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Agenda nr. 4/7 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet. Opdracht voor het uitvoeren 
van archeologisch onderzoek op afroep. Bestek en wijze van 
gunnen. Goedkeuring.

De provinciale diensten en instellingen worden bij bouw- en infrastructuurwerken 
zeer regelmatig geconfronteerd met de verplichting om archeologische 
(voor)onderzoeken te laten uitvoeren overeenkomstig het Decreet houdende 
Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 30 juni 1993 en de 
bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Waar mogelijk werden de archeologen van de provinciale dienst Erfgoed 
ingeschakeld voor de uitvoering van deze onderzoeken.  Deze dienst heeft niet de 
nodige mankracht en materieel om het onderzoek zelf uit te voeren en daarom 
moet beroep gedaan worden op externe archeologen.

Tot 2011 werd ad hoc een procedure gestart om een archeologisch team aan te 
stellen. Deze procedures namen echter veel tijd in beslag en zorgden dan ook vaak 
voor vertraging in de uitvoering van de projecten.

Daarom heeft de dienst Waterbeleid in 2011 het initiatief genomen om voor deze 
dienstverlening een ruimere, meerjarige opdracht aan te besteden, waarbinnen de 
nodige archeologische onderzoeken op afroep kunnen worden besteld.

Eind 2014 werd een nieuwe opdracht gegund voor een periode van 48 maanden. 
Deze loopt op 30 november 2018 ten einde.

In 2011 werd de opdracht, op basis van de planning van de dienst Integraal 
Waterbeleid, geraamd op ca. 900.000 EUR over een periode van drie jaar. In de 
praktijk werd echter beduidend minder uitgegeven en bleef de kostprijs ver 
beneden de 100.000 EUR.
Daarom werd de raming voor de nieuwe opdracht in 2014 bijgesteld tot 
200.000 EUR exclusief  btw. De omvang van de opdracht voor de provinciale 
diensten van 1 december 2015 tot half 2018 bedroeg ca. 209.000 EUR inclusief 
btw.

Omdat de voornaamste gebruikers van deze raamovereenkomst hebben 
aangegeven dat voor de komende jaren geen grootschalige projecten op stapel 
staan, wordt voor de nieuwe opdracht 2018-2022 opnieuw rekening gehouden met 
een raming van minder dan 221.000 EUR exclusief btw, waardoor de 



vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
aangewezen is.
Zoals hierboven beschreven is de juiste omvang van de opdracht uitermate 
onzeker. Die hangt immers af van onvoorspelbare situaties waarin archeologisch 
onderzoek noodzakelijk is.

De kosten worden telkens aangerekend op het budget van het betrokken project. 
Alle hoeveelheden in de inventaris zijn vermoedelijk, zodat de effectieve 
bestellingen volledig kunnen afgestemd worden op de noden van het betrokken 
project. Voor elke afroep op de opdracht zal de dienstverlener een gedetailleerde 
prijsopgave maken op basis van de in de offerte opgegeven eenheidsprijzen.

De beslissings- en aanbestedingsprocedure wordt verzorgd door de het team 
Overheidsopdrachten van DLOG, de technische ondersteuning en opvolging door de 
dienst Erfgoed van DREM.

Het bestek dat voor deze opdracht werd opgemaakt, beoogt de gunning van de 
opdracht voor een termijn van 4 jaar. De kwalitatieve selectie opgenomen in het 
bestek is streng en moet er voor zorgen dat enkel teams met de juiste 
beroepskwalificaties en een degelijke ervaring aan de opdracht kunnen deelnemen.
Verder worden de offertes beoordeeld op basis van prijs (60%) en kennis en 
ervaring van het voorgestelde team (40%).

Omwille van de totaal onvoorspelbare inhoud en omvang van de opdracht wordt 
deze niet opgesplitst in percelen.

Het departement Logistiek verzoekt de provincieraad het bestek goed te keuren en 
als wijze van gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking vast te stellen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 30 augustus 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

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

Overwegende dat ingevolge het Decreet houdende Bescherming van het 
Archeologisch Patrimonium van 30 juni 1993 en de bijbehorende 
uitvoeringsbesluiten en aanvullingen archeologische onderzoeken moeten 
uitgevoerd worden bij infrastructuurwerken;

Overwegende dat deze archeologische onderzoeken afhankelijk van de 
schaalgrootte niet door provinciale archeologen kunnen worden uitgevoerd;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt het bestek voor de opdracht voor het uitvoeren van 
archeologisch onderzoek op afroep goed. Als wijze van gunnen van deze opdracht 
stelt de raad de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking vast.


