. btw).

In zitting van 25 september 2014 besliste de deputatie goedkeuring te hechten 
aan verrekening nr. 1 van werken in meer voor een bedrag van 103 545,75 EUR 
(incl. btw).

In zitting van 2 juli 2015 besliste de deputatie omwille van de hoogdringendheid 
goedkeuring te hechten aan verrekening nr. 2 met een bedrag in meer van 
75 572,97 EUR (incl. btw).

In vergadering van 24 september 2015 werd aan uw raad verrekening nr. 2 ter 
kennisname voorgelegd.

In vergadering van 24 maart 2016 besliste uw raad goedkeuring te hechten aan 
verrekening nr. 3 met een bedrag in meer van 51 321,12 EUR (incl. btw).

Thans wordt verrekening nr. 4 voor goedkeuring voorgelegd, onder verwijzing naar 
de verantwoording vanwege de orgeldeskundige en de offerte van de 
opdrachtnemer, omvattende:

in meer
- meerwerken roosters: 17 290,00 EUR
- ophanging frontpijpen: 3 640,00 EUR
- ophanging pedaalbalg 2 bijkomende rolgordijnen: 4 020,00 EUR
- aanpassing balg Récit: 305,00 EUR
- Barker machine aanpassing veren: 5 340,00 EUR
- Totaal in meer: 30 595,00 EUR
- 21% btw: 6 424,95 EUR



- Algemeen totaal: 37 019,95 EUR

Tevens wordt een verlenging van de contractuele uitvoeringstermijn van 130 
werkdagen voor goedkeuring aan uw raad voorgelegd, onder verwijzing naar het 
verzoek van de opdrachtnemer dd. 13 februari 2017.

De ontwerper adviseert in zijn verantwoording om deze verlenging goed te keuren.

Voornoemde offerte en brief van de opdrachtnemer en verantwoording van de 
orgeldeskundige en ontwerper zijn digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 2 maart 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het besluit van de provincieraad, genomen in vergadering van 26 april 
2012, betreffende de vaststelling van de opdrachten die als opdrachten van 
dagelijks bestuur worden beschouwd in de zin van artikel 43.§2.9° en 11° van het 
provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad keurt de werken in meer goed ten bedrage van 37 019,95 EUR 
(incl. btw), opgenomen in verrekening nr. 4 voor fase 12 c : restauratie van het 
Schyvenorgel bij de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen, 
opgedragen aan Orgelbau Schumacher GmbH te Eupen.

Artikel 2:
De provincieraad keurt bij deze opdracht een verlenging van de contractuele 
uitvoeringstermijn van 130 werkdagen goed.


