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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/10 Personeel. Verlenging contract loonverwerking Cipal. 
Migratie / uitbouw nieuw loonplatform. Goedkeuring.

De provincie Antwerpen heeft voor haar loonverwerking een contract met Cipal 
afgesloten. Op 31.12.2017 verliep het laatste contract zodat eind 2017 nieuwe 
onderhandelingen werden aangevat voor de verlenging van dit contract en de 
migratie naar een nieuw nog te creëren loonplatform. Deze opdracht was een in 
house opdracht en werd in annex 13 bij het toenmalige contract voor 
loonverwerking van Cipal toegevoegd en door de deputatie op 7 december 2017 
aan Cipal toegewezen.

Vermits dit een in house opdracht was, moesten de regels van de 
overheidsopdrachtenwet niet gevolgd worden. Vermits deze verlenging met 4 jaar 
meer dan 500.000 EUR exclusief BTW bedraagt, had echter uw raad met deze 
verlenging + beslissing tot migratie naar een nieuw loonplatform moeten 
instemmen in plaats van deputatie.

Bijgevolg wordt heden annex 13 bij het contract van Cipal ter regularisatie aan uw 
raad voorgelegd.

De opdracht bestond uit enerzijds de verlenging van het contract van de 
loonverwerking voor de periode 1.1.2018 tot 31.12. 2021. Dit voor een kostprijs 
van +- 325.000 EUR / 350.000 EUR per jaar vanaf de voltooiing van de migratie 
naar het nieuwe loonplatform.

Anderzijds zou Cipal een nieuw loonplatform ontwikkelen waarbij de provincie voor 
200.000 EUR participeerde voor de ontwikkelingen specifiek bedoeld voor het 
provinciebestuur en waarbij de ontwikkelingen die eveneens voor de andere klanten 
van Cipal nuttig waren, door Cipal betaald zouden worden.

In het deputatiebesluit van 7 december 2017 werd de goedkeuring gegeven voor 
het uitwerken van functionaliteiten die specifiek nodig zijn voor de provincie 
Antwerpen. Deze functionaliteiten hebben te maken met de complexiteit en grootte 
van de provincie als bestuur t.o.v. gemeentebesturen. Dit bevat: 

- De introductie van het “cluster” principe waarbij alle verschillende juridische 
entiteiten (APBs, EVAPs,…) die ressorteren onder Provincie Antwerpen 
centraal kunnen beheerd en geconsulteerd worden. Voor Provincie 
Antwerpen wordt een uitbreiding voorzien op de standaardcluster 
(Gemeente, OCMW, AGB). Daarbij wordt de mogelijkheid voorzien om een 
ongelimiteerd aantal rechtspersonen toe te voegen. Daarenboven wordt 



voorzien dat de cluster dynamisch kan uitgebreid (bijkomende 
rechtspersonen) of ingeperkt (verwijderen van rechtspersonen) worden;

- De mogelijkheid tot het registreren van specifieke informatie in de 
personeelsdatabase om de huidige informatiedoorstroom binnen de 
Provincie Antwerpen te kunnen behouden (extra velden);

- De mogelijkheid tot het registreren van niet-personeelsleden en de eraan 
verbonden specifieke informatie in de database;

- Uitbreiding van de security voor de mogelijkheid om ook gebruikers die niet 
verbonden zijn aan de personeelsdienst toegang te verschaffen tot het 
beheer van bepaalde gegevens op het nieuwe platform;

- Uitbreiding van de security om het beheer van gegevens van bepaalde 
populaties af te schermen voor bepaalde groepen gebruikers;

- De mogelijkheid bieden om te rapporteren op de volledige populatie;
- Alle data die de provincie beheert in het nieuwe platform wordt aangeleverd 

aan de provincie in bestandsvorm via een export, om de doorstroom van 
persoonsgegevens naar achterliggende applicaties (intranet,…) te kunnen 
waarborgen.

Deze ontwikkeling + migratie werd voltooid met ingang van 1 januari 2019 en is 
heden in gebruik genomen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het delegatiebesluit van de provinciegriffier aan personeelsleden tot het 
aangaan van financiële verbintenissen dat stelt dat de deputatie bevoegd is voor 
het aangaan van financiële verbintenissen tot 500.000 exclusief BTW; dat bijgevolg 
de provincieraad bevoegd is indien deze kostprijs overschreden wordt;

Overwegende dat op 7 december 2017 de deputatie instemde met de verlenging 
van het contract met Cipal voor de loonverwerking van 1 januari 2018 tot 31 
december 2021 en de participatie in de ontwikkeling van een nieuwe loonmotor; 
dat deze opdracht de 500.000 EUR overschrijdt;

Overwegende dat deze opdracht geformaliseerd werd in annex 13 bij het lopend 
contract van Cipal;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Kennis wordt genomen en ingestemd wordt met de in bijlage voorgelegde annex 13 
bij het contract van Cipal.


