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Agenda nr. 4/6 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet. Verzekeringspolissen 
personen, materiële schade, aansprakelijkheid en auto. 
Plaatsing van de opdracht en selectieleidraad. Goedkeuring.

De Provincie en provinciale instellingen hebben in 2015 verzekeringspolissen 
afgesloten voor materiële schade, aansprakelijkheid, ongevallen, motorvoertuigen 
en vrijwilligers. Deze polissen werden afgesloten voor de periode 2016-2019 en 
lopen af op 31 december 2019.

De verzekering van de kunstcollectie werd tussentijds opgezegd en vervangen door 
een polis over de periode 2018-2021.

Het is dus noodzakelijk om voor de eerstgenoemde polissen een nieuwe 
overheidsopdracht in de markt te zetten.

In zitting van 11 oktober 2018 heeft de deputatie IC Verzekeringen te Brussel 
aangesteld als onafhankelijk verzekeringsbemiddelaar voor de periode 2019 tot en 
met 2022. Deze makelaar staat ook in voor het begeleiden van de 
plaatsingsprocedure van de verzekeringsopdrachten voor deze periode. Het 
auditrapport van de makelaar is het startpunt voor het uittekenen van de 
overheidsopdracht. Bij het opmaken van de opdrachtdocumenten levert de 
makelaar technische informatie aan en bepaalt hij mee, in overleg met de 
provinciale diensten, de optimale modaliteiten van de opdracht en de 
gunningscriteria. De makelaar volgt alle stappen van de procedure inhoudelijk op 
samen met de provinciale verzekeringscoördinator, het team Overheidsopdrachten 
staat in voor de formele procedure.

De betrokken polissen worden in één enkele opdracht in de markt geplaatst. Binnen 
deze opdracht wordt voor elke verzekeringsmaterie een (afzonderlijk toewijsbaar) 
perceel voorzien. Binnen elk perceel wordt nog onderscheid gemaakt tussen 
verschillende polissen:

Perceel 1: Personenverzekeringen
 luik 1: Arbeidsongevallen en aanvullende bovenwettelijke verzekering
 luik 2: Arbeidsongevallen stagiairs

Perceel 2: Verzekeringen Materiële Schade
 luik 1: Brand en aanverwante gevaren
 luik 2: Elektronica

Perceel 3: Verzekeringen Aansprakelijkheid
 luik 1: Algemene burgerlijke aansprakelijkheid



 luik 2: Objectieve aansprakelijkheid brand & ontploffing
 luik 3: BA mandatarissen (bestuurdersaansprakelijkheid)
 luik 3: Schoolpolis
 luik 4: BA - LO deelnemers

 luik 5: BA - LO vrijwilligers
Perceel 4: Verzekeringen Motorvoertuigen

 luik 1: Dienstvoertuigen (vloot)
 luik 2: Omnium dienstverplaatsingen

Perceel 5: Verzekeringen Varia: perceel voorbehouden voor eventuele bijkomende 
polissen die bij de opmaak van het bestek zouden aangewezen blijken.

Omvang van de opdracht
Op basis van de huidige polissen wordt de gezamenlijke kostprijs van alle polissen 
voor de provincie zelf, de APB’s en EVAP’s samen geraamd op 2.800.000 euro over 
een periode van 4 jaar.

Overheidsopdracht
De dienst Algemene ondersteuning stelt voor om deze opdracht te plaatsen via een 
mededingingsprocedure met onderhandeling in toepassing van artikel 38 §1 1° van 
de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
De aard van de verzekeringsdiensten maakt het uiterst moeilijk om de specificaties 
van de opdracht voldoende nauwkeurig vast te stellen om de opdracht te kunnen 
gunnen met een open procedure. De juiste draagwijdte van de dekkingen, 
vrijstellingen en uitsluiting in combinatie met de kostprijs ervan, kan slechts 
efficiënt worden bepaald in overleg met de inschrijvers.

Om de polissen voor alle entiteiten tijdig te kunnen opstellen moet de opdracht 
geplaatst zijn tegen het najaar van 2019. Dit houdt in dat zo snel mogelijk gestart 
moet worden met de procedure. Daarom wordt nu enkel de keuze van de 
gunningswijze aan de provincieraad voorgelegd, samen met de selectieleidraad. 
Deze selectieleidraad is een onderdeel van het bestek en legt de voorwaarden vast 
waaraan verzekeringsmaatschappijen moeten voldoen om aan de opdracht deel te 
nemen en een offerte te mogen indienen. De dienst Algemene ondersteuning en IC 
Verzekeringen werken intussen de exacte voorwaarden van het bestek uit. Dit 
wordt volgens de planning in de vergadering van april of mei 2019 aan de 
provincieraad voorgelegd.

Buiten de verplichte voorwaarden inzake rsz en belastingen, wordt van de 
verzekeraars een minimale financiële rating van BBB+ geëist en een aantoonbare 
ervaring met de publieke sector.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 maart 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 38 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten van 17 juni 2016;

Overwegende dat de meeste polissen van de provinciale verzekeringsportefeuille op 
31 december 2019 ten einde lopen en bijgevolg vervangen moeten worden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:



De provincieraad beslist een overheidsopdracht voor verzekeringen, met een 
geraamde kostprijs van 2.800.000 EUR over een periode van 4 jaar, in de markt te 
plaatsen.

De provincieraad stelt als wijze van gunnen van deze opdracht de 
mededingingsprocedure met onderhandeling vast.

De provincieraad keurt de selectieleidraad voor deze opdracht goed.


