
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 25 oktober 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. Ophaling, behandeling, 
frankering, verzending en bedeling van uitgaande post - 
deelname aan de raamovereenkomst van de Vlaamse 
Overheid. Goedkeuring.

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.

In zitting van 3 mei 2018 heeft de deputatie een verlenging goedgekeurd van de 
overeenkomst met BPost voor de dagelijkse zendingen tot 31 juli 2018 in 
afwachting van de gunning van een raamovereenkomst voor postdiensten door de 
Vlaamse Overheid.

De informatie voor toetreding tot de opdracht van het Facilitair Bedrijf is echter 
slechts laat in september beschikbaar gekomen.

Het gaat over een raamovereenkomst voor aanneming van diensten voor ophaling, 
behandeling, frankering, verzending en bedeling van uitgaande post. Perceel 2: Het 
ophaalpunt is gelegen in een gebouw waarin een enkele rechtspersoon of enkele 
rechtspersonen gebruik maakt of maken van de dienstverlening en waar de 
dienstverlener een vaste dag of een aantal vaste dagen per week, behoudens 
vakantiedagen, de beschreven ophaaldiensten uitvoert.

De Vlaamse overheid nam op 9 januari 2018 de principiële tot plaatsing van de 
raamovereenkomst met de openbare procedure als plaatsingsprocedure. Het 
Facilitair Bedrijf werkt als aankoopcentrale en het bestek voorziet de Vlaamse 
provincies als mogelijke gebruikers.

Op 25 mei 2018 nam de Vlaamse Regering de beslissing tot toewijzing van perceel 
aan Bpost nv. De looptijd van de overeenkomst vangt aan op 3 september 2018. 
De duur van deze overeenkomst bedraagt 36 maanden verlengbaar met 
12 maanden.

Deze overheidsopdracht komt overeen met de huidige en toekomstige behoeftes 
van provincie Antwerpen inzake services uitgaande post en tegen dezelfde en soms 
een interessantere kostprijs dan we vandaag dienen te betalen. Het biedt ons 



tevens de mogelijkheid om deze services uit te besteden in overeenstemming met 
regelgeving overheidsopdrachten.

Op basis van het het huidige verbruik worden de kosten van de opdracht over een 
periode van 36+12 maanden geraamd op 950.000 euro. De ARK Code voor deze 
opdracht is 61300000 (ramingsnummer 2018140824).

Het departement Logistiek stelt daarom voor om in te stappen op deze opdracht.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 oktober 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

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

Overwegende dat de opdracht aan BPost voor de dagelijkse brievenpost afloopt en 
het noodzakelijk is de continuïteit van verzendingen te blijven verzekeren;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt de deelname aan de raamovereenkomst van de Vlaamse 
Overheid goed voor ophaling, behandeling, frankering, verzending en bedeling van 
uitgaande post.


