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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van 
artikel 43 §2 9° van het provinciedecreet. Goedkeuring.

1. Context

Artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet bepaalt onder andere dat de 
provincieraad de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van 
overheidsopdrachten vaststelt, behalve als het gaat om een overdracht die past 
binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’ waarvoor de deputatie bevoegd is.

Naast de overheidsopdrachten is krachtens art. 57 §3, 1° de deputatie ook bevoegd 
voor het stellen van daden van beheer met betrekking tot de provinciale 
inrichtingen en eigendommen, binnen de door de provincieraad vastgestelde 
algemene regels van het dagelijks bestuur.

Gezien de inhoud van dit artikel is het dus van belang het begrip ‘dagelijks bestuur’ 
zoals bedoeld in artikel 43, §2, 9° van het provinciedecreet goed te definiëren, 
vermits het de bevoegdheidsverdeling met de deputatie bepaalt.

Het uitgangspunt hierbij is dat de provincieraad de belangrijke richtinggevende 
beleidskeuzen maakt en het daarbij behorende budget goedkeurt. De deputatie 
voert deze beslissingen onder een vorm van dagelijks bestuur uit.

Deze delegatie is gedeeltelijk gebaseerd op de drempelbedragen die komen uit de 
wetgeving overheidsopdrachten, dit om een transparante en voor iedereen 
duidelijke verdeling te maken.

2. Voorstel tot aanpassing

De Belgische regelgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op de Europese 
richtlijnen. Artikel 19 van de overheidsopdrachtenwet dd. 17 juni 2016 bepaalt op 
welke opdrachten de wet van toepassing is. In datzelfde artikel wordt geregeld dat 
de Koning gemachtigd is om bepaalde bedragen, in functie van de tweejaarlijkse 
herzieningen voorzien in de Europese richtlijnen en die de waarde aangeven van de 
drempels waarvan sprake in deze richtlijnen, aan te passen.

De drempelwaarden voor overheidsopdrachten worden in principe vastgelegd 
binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO), op basis van een korf van munten. Ze 
worden uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten. De Europese Commissie 
controleert iedere 2 jaar de waarde van deze drempels op basis van de gemiddelde 
dagwaarde van de euro.



Als de euro terrein verliest tegenover de andere munten in de korf, dan stijgen de 
drempelwaarden uitgedrukt in euro. Wordt de euro sterker, dan gebeurt het 
omgekeerde.

De deputatie stelt dan ook voor om de invulling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ 
gelijk te laten lopen met de aanpassing van de Europese drempelbedragen. Voor de 
periode 2020-2021 geeft dit volgende drempelbedragen:

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 
de overheidsopdrachten voor de aankoop van roerende investeringen tot het 
bedrag van 139.000 EUR (exclusief BTW);

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 
de overheidsopdrachten op de kredieten voor onroerende investeringen tot 
het bedrag van 139.000 EUR (exclusief BTW);

- Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen (zoals 
samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, …) voor zover ze aangerekend 
worden op een investeringsbudget en de waarde van 139.000 EUR (exclusief 
BTW) niet overschrijden;

- Het verwerven van zakelijke rechten of genotrechten op onroerende goederen 
van derden voor zover de totaliteit van de door de provincie verschuldigde 
vergoeding, berekend aan de aanvangsindex (bij het afsluiten van de 
verbintenis), niet meer bedraagt dan 139.000 EUR (exclusief BTW) per jaar.

Vanaf 2020 wordt voorgesteld om de interne drempelbedragen inzake dagelijks 
bestuur automatisch de aanpassing van de Europese drempelbedragen te laten 
volgen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 januari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Het begrip ‘dagelijks bestuur’ in de zin van artikel 43 §2 9° van het 
provinciedecreet wordt met ingang van 1 februari 2020 ingevuld met volgende 
aangepaste beslissingen:

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 
de overheidsopdrachten voor de aankoop van roerende investeringen 
(buitengewone dienst) tot het bedrag van 139.000 EUR (exclusief BTW);

- Het vaststellen van de gunningswijze, het bestek en het gunningsbesluit van 
de overheidsopdrachten op de kredieten (buitengewone dienst) voor 
onroerende investeringen tot het bedrag van 139.000 EUR (exclusief BTW);

- Het vaststellen van de overige contracten en verbintenissen (zoals 
samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, …) voor zover ze aangerekend 
worden op een investeringsbudget (buitengewone dienst) en de waarde van 
139.000 EUR (exclusief BTW) niet overschrijden;

- Het verwerven van zakelijke rechten of genotrechten op onroerende goederen 
van derden voor zover de totaliteit van de door de provincie verschuldigde 
vergoeding, berekend aan de aanvangsindex (bij het afsluiten van de 
verbintenis), niet meer bedraagt dan 139.000 EUR (exclusief BTW) per jaar.

Artikel 2:



De invulling van de interne drempelbedragen inzake dagelijks bestuur worden met 
ingang van 1 februari 2020 gekoppeld aan de aanpassing van de drempelbedragen 
vermeld in artikel 19 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 3:
De besluiten van de provincieraad van Antwerpen van 22 maart 2018 en 28 maart 
2019 betreffende de invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 
43 §2 9° van het provinciedecreet, worden voor de vermelde bepalingen met 
ingang van 1 februari 2020 ingetrokken door onderhavig besluit.


