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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van 
artikel 43 §2 9° en 11° van het provinciedecreet. 
Goedkeuring.

1. Context

Artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet bepaalt onder andere dat de 
provincieraad de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van 
overheidsopdrachten vaststelt, behalve als het gaat om een opdracht die past 
binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’ waarvoor de deputatie bevoegd is.

Gezien de inhoud van dit artikel is het dus van belang het begrip ‘dagelijks bestuur’ 
goed te definiëren, vermits het de bevoegdheidsverdeling met de deputatie bepaalt. 
Het uitgangspunt hierbij is dat de provincieraad de belangrijke richtinggevende 
beleidskeuzen maakt en het daarbij behorende budget goedkeurt. De deputatie 
voert deze beslissingen onder een vorm van dagelijks bestuur uit.

Vertrekkend van dit principe en rekening houdende met het decretaal kader, heeft 
uw raad in vergadering van 28 september 2017 het begrip dagelijks bestuur voor 
de laatste maal ingevuld naar aanleiding van het K.B. van 22 juni 2017 houdende 
de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van 
de concessie voor openbare werken.

Deze delegatie is gedeeltelijk gebaseerd op de drempelbedragen die komen uit de 
wetgeving overheidsopdrachten, dit om een transparante en voor iedereen 
duidelijke verdeling te maken.

2. Voorstel tot aanpassing

Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 werden de drempelbedragen voor de 
Europese bekendmaking aangepast. Hierbij werd de drempel voor Europese 
publicatie van opdrachten voor leveringen en diensten voor de federale overheden 
verhoogd van 135.000 EUR naar 144.000 EUR.

Artikel 90 van het KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van 
overheidsopdrachten bepaalt dat de aanbestedende overheid gebruik kan maken 
van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wanneer de 
goed te keuren uitgave bedoeld in artikel 42 §1 1°, a), van de wet, lager ligt dan: 



1°het in artikel 11, eerste lid, 2°, bedoelde bedrag. Dat bedoelde bedrag is de 
hogergenoemde drempel van 144.000 EUR.

Enkele gebruikte termen komen niet volledig overeen met de tekst van het 
provinciedecreet.

De deputatie stelt dan ook voor om de invulling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ 
aan te passen.

Het college stelt voor om de volgende aanpassingen te doen:

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 
de overheidsopdrachten voor de aankoop van roerende investeringen 
(buitengewone dienst) tot het bedrag van 135.000 EUR (exclusief BTW);

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 
de overheidsopdrachten op de kredieten (buitengewone dienst) voor 
onroerende investeringen tot het bedrag van 135.000 EUR (exclusief BTW);

- Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen (zoals 
samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, …) voor zover ze 
aangerekend worden op een investeringsbudget (buitengewone dienst) en 
de waarde van 135.000 EUR (exclusief BTW) niet overschrijden;

Wordt geschrapt en vervangen door:

- Het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de 
voorwaarden van overheidsopdrachten voor de aankoop van roerende 
investeringen tot het bedrag van 144.000 EUR (exclusief BTW);

- Het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de 
voorwaarden van overheidsopdrachten op de kredieten voor onroerende 
investeringen tot het bedrag van 144.000 EUR (exclusief BTW);

- Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen (zoals 
samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, …) voor zover ze 
aangerekend worden op een investeringsbudget en de waarde van 
144.000 EUR (exclusief BTW) niet overschrijden;

Voor deze drie gevallen is de provincieraad op het budgettair vlak bevoegd bij 
overschrijding van dit grensbedrag. Alsook worden meerwerken in min en plus bij 
grote investeringen boven het nieuwe grensbedrag die tot meeruitgaven leiden die 
10 % hoger zijn dan het gunningsbedrag van de opdrachten aan de provincieraad 
voorgelegd.

Conform artikel 57 §3 4° van het provinciedecreet is de deputatie steeds bevoegd 
voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en uitvoering van 
overheidsopdrachten.

3. Provincieraadsbeslissing

Aan uw raad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan het voorstel tot 
vaststelling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43 §2 9° en 11° 
van het provinciedecreet.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 1 maart 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 42 en artikel 43 van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Artikel 1:
Het begrip ‘dagelijks bestuur’ in de zin van artikel 43 §2 9° en 11° van het 
provinciedecreet wordt met ingang van 1 april 2018 ingevuld met volgende 
aangepaste beslissingen:

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 
de overheidsopdrachten voor de aankoop van roerende investeringen 
(buitengewone dienst) tot het bedrag van 135.000 EUR (exclusief BTW);

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 
de overheidsopdrachten op de kredieten (buitengewone dienst) voor 
onroerende investeringen tot het bedrag van 135.000 EUR (exclusief BTW);

- Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen (zoals 
samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, …) voor zover ze 
aangerekend worden op een investeringsbudget (buitengewone dienst) en 
de waarde van 135.000 EUR (exclusief BTW) niet overschrijden;

Wordt geschrapt en vervangen door:

- Het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de 
voorwaarden van overheidsopdrachten voor de aankoop van roerende 
investeringen tot het bedrag van 144.000 EUR (exclusief BTW);

- Het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de 
voorwaarden van overheidsopdrachten op de kredieten voor onroerende 
investeringen tot het bedrag van 144.000 EUR (exclusief BTW);

- Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen (zoals 
samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, …) voor zover ze 
aangerekend worden op een investeringsbudget en de waarde van 
144.000 EUR (exclusief BTW) niet overschrijden;

Artikel 2:
Het besluit van de provincieraad van Antwerpen van 28 september 2017 
betreffende de invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43 §2 
9° en 11° van het provinciedecreet, wordt voor de vermelde bepalingen met ingang 
van 1 april 2018 ingetrokken door onderhavig besluit.


