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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/5 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 
11° van het provinciedecreet. Verhoging deelname aan de 
overheidsopdracht geplaatst door Vlaanderen voor inhuring 
ICT-profielen. Goedkeuring.

In de provincieraadszitting van 27 september 2018 heeft de provincieraad 
goedkeuring gegeven om in te stappen in het raamcontract van de Vlaamse 
regering met de nv USG Public-Sourcing voor de ICT-consultancydiensten voor een 
periode van 48 maanden en een kostenraming van 4.000.000 EUR incl. btw.

In de deputatiezitting van 11 oktober 2018 heeft de deputatie ingestemd om deel 
te nemen aan de overheidsopdracht voor diensten voor technische ondersteuning 
door ICT-profielen, waarbij de Vlaamse overheid optreedt als opdrachtencentrale. 
Dit raamcontract werd op 4 mei 2018 gegund aan de nv USG Public-Sourcing. De 
deelname aan dit raamcontract werd goedgekeurd met een raming van 
4.000.000 EUR incl. btw, voor een periode van 48 maanden.

De voorbije 2 jaren is gebleken dat het raamcontract voor ICT-diensten van de 
Vlaamse overheid een uitstekende aanvulling is op de raamovereenkomst voor 
inhuring ICT ondersteuning van het departement ICT zelf.

Er is dan ook een verschuiving qua afname gebeurd tussen de consultancy 
contracten onderling naar meer inhuring via het raamcontract van de Vlaamse 
overheid, in het bijzonder voor het perceel 1 algemene ICT consultancy van de 
eigen raamovereenkomst van het departement ICT.

De moeilijke ICT-jobmarkt en de coronacrisis vertraagden de voorziene invulling 
van het nieuwe DICT-organogram. Dit in combinatie met onverwachte langdurige 
afwezigheden wegens ziekte maken dat er tijdelijk meer afgenomen wordt van dit 
raamcontract van de Vlaamse overheid.

Tijdens de looptijd van dit contract heeft ook de organisatie buiten het departement 
ICT veelvuldig van dit contract gebruik gemaakt waardoor het toegekende budget 
aan het contract uitgeput is.

Gezien de resterende looptijd van het raamcontract van de Vlaamse overheid tot 
10 oktober 2022, de verschuivingen in afname tussen dit raamcontract van de 
Vlaamse overheid en de eigen raamovereenkomst van het departement ICT, de 
afname op het raamcontract van de Vlaamse Overheid dat openstaat voor andere 
diensten binnen de organisatie, en de verwachte verdere invulling van het DICT-



organogram, stelt het departement ICT voor de deelname aan het raamcontract 
van de Vlaamse overheid verder te verhogen.

Het departement ICT stelt voor de deelname aan dit raamcontract te verhogen met 
een raming van 3.500.000 EUR inclusief btw.

Gezien de raming van de andere (eigen) raamovereenkomst van het departement 
ICT verlaagd wordt, leidt dit niet tot bijkomende netto-uitgaven.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

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

Overwegende dat een verhoging van de raming voor deelname aan het 
raamcontract van de Vlaamse regering met de nv USG Public-Sourcing voor de ICT-
consultancydiensten wenselijk is;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad beslist om het geraamde bedrag voor deelname aan het 
raamcontract met de nv USG Public-Sourcing voor ICT-consultancydiensten te 
verhogen met 3.500.000 EUR incl. btw.


