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NOTULEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
Plaats Digitale vergadering (Teams) Datum 05/05/2020 
Voorzit(s)ter Eddy Poffé Aanvangsuur 15:00 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, Willy Smout, Marc Florquin, Nicolas Kuczynski, provincieraadsleden 

 
 Monique Swinnen, Bart Nevens, gedeputeerden 
 
Verontschuldigd Louis Tobback, provincieraadslid 
 
 

Agendapunten 
 

1 Goedkeuring van het verslag van de raadscommissie van 7 januari 2020 

 
De voorzitter Eddy Poffé opent de vergadering, geeft enkele praktische richtlijnen mee voor het 
digitaal vergaderen via Teams en vraagt of er opmerkingen zijn i.v.m. het verslag van de 
raadscommissie van 7 januari 2020. 
 

Het verslag van de raadscommissie van 7 januari 2020 is goedgekeurd. 

 
 

2 Aanstelling van een verzekeringsconsultant. Goedkeuring selectieleidraad, bestek, 
voorwaarden en wijze van gunnen 

 
Mevrouw Monique Swinnen leidt het dossier in.  
Het provinciebestuur zoekt een externe verzekeringsconsultant omdat er binnen de provinciale 
administratie  geen ambtenaren zijn met evenveel kennis en bargaining power dan een grote 
verzekeringsconsultant.   
Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat het gunningscriterium prijs het grootste gewicht heeft namelijk 
55 punten op een totaal van 100 punten. Gunningscriteria twee en drie zijn de kwaliteit van de 
dienstverlening en de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen. Dit is geen nieuwe manier van 
werken. Deze werkwijze wordt al ruim 20 jaar  met succes toegepast.  
Er zijn geen verdere vragen over dit dossier. 
 
 

Dit dossier werd door de raadscommissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad. 

 



 

3 Afsluiten hospitalisatieverzekering voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 
Goedkeuring selectieleidraad, bestek, voorwaarden en wijze van gunnen 

 
Mevrouw Monique Swinnen leidt het dossier in en legt uit dat verzekeringspremies voor particulieren 
de laatste jaren  geweldige bokkensprongen kunnen maken.  
Het bestek dat nu voorligt is zeer gelijkaardig aan het bestek  van 2012. 
Het gunningscriterium prijs is doorslaggevend: 70% op de prijs.  
 
De heer Willy Smout stelt volgende vraag: 
Uit de exceltabel die de inschrijvers zullen invullen  blijkt een mogelijke herziening van de premie in 
2024.Hoe wordt dit in rekening gebracht bij de rangschikking van de offertes?  
 
De heer Francis Baeck legt uit dat  er 3 factoren spelen wanneer je inzoomt op de tijdsdimensie: 
 

1. juridisch is het een contract voor 6 jaar  

met tweemaal mogelijke verlenging met 12 maanden  = samen 8 jaar 

2. conform overheidsopdrachten tijdshorizon beperkt tot de eerste 48 maanden:  

de premieraming over 48 maanden stuurt de keuze van de gunningswijze in functie van de 

wettelijke cijferdrempels 

3. actuarieel model cfr bijlage 2 van het gunningsbestek periode van  8 jaar  

Dit wiskundig model werd opgesteld conform het beroep op de mededinging in 2012 en werd 

in overleg met de stuurgroep verzekeringen geactualiseerd door de  actuaris van Vanbreda.  

Hypothesen van het wiskundig model: 

a) periode 2021-2023 of eerste 3 jaar = verplicht constante premies 

b) periode 2024-2028 is onderhandelingsmaterie 

We willen de premievoet per leeftijdsgroep zo lang mogelijk constant houden en vooraf weten 

welke factoren de premievoet bepalen na 2023 op basis van de schadestatistiek die zal 

opgebouwd worden in 2021-2023. 

De inschrijver maakt veronderstellingen op basis van het leeg excelbestand en simuleert zijn 

premietotalen per jaar in de periode 2021-2028. 

Vervolgens worden deze gesimuleerde jaartotalen opgeteld over de totale periode van 8 jaar 

en deze globale som stuurt de scoring van het gunningscriterium prijs. 

Deze methode werd met succes toegepast in het huidig contract en zodoende bleven de 

premievoeten 8 jaar lang dwz van 2013 tot en met 2020 constant.  

Volgens Vanbreda zijn wij ongeveer de enigen in België die zo'n actuarieel model hanteren. 
De ervaring in de periode 2013-2020 leert dat deze methode zeer effectief en efficiënt is.   
 
 

Dit dossier werd door de raadscommissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad. 

 

4 Verzekering arbeidsongevallen en aanverwante risico’s. Goedkeuring selectieleidraad, 
bestek, voorwaarden en wijze van gunnen 

 
De heer Francis Baeck licht toe dat de contractduur van de verzekering arbeidsongevallen  4 jaar is  
en niet 6 + 1 + 1 zoals in de twee voorgaande ontwerpbestekken. Het gaat hier om een 
onderhandelingsprocedure met een selectieleidraad en daarna gunningsbestek. Dus de kandidaten 
die voldoen aan de selectiecriteria worden  geselecteerd en zullen in een tweede stap uitgenodigd 
worden om een  initiële offerte in te dienen. Na onderhandelingen volgt er dan een best en final offer. 
Deze syntheseoffertes worden dan gescoord op basis van de gunningscriteria. 
 



Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt waarom hier gekozen wordt voor 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar. 
 
De heer Francis Baeck geeft aan dat de marktomstandigheden afhangen van de verzekeringstak.  Het 
gaat steeds om een spreidstand tussen de wiskundige en juridische dimensie. Onze ambitie is om de 
minimale periode zo lang mogelijk te krijgen zonder offertes af te schrikken. Dit is een 
evenwichtsoefening en in overleg met de verzekeringsconsultant Vanbreda werd beslist om te gaan 
voor 3 + 1. Drie jaar is haalbaar en tijdens de onderhandelingen zullen we zien hoe de 
verzekeringsmaatschappijen reageren op het vierde jaar. In de loop van het derde jaar evalueren we 
het contract. Bij gunstige evaluatie kunnen we dan verlengen met 1 jaar. Bij ongunstige evaluatie 
wordt er niet verlengd en  starten we een nieuw beroep op de mededing.  Zo houden we het initiatief 
bij ons. 
 
Er zijn geen vragen meer.  
 
 

Dit dossier werd door de raadscommissie besproken en wordt voorgelegd aan de 
provincieraad. 

 
 

5 Rondvraag 

 
 
De heer Eddy Poffé informeert of er nog vragen of opmerkingen zijn. 
 
 
De impact van de Covid-19-maatregelen. 
 
De heer Nicolas Kuczynski vraagt of het mogelijk is om in de volgende weken een visie te krijgen van 
de deputatie van de gevolgen van Corona op de financiën van de provincie. 
 
Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat we nu (april-mei) pas een aantal dingen voelen 
verschuiven, alhoewel die niet wezenlijk zijn voor onze werking. We zullen wellicht een overzicht klaar 
hebben tegen de aanpassing meerjarenplan die op de provincieraad komt in juni. 
In de raadscommissievergaderingen rond de doelstellingenrealisatie van 2019 kregen we reeds een 
aantal replieken over de impact van corona op de start van dit jaar. Op dit ogenblik zijn de diensten de 
gegevens rond de mogelijke impact nog aan het verzamelen en bekijken ze tevens of er inspanningen 
kunnen geleverd worden ter ondersteuning van bepaalde sectoren. 
 
De heer Nicolas Kuczynski verduidelijkt dat dit ook gaat over overeenkomsten van de provincie met 
derden die niet konden worden uitgevoerd. 
 
Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat we dit bijvoorbeeld wel onmiddellijk hebben gevoeld in het 
aantal aflassingen van de verhuur van de zalen. Hiervoor heeft de deputatie beslist  geen 
annulatievergoedingen te vragen. De gevolgen van de corona-crisis zullen nog maanden aanslepen. 
We zullen hier meer en meer zicht op krijgen, maar kunnen hier momenteel nog geen bedrag op 
plakken. 
 
 
Onkostenvergoeding 
 
De heer Manu Claes geeft aan dat het bureau voor corona de problematiek rond het al dan niet 
aangeven van de onkostenvergoeding voor de voorzitter en de voorzitters van de fracties en 
commissies heeft besproken. De administratie zou dit bekijken. Hij heeft vastgesteld dat dit al 
afgehouden is van de fiscale fiche. Hij vraagt waar deze beslissing genomen is en hoe deze tot stand 
is gekomen. Het bureau was er immers mee akkoord gegaan om dat te bekijken. Als het nodig is, zal 
hij de vraag ook in het bureau stellen. 
 
Mevrouw Linda Van den Eede stelt voor om dit te bespreken in de vergadering van het bureau van 
volgende week. 



 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Sarah Sneyers, die hieromtrent ook nog een opmerking 
had. 
 
Mevrouw SarahSneyers beaamt dit. Ze heeft dit aangehaald in een van de vorige mails gericht aan 
mevrouw Linda Van de Eede ter voorbereiding van de vorige provincieraad. Er is gezegd dat de 
griffier contact zou opnemen met de hogere administratie om een ruling aan te vragen. Dat was ook 
zo afgesproken in het bureau. Iedereen had zich akkoord verklaard met het pad van ruling. Daarna 
komt een bericht dat ze de vergoeding mogen aanvragen zonder aan te geven of er al dan niet een 
ruling is aangevraagd. Ze heeft de indruk dat het op de lange baan geschoven wordt met het idee van 
‘ze zullen dit wel vergeten en we blijven gewoon de heffing houden zonder te weten hoe of wat’. Ze 
geeft aan dit op te blijven volgen en had dit een veertiental dagen geleden al eens gevraagd, maar dit 
is wellicht tussen de plooien gevallen. 
 
De heer Nicolas Kuczynski beaamt dat dit inderdaad op het bureau was afgesproken. 
 
Mevrouw Linda Van den Eede geeft aan dat een aantal vergaderingen zijn uitgesteld waardoor dit wat 
is blijven liggen. Ze stelt voor om volgende week de stand van zaken op het bureau te bekijken. 
 
De heer Manu Claes geeft aan dat de beslissing al genomen is omdat het al afgegaan is van de 
fiscale fiche. Hij stelt dat ze voor voldongen feiten worden gesteld en dat is niet leuk. Men zou dit 
bekijken en de ruling nakijken. Hij betreurt dat dit gebeurd is en hoopt dat men daar een goede reden 
voor heeft. 
 
Mevrouw Monique Swinnen stelt voor om te vragen aan de administratie hoe dit gebeurd is. 
 
De heer Nicolas Kuczynski geeft aan dat het op de fiscale fiche gaat om een voorheffing. Dit is dus 
geen definitieve belasting en dit kan bij de afrekening in de toekomst nog kan worden rechtgezet, 
maar dan moet dat wel gedaan worden. 
 
De voorzitter stelt voor om dit punt verder in het bureau te behandelen. 
 
 
 
De heer Eddy Poffé bedankt de heer Francis Baeck voor de deskundige uitleg. Gedeputeerde 
Monique Swinnen sluit hier bij aan en bedankt de administratie voor het vlot verloop van deze digitale 
vergadering. De heer Eddy Poffé bedankt de provincieraadsleden voor hun aanwezigheid en dankt 
ook het personeel dat vandaag actief is geweest om de vergaderingen mogelijk te maken. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
Datum volgende vergadering  16 juni 2020 
Einduur van de vergadering 15:30 uur 
 
 
De secretaris, De voorzitter, 
 
 
 
Tine Bottu Eddy Poffé 
 


