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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 13 MEI 2019 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, 
Eva Lamon, Eugénie Carrez, Imane Mazouz, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, 
Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Fatima Hbili, Lech Schelfout, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Gunther Deriemaker, raadslid  
 

Verzekeringsportefeuille van de Stad en het OCMW Ronse, AGB Sport, Cultuur en 
Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone Ronse en OVERO Ronse. 
Goedkeuring van de selectieleidraad. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 2 §24, artikel 117, §1, 3°, en 
artikel 120. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 38, §1, 1° c (de opdracht kan niet 
worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden 
die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of 
wegens de daaraan verbonden risico's) en §5. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Relevante documenten  

Selectieleidraad, opgemaakt door de firma AON Belgium bvba. 
 
Feiten/ context/ motivering 

In zitting van 15 oktober 2018 heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om 
een doorlichting te laten uitvoeren van de huidige verzekeringsportefeuille van de stad, het 
OCMW, het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, de 
Politiezone Ronse en OVERO Ronse. 
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De firma AON Belgium bvba, Telecomlaan 5-7 uit Diegem werd aangesteld om de audit uit te 
voeren. 
De opdracht voorziet tevens om, op basis van de uitgevoerde audit, een nieuwe 
overheidsopdracht op te starten ter hernieuwing en aanpassing van de voorwaarden van de 
huidige portefeuille. Het betreft het afsluiten van de verzekeringscontracten voor de verzekering 
van personen, materiële schade, aansprakelijkheid en wagens. 
Er wordt voorgesteld om hiervoor de mededingingsprocedure met onderhandeling te hanteren. 
Deze procedure bestaat erin om potentiële verzekeringsmaatschappijen te kiezen die in eerste 
instantie voldoen aan de geschiktheidscriteria en de selectievereisten waarna er in verschillende 
fasen kan onderhandeld worden om finaal de economisch voordeligste 
verzekeringsmaatschappij(en) te kunnen aanstellen. 
In dit kader stelde de firma AON Belgium bvba een selectieleidraad op “Selectieleidraad 
Verzekeringen stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, 
Politiezone en OVERO Ronse”. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 :  
De selectieleidraad en de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie voor de opdracht 
“Verzekeringsportefeuille stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone en OVERO Ronse”, worden goedgekeurd.  
Artikel 2 :  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met 
onderhandeling. 
Artikel 3 :  
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt zowel op nationaal als op  
Europees niveau. 
 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Paul Carteus 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 
Algemeen directeur Voorzitter 


