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Vergadering raadscommissie Financiën
NOTULEN

Plaats Raadzaal Datum 30 april 2019
Voorzitter Eddy Poffé Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig Eddy Poffé, voorzitter
Gunther Coppens, Diederik Dunon, Linda Van den Eede, Joris Van 
den Cruijce, Manu Claes, Elke Zelderloo, Walter Zelderloo, Luka 
Augustijns, Sarah Sneyers, Louis Tobback, Willy Smout, leden

Marc Wijnants en Jan Laeremans, plaatsvervangende leden

Nicolas Kuczynski, lid raadgevende stem

Ann Schevenels en Monique Swinnen,  gedeputeerden

Stef Boogaerts, provincieraadslid

Verontschuldigd Tom Dehaene en Bart Nevens, gedeputeerden
Kris Poelaert, ondervoorzitter

Agendapunten

1. Goedkeuring van de notulen van de raadscommissie van 26 maart 2019

De heer Eddy Poffé opent de vergadering en vraagt of er opmerkingen zijn i.v.m. het verslag 
van de raadscommissie van 26 maart 2019.

Het verslag van de raadscommissie van 26 maart 2019 is goedgekeurd.
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2. Dienstenopdracht voor het afsluiten van de verzekeringspolissen motorvoertuigen 
en omnium dienstverplaatsingen voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 
Goedkeuring.

Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat de overeenkomst voor het afsluiten van de  
verzekeringspolissen voor motorvoertuigen en omnium dienstverplaatsingen eindigt op 31 
december 2019 en zegt dat de markt periodiek of vierjaarlijks geraadpleegd wordt. Deze kost 
wordt geraamd op 77.500 euro/jaar. 
De heer Eddy Poffé  informeert of er vragen zijn i.v.m. het bestek.

Mevrouw Linda Van den Eede verwijst naar p.5 van het bestek waar wordt gezegd dat er 
voor de mededingingsprocedure met onderhandeling werd gekozen om dat er niet kan 
worden voorzien in de behoeften van de aanbestedende overheid zonder aanpassing van 
onmiddellijk beschikbare oplossingen.
De heer Francis Baeck antwoordt dat dit Europees jargon overheidsopdrachten is en zegt 
dat dit betekent dat het provinciebestuur met de verzekeraars/inschrijvers zal onderhandelen 
over gepaste voorwaarden Vlaams-Brabant.

De heer Jan Laeremans merkt op dat het materiaal wijzigt t.t.z. elektrische wagens of op gas, 
elektrische fietsen. Hij wijst op het brandgevaar dat hier een probleem kan zijn en vraagt of er hiervoor 
specifieke verzekeringsvoorwaarden zijn.
De heer Francis Baeck zegt dit zeker aan te kaarten tijdens de onderhandelingen. 
De heer Francis Baeck merkt nog op dat het brandgevaar zou te wijten kunnen zijn aan goedkope 
laadbatterijen.
De heer Willy Smout vraagt om op te letten met verwijzingen naar goedkope batterijen en hoopt dat dit 
niet tot gevolg heeft dat sowieso de duurste batterijen zullen worden aangekocht. Het voertuig voldoet 
aan de normen of niet.
De heer Francis Baeck meldt dat deze opmerkingen aan de dienst IDPB alsook aan facilitair beheer 
zullen worden meegegeven.

De heer Eddy Poffé vraagt of dit dossier kan voorgelegd worden aan de provincieraad.

Het dossier voor het afsluiten van de verzekeringspolissen motorvoertuigen en omnium 
dienstverplaatsingen voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant werd door de 
commissie besproken en wordt voorgelegd aan de provincieraad.

3. Dienstenopdracht voor het aanstellen van een verzekeringsconsultant voor de 
hospitalisatieverzekering voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 
Goedkeuring.

Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat hiervoor sinds lang gewerkt wordt in twee stappen 
en duidt dat het expertise vraagt omdat de doelgroep heel verscheiden is; gepensioneerde 
medewerkers, personeelsleden, raadsleden… Vandaar dat er gestart wordt met het zoeken 
van een verzekeringsconsultant.

De heer Eddy Poffé vraagt of dit dossier kan voorgelegd worden aan de provincieraad.
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Het dossier voor de dienstenopdracht voor het aanstellen van een verzekeringsconsultant voor 
de hospitalisatieverzekering voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant werd door de 
commissie besproken en wordt voorgelegd aan de provincieraad.

4. Raamcontract Vlaanderen voor het inhuren van ICT profielen 2018 - deelname aan 
het contract

De heer Karl Pottie geeft een toelichting over dit dossier.

De heer Willy Smout vraagt of dit raamcontract ook toegankelijk is voor VERA.

De heer Luc Jaspers geeft aan dat hij deze vraag niet zomaar kan beantwoorden aangezien 
Vlaanderen een opsomming toevoegt wie wel en niet kan toetreden. De administratie zal dit 
opzoeken en toevoegen aan het verslag. Luc Jaspers voegt hier aan toe dat VERA hiervoor 
zelf een raamcontract heeft.

De administratie voegt toe aan het verslag:
- Ja, VERA kan deelnemen aan dit raamcontract voor eigen gebruik. De formulering in 

het bestek voorziet immers dat alle provinciale entiteiten hier kunnen aan deelnemen. 
De lokale besturen kunnen eveneens aan dit contract deelnemen.

De heer Louis Tobback vraagt zich af of het raamcontract van VERA dan nadeliger is dan 
dat van de Vlaamse Overheid.

De heer Luc Jaspers geeft aan dat het raamcontract van VERA 3 jaar geleden is opgemaakt 
en dat er toen in het bestek opgenomen is  dat enkel virtuele centrumsteden en gemeenten 
kunnen toetreden. Wij als provincie kunnen hiertoe niet toetreden. Dit is sinds een jaar 
anders aangezien VERA nu in bestekken  wel opneemt dat de provincie kan afnemen van 
hun raamcontracten.

De heer Louis Tobback merkt op dat de provincie echter de oprichter is van VERA en het 
dan merkwaardig is dat de provincie zelf niet kan deelnemen hieraan. Daarnaast geeft Louis 
Tobback aan dat dit geen antwoord is op zijn vraag of de profielen die door VERA 
aangeboden worden interessanter zijn dan die door de Vlaamse Overheid. Als dit echter het 
geval is, kan het niet zo moeilijk zijn om hier toegang toe te krijgen.

De heer Luc Jaspers geeft aan dat er niet onmiddellijk kan aangegeven worden of dit 
voordeliger of nadeliger is want dat dit allemaal van de termijn en het profiel dat nodig is 
afhankelijk is.

De heer Louis Tobback vraagt of dit tegen de volgende provincieraad kan nagekeken 
worden.

De heer Luc Jaspers geeft aan dat in het raamcontract van VERA enkel specifiek opgelijste 
profielen beschikbaar worden gesteld terwijl dat bij het raamcontract van Vlaanderen er 
telkens een mini aanbesteding wordt gedaan.

Mevrouw Sarah Sneyers geeft aan dat ze aanneemt dat het telkens over één tijdsgebonden 
opdracht gaat. Daarnaast vraagt ze wat de verhouding is tussen de 2 contracten of dat het 
enkel over de prijs gaat.
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De heer Luc Jaspers geeft aan dat het raamcontract van VERA  eigenlijk een vaste tijdslijst 
bij 1 firma is terwijl het raamcontract bij Vlaanderen opdrachten bij meerdere firma’s kunnen  
afgenomen worden.

De heer Louis Tobback blijft het een bizar iets vinden. Hij vindt het raar dat de provincie niet 
vanaf het begin een instrument ter beschikking heeft gesteld wat  ervoor zorgt dat zowel de 
provincie als VERA van elkaars raamcontracten kunnen afnemen. Hij richt deze vraag eerder 
naar de deputatie dan naar de administratie. We kunnen toch beter gebruik maken van de 
massa die wij samen met VERA kunnen hebben dan ieder afzonderlijk. Daarnaast gaat 
Vlaanderen nu telkens een aparte aanbesteding doen en is er geen catalogus waaruit we 
kunnen kiezen.

De heer Luc Jaspers geeft aan dat we niet verplicht zijn om af te nemen van het 
raamcontract van Vlaanderen maar dat we zelf ook een raamcontract kunnen afsluiten. Het 
is echter niet mogelijk om nu af te nemen van het raamcontract van VERA aangezien dit niet 
in het bestek vermeld staat. Ondertussen wordt dit wel opgenomen in de bestekken.

De heer Willy Smout wil hieraan ook iets toevoegen, als lid zijnde van de raad van bestuur 
van VERA. Bij de oprichting van VERA was het de bedoeling dat zij kleinere gemeentes 
ondersteunen dat  zijn nu ondertussen de virtuele centrumsteden geworden. De vraag blijft 
echter of VERA ook kan beroep doen op het raamcontract van Vlaanderen.

De heer Luc Jaspers geeft aan dat dit bekeken gaat worden en toegevoegd zal worden aan 
het verslag.

Mevrouw Linda Van den Eede geeft aan dat deze discussie al eerder plaatsgevonden heeft 
in oktober 2017. Ze vermoedt dan ook dat het raamcontract waar we in 2017 op intekende 
nu verlopen is en dat wij met dit dossier op het nieuwe raamcontract intekenen. Ze vraagt 
haar echter af of wel of niet bij VERA kunnen aankloppen als we nood hebben aan 
specifieke profielen.

De heer Luc Jaspers geeft aan dat de medewerkers van VERA meer een advies gerichte 
functie hebben. Bij dit raamcontract gaat het echter over specifiek technische profielen.

Mevrouw Linda Van den Eede geeft aan dat in het dossier een raming van € 400.000 
voorzien wordt maar wat als dit bedrag overschreden wordt, volgt er dan een budgetwijziging 
of?

De heer Luc Jaspers geeft aan dat dit bedrag moeilijk in te schatten is aangezien het hier 
gaat over zaken die plots opduiken en waarop we moeten inspelen. Dit budget zit in het 
algemeen budget van informatica.

Mevrouw Linda Van den Eede merkt op dat het bedrag over de ganse periode dan perfect 
hoger kan zijn.

De heer Luc Jaspers  geeft aan dat dit mogelijk is.

De heer Louis Tobback geeft aan dat je dan vroeg of laat voor een beleidskeuze komt te 
staan want als de vraag verhoogd zullen de prijzen gedrukt kunnen worden. Hij geeft hierbij 
het voorbeeld van  Helix die IT-diensten levert voor de steden Leuven en Hasselt.

Mevrouw Ann Schevenels geeft aan dat VERA effectief goede zaken verwezenlijkt. Zo 
investeert VERA in het opstellen van samen aankopen. Een voorbeeld hiervan is dat er in 
Keerbergen een samen aankoop georganiseerd wordt door VERA voor de aankoop van 
printers. Dit vormt een tijdswinst voor de gemeenten en deze bestekken zijn ook goed 
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geschreven samen met de dienst informatica. De dienst informatica doet dit ook. Zo worden 
er ook bestekken uitgeschreven waar onder meer de stad Leuven ook aan kan deelnemen. 
Ann Schevenels geeft dat de bezorgdheid terecht is.

De heer Louis Tobback geeft aan dat dit antwoord juist is maar hij begrijpt nog steeds niet 
waarom de provincie zelf geen gebruik kan maken van het raamcontract van VERA. Doordat 
de provincie mee kan afnemen van dit raamcontract zou dit ervoor zorgen dat de massa 
groter wordt en de prijzen gedrukt worden  zodat de gemeentebesturen daar mee van 
kunnen profiteren.

Mevrouw Ann Schevenels kijkt hiervoor naar Luc Jaspers om na te gaan of de profielen die 
door VERA aangeboden worden technisch zouden voldoen.

De heer Louis Tobback geeft aan dat het hier over een aanbesteding gaat waarbij de 
provincie een bepaald ICT profiel nodig heeft van een gespecialiseerde consultent maar dat 
het zelfs niet zeker is dat Vlaanderen dat specifiek profiel zomaar ter beschikking heeft. Als 
dit niet het geval is gaan zij in plaats van ons aanbesteden. Daarom is zijn vraag waarom wij 
zelf niet met de nodige massa beroep kunnen doen langs een instrument, dat VERA is, via 
een raamcontract.

De heer Gunther Coppens vraagt of bij de interventie van 2017 het antwoord hierop nog 
altijd hetzelfde is.

Mevrouw Ann Schevenels geeft aan dat dit de technische vraag is en kijkt hiervoor naar Luc 
Jaspers.

De heer Gunther Coppens vraagt waarom de stad Leuven niet aansluit bij VERA.

De heer Louis Tobback geeft aan dat men 10 jaar geleden van mening was dat dit niet nodig 
was omdat er samen met de stad Hasselt een intercommunale gemaakt was. Dit evolueert 
echter snel en de stad Leuven is er nu zelfs over aan het nadenken om zelf een eigen 
informatica dienst op te zetten.

De heer Luc Jaspers geeft aan dat er volgens hem verwarring is bij de term virtuele 
centrumsteden. Dit zijn regio’s in Vlaams-Brabant waar steden en gemeenten ‘virtueel’ 
samengevoegd worden. Bij VERA was in de statuten echter niet opgenomen dat de 
provincies kunnen toetreden tot deze virtuele centrumsteden. Dit is ondertussen aangepast. 
Luc Jaspers geeft aan dat het hier over een andere manier van samenwerken gaat. Alvorens 
wij een aanbesteding in de markt zetten gaan de provincie en VERA samen de markt 
bekijken en bevragen. Dit  resulteert niet altijd in een aanbesteding die voor zowel de 
provincie als VERA gelden. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de aanbesteding rond 
vaste telefonie en zo is daaruit gebleken dat we de Vlaams-Brabantse gemeenten best niet 
mee opnamen want dat we anders geen goede tarieven zouden krijgen. Bij ieder bestek 
wordt er afgewogen of het al dan niet voordelig is om samen te werken.
Wij gaan bij Vlaanderen technische profielen afnemen, het gaat hier over een soort van 
marktplaats waarop je een opdracht kan plaatsen en firma’s hebben dan tussen de 5 à 10 
dagen om hun profiel voor te stellen. Kandidaten kunnen eerst nog geïnterviewd worden 
alvorens men een opdracht toekent.

De heer Louis Tobback geeft aan dat dit een interessante discussie is. Stel dat er op een 
moment 20 uren consultancy nodig zijn wat kan Vlaanderen dan meer dan jezelf kan. Je 
hebt zelf ook 10 adressen van consultants die je kan contacteren, wat doet Vlaanderen wat 
Helix of de provincie niet kan?
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De heer Karl Pottie geeft aan dat de prijzen niet volledig vrij zijn. Er werden echter grenzen 
opgelegd waar binnen de tarieven moeten schommelen. Vlaanderen heeft dit raamcontract 
gegund aan een bedrijf die de marktwerking begeleid. Zij zorgen ook voor alle administratie 
zoals bijvoorbeeld de btw die hierbij komt kijken. De prijzen zijn ook aanzienlijk gedaald 
vergeleken met het vorige contract.

De deelname voor het inhuren van ICT profielen via raamcontract van de Vlaamse 
Overheid werd door de commissie besproken en wordt voorgelegd aan de provincieraad.

5. Rondvraag

De heer Eddy Poffé informeert of er nog vragen zijn en sluit de vergadering.

Einduur: 13:51 uur

 De secretaris, De voorzitter,

 Nicole Schepmans Eddy Poffé


