
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 20 december 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/1 Provinciale Overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet. Verzending aanslagbiljetten 
fiscaliteit.  Plaatsing van de opdracht en procedure. 
Goedkeuring.

De provincie Antwerpen verstuurt elk jaar iets meer dan een miljoen 
aanslagbiljetten voor de provinciale beslastingen.

Tot op heden gebeurt deze verzending via bpost op basis van een jaarlijks contract 
voor de verzending van grote hoeveelheden post. De jaarlijkse kostprijs bedraagt 
ongeveer 583.000 EUR.

We zijn tot nu toe voor bpost blijven kiezen ondanks het verschijnen van andere 
spelers op de markt en wel om volgende redenen:

- Financieel: met deze contracten betalen we een minimumtarief van ca. 0,53 
EUR. Hierbij genieten we zelf van de omzetkorting die de andere 
marktspelers gebruiken om de brieven door bpost te laten bezorgen.

- Zekerheid: Voor de aanslagbiljetten afgedrukt worden, controleert bpost de 
adressen op bestelbaarheid. De biljetten worden daarna afgedrukt met de 
barcode die bpost aanlevert. Hierdoor worden fout geadresseerde zendingen 
tot een strikt minimum beperkt. Deze service werkt pas efficiënt bij directe 
communicatie met bpost.

- Snelheid: Door de next day aflevergarantie van bpost worden de 
aanslagbiljetten bij alle geadresseerden tezelfdertijd bezorgd en heeft iedere 
belastingplichtige even veel tijd om zijn belasting te betalen.

Aangezien bpost het enige bedrijf is dat de post effectief bezorgt aan de 
geadresseerden kan geen van de andere marktspelers bovenstaande service 
aanbieden.

Bovenstaande redenen houden in dat om technische redenen mededinging 
ontbreekt. Het departement Logistiek stelt daarom in toepassing van artikel 42 §1 
1°d) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor de komende 
twee jaar (2019 en 2020) opnieuw de opdracht voor verzending van de 
aanslagbiljetten voor de provinciebelasting te gunnen op basis van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en met bpost als 
enige kandidaat.

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid werkt als opdrachtencentrale voor de 
Vlaamse openbare besturen aan een raamovereenkomst voor verzending van grote 
hoeveelheden post. Zodra die opdracht gegund is kan de provincie Antwerpen 



hierop intekenen. We verwachten dat die raamovereenkomst toch zeker in de loop 
van 2020 operationeel zal zijn.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 december 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

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

Gelet op artikel 42 §1 1°d) van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten;

Overwegende dat bpost het enige postbedrijf is dat voor verzending van de 
aanslagslagbiljetten voor de provinciebelasting de nodige garanties kan bieden 
inzake zekerheid en snelheid;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: 
De opdracht voor verzending van de aanslagbiljetten voor de provinciebelasting 
voor de jaren 2019 en 2020 wordt gegund op basis van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en met bpost als 
enige kandidaat.


