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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 6/1 Overheidsopdracht geplaatst door Vlaanderen voor inhuring 
ICT-profielen.
Verlenging van de opdracht. Goedkeuring.

In zitting van 4 december 2014 heeft de deputatie ingestemd om deel te nemen 
aan de overheidsopdracht voor diensten voor technische ondersteuning door ICT-
profielen, waarbij de Vlaamse overheid optreedt als opdrachtencentrale. Dit 
raamcontract werd op 1 september 2014 gegund aan de nv USG Public-Sourcing en 
loopt samen met de andere raamcontracten van DICT voor consultancydiensten. De 
deelname aan dit raamcontract werd goedgekeurd met een raming van 
250.000 EUR incl. btw, voor een periode van 13 maanden.

In vergadering van de Provincieraad van 28 mei 2015 werd een verlenging tot 31 
december 2016 en een verhoging van de kostenraming met 750.000 EUR 
goedgekeurd. Deze verlenging werd door de deputatie op 21 januari 2016 
goedgekeurd.

In vergadering van de Provincieraad van 23 juni 2016 werd een verlenging tot 
31 december 2017 en een verhoging van de kostenraming met 1.000.000 EUR 
goedgekeurd. Deze verlenging werd door de deputatie op 7 juli 2016 goedgekeurd.

Uit een evaluatie van het gebruik van het raamcontract van Vlaanderen blijkt dat 
dit contract een goede aanvulling is voor onze eigen contracten. Het is nog steeds 
een goed middel om bepaalde specifieke consultancy profielen tegen een 
economisch goede prijs te bekomen.
Ook wordt dit contract blijvend gebruikt om onze eigen raamcontracten 
concurrentieel met de markt te houden.

Het gebruikersportaal is een web-omgeving die het toelaat om op een 
gebruiksvriendelijke manier en met een minimum aan administratie de aanvraag 
van nieuwe profielen te publiceren en daarna het beheer van de ingehuurde 
consultants uit te voeren.

In 2017 en 2018 komt de verhuis naar het nieuwe provinciehuis eraan en hiervoor 
wil het departement ICT specifieke profielen aanwerven die niet deel uitmaken van 
onze standaard raamcontracten. Hier is het contract met USG Public-Sourcing een 
zeer goed middel om tegen gunstige prijzen de juiste kennis binnen te halen. Ook 
wordt dit contract meer en meer gebruikt door andere diensten van de Provincie 
Antwerpen om consultancy van specifieke ICT profielen in te huren. Een voorbeeld 
is hier de inhuring van consultancy voor diensten die geïmpacteerd zijn door het 
Vlaams Regeer Akkoord.



Om deze reden wil het departement ICT de deelname aan het raamcontract van de 
Vlaamse overheid verder uitbreiden.

Het departement ICT stelt voor de deelname aan dit raamcontract te verlengen tot 
31 december 2018 met een verhoogde raming van 1.000.000 EUR inclusief btw. 
Gezien de raming van de andere (eigen) raamovereenkomsten verlaagd wordt, leidt 
dit niet tot bijkomende netto-uitgaven.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 mei 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 26 §2 van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006;

Gelet op het Koninklijk Besluit betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in 
de klassieke sectoren van 15 juli 2011;

Gelet op artikel 4 §2 11° van het provinciedecreet;

Overwegende dat een verlenging van deze opdracht en een verhoging van de 
raming wenselijk is;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad beslist om het raamcontract met de nv USG Public-Sourcing voor 
ICT-consultancydiensten te verlengen tot 31 december 2018 en een verhoging van 
de kostenraming met 1.000.000 EUR goed te keuren.


