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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 4/7 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet. Raamovereenkomst catering 
congrescentrum. Plaatsen opdracht, plaatsingswijze en 
bestek. Goedkeuring.

Het departement Logistiek stelt voor een raamovereenkomst in de markt te 
plaatsen voor het aanbieden van catering in het congrescentrum van het nieuwe 
provinciehuis. Het aanbod moet voldoen aan de wensen van het provinciale beleid 
en moet resulteren in een hoge tevredenheid van onze interne en externe klanten 
en in een verhoging van het imago van ons congrescentrum.

Cateringdiensten behoren tot de categorie van ‘sociale en andere specifieke 
diensten’ zoals vermeld in bijlage 3 van de wet op de overheidsopdrachten en 
vallen dus onder artikelen 88-91 van deze wet. Conform artikel 89 §1 1° wordt 
deze opdracht geplaatst via de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking.

Deze opdracht is een raamovereenkomst en wordt afgesloten voor een periode van 
12 maanden. Deze raamovereenkomst kan daarna stilzwijgend verlengd worden 
met maximaal 3 periodes van telkens 12 maanden.

De opdracht is verdeeld in drie percelen: perceel 1 betreft luxe catering, perceel 2 
standaard catering en perceel 3 duurzame catering. Elke inschrijver mag een 
offerte indienen voor maximum twee percelen. De raamovereenkomst wordt 
afgesloten met maximum 5 opdrachtnemers per perceel.

Als een evenement met catering georganiseerd wordt door de provincie, dan zal de 
(interne) aanvrager kiezen welk type catering gewenst wordt. Hierna zal een offerte 
gevraagd worden aan alle binnen dat perceel weerhouden cateraars. Aan de hand 
van volgende criteria wordt bepaald aan wie de opdracht wordt toegewezen: prijs 
(40%), kwaliteit (30%) en geschiktheid voor het evenement (30%). Als een 
evenement met catering georganiseerd wordt door een externe partij, dan kan deze 
uit de vastgestelde lijst een cateraar kiezen.

De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid om deel te nemen 
aan 1 of 2 percelen zijn: opgave van min. 3 referenties voor volgende 
cateringopdrachten: zittend diner voor 150 personen, receptie 500 personen en 
VIP-menu voor 30 personen. Daarnaast moeten de inschrijvers de 
beroepskwalificaties van de kok en maître waarmee vaak gewerkt wordt (minstens 
3) opgeven, alsook een overzicht van de technische uitrusting waarover de cateraar 
beschikt voor uitvoering van cateringopdrachten tot 600 personen.



Voor perceel 1 zijn de gunningscriteria: prijs (40%) en kwaliteit (60%) en voor 
perceel 2: prijs (50%) en kwaliteit (50%). Voor het perceel duurzame catering 
worden de offertes gekozen op basis van prijs (30%), kwaliteit en duurzaamheid 
(50%) en sociaal engagement (20%).

Duurzaamheid houdt in dat we kiezen voor plantaardig (minstens één) en 
seizoensgebonden en/of lokaal en/of biologisch en/of eerlijke handel of een 
combinatie van deze eisen. De inschrijver geeft een duidelijke omschrijving van de 
voorgestelde menu’s en geeft weer of het gerecht plantaardig, seizoensgebonden, 
lokaal, biologisch of eerlijk is. Ook de andere verplichtingen uit de gids duurzame 
aankopen moeten gerespecteerd worden.

Voor het bepalen van de raming voor deze opdracht wordt uitgegaan van wekelijks 
gemiddeld 3 evenementen voor 100 personen aan een kostprijs van 25 
euro/persoon.
Op basis van 132 activiteiten op jaarbasis (in de zomermaanden is er praktisch 
geen activiteit) komen we op 330.000 euro/jaar. Het aandeel hiervan voor de 
provincie wordt op 245.000 euro/jaar geschat (dit is voor congressen, 
plechtigheden, rollenspelen en rondleidingen).

De bijlagen zijn elektronisch ter beschikking.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 januari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten, in het bijzonder 
artikel 89 §1 1°;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten;

Overwegende dat voor het verzorgen van de catering in het congrescentrum van 
het provinciehuis een raamovereenkomst dient afgesloten te worden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt het plaatsen van een overheidsopdracht voor het verzorgen 
van de catering in het congrescentrum van het provinciehuis goed en kiest als 
plaatsingswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking. De provincieraad keurt het voorgelegde bestek goed, met een 
kostenraming van 245.000 euro per jaar.


