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Agenda nr. 4/6 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art 43 §2 11° 
van het provinciedecreet. Raamovereenkomst tot het 
aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor het invorderen 
van fiscale en niet-fiscale vorderingen. Plaatsen opdracht, 
plaatsingswijze en bestek. Bekrachtiging. Goedkeuring.

Situering
Op 27 oktober 2016 heeft de deputatie de opdracht voor het invorderen van fiscale 
en niet-fiscale vorderingen ten behoeve van het Departement Financiën met ingang 
van 1 januari 2017 gegund aan het gerechtsdeurwaarderskantoor Modero. Deze 
opdracht loopt af op 31 december 2020. De dienst fiscale bezwaren en invordering 
van het Departement Financiën wenst daarom een nieuwe raamovereenkomst te 
plaatsen voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor het  invorderen van 
openstaande fiscale en niet-fiscale vorderingen.

Doelstelling van de opdracht
De opdracht omvat een aanneming van diensten ten behoeve van het departement 
Financiën: het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder bij nalatige debiteuren 
voor het invorderen van o.a. achterstallige fiscale en niet-fiscale vorderingen zoals 
onder meer provinciebelastingen, openstaande schoolrekeningen, facturen van 
provinciale domeinen, provinciale departementen en andere vorderingen.

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor 4 jaar, met een mogelijke 
verlenging van tweemaal een jaar. De kostenraming van deze opdracht wordt over 
vier jaar geraamd op 1.000.000 EUR en voor zes jaar op 1.500.000 EUR.

De gunning van deze overheidsopdracht gebeurt via de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 
41 §1 1° van de wet van 17 juni 2016 en meer bepaald art. 88 en 89 van wet van 
17 juni 2016.

De gevolgde procedure is een eenstapsprocedure waarbij op basis van selectie- en 
gunningscriteria inschrijvers worden uitgenodigd tot onderhandelingen. 

De inschrijvers moeten voldoen aan volgende kwalitatieve selectiecriteria:

Deze opdracht is voorbehouden voor de beroepsgroep van 
gerechtsdeurwaarders volgens artikel 509 van het gerechtelijk wetboek.

 De studie-, beroeps- en of academische kwalificaties van de dienstverlener: 



Het team moet bestaan uit minstens vijf teamleden, waarvan twee 
gerechtsdeurwaarders met minimum 5 jaar ervaring als 
gerechtsdeurwaarder. Dit moet blijken uit de bijgevoegde cv’s (max. 2 
pagina’s elk). Er worden niet meer dan vijf cv’s gevraagd. 

 De relevante ervaring en deskundigheid van de kandidaat-inschrijver met 
betrekking tot invordering van dossiers en het verwerken van een groot 
aantal dossiers:
3 vergelijkbare opdrachten qua aard en omvang (fiscale invorderingen: 
25.000 per jaar en niet fiscale invorderingen: 500 per jaar) uitgevoerd 
tijdens de laatste 3 jaar. Zonder schending van het beroepsgeheim kan dit 
aangetoond worden door een opgave van de opdrachten met vermelding 
van de instanties/overheden waarvoor deze bestemd waren. Minstens 1 
referentie moet uitgevoerd zijn voor een publiekrechtelijke overheid. Er 
wordt een attest van goede uitvoering gevraagd per referentie. (max 1 
pagina per referentie)

 De relevante ervaring en deskundigheid van de kandidaat-inschrijver om te 
fungeren als centralisatiekantoor voor invordering van dossiers.
3 vergelijkbare opdrachten als centralisatiekantoor uitgevoerd tijdens de 
laatste 3 jaar. Zonder schending van het beroepsgeheim kan dit aangetoond 
worden door een opgave van de opdrachten met vermelding van de 
instanties/overheden waarvoor deze bestemd waren. Deze referenties 
moeten eveneens qua aard en omvang gelijklopend zijn met de vereisten 
van dit bestek.
Uit bovenvermelde 3 referenties moet blijken dat (max. 3 pagina per 
opdracht):

- de inschrijver als centralisatiekantoor samenwerkt met minstens 3 
‘regionale’ kantoren uit zijn eigen rechtsgebied, rekening houdend met het 
vereiste maatschappelijk draagvlak en lokale betrokkenheid

- de inschrijver als centralisatiekantoor samenwerkt met confraters buiten het 
eigen rechtsgebied

- de opdrachtgever de stand van zaken van alle dossiers in gelijk welke fase 
van de invordering kan raadplegen in de IT-toepassing van het 
centralisatiekantoor. 

Concreet worden de offertes beoordeeld op basis van volgende gunningscriteria:

 Wettelijke tarieven in combinatie met een kostenbesparende werkwijze (20 
punten)
De inschrijver dient enkel de wettelijke tarieven toe te passen en dient het 
bewijs te leveren van een efficiënte en kostenbesparende werkwijze aan de 
hand van een realistisch en gedetailleerd plan van aanpak. Deze werkwijze 
dient  ook gecontroleerd te worden bij de confraters waar mee wordt 
samengewerkt.

 Online dossiersopvolgingssysteem met real time overzicht / data-uitwisseling 
(30 punten) 
De inschrijver dient te voorzien in een online dossiersopvolgingssysteem met 
real-time overzicht van alle ondernomen acties en aangerekende kosten 
zowel wat de eigen invordering als de invordering overgemaakt aan de 
confraters betreft. Wat betreft de data-uitwisseling dient de inschrijver zich 
te kunnen aanpassen aan de technische vereisten opgenomen in het bestek.

 Toegepaste invorderingsprocedures relevant voor deze opdracht (20 punten)
De inschrijver dient een gedetailleerde beschrijving te geven van de 



verschillende toegepaste invorderingsprocedures (opstart, verloop van de 
procedure, opvolging afbetalingen…) maar dan toegespitst op deze opdracht.

 Samenwerking en informatie-uitwisseling met de opdrachtgever (30 punten)
De schrijver dient een overzicht te geven van hoe de maximale 
informatieverstrekking naar de opdrachtgever toe en de dagelijkse werking 
continue gegarandeerd wordt.

De opdrachtdocumenten worden als bijlage toegevoegd.

Uw raad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen voor het plaatsen van een 
overheidsopdracht voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor het 
invorderen van fiscale en niet-fiscale vorderingen en kiest als plaatsingswijze de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, gelet 
op artikel 41 §1 1° van de wet van 17 juni 2016 en meer bepaald art. 88 en 89 van 
wet van 17 juni 2016. Uw raad wordt voorgesteld het voorgelegde bestek goed te 
keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 26 maart 2020

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel  41 §1 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
en meer bepaald artikel 88 en 89 van deze wet,

Gelet op het Koninklijk Besluit betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in 
de klassieke sectoren van 18 april 2017,

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

Overwegende dat voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor het 
invorderen van fiscale en niet-fiscale vorderingen een nieuwe opdracht in de markt 
moet worden geplaatst,

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad bekrachtigt het besluit van de deputatie voor het plaatsen van 
een overheidsopdracht voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor het 
invorderen van fiscale en niet-fiscale vorderingen goed en kiest als plaatsingswijze 
de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.


