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Type overheidsopdracht 
(plaatsingswijze) 

 
Type overheidsopdracht 

(voorwerp van de opdracht) 

 
Datum van de 
opdracht 

  
Begunstigden 

 
Bedragen 

Onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking 

Levering van warme dranken en verhuur van de machine  
01.04.2015 

ALL DRINKS 5.501,00 

Onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking 

Levering van frisdranken all-in-contract  
01.10.2017 

ALL DRINKS 5.501,00 

Beperkte offerteaanvraag 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering, de 
installatie en het onderhoud van fietsstallingvoorzieningen (PB.A15/90) - 
Perceel 1: Niet-beveiligde buitenparkeervoorzieningen voor fietsen en open 
beschermingsvoorzieningen - Perceel 3: Beveiligde 
buitenparkeervoorzieningen voor fietsen 
 
 
 
 

 
23.04.2016 

ALTINNOVA 7.927,50 

Open offerteaanvraag 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de uitrusting en het 
beheer van de transitparking 'Ceria' (PB.A15/99) 

 
18.03.2016 

APCOA 96.000,00 

Onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking 

Overheidsopdracht voor het opmaken van een persoverzicht (PB.A16/108)  
05.01.2017 

AUXIPRESS 7.299,44 

Onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking 

Overheidsopdracht voor de diensten van een bedrijfsrevisor voor het 
Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PB.A16/033) 

 
11.07.2016 

BDO  20.186,88 

Rechtstreekse 
onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking 

Raamovereenkomst voor de levering en plaatsing van binnenmeubilair 
(PB.A14/52) 

 
09.05.2016 

BEDIMO 4.000,00 

Openbare procedure 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor leveringen van de uitrusting voor de  
parkeerstewards - Perceel 4: Broeken (PB.A17/130) 

 
22.06.2018 

BEL-CONFECT 26.000,00 
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Onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking 

Overheidsopdracht voor levering met betrekking tot de operationele leasing 
van een ecoperformant dienstvoertuig voor parking.brussels (PB.A17/033) 

 
22.07.2017 

BELFIUS AUTO LEASE 8.824,52 

Open offerteaanvraag 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht tot uitbating van een systeem van betaling per sms 
van de parkeerretributies in betalende zones (PB.A16/054) 

 
05.10.2016 

BE-MOBILE 83.000,00 

Openbare procedure 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten inzake doorlopende 
beroepsvorming voor de personeelsleden van parking.brussels 
(PB.A17/128) - Perceel 2: Opleiding evaluatie - Perceel 5: Opleiding werken 
in teamverband 

 
18.10.2018 

CFIP 9.500,00 

Openbare procedure 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten inzake doorlopende 
beroepsvorming voor de personeelsleden van parking.brussels 
(PB.A17/128) - Perceel 3: Opleiding klantenbenadering - Perceel 7: 
Opleiding delen van kennis - Perceel 8 : Opleiding communicatie 

 
18.10.2018 

CRIME CONTROL 24.900,00 

Openbare procedure 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor leveringen van de uitrusting voor de 
parkeerstewards (PB.A17/130) - Perceel 10: Handschoenen en 
nekwarmer 

 
22.06.2018 

CROSSXOVER 2.200,00 

Onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande 
bekendmaking 

Overheidsopdracht voor het verlenen van adviesdiensten om de directie bij 
te staan bij het opzetten van een doeltreffende organisatie van de financiële 
activiteiten van het Agentschap (PB.A18/016) 

 
28.03.2018 

DELOITTE CONSULTING 
& ADVISORY 

35.447,20 

Toetreding tot de 
aankoopcentrale CIBG 

Levering en onderhoud van kopieerapparaten 05.10.2018 DE LAGE LANDEN 8.099,99 

Onderhandelingsprocedure 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor juridische dienstverlening (PB.A16/44) - Perceel 1: 
Grondwettelijk en administratief recht - Perceel 2: Overheidsopdrachten, 
overheidscontracten en PPS - Perceel 8: Recht met betrekking tot 
parkeren/parkings 

 
19.01.2017 

ERIC VAN HOOYDONK 60.000,00 

Onderhandelingsprocedure 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten voor diverse 
verzekeringscontracten (PB.A15/98) 

 
11.07.2016 

ETHIAS 161.705,28 
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Open aanbesteding met 
Belgische bekendmaking 

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten met het oog op 
het ophalen van geldcassettes van parkeerautomaten op het 
grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, het 
transport, het tellen en het storten van de gelden alsmede de 
organisatie van de rondes en de rapportage (PB.A16/075) 

 
05.01.2017 

G4S CASH SOLUTIONS 27.000,00 
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Open aanbesteding met 
Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten betreffende het Omnium-
onderhoud van het parkeermeterpark van de gemeente Sint-Jans-
Molenbeek (PB.A16/018) 

 
07.06.2016 

INDIGO 436.000,00 

Open aanbesteding met 
Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor levering van drukwerk (brochures, jaarverslag, 
folders, enveloppen, papier, affiches, visitekaartjes, enz.) (PB.A15- 47.3) 

 
22.09.2015 

RPB 30.905,89 

Openbare procedure 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor diensten van een externe boekhouder 
voor de algemene financiële en boekhoudkundige behoeften van het 
Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PB.A18-004) 

 
24.09.2018 

KPMG 70.000,00 

 
Beperkte offerteoproep met 
Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering, de 
installatie en het onderhoud van fietsstallingvoorzieningen (PB.A15/90) - 
Perceel 1: Niet-beveiligde buitenparkeervoorzieningen voor fietsen en open 
beschermingsvoorzieningen - Perceel 3: Beveiligde 
buitenparkeervoorzieningen voor fietsen 

 
23.04.2016 

KRINKELS 236.621,21 

Onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande 
bekendmaking 

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten voor de periodieke 
schoonmaak van de lokalen (PB.DIR.18/004) 

 
27.03.2018 

LAURENTY 94.738,70 

Open offerteaanvraag 
met Europese bekendmaking 

overheidsopdracht voor aanneming van diensten met als voorwerp het 
organiseren van taalopleidingen Nederlands en Frans voor het personeel 
van het Parkeeragentschap (PBA16/037) 

 
05.10.2016 

LERIAN 41.000,00 

Onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking 

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten voor het aanstellen van 
een gerechtsdeurwaarder voor de inning van onbetaalde parkeerretributies 
(PB.A15/71) 

 
10.08.2016 

LEROY 350.000,00 

Openbare procedure met 
Belgische bekendmaking 

Overheidsopdracht / raamovereenkomst voor leveringen van drukwerk 
(brochures, folders, enveloppen, papier, affiches, visitekaartjes, 
enz.)(PB.A18- 0014) 

 
24.09.2018 

MANUFAST (NL) 5.032,00 

Onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking 

Overheidsopdracht voor de bekendmaking van werkaanbiedingen 
(PB.A16/107) 

 
25.07.2017 

MEDIAHUIS JOBAT 
MEDIA 

20.000,00 
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Openbare procedure 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor leveringen van de uitrusting voor de 
parkeerstewards (PB.A17/130) - Perceel 1: Parka – Perceel 2: Jas 
– Perceel 3: Schoenen – Perceel 5: Hemden – Perceel 6 : Fleece en trui – 
Perceel 7: Petten – Perceel 8: Onderkleding – Perceel 9: Riem en 
koppelriem – Perceel 11: Tasje 

 
22.06.2018 

MEN'N CO 203.000,00 

Openbare procedure 
met Belgische bekendmaking 

Overheidsopdracht voor het opmaken, produceren en kleven van stickers 
op parkeerautomaten (P.B.A18/010) 

 
19.06.2018 

NEOPAUL  
10.467,71 

Onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking 

Leasing van een omslagvultoestel voor de post van de klantendienst 
(PB.A16/095) 

 
01.10.2016 

NEOPOST 8.000,00 

Onderhandelingsprocedure 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor juridische dienstverlening (PB.A16/44) - Perceel 5: 
Handelsrecht 

 
19.01.2017 

OLIVIER RIJCKAERT  
(SOTRA) 

70.000,00 

Openbare procedure 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor de uitvoering van vertaaldiensten van het Frans 
naar het Nederlands, van het Nederlands naar het Frans, en af en toe van 
het Frans naar het Engels en van het Nederlands naar het Engels 
(PB.A15/105) 

 
08.01.2016 

ONELINER 81.500,00 

Onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande 
bekendmaking 

 

Overheidsopdracht met betrekking tot het onderhoud, de technische en 
functionele consultancy en de TAA van de boekhoudsoftware van 
parking.brussels (PB.A17/078) 

 
21.12.2017 

ORDIGES 52.565,25 

Openbare procedure 
met Europese bekendmaking 

 

Gemengde overheidsopdracht voor leveringen en diensten met als 
voorwerp de verhuring van parkeerautomaten en hun onderhoud 
(PB.A18/0004) 

 
28.10.2018 

PARCBRUX 105.700,00 

Onderhandelingsprocedure 
met Europese bekendmaking 

Opdracht van diensten voor het ontwerp, de ontwikkeling, de uitvoering 
het onderhoud van een platform voor de gedigitaliseerde betaling van 
parkeerretributies ('PRDB') (PB.A16/053) 

 
05.02.2017 

PARKEON 179.900,00 

Openbare procedure met 
Europese bekendmaking 

overheidsopdracht voor aanneming van diensten betreffende de 
doorlopende beroepsvorming voor de personeelsleden van 
parking.brussels (PB.A17/128) - Perceel 1: Opleiding management - 
Perceel 4: Opleiding persoonlijke ontwikkeling - Perceel 6: Opleiding 
vergaderingen sturen - Perceel 9: Opleiding projectbeheer 

 
18.10.2018 

PROFUTURIS 8.000,00 
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Open offerteaanvraag 
met Belgische bekendmaking 

Overheidsopdracht voor diensten van een externe boekhouder 
voor de algemene financiële en boekhoudkundige behoeften van het 
Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PB.A16/102) 

 
15.03.2017 

RSM 123.652,24 

Beperkte offerteaanvraag 
met Europese bekendmaking 

Opdracht voor leveringen en bijbehorende diensten voor de software voor 
het beheer van de parkeercontrole, vrijstellingskaarten en 
controleterminals op de weg - Perceel 1: software voor het beheer van de 
parkeercontrole 
+ PDA 

 
14.10.2014 

Sigmax 1.422.846,43 

Onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking 

Verhuur van waterfonteinen  
01.04.2015 

SIP WELL 11.244,00 

Rechtstreekse 
onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking 

Dienstenopdracht voor consultancy en technische expertise inzake 
engineering betreffende overdekte parkingprojecten 
betreffende overdekte parkingprojecten (PB.A17/016) - 
raamovereenkomst met meerdere deelnemers en systeem van 
miniconcurrentie  

 
29.06.2017 

SM SKOPE + TRACTEBEL 61.900,00 

Onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking 

Overheidsopdracht met als voorwerp het drukken en leveren van  
cadeaucheques 

 
08.07.2015 

SODEXO 10.700,00 

Openbare procedure 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot diverse 
assessmentopdrachten (PB.A17/079) 

 
28.02.2018 

USG-SOLVUS 37.000,00 

Onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking 

Afdrukken, in envelop stoppen en versturen van betalingsherinneringen 
(PB.A18/010) 

 
07.07.2018 

SPEOS 40.000,00 

Open offerteaanvraag 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor aanneming van leveringen en diensten met 
betrekking tot het onderhoud, de storingsopheffing, reparatie en 
vervanging van de dynamische informatieborden ter aanduiding van de 
openbare parkings in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het onderhoud 
van de informaticasoftware voor het beheer van de dynamische 
informatieborden ter aanduiding van de openbare parkings in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en het onderhoud van de mobiele applicatie om 
openbare parkings te vinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(PB.A17/017) 

 
14.10.2017 

SPIE 395.000,00 

Toetreding tot de 
aankoopcentrale BIM 

Bureaumateriaal – perceel 1  
05.02.2018 

STAPLES 30.000,00 
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Rechtstreekse 
onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking 

Dienstenopdracht betreffende het schrijven van effectenrapporten en het 
voeren van effectenstudies (PB.A17/009) - raamovereenkomst met 
meerdere deelnemers en systeem van miniconcurrentie 

 
24.05.2017 

TECHNUM - TRACTEBEL 76.185,00 

Onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking 

Installatie van een bewakingssysteem op afstand in de antennes  
01.02.2016 

TELEPOLICE 4.000,00 

Openbare procedure 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor aanneming van grafische diensten (brochures,  
folders, enveloppen, papier, posters, dtp, enz.) (PB.A17/101) 

 
10.03.2018 

The Crew 100.833,00 

Onderhandelingsprocedure 
met Europese bekendmaking 

Overheidsopdracht voor juridische dienstverlening (PB.A16/44) - Perceel 7: 
Fiscaal recht 

 
19.01.2017 

THIERRY LAUWERS 5.000,00 

Toetreding tot de 
aankoopcentrale CIBG 

Creatie en onderhoud van de website  
14.07.2017 

TIPIK 17.838,73 

Onderhandelingsprocedure 
bekendmaking 

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten voor een studie over de 
geolokalisatie van de borden voor parkeergeleiding en verspreiding van 
informatie voor de openbare parkings in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest 
buiten de Vijfhoek (PB.A17/026) 

 
29.09.2017 

TRACTEBEL 6.560,00 

Rechtstreekse 
onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking 

Dienstenopdracht met als voorwerp de uitvoering van een studie naar de 
opportuniteit en de technische en financiële haalbaarheid van de bouw van 
openbare/bewonersparkings (PB.A16/055) - raamovereenkomst met 
meerdere deelnemers en systeem van miniconcurrentie 

 
18.10.2016 

TRACTEBEL 69.625,00 

 


