
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 mei 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/2 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet.  Verzekeringspolissen 
personen, materiële schade, aansprakelijkheid en auto. 
Bestek. 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.

In vergadering van 28 maart 2019 heeft de provincieraad beslist een 
overheidsopdracht verzekeringen in de markt te plaatsen met een geraamde 
kostprijs van 2.800.000 euro over een periode van 4 jaar en als wijze van gunnen 
van deze opdracht de mededingingsprocedure met onderhandeling vast te stellen. 
De provincieraad heeft ook de selectieleidraad voor deze opdracht goedgekeurd.

Met dit verslag wordt het bestek voor deze opdracht aan de provincieraad 
voorgelegd ter goedkeuring.

Aankoopcentrale 
De Provincie Antwerpen treedt in deze procedure op als aankoopcentrale voor al de 
diensten die overeenkomstig art. 219 §1 van het Provinciedecreet van 9 december 
2005 (B.S., 29 december 2005, err., B.S., 5 december 2008) door de Provincie Antwerpen 
worden opgericht in de vorm van provinciale extern verzelfstandigde 
agentschappen.

De Provincie Antwerpen treedt eveneens op als aankoopcentrale voor die 
rechtspersonen die overeenkomstig de criteria vooropgesteld in art. 219 §3 van 
vermeld Provinciedecreet vermoed worden met welbepaalde taken van provinciaal 
belang belast te zijn.
Meer in het bijzonder gaat het hier om de APB’s en EVAP’s die de Provincie 
Antwerpen heeft opgericht of mee heeft opgericht en/of waarbij het provinciaal 
belang meer dan 50% bedraagt. 

Bij uitbreiding treedt de Provincie Antwerpen als aankoopcentrale op voor de 
verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk die zij heeft 
opgericht, waarin zij deelneemt of zich laat vertegenwoordigen overeenkomstig art. 
188, §1 van het Provinciedecreet.

Tot slot kunnen ook de steden Antwerpen en Mechelen gebruik maken van deze 
opdracht, voor zover het de verzekering van de toren van de Onze-Lieve-



Vrouwekathedraal en de Sint-Rombouts kathedraal betreft. De Provincie gaat 
daarbij in op een verzoek van de stad Antwerpen om schip en toren van de OLV-
kathedraal samen te verzekeren met de provincie en breidt de mogelijkheid uit tot 
de Sint-Romboutskathedraal. IC Verzekeringen heeft in haar audit bevestigd dat 
een gezamenlijke verzekering aangewezen is om mogelijke discussies tussen de 
brandverzekeraars van de verschillende onderdelen van de kathedraal te vermijden 
als er zich een schadegeval voordoet.

Polissen

De betreffende 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 een 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: Brand en aanverwante gevaren
 luik 3: Elektronica
 luik 4: Machinebreuk
 luik 5: Transport en verblijf van waarde

Perceel 3: Verzekeringen Aansprakelijkheid
 luik 1: Algemene  Burgerlijke Aansprakelijkheid 
 luik 2: Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing
 luik 3: Burgerlijke  Aansprakelijkheid Mandatarissen 

(provinciebestuur)
 luik 4:Burgerlijke  Aansprakelijkheid Bestuurders (alle andere 

verzekerde entiteiten)
 luik 5: Schoolverzekering 
 luik 6: Verzekering vrijwilligers en verenigingswerkers
 luik 7: Verzekering occasionele medewerkers
 luik 8: Verzekering (sport)kampen en overnachtingen
 luik 9: Burgerlijke aansprakelijkheid ingebruikname door derden van 

provinciale gebouwen toebehorende aan de provincie Antwerpen
 luik 10: Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating en 

Beroepsaansprakelijkheid Architecten 
 luik 11: Beroepsaansprakelijkheid Gouverneur bij het verlijden van 

notariële akten
Perceel 4: Verzekeringen Motorvoertuigen

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

De gevraagde dekkingen en modaliteiten werden bepaald rekening houdend met de 
ervaringen met de aflopende verzekeringspolissen en met de resultaten van de 
audit die makelaar IC Verzekeringen heeft uitgevoerd bij de start van de 
makelaarsopdracht.
De indeling van de polissen onder de percelen 2 en 3 werd nog verfijnd tegenover 
die in de selectieleidraad. 

Gunnningscriteria 
De opdracht zal gegund worden aan de inschrijver met de economisch meest 
voordelige offerte, rekening houdend met de volgende criteria per perceel:

1. Premie met een weging van 65%. Dit criterium kan een groot belang krijgen 
omdat de essentiële waarborgen goed beschreven zijn in het bestek. 



2. Waarborgen met een weging van 10% (15% voor perceel 3). Bij de 
beoordeling wordt enkel rekening gehouden met de waarborgen die bovenop 
de vereiste waarborgen worden aangeboden 

3. Dienstverlening met een weging van 25% (20% voor perceel 3). De 
technische specificaties beschrijven de verwachte dienstverlening van de 
verzekeraars. Die kunnen echter bijkomende en aanvullende dienstverlening 
aanbieden die aan de hand van dit gunningcriterium wordt geëvalueerd. 

Kostenraming 
De kosten van deze opdracht ten laste van de rechtspersoon Provincie Antwerpen 
worden geraamd op 2.100.000 euro over 48 maanden. De polissen brand en 
arbeidsongevallen zorgen voor de zwaarste kost. Uit de audit van de 
verzekeringsmakelaar bleek dat de premies voor de aflopende polissen zeer 
voordelig zijn en waarschijnlijk niet geëvenaard kunnen worden. 
Rekening houdend met de deelname van de andere entiteiten wordt de volledige 
omvang van de opdracht op 2.800.000 euro geraamd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 mei 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 raad in vergadering van 28 maart 2019 beslist heeft om een 
overheidsopdracht verzekeringen in de markt te plaatsen met de 
mededingingsprocedure met onderhandeling als gunningswijze;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: De provincieraad keurt het bestek voor de overheidsopdracht voor het 
plaatsen van de provinciale verzekeringspolissen 2020-2023 goed. 


