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Aanwezig Eddy Poffé; voorzitter 
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Kuczynski, Kris Poelaert, Willy Smout, Sarah Sneyers, Louis Tobback, Joris 
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 Tom Dehaene, Bart Nevens, Ann Schevenels, gedeputeerden 
 

• Verontschuldigd Gunther Coppens, gedeputeerde 
 
 

Agendapunten 
 

1 Goedkeuring notulen 18 en 25 oktober 2022 

 
Voorzitter Poffé  heet iedereen van harte welkom op de raadscommissie Hij merkt op dat er nog 
een toevoeging is gedaan aan het verslag van de raadscommissie van 27 september 2022. Deze 
toevoeging werd gedaan door de heer Jaspers op vraag van gedeputeerde Schevenels. Dit was 
naar aanleiding van de opmerking van meneer Tobback in het kader van de uitgaven van het 
huidige meerjarenplan van de dienst informatica en ook van de uitgaven van SAP.  
 
Vervolgens vraagt de voorzitter of er nog vragen of opmerkingen zijn bij de goedkeuring van de 
notulen van 18 en 25 oktober 2022? 
Aangezien hier geen opmerkingen zijn worden deze als goedgekeurd beschouwd. 

2 Raamovereenkomst i.v.m. de uitbating van de Drupal website van het provinciebestuur 
Vlaams-Brabant – opstart aanbestedingsprocedure 

 
Voorzitter Poffé geeft het woord aan de heer Jaspers. 
 
Meneer Jaspers geeft aan dat de raamovereenkomst met betrekking tot de uitbating van de 
Drupal website te maken heeft met de provinciale website. Deze werd in 2019 volledig vernieuwd 
en deze is gebouwd op basis van Drupal en draait in Google cloud. Om deze website in de lucht 
te houden moet er onderhoud gebeuren op deze cloud omgeving (hosting) en hebben we 
functionele ondersteuning nodig wanneer de toepassing waarop deze draait, Drupal, moet 
geüpdatet worden. Het is een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking. Het opdrachtenbedrag ligt onder de grens van de Europese bekendmaking. De 
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opdracht is een raamcontract van 4 jaar waarin 1 perceel zit met verschillende delen nl, de 
migratie van de huidige website naar de nieuwe dienstverlener, het verzorgen van de hosting en 
de uitbating van de website, het voorzien van een ontwikkelomgeving zodat we nieuwe 
functionaliteiten kunnen ontwikkelen zonder de productieomgeving te impacteren, het leveren van 
onderhoud en support voor de website, het uitvoeren van deelprojecten en kleine aanpassingen 
en het leveren van functionele ondersteuning. 
We hebben maar voor 1 perceel gekozen aangezien de opdracht als 1 ondeelbaar geheel moet 
gezien worden. Bij de gunningscriteria wordt er afgeweken van de standaard, namelijk dat er op 
de prijs minimum 50% van de punten staat. We gaan hier voor 40% van de punten. Op de 
kwaliteit van het aanbod staan 30%, kwaliteit van de dienstverlenging staat op 20% en service 
level agreement en support staat op 10%. 
 
De reden waarom er wordt afgeweken van het criteria prijs op 40% in plaats van 50% is omdat de 
website het belangrijkste uithangbord of communicatiekanaal is van de provincie. De 
kwaliteitscriteria zoals beschikbaarheid, performantie en beveiliging wegen in deze dan ook 
zwaarder dan de financiële aspecten. We gaan geen buitensporige prijzen moeten betalen om 
deze dienstverlening te krijgen maar het belangrijkste is dat de website 99,9 % van de tijd in de 
lucht is en performant en beveiligd is zodat er via deze weg ook geen virussen binnenkomen bij 
de gebruikers van de website. 
 
De uitgaven worden geraamd op € 45.000 inclusief btw over de looptijd van die 4 jaar is dat € 
180.000 inclusief btw. Meneer Jaspers vraagt of er nog vragen zijn bij deze procedure. 
 
Meneer Smout bedankt meneer Jaspers voor de deskundige uitleg en geeft aan dat hij 1 vraag 
heeft. Deze vraagt komt geregeld terug wanneer het gaat over contracten van langere duur. In dit 
geval is het 4 jaar. Vroeger was dit geen probleem maar met de huidige inflatie zou het wel eens 
kunnen zijn dat daar ook nog een indexformule aan gekoppeld is. Hij vraagt of dit correct is? 
 
Meneer Jaspers geeft aan dat een raamcontract altijd een vaste prijs heeft voor de duur van het 
raamcontract dus in dit geval zal het een vaste prijs zijn voor de looptijd van 4 jaar behalve de 
indexaanpassing die aangerekend kan worden. Wanneer we bij een leverancier uitkomen die de 
Drupal website op Google cloud laat draaien dan gaat daar quasi geen migratiekost aan te pas 
komen en dan gaan we ook in de prijssetting zeer gunstig zitten. Aangezien dit een continuïteit is 
van de bestaande omgeving los van de leverancier die hiervoor gaat zorgen. Als een leverancier 
dit op een ander cloud omgeving wilt laten draaien gaan hier meer kosten zijn. In die zin gaan de 
leveranciers die met zo’n voorstel meedingen altijd benadeeld worden door de prijssetting 
aangezien zij die migratie mee in hun prijs moeten berekenen. We maken hierbij een inschatting 
of 4 jaar continuïteit van de dienstverlenging van de website prijs/kwaliteit gunstiger gaat zijn dan 
bijvoorbeeld 2 jaar. Wij hebben geopteerd voor 4 jaar met enkel aanpassing van de prijs a.d.h.v. 
index. Dit lijkt ons prijs economisch het meest efficiënt. 
 
Meneer Smout geeft aan dat hij geen probleem heeft met deze 4 jaar maar het gaat hem er om of 
dit goed gedefinieerd is volgens welke index mag toegepast worden. Hij gaat er vanuit dat ze ook 
maar 1 keer per jaar een aanpassing van de prijs mogen doen. 
 
Meneer Jaspers bevestigd dat er maar 1 keer jaar een indexaanpassing mag toegepast worden. 
Dit staat in het bestek zo omschreven en is juridisch afgestemd zodat hier zeker geen fouten in 
gemaakt worden. 
 
Meneer Smout bedankt meneer Jaspers. 
 
Voorzitter Poffé vraagt of meneer Jaspers nog iets wilt toelichten?  
 
Meneer Jaspers geeft aan dat hij alles heeft toegelicht. 
 
Meneer Tobback geeft aan dat hij een paar vragen heeft. Ten eerste had hij graag in de 
verslagen/bijlagen gevonden wie de huidige leverancier is en wat de kostprijs van het huidige 
contract is. Dit is ook een suggestie voor komende dossiers wanneer men een contract wilt 
vernieuwen of verlengen om even mee te geven wat de vergelijking is met het huidige en wat de 
kosten hiervan zijn. 
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Daarnaast maakt hij zich de bedenking dat men in de nota voor de deputatie zegt dat men 
tevreden is over de huidige leverancier maar vermits het contract verstrijkt er een nieuwe 
aanbesteding moet gelanceerd worden en deze is 1 en ondeelbaar. In de opmerking van de 3de 
bijlage staat dan dat de deputatie zou kunnen beslissen om slechts delen toe te kennen dit lijkt 
hem een beetje contradictorisch. Aan de ene kant zegt men dat het in een pakket moet 
toegekend worden, hij citeert: “het is 1 en ondeelbaar” maar anderzijds wordt er het recht 
behouden om het in onderdelen toe te kennen wat wilt zeggen dat men sommige onderdelen 
zouden kunnen ingehouden worden en dan eventueel naar een andere leverancier gaan. 
 
Daarnaast wilt hij zich neerleggen bij de 40% i.p.v. 50% op prijs maar stelt zich toch vragen bij de 
eerste alinea over de migratiekosten. De migratie is dus deel van de kost waarop de deelnemers 
aan de aanbesteding worden beoordeeld aan 40%. Hij neemt aan dat de huidige leverancier 
geen of weinig kosten voor de migratie te doen. Zou men dat dan niet beter isoleren uit de 
berekening van de 40% want op het eerste zicht is dit toch een nadeel voor nieuwe aanbesteders 
die zouden deelnemen. Hij geeft aan dat dit een gekend probleem is bij alle aanbestedingen van 
software namelijk dat degene die al op de plaats zit vertrekt met een serieuze voorsprong omdat 
degene die in zijn plaats komt migratiekosten moet betalen. Dit zijn meneer Tobback zijn vragen 
en hij bedankt meneer Jaspers voor de informatie. Hij geeft aan dat deze volledig was en heeft 
hier voor de rest geen kritiek op. 
 
Meneer Jaspers geeft aan dat de huidige leverancier Dropsolid is. Dit is een firma uit Gent. Deze 
is niet vermeld omdat wij altijd de neutraliteit willen bewaken als het over een raamovereenkomst 
gaat. De huidige kosten van het bestaand contract waren hoger omdat ook de implementatie van 
de nieuwe website hierin vervat zaten. Deze werd in 2019 doorgevoerd. Als we het stukje eruit 
halen van het onderhoud, hosting en kleine aanpassingen dan komen we op hetzelfde bedrag uit 
namelijk € 45.000 per jaar. Dit komt omdat dergelijke leveranciers meestal werken met pakketten. 
Zo neem je een pakket voor onderhoud uit te voeren wat bijvoorbeeld € 5.000 per jaar kost en 
een pakket voor een upgrade uit te voeren wat bijvoorbeeld € 15.000 per jaar kost. Op deze 
manier wordt er meestal gerekend in een cloud wereld. 
 
We zijn tevreden over de huidige leverancier maar 100% tevreden zijn we hier niet van. We 
hebben hier in het begin heel veel administratieve moeilijkheden mee gehad omdat deze 
leverancier niet gewoon was om te werken met een overheid. Bij een overheid zijn er bepaalde 
regels die gevolgd moeten worden en we hebben die leverancier dat moeten aanleren en 
sindsdien lukt dat wel.  
 
Het klopt dat de nieuwe aanbesteding een 1 en ondeelbaar geheel is. In de 3de bijlage staat dat 
de deputatie slechts bepaalde delen kan toekennen. We doen nu de aanbestedingsprocedure 
waarin opgenomen is de migratie, ontwikkelomgeving,.. alles wat we opgesomd hebben daarjuist 
maar het kan zijn dat in de uiteindelijk bestelling die we gaan doen wij de migratie niet moeten 
bestellen. Of het uitvoeren van deelprojecten hebben we op dit moment niet nodig aangezien er 
geen deelprojecten zijn. Het is dus niet zo dat we alles wat we vermelden ook altijd bestellen. Dit 
is in functie van de noodzaak die we op dat moment hebben. 
 
Meneer Jaspers geeft aan dat meneer Tobback volledig gelijk heeft wanneer hij zegt dat de 
eerste alinea de kosten zijn van de migratie en de huidige leverancier is daar bevoordeeld mee. 
We hadden in ons initiële deputatiedossier in het bestek geschreven dat wij een inschatting 
gingen vragen van de migratiekost aan iedere leverancier ook als de bestaande leverancier 
deelneemt. Dit om een zo objectieve mogelijke prijsevaluatie te kunnen maken. Deputatie heeft 
daar terecht vragen bij gesteld en we hebben dat dan juridisch laten nakijken en de juridische 
dienst heeft geadviseerd om het eerste argument dat wij hadden, het creëren van een gelijk 
speelveld voor de deelnemers te schrappen ten einde discussie te voorkomen. Het gegeven dat 
je probeert om alle leveranciers op een gelijke voet te behandelen qua prijs evaluatie omdat de 
bestaande leverancier altijd bevoordeeld is wordt niet vaak gebruikt in overheidsopdrachten. Dit 
is puur op juridisch advies dat we dit uit het bestek hebben gehaald. 
 
Meneer Tobback bedankt meneer Jaspers voor de toelichting. Eerst wil hij voor de vorm even 
meegeven dat wanneer hij zei dat men gelukkig is met de huidige leverancier hij gewoon verder 
gaat op wat hij leest in de nota aan de deputatie. Hierin wordt namelijk niet vermeld dat er in het 
begin moeilijkheden zijn geweest. 
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Hij vindt het laatste echter ernstiger en daar wil hij vragen dat voor we naar de openbare zitting 
gaan van 20 december 2022  ze kennis krijgen van het juridisch advies. Het is natuurlijk zo 
wanneer men een huis, een gebouw, een nieuwe straat,… aanbesteed dat er geen kosten van 
migratie zijn. Hij wil er toch even attent op maken dat de situatie die we kennen in informatica 
aangelegenheden redelijke specifiek is. Hij onderstreept volledig de bedoeling van meneer 
Jaspers om een gelijk speelveld te creëren en dan is hij zeer benieuwd om te zien wat men daar 
tegen in kan brengen. Degene die mogen beginnen aan een project zijn bijna niet meer te 
vervangen. De ‘’oude” leverancier kost het niets en de andere leveranciers gaat het een fortuin 
kosten om hun plaats in te nemen. Hij is dus zeer benieuwd naar de argumenten van de 
juridische dienst alsook naar de eventuele toevoegingen van de deputatie om daar op in te gaan. 
In dit geval zou men eindelijk eens die migratiekost kunnen isoleren en dus iedereen een gelijke 
kans geven. Hij kan zich namelijk voorstellen dat er concurrenten zijn die niet willen meedoen 
omdat ze afgerekend worden op die migratiekost. Hij zou er willen voor pleiten om dit te isoleren 
van het geheel.  
 
Toevoeging aan het verslag: 
Het advies van de juridische dienst zal als bijlage bij het verslag toegevoegd worden. 
 
Hij geeft aan dat ze 7 à 8 bijlagen krijgen wat hij apprecieert maar er is een fundamenteel 
gegeven namelijk het een juridisch advies wat ze als raadsleden niet ten inzage krijgen en wat ze 
moeten ontdekken in het gesprek. Hij vindt het jammer dat het juridisch advies niet is toegevoegd 
en dat men geen volledig dossier aan de leden ter beschikking stelt. Hij vraagt uitdrukkelijk dat 
men dat juridisch advies ter beschikking stelt. 
 
Voorzitter Poffé vraagt of er een reactie is van gedeputeerde Schevenels. 
 
Gedeputeerde Schevenels merkt op dat de bezorgdheid die hier vanmiddag wordt geuit ook de 
bezorgdheid van de deputatie was vandaar dat er een aantal vragen gesteld zijn. Dat was voor 
alle duidelijkheid op de deputatie van 17 november 2022 en die notulen kunnen ingekeken 
worden. Het antwoord is dan gekomen tijdens de deputatie van 24 november 2022. Het juridisch 
advies zal toegevoegd worden maar ze geeft alvast de data mee van de beslissingen van de 
deputatie waar dus ook het juridisch advies bij zat. De dienst had een bijkomende nota 
opgemaakt naar aanleiding van de vragen van deputatie. 
 
Voorzitter Poffé bedankt gedeputeerde Schevenels en geeft het woord aan meneer Jaspers. 
 
Meneer Jaspers had graag nog even toegelicht dat die migratie in dit dossier eigenlijk moet 
opgesplitst worden. Wij zitten nu met de Drupal website. Drupal is de technologie op Google 
cloud. Als er morgen een kandidaat leverancier deelneemt, niet de huidige leverancier en met 
een Drupal oplossing die terug gaat naar Google cloud dan gaat die migratiekost quasi 0 zijn en 
kan die deze perfect voor eigen rekening nemen. Als er een andere leverancier deelneemt en die 
wilt de software laten draaien op Microsoft Azure cloud dan gaat dit een grotere kost zijn. In die 
zin is het wel belangrijk voor ons omdat wij onze cloud inspanningen altijd differentiëren. Wij 
zetten niet alles in op Microsoft cloud of Google cloud. Wij hebben veel draaien op Microsoft 
cloud maar we hebben ook toepassingen draaien op Google cloud en op Amazon Web Services. 
Dit met als doell om het risico te minimaliseren. Stel dat er 1 uitvalt dat we toch niet met alles plat 
liggen. De migratie die hier als eerste lijntje in dit dossier staat is voor een stuk omdat we dit 
eigenlijk wel willen behouden namelijk Google cloud. Dit puur om de continuïteit in het verschil in 
de cloud oplossingen te behouden. In die zin heb je dan ook een 0 kost als daar een andere 
leverancier ook in Google cloud gaat hosten. De leveranciers die daaraan kunnen deelnemen 
nemen vooral deel omdat ze ervaring hebben in Drupal software en voor hen is de cloud die daar 
achter draait een bijzaak. 
 
Voorzitter Poffé bedankt meneer Jaspers en geeft het woord aan meneer Tobback. 
 
Meneer Tobback geeft aan dat wat meneer Jaspers zegt met de beste bedoelingen is en dat dit 
een pleidooi is om de mogelijkheid te geven aan iemand die met Microsoft wil werken om ook  
deel te nemen. Zoals hij het nu begrijpt kunnen alleen leveranciers meedoen die nu al bij Google 
zitten. Degene die met Microsoft wil komen en dus differentiatie in de hand wil werken moet 
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weten dat hij vertrekt met een serieuze handicap van de migratiekost. Hij is Microsoft niet aan het 
promoten maar dit lijkt hem eerder een reden om de kost van de migratie te isoleren van de rest.. 
Aangezien men een onderhandeling houdt kan men nog aan de leverancier die eventueel komt 
met Microsoft zeggen dat men moet onderhandelen over de migratiekost. Aangezien het een 
onderhandelingsprocedure is bestaat deze mogelijk maar nu sluiten we de deur voor degene die 
met Microsoft wil komen. 
 
Meneer Jaspers geeft aan dat dit absoluut niet het geval is. De leveranciers zijn gespecialiseerd 
in Drupal software en voor een leverancier is dat gelijk of dat op Microsoft, Google of Amazon 
draait. We sluiten absoluut geen deuren, iedereen kan meedoen. 
 
Meneer Tobback geeft aan dat meneer Jaspers heeft gezegd dat in het ene geval de kost 
verwaarloosbaar is want die zitten op Google cloud en in het andere geval zou iemand die 
meedoet en wil overschakelen naar Microsoft een grote kost hebben.  
 
Meneer Jaspers geeft aan dat hij dat inderdaad heeft gezegd maar hij merkt op dat geen enkele 
leverancier Drupal software die op Google draait dan gaat aanbieden met een andere cloud 
omgeving. 
 
Meneer Tobback geeft aan dat meneer Jaspers heeft gezegd dat als een andere zich aanbiedt 
die niet op Drupal draait… 
 
Meneer Jaspers geeft aan dat het altijd op Drupal moet draaien maar het moet niet op Google 
draaien. 
 
Meneer Tobback corrigeert dat wanneer het niet op Google draait maar op Microsoft dat er dan 
een grote kost is. 
 
Meneer Jaspers geeft aan dat dit correct is want dan gaat men naar een andere cloud omgeving 
maar die leveranciers weten dat en gaan minder geneigd zijn om dat voor te stellen. 
 
Meneer Tobback geeft aan dat deze leverancier dan met een handicap zit om mee te doen want 
zijn kost is groter. 
 
Voorzitter Poffé vraagt dat meneer Jaspers het nog eens uitlegt aan meneer Tobback. 
 
Meneer Jaspers geeft aan dat er oneindig veel cloud omgevingen zijn in de informatica wereld 
maar er zijn er 3 grote, Microsoft, Google en Amazon. We kunnen als overheid zeggen dat we 
alles willen inzetten op Microsoft en dan gaan we misschien een prijsvoordeel hebben omdat we 
al onze toepassingen, onze netwerken, onze e-mails, telefonie,… op Microsoft zetten. Maar dan 
ben je ook 100% afhankelijk van Microsoft en je kan niets anders doen dan volgen wat Microsoft 
doet zowel technologisch als qua budget. We hebben er daarom voor gekozen om dat risico te 
spreiden. Het risico van een vendor locking, een leverancier locking, sommige leveranciers 
hebben ook contracten met Microsoft, Google en dergelijke. We hebben gewoon ons risico 
verspreid over verschillende domeinen en onze website draait op Google cloud en de 
onderliggende software van die website is Drupal en deze software draait op alles. Die kunnen 
we naar Microsoft brengen, die kunnen wij naar Google brengen of naar Amazon. Of we kunnen 
deze in ons eigen datacenter draaien. We zoeken hier een dienstverlener voor Drupal software 
en die dienstverlener gaat rekening houden met onze huidige omgeving. Gelijk wie er indient gaat 
eerst vragen op wat we nu draaien, in welke cloud en die gaan dan terug aanbieden met die 
cloud omgeving omdat deze migratiekost beperkt is. Deze leverancier gaat enkel een paar 
wachtwoorden moeten opvragen maar dat is een minimale kost. Het is enkel wanneer ze niet met 
Google willen werken maar enkel met Microsoft dat deze leverancier een meerkost gaat moeten 
aanrekenen voor die migratie. 
 
Meneer Tobback bedankt meneer Jaspers en vraagt of het klopt dat de dienst informatica in 
eerste instantie gevraagd had om de migratiekost te neutraliseren? 
 
Meneer Jaspers geeft aan dat dit correct is. 
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Meneer Tobback bedankt meneer Jaspers. 
 
Meneer Poffé bedankt meneer Jaspers en vraagt of er nog vragen zijn en geeft aan dat dit 
agendapunt naar de provincieraad kan. Alvorens naar de rondvraag te gaan wilt de voorzitter 
gedeputeerde Coppens nog verontschuldigen. De voorzitter was dit bij aanvang van de zitting 
vergeten te zeggen. En vraagt of er nog verontschuldigen zijn en besluit dat dit niet het geval is. 
 

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

3 Rondvraag 

 
Voorzitter Poffé vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn? Aangezien dit niet het geval is kan 
deze commissievergadering afgesloten worden. Hij bedankt meneer Jaspers nog eens 
uitdrukkelijk voor de heel deskundige en duidelijke uitleg, hij bedankt iedereen voor de 
aanwezigheid en geeft aan dat dit de laatste commissievergadering is van het jaar. Hij voegt 
hieraan toe dat ze elkaar nog terug zien op de provincieraad en dat de volgende raadscommissie 
voor volgend jaar is. Hij bedankt iedereen en wenst iedereen een fijne avond. 
 

 
 Datum volgende vergadering  10 januari 2022  
 Einduur van de vergadering  15:34 uur 
 
 
 De secretaris, De voorzitter, 
 
 
 
 Jolien Houtmeyers Eddy Poffé 
 


