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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 5/1 Provinciale overheidsopdrachten. Provinciedecreet art. 43 §2 
11. Opdracht totaalrealisatie Suske en Wiske – 
Kindermuseum. Plaatsen opdracht, plaatsingswijze, 
selectieleidraad, bestek. Goedkeuring.

Voorwerp van de beslissing
Het Suske en Wiske Kindermuseum (PSWK) stelt voor om een overheidsopdracht 
via een mededingingsprocedure in de markt te zetten in verband met het onthaal, 
de introzone, de expozone, de tekenkamer en de tentoonstellingsonderdelen voor 
het nieuwe interactief museumparcours. Op dit moment wordt de principiële 
beslissing om de opdracht te plaatsen, de keuze van de plaatsingswijze, de 
selectieleidraad en het bestek voorgelegd.

Voorgeschiedenis en beleidscontext
Het huidige parcours van het Suske en Wiske Kindermuseum is toe aan 
vernieuwing. In de eerste plaats door de fysieke slijtage van het materiaal na 
gebruik door meer dan 70.000 bezoekers. Ook het IT materiaal is na zes jaar 
dagelijks intensief gebruik echt wel op. Ten slotte evolueert de belevingswereld van 
de hoofddoelgroep erg snel. Zij leren en beleven nu anders dan 5 jaar geleden.

In de eerste plaats is er dus behoefte aan een vernieuwd museumparcours dat afgestemd is op de noden 
van klasgroepen uit de tweede en derde graad lager onderwijs. Daarnaast moet het ook gebruikt kunnen 
worden door particuliere bezoekers met of zonder kinderen. Na de vernieuwing zou er ook een nieuw 
aanbod moeten komen voor bezoekers die niet zozeer het interactieve parcours willen doen, maar eerder 
op zoek zijn naar een klassiek museum rond Willy Vandersteen.

Het ontwerp van de conceptuele en visuele uitwerking van het onthaal, de 
introzone, de expozone, het interactief museumparcours en de tekenkamer in het 
Suske en Wiske-Kindermuseum is in handen van ontwerpbureau Pronk; de gunning 
hiervan werd door de deputatie goedgekeurd op 8 februari 2018. Om het ontwerp 
dat wordt ontwikkeld door  Pronk om te zetten tot een effectieve totaalrealisatie is 
PSWK nu op zoek naar een ‘decorbouwer’ in de ruimste zin van het woord.

De (raam)overeenkomst die hiervoor zal worden afgesloten omvat onder andere de 
uitwerking en levering van:

- digitale hardware voor de integratie van doe-elementen in de verschillende 
ruimtes.

- digitale software voor multimediale toepassingen.
- schrijnwerk: houtbouw, schrijnwerk basis tentoonstellingsonderdelen.
- tentoonstellingsbouw/3D-productie: bouw technische en decoratieve 

tentoonstellingsonderdelen, werktuigbouwkundig.



- De productie van grafische elementen.
- museale verlichting in de ruimtes.
- Coördinatie van de verschillende deelopdrachten om alle deelopdrachten 

correct op elkaar af te stemmen.
- De productie van een nieuw onthaal.

Kostprijs – duur van de opdracht
De opdracht wordt geraamd op € 350.000  exclusief btw voor een periode van 24 
maanden. Tijdens het schooljaar 2018-2019 sluit het PSWK de deuren voor een 
volledige vernieuwing van het onthaal én interactief museumparcours. De realisatie 
(effectieve opbouw) van de tentoonstelling wordt ter plaatse voorzien in de periode 
voorjaar 2019.

Deze opdracht omvat de realisatie van de nieuwe tentoonstelling in het 
museumparcours én het onthaal van het Suske en Wiske – Kindermuseum. Ook 
latere aanpassingen en eventuele tijdelijke tentoonstellingen of evenementen 
kunnen deel uitmaken van deze opdracht. 

De budgetten zijn beschikbaar op verdeelsleutel 23000000/16/0750.

Juridische grondslag  

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren. 

Het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 57 §3, 4°.

Gekozen procedure en motivering
De plaatsing van deze overheidsopdracht gebeurt via de mededingingsprocedure 
met onderhandeling, gelet op artikel 38 § 1 van de wet van 17 juni 2016 
betreffende de overheidsopdrachten.

Voor de inrichting van het nieuwe PSWK is het de bedoeling dat ontwerper en 
uitvoerder samenwerken voor het bepalen van materialen, uitvoeringswijze, enz. 
Dé manier om de werkwijze perfect af te stemmen tussen opdrachtgever, 
ontwerper en uiteindelijke opdrachtnemer is via onderhandeling. Deze werkwijze 
biedt de best mogelijke garantie om een kwalitatief museumparcours  uit te 
bouwen dat beantwoordt aan de doelstelling om het erfgoed van Vandersteen op 
een educatief aantrekkelijke manier vertalen naar het doelpubliek, in samenspraak 
met ontwerper Pronk.

Deze plaatsingswijze houdt in dat de procedure in twee fasen verloopt: in de eerste 
fase wordt de selectieleidraad gepubliceerd, waarna de geïnteresseerde kandidaten 
een aanvraag tot deelneming kunnen indienen. Op basis daarvan zullen minimum 3 
en maximum 6 kandidaten geselecteerd worden - aan de hand van de kwalitatieve 
selectiecriteria financiële en economische draagkracht en technische en 
beroepsbekwaamheid.

In de tweede fase zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden om op 
basis van het bestek een offerte in te dienen. De gunningscriteria richten zich op de 
prijs en de kwaliteit van de deelnemers.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 april 2018

De provincieraad van Antwerpen,



Gelet op artikel 38 §1 c) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

Overwegende dat het onthaal, de introzone, de expozone, de tekenkamer en de 
tentoonstellingsonderdelen voor het nieuwe interactief museumparcours in het 
Suske en Wiske Kindermuseum gerealiseerd, geleverd en geplaatst moeten 
worden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1: 
De provincieraad keurt het plaatsen van een overheidsopdracht voor de 
totaalrealisatie van het onthaal, de introzone, de expozone, de tekenkamer en de 
tentoonstellingsonderdelen voor het nieuwe interactief museumparcours van het 
Suske en Wiske Kindermuseum goed en kiest als plaatsingswijze de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. De provincieraad keurt de 
voorgelegde selectieleidraad goed.

Artikel 2: 
De provincieraad keurt het bestek voor de onder artikel 1 geformuleerde opdracht 
goed.

Bijlagen:
Selectieleidraad
Bestek


