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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/9 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 58 
provinciedecreet. Kennisgeving post.

In vergadering van 5 mei 2011 heeft de provincieraad beslist dat de 
overeenkomsten met BPost nv van jaar tot jaar verlengd worden zolang op de lijst 
van het BIPT geen vergunningshouders voorkomen die kunnen instaan voor 
nationale en inkomende grensoverschrijdende brievenpost.

In het verslag aan de provincieraad werd uitvoering de situatie van BPost in 
verhouding met de regelgeving betreffende de overheidsopdrachten toegelicht.

Met de omzendbrief van 18 februari 2011 doet de eerste minister hierover een 
aantal aanbevelingen. Indien op de lijst van het BIPT geen vergunningshouders 
voorkomen die aan een overheidsopdracht voor nationale brievenpost zouden 
kunnen deelnemen, de aanbestedende overheden beroep kunnen doen op de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op grond van 
artikel 42 van de wet van 17 juni 2016.

Ondertussen is er één andere vergunde TBT-Post, die op 19 maart 2018 een 
positief verslag heeft ontvangen van het BIPT en de vele voorwaarden die eigen 
zijn aan haar vergunning grotendeels heeft verbeterd. De dienstverlening van BPost 
en deze van TBT-Post lijken evenwel nog niet 100% vergelijkbaar.

In vergadering van 26 januari 2017 heeft de provincieraad beslist de samenwerking 
met BPost voor het versturen van brievenpost verder te zetten:

- Tot 31 maart 2018 voor wat de zendingen van de dienst Fiscaliteit betreft;
- Tot de start in de loop van 2017 van de nieuw te sluiten raamovereenkomst 

voor alle zendingen behalve pakketten.

De vorige overeenkomst met BPost liep ten einde op 28 februari 2018 wat betreft 
de zendingen van de dienst Fiscaliteit betreft. Alle andere zendingen lopen continu 
door via de overeenkomst uitgestelde vergoeding.

Het Departement Logistiek had gepland om vorig jaar een raamovereenkomst voor 
alle zendingen, behalve pakketten op te starten. Dit is evenwel niet gelukt, omdat 
het dossier technisch zeer moeilijk in de markt te zetten is. De postverdeling is 
sterk gereguleerd in België. Bijkomend element werd de opstart bemoeilijk door het 
de personeelswissels bij de Facilitaire Dienst en Dienst Informatiebeheer en de 
interne overheveling van bevoegdheden, evenals een aantal afwezigheden. Team 
Overheidsopdrachten heeft een alternatief gezocht en lijkt dit ook gevonden te 
hebben in een opdracht die in de markt gezet is door het Facilitair Bedrijf. Het 



Facilitair Bedrijf heeft aangegeven dat hun dossier in de loop van mei/juni definitief 
zou gegund worden, waardoor vanaf juni/juli Provincie Antwerpen en haar diensten 
gebruik zou kunnen maken van deze raamovereenkomst. 

Team Overheidsopdrachten stelt dan ook voor om de lopende overeenkomst 
Uitgestelde Vergoeding voor een periode van vijf maanden verder te zetten tot eind 
juli 2018.

BPost heeft de algemene voorwaarden, prijzen en productoverzicht bezorgd voor de 
volgende contracttermijn van 1 jaar voor de zendingen van de dienst Fiscaliteit. 
Deze zijn als bijlage gevoegd. Overeenkomstig artikel 42, §1,1°,d van de 
Overheidsopdrachtenwet wordt voorgesteld om de overeenkomst goed te keuren.

Daarom werd aan de deputatie gevraagd de nieuwe overeenkomst en het budget 
voor de zendingen van de Dienst Fiscaliteit bij hoogdringendheid overeenkomstig 
artikel 58 Provinciedecreet goed te keuren voor de periode maart 2018-maart 2019 
en goedkeuring te hechten aan het budget voor de zendingen via BPost voor een 
termijn van 5 maanden, hetzij van 1 maart 2018 tot 31 juli 2018.

Heden wordt het besluit van de deputatie dat goedgekeurd werd in zitting van 
3 mei 2018 voorgelegd aan de provincieraad ter kennisgeving en worden de 
redenen voorgelegd waarom na 2017 toch geopteerd werd de huidige werkwijze 
nog iets langer toe te passen en de alternatieve werkwijze via het Facilitair Bedrijf. 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 juni 2018

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op 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 en 58;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De raad neemt kennis van het besluit van de deputatie dd. 3 mei 2018.


