
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 februari 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. Leasing van dienstvoertuigen - 
deelname aan de raamovereenkomst van de provincie 
Limburg. Goedkeuring.

In vergadering van 23 januari 2014 heeft de provincieraad beslist om deel te 
nemen aan de raamovereenkomst voor leasing van dienstvoertuigen, afgesloten 
door de provincie Limburg met de firma Arval. Deze raamovereenkomst is intussen 
afgelopen.

Teneinde de continuïteit van het wagenpark te verzekeren, dient een nieuwe 
overeenkomst voor het leasen van voertuigen te worden aangegaan. Voorgesteld 
wordt om aan te sluiten bij de raamovereenkomst van de provincie Limburg met de 
leasingfirma KBC Autolease nv. Deze raamovereenkomst kwam tot stand na een 
overheidsopdracht met Europese bekendmaking via een open offerteaanvraag.
Provincie Limburg treedt hierbij op als opdrachtencentrale voor de andere Vlaamse 
provincies, waardoor instappen op dit contract conform de wetgeving 
overheidsopdrachten is.

Het bestek werd door de deputatie van de provincie Limburg goedgekeurd op 
22 maart 2017. In het bestek werden volgende gunningscriteria opgenomen: prijs 
(55%), kwaliteit en organisatie van de dienstverlening (30%), duurzaamheid 
(15%).
Er werden drie offertes ontvangen, namelijk van Arval Belgium nv, Belfius 
Autolease nv en KBC Autolease nv.

KBC Autolease nv diende de meest voordelige regelmatige offerte waardoor ze de 
opdracht kregen toegewezen in de deputatiezitting van de provincie Limburg van 
19 juli 2017.

Via deze raamovereenkomst kunnen zowel personenwagens als bestelwagens 
besteld worden en dit voor alle merken van voertuigen.  Het departement logistiek 
stelde regels op met betrekking tot de vergroening van het wagenpark van het 
provinciebestuur, zoals goedgekeurd door de Provincieraad van 23 november 2017.  
Om deze regels te respecteren, wordt voorgesteld om enkel voertuigen te leasen 
die voldoen aan een minimale ecoscore, zoals opgenomen in de Gids duurzaam 
aankopen voertuigen:



Klasse Omschrijving dienstvoertuig Alle energievormen 
en brandstoffen met 

uitzondering van diesel

Diesel

0 ministeriële wagen 75
1 statuswagen 75
2 afstandswagen 76
3 middenklasser 78
4 stadswagen 78
5 (middel)grote volumewagen 69
6 kleine volumewagen 74
7 grote stationwagen 74
8 kleine stationwagen 75
9 kleine bestelwagen gemengd gebruik 75
10 grote bestelwagen 59
11 kleine bestelwagen 75
12 grote terreinwagen 52
13 kleine terreinwagen 65
 * 

Bij de leasing van de dienstwagens voor de leden van de deputatie werd een 
minimale ecoscore van 75 vooropgesteld.

De totale raming van de kostprijs van deze opdracht over 4 jaar bedraagt 
901.780 euro.  Deze raming omvat de vervanging van alle huidige leasevoertuigen 
en houdt rekening met een daling het aantal voertuigen naar de toekomst.
Aan uw raad wordt voorgesteld om het bestek, de wijze van gunnen en de 
deelname aan  de raamovereenkomst van de provincie Limburg goed te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 15 februari 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

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

Overwegende dat de contracten voor het leasen van voertuigen aflopen en het 
noodzakelijk is de continuïteit van het wagenpark te blijven verzekeren;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt het bestek, de wijze van gunnen en de deelname aan de 
raamovereenkomst van de provincie Limburg goed voor het leasen van 
dienstvoertuigen, met een kostenraming van 901.780 euro.


