
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 januari 2021

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/5 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° 
van het provinciedecreet. Raamovereenkomst voor het 
aanstellen van een ontwerper voor infrastructuurwerken op 
afroep gedurende een periode van 4 jaar. Selectieleidraad en 
keuze van gunningswijze. Goedkeuring.

Onder de hoofding ‘infrastructuur’ omvat het jaarprogramma van investeringen van 
de departementen Logistiek, Ruimtelijke Ordening, Erfgoed en Mobiliteit en 
Leefmilieu een aantal werken met sterk wisselende inhoud en omvang. Het gaat 
over grote en kleine werken van bestrating, groenvoorziening, rioleringen, diverse 
constructies, grondwerken, inrichting en uitrusting van openbaar domein, 
fietspaden en dergelijke meer. 

Het uitbouwen van de nodige capaciteit en competentie binnen de diensten om voor 
al deze opdrachten zelf als ontwerper op te treden is theoretisch mogelijk maar 
zeker niet efficiënt omdat vaak zeer verschillende en gespecialiseerde profielen 
nodig zijn. 
Buiten de vooraf gekende opdrachten als ontwerper, is er vaak behoefte aan 
gespecialiseerde kennis voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, voor het 
oplossen van onverwachte problemen en zo verder. 

Omdat het telkens opnieuw plaatsen van kleine overheidsopdrachten sterk 
vertragend werkt en extra werk en kosten veroorzaakt, ook voor de externe 
partijen, werd door het departement Logistiek in 2016 een raamovereenkomst 
geplaatst voor het aanstellen op afroep van een ontwerper voor 
infrastructuurwerken over een periode van 4 jaar. 
De raamovereenkomst loopt begin 2021 ten einde. 

Omdat deze raamovereenkomst haar nut duidelijk bewezen heeft, wil het 
departement Logistiek samen met het departement Leefmilieu een nieuwe 
gelijkaardige opdracht in de markt zetten. 

Voor de nieuwe raamovereenkomst wordt een raming gehanteerd van 
600.000 euro/jaar exclusief btw, rekening gehouden met het gebruik ervan door 
DLOG en DLM. Het effectieve gebruik staat steeds in functie van de noden en het 
beschikbare budget. 

Het team Overheidsopdrachten stelt voor om deze opdracht te plaatsen via een 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking overeenkomstig artikel 26 §2  3° 
van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten.



De gevraagde dienstverlening is dermate divers en inhoudelijk specifiek dat het niet 
mogelijk is om de specificaties van de opdracht exhaustief, eenduidig en met 
voldoende nauwkeurigheid te bepalen om gepaste offertes te bekomen. Enkel door 
het gebruik van de onderhandelingsprocedure kunnen de behoeften van het 
bestuur en de mogelijkheden van de bureaus op mekaar afgesteld worden en 
kunnen werkbare modaliteiten uitgewerkt worden. 

In een eerste fase van de procedure kunnen geïnteresseerden zich kandidaat 
stellen voor de opdracht.  De kandidaten die een offerte mogen indienen worden 
geselecteerd op basis van personeelsbestand en een aantal relevante referenties 
van vergelijkbare opdrachten. De referentieopdrachten moeten vooral in 
complexiteit overeenkomen met de opdracht die de Provincie wil plaatsen. De 
kandidaten moeten een voldoende mate van flexibiliteit en diversiteit aantonen. 

Omdat in de loop van de aflopende raamovereenkomst gebleken is dat het zinvol is 
om een onderscheid te maken tussen opdrachten met een eerder technische inslag 
en opdrachten met een meer ruimtelijk ontwerpende inslag, splitsen we nu de 
opdracht op in twee percelen. 

De selectieleidraad ligt hierbij ter goedkeuring voor zodat de publicatie van de 
opdracht en de selectie van de kandidaten kunnen starten. 

Het team Overheidsopdrachten werkt nog aan de concrete eisen van het bestek. 
Het garanderen van een correcte personeelsinzet en de beschikbaarheid van de 
juiste competenties  zijn daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

Het bestek zal aan de provincieraad voorgelegd worden in de vergadering van 
februari.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 januari 2021.

De provincieraad van Antwerpen,

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

Gelet op van artikel 26 §2  3° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten;

Overwegende dat de diensten Infrastructuur, Integraal Waterbeleid en Mobiliteit 
behoefte hebben aan een raamovereenkomst voor ontwerpers van 
infrastructuurwerken;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad beslist een opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor 
infrastructuurwerken op afroep gedurende een periode van 4 jaar in de markt te 
zetten. 

De provincieraad kiest als wijze van gunnen van deze opdracht de 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking in toepassing van artikel 26 §2 3° 
van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, en keurt de 
selectieleidraad voor deze opdracht goed.


