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Aanwezig Eddy Poffé, voorzitter
Luka Augustijns, Manu Claes, Gunther Coppens Diederik Dunon, Willy Smout, 
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Verontschuldigd Kris Poelaert, Nicolas Kuczynski, provincieraadsleden
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Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

De heer Eddy Poffé opent de vergadering en verontschuldigd gedeputeerde Ann Schevenels 
wegens medische redenen.

Vervolgens merkt hij op dat de heer Willy Smout enkele opmerkingen had bij het verslag van de 
raadscommissie van 26 november 2019 en vraagt hem om dit toe te lichten.

De heer Willy Smout geeft aan dat dit enkele opmerkingen/aanpassingen zijn die ervoor zorgen 
dat de genoteerde zaken duidelijker zijn.  Zo wordt er op pagina 8 van het verslag verwezen naar 
de manier van belasting heffen bij de andere provincies. Op die zin dient te volgen dat de 
provincie Vlaams-Brabant geen provinciale taks int. Op diezelfde pagina dient ook toegevoegd te 
worden dat wij als provincie niet enkel materiaal en outillage vrijstellingen hebben maar dat deze 
op termijn ook in mindering gebracht worden.

Daarnaast staat er op pagina 15 “ons onderzoek”, dit dient aangepast te worden naar “ons 
onderwijs”.

De heer Eddy Poffé geeft aan dat deze aanpassingen zullen gedaan worden aan het verslag van 
de raadscommissie van 26 november 2019.

2 Deelname aan de aankoopcentrale CIPAL voor aankoop/onderhoud/huur van diverse 
software licenties – principebeslissing

De heer Karl Pottie geeft een toelichting over dit dossier. 



De heer Willy Smout vraagt zich af waar de rol van VERA zich hier in afspeelt? Of heeft VERA 
hier geen rol in? Hij geeft aan dat deze activiteiten zich ook binnen het it-punt van VERA 
bevinden. Is dit dan niet beter aangezien we ook een rol te vervullen hebben naar alle andere 
openbare besturen.

De heer Luc Jaspers geeft aan dat bij de opmaak of het intekenen in een raamcontract altijd eerst 
wordt overlegd met VERA. Enerzijds of ze een raamcontract hebben of al dan niet mee willen 
werken met de opmaak van een bestek. Wij als provincie kunnen echter geen gebruik maken van 
it-punt aangezien wij geen lid zijn. Daarnaast heeft VERA zelf wel een raamcontract voor 
software maar dit is echter beperkt tot 3 of 4 software. Hier is bijvoorbeeld geen autocad software 
in opgenomen.
 
De heer Willy Smout vraagt waarom wij geen lid zijn van het it-punt? Kan dit dan in de toekomst 
wel? En als we wel bij het it-punt aangesloten waren, zou de beslissing dan anders geweest zijn?

De heer Luc Jaspers geeft aan dat de beslissing niet anders ging geweest zijn aangezien het it-
punt geen soortgelijk raamcontract voor handen heeft. Of we lid kunnen worden van het it-punt 
hangt af van hun statuten. De provincie kan enkel afnemen van een raamcontract als het letterlijk 
in het bestek vermeld staat. Daarnaast zal er bekeken worden of we lid kunnen worden maar 
momenteel hebben hier geen nood aan.

De heer Willy Smout geeft aan dat hij dit zal aankaarten binnen de raad van bestuur van VERA.

De heer Louis Tobback merkt op dat er gezegd wordt dat dit raamcontract scherpe prijzen heeft 
maar met welke prijzen werd dit dan vergeleken. Cipal doet dit nu ongeveer voor heel 
Vlaanderen. Wat leidt er toe dat deze prijzen scherp zijn? 

De heer Louis Tobback geeft aan dat hij een digibeet is maar hij is verbaast dat we VERA niet 
aanspreken. Als we iets nodig hebben inzake informatica nemen we overal van af maar niet van 
VERA. Waarvoor dient VERA dan nog? Voor alle gemeenten maar niet voor de provincie. Met 
wat zijn we dan bezig? Waar is er nog concurrentie? Er wordt namelijk gezegd dat Cipal een 
monopolist is.
 
Daarnaast vraagt de heer Louis Tobback zich af met wie we dit raamcontract uiteindelijk 
afsluiten? Hij geeft ook nog aan dat deze raadscommissie slechts voor één agendapunt werd 
ingepland. Kan er in het vervolg niet over gewaakt worden dat er meerdere agendapunten zijn?

De heer Luc Jaspers geeft aan deze raadscommissie slechts één agendapunt heeft aangezien 
de vorige raadscommissie volledig ingenomen was door de meerjarenbegroting. 

De heer Eddy Poffé geeft aan dat hier zoveel als mogelijk rekening mee gehouden wordt. 

De heer Louis Tobback vraagt of het echt zo belangrijk was dat het agendapunt nu nog langs de 
raadscommissie passeert? 

De heer Luc Jaspers geeft aan dat dit dossier voor ons een belangrijk contract is omdat we 
licenties hebben die jaarlijks vernieuwd moeten worden. Als dit dossier pas in maart goedgekeurd 
wordt kunnen we bepaalde licenties niet vernieuwen en zitten we zonder licenties. 

Daarnaast geeft de heer Luc Jaspers aan dat we de prijzen van het raamcontract kunnen 
vergelijken omdat het raamcontract dat we hadden vervallen is van juli/augustus. In tussentijd 
waren we verplicht om bij de aankoop van software 3 offertes aan te vragen en op basis daarvan 
hebben we kunnen vaststellen dat de prijzen binnen dit contract effectief voordelig zijn.
 
De heer Luc Jaspers geeft aan dat dit contract afgesloten wordt bij de firma Comparex. Deze 
firma is al jaren gekend als één van de grote “softwareboeren” van België.

De heer Louis Tobback geeft aan dat dit niet als een verwijt moet aanzien worden maar als Cipal 
enkel de aanbesteder is, waarom kan VERA dat dan niet doen? Want dit komt er op neer dat wat 
je ook doet altijd bij Comparex terecht komt. 



De heer Luc Jaspers geeft aan dat VERA dit ook zou kunnen doen maar zowel wij als VERA 
wegen af hoeveel tijd we hierin zouden steken. Aangezien Cipal dit raamcontract al afgesloten 
heeft is het niet echt efficiënt om nog een soortgelijk bestek op te maken. 

De heer Luc Jaspers geeft aan dat we telkens met VERA afwegen of we al dan niet kunnen 
samenwerken voor de opmaak van een bestek. Licenties is echter een specifieke wereld. Naast 
dit contract hebben we ook nog individuele contracten lopen voor SAP, Documentum en 
Windows licenties.

Mevrouw Sarah Sneyers vraagt of VERA niet echt bezig is met het luik licenties?

De heer Karl Pottie geeft aan dat alle besturen binnen Vlaanderen gewoon met een raadsbesluit 
kunnen afnemen van dit contract. Aangezien Cipal dit overkoepelend doet zorgt dit ervoor dat de 
grootte van dit bestek 10 of zelfs wel 20 keer zo groot is dan dat wij of VERA dit bestek zouden 
schrijven. Dit zorgt voor grotere kortingspercentages. 

Mevrouw Sarah Sneyers geeft aan dat als ze het goed begrijpt het niet zinvol is voor VERA om 
hier mee bezig te zijn aangezien ze nooit dergelijke prijzen gaan krijgen en het toch ook 
belangrijk is dat we gaan kijken waar we onze tijd insteken.
 
De heer Willy Smout geeft aan dat dit een toepassing is op gestaffelde prijzen waar andere 
besturen op inpikken aangezien dat als wij en VERA samen een bestek zouden opmaken we 
nooit aan dergelijke prijzen zouden geraken. 

De heer Louis Tobback geeft aan dat dit dan wel zo zal zijn maar er is nog altijd de definitie van 
monopolist, zelfs al gaat dit over een intercommunale. Wanneer het over een monopolist gaat 
hebben de leveranciers niet de neiging om hun prijzen goedkoper te maken. Kan je Cipal echter 
nog een intercommunale noemen? Waar kan er vergelijken worden dat de prijzen effectief scherp 
zijn? Eens iemand een monopolie heeft op de markt kan dit toch niet vergelijken worden. Kan 
een gemeente ook aansluiten?

De heer Karl Pottie geeft aan dat er 2 Cipals zijn enerzijds Cipal Schaubroeck (expertises en IT-
services) en anderzijds Cipal DV (dienstverlenging – aankoopcentrale). In dit geval sluiten we 
geen contract af met Cipal DV maar met Comparex. In het bestek staan echter een aantal 
bepalingen zoals de scherpste prijs garantie. Dit garandeert dat zelfs binnen een jaar we nog de 
scherpste prijzen krijgen. 

De heer Eddy Poffé vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Vervolgens geeft hij aan dat dit 
dossier geagendeerd zal worden op de eerstvolgende provincieraad. 

Deelname aan de aankoopcentrale CIPAL voor aankoop/onderhoud/huur van diverse 
software licenties zal voorgelegd worden aan de provincieraad.



3 Rondvraag

De heer Eddy Poffé informeert of er nog vragen of opmerkingen zijn.

Vervolgens bedankt hij de administratie en commissieleden voor hun aanwezigheid.

Datum volgende vergadering nog niet bekend
Einduur van de vergadering 11:40 uur

De secretaris, De voorzitter,

Jolien Houtmeyers Eddy Poffé


