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Beslissing van het bevoegde orgaan lokaal bestuur om beroep te doen op de 

Vlaamse Gemeenschap als aankoopcentrale voor de opdracht “Het 

Gemeenschappelijk telecommunicatiedienstverleningsaanbod ten behoeve van de 

Vlaamse en lokale/provinciale overheden” (Telecommunicatiecontracten 2011). 

Model van beslissing 

De Gemeenteraad (of de bevoegde budgethouder in geval van bevoegdheid in toepassing 

artikel 57, §3, of 58 of 159 en160 GD) 

 

Of:  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn (of de bevoegde budgethouder in toepassing artikel 52, 

eerste lid en tweede lid, 12° of 161 en 162 van het OCMW-decreet van 19 december 2008) 

 

Gelet op: 

• artikel 43, 11° van het Gemeentedecreet (of artikel 57,§3 GD); 

Of:  

artikel 52, tweede lid,12 ° van het OCMW-decreet;  

• de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2,4° en 15 van de 

wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten; 

• de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot gunning via een 

beperkte offerteaanvraag van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Het 

aanbieden van een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit vaste 

spraaktelefonie en marketingnummers, mobiele spraaktelefonie en mobiele 

datacommunicatie, en de levering van hardware voor mobiele telefonie en 

datacommunicatie (GSM, Smartphone, PDA)”, verdeeld over volgende 2 percelen: 

o Perceel 1: Dienstverlening voor vaste spraaktelefonie en marketingnummers; 

o Perceel 2: Dienstverlening mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunicatie, 

en levering van GSM /Smartphone /PDA Hardware toestellen; 

• het in uitvoering van deze beslissing door de ICT-manager goedgekeurde bestek nr. e- 

IB/2010-02, inzonderheid waar het stelt: 

o punt I.1: ”De opdracht wordt gegund door de Vlaamse Gemeenschap die hierbij 

optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 

2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten. De volgende entiteiten zal de mogelijkheid worden 

geboden om diensten af te nemen van de geplaatste opdracht:  

� de lokale (en provinciale) besturen zoals omschreven in artikel 4 van het 

decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur  
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o punt I.9: “Het Bestuur (vertegenwoordigd door de ICT manager van de Vlaamse 

overheid) oefent de overkoepelende leiding van en het overkoepelend toezicht op 

de uitvoering van de opdracht uit, terwijl een Klant (dit is een administratieve 

entiteit die een dienst bestelt en betaalt) enkel de leiding van en het toezicht op de 

uitvoering van een door die Klant geplaatste concrete deelbestelling uitoefent. In 

dit Bestek wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan 

nemen. “ 

o punt II. 3: “De Dienstverlener heeft geen exclusief recht op het leveren van de 

Diensten. Dit betekent o.a. dat voor wat betreft een locatie die (gebouw dat) door 

het Bestuur of een Klant in gebruik wordt genomen na de Transitie, het Bestuur/de 

Klant de mogelijkheid heeft om een beroep te doen op (een) alternatieve 

operator(en)”.  

Dit betekent tevens dat de verschillende Klanten, evenwel met inachtneming van 

de bepalingen zoals vastgelegd in punt II. 33 (en in het bijzonder de naleving van 

een opzegperiode van drie (3) maanden), er kunnen voor opteren bepaalde 

Diensten niet of niet meer af te nemen indien ze van mening zijn dat ze dit zelf of 

via een andere dienstverlener voor een betere prijs/kwaliteit-verhouding kunnen 

krijgen. Dienovereenkomstig geeft het Bestuur geen enkele garantie wat betreft 

volume, noch qua trafiek, noch qua aantal abonnementen.” 

o Punt II.33, 1° en 2° alinea : “Aangezien, in overeenstemming met punt II.3, binnen 

deze opdracht geen exclusiviteit wordt verleend aan de Dienstverlener, kan elke 

Klant tijdens de volledige duur van de opdracht, op elk ogenblik en onder de 

voorwaarden van dit punt zonder kosten en zonder reden, ervoor opteren om alle 

of bepaalde Diensten niet meer af te nemen.  

In afwijking van de vorige alinea, zal de Klant die de afname stopzet van een 

Dienst waarvoor door de Dienstverlener een fysieke installatie op de 

klantenlocatie werd gerealiseerd, niettemin verplicht zijn tot het betalen van de 

maandelijkse prijs gedurende een totale periode van (maximum) 24 maanden te 

rekenen vanaf de eerste ingebruikname; en dit als vergoeding voor de door de 

Dienstverlener gemaakte kosten voor de fysieke installatie.  

• de beslissing van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 waarbij voornoemde opdracht 

gegund wordt als volgt:  

o Perceel 1 aan Mobistar nv, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, 

Bourgetlaan 3; 

o Perceel 2 aan Mobistar nv, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, 

Bourgetlaan 3; 

 

Overwegende hetgeen volgt: 

• De voornoemde opdracht van de Vlaamse Gemeenschap “ Het gemeenschappelijk 

telecommunicatiedienstverleningsaanbod ten behoeve van de Vlaamse en 

lokale/provinciale overheden” (telecommunicatiecontracten 2011) is een aankoopcentrale 

in de zin van artikelen 2,4° en 15 van de wet van 15 juni 2006; 
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• De gemeente (of OCMW) kan van deze mogelijkheid gebruik maken waardoor zij/het 

krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting om zelf 

een gunningsprocedure te organiseren; 

• De gemeente / het OCMW heeft momenteel een telecommunicatiecontract lopende 

met………………………………………………….., waaruit kan uitgestapt worden op/afloopt 

op….……………………………………………………….. 

• Het is aangewezen dat de gemeente/ het OCMW gebruik maakt van de aankoopcentrale:  

o de in de aankoopcentrale voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de 

behoefte van het bestuur;  

o de gemeente/het OCMW heeft de keuze: beroep doen op perceel 1 en/of 2 van 

voornoemde opdracht;  

o zelf geen gunningsprocedure moeten voeren betekent een besparing aan tijd en 

geld; 

o de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake 

telecommunicatiecontracten; 

o (verder in te vullen: andere opportuniteitsoverwegingen die te maken de huidige 

voorwaarden of voorwaarden van andere aanbieders op vlak van prijzen, ….….  

• De gemeente/ het OCMW is niet verplicht tot afname van diensten;  

• De nodige budgetten zijn beschikbaar. 

 

 

 

Besluit: 

 

Artikel 1 

De gemeente /het OCMW  doet beroep op de aankoopcentrale van de Vlaamse 

Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via : 

Perceel 1: Dienstverlening voor vaste spraaktelefonie en marketingnummers; 

en/of 

Perceel 2: Dienstverlening mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunicatie, en levering 

van GSM /Smartphone /PDA Hardware toestellen. 

 

 

 

Artikel 2:  

Gemeente: …. ( het college van burgemeester en schepenen, of de bevoegde budgethouder) 

wordt belast met de uitvoering. 

OCMW:  ….(de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn of de bevoegde 

budgethouder) wordt belast met de uitvoering. 

 

 

 


