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AGION
AGENTSCHAP VOOR
INFRASTRUCTUUR
IN HET ONDERWIJS

WOORD VOORAF
Artikel 6, § 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 verplicht de commissie van
deskundigen jaarlijks een activiteitenverslag voor te leggen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor
onderwijs.
In 2019 waren er negen vergaderingen van de commissie van deskundigen, twaalf dossiers werden
behandeld via de schriftelijke procedure.
Er werd bijgevolg voldaan aan de reglementaire verplichting om minstens om de twee maanden te
vergaderen.
Tijdens deze vergaderingen werden vijfenzestig dossiers aan de commissie van deskundigen
voorgelegd: achtendertig reguliere dossiers, tweeëntwintig capaciteitsdossiers en vijf dossiers met
betrekking tot het DBFM-programma Scholen van Morgen.
Deze vijfenzestig dossiers omvatten in totaal zeventig vragen om advies: elf aanvragen tot afwijking op
de fysische norm, twintig aanvragen tot afwijking op de financiële norm en tweeëntwintig
capaciteitsdossiers. De andere zeventien aanvragen hadden betrekking op bouwdossiers waarvoor,
ongeacht de financiële weerslag of oppervlakte, er steeds een advies is vereist.
De commissie moest dit jaar helaas onverwacht afscheid nemen van twee gewaardeerde leden van
de commissie. Ik wil namens de volledige commissie Anna Cottyn en Marc Cockaert danken voor de
vele jaren van fijne samenwerking en wens de beide families alle sterkte. We zullen jullie missen.
Brussel, 31 maart 2020

Johny Vanacker
secretaris

Kris van Damme
voorzitter

voorbereiding en eindredactie: Carine Van Gaever
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1.

OPRICHTING EN SAMENSTELLING

Door het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende de vaststelling van de regels
die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor
schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding, werd voorzien in de oprichting van
de commissie van deskundigen.
De commissie was in 2019 als volgt samengesteld:
a. vertegenwoordigers van het gesubsidieerd vrij onderwijs:
•
Dirk Vanstappen
•
Katrien De Veuster
b. vertegenwoordigers van het officieel onderwijs:
•
Marc Cockaert († 21 december 2019)
c. vertegenwoordigers van de diensten of instellingen van de Vlaamse Gemeenschap:
•
Kris Van Damme
•
Chris Roels
•
Sara Loonbeek
•
Anna Cottyn († 16 november 2019)
d. Onderwijsinspectie:
•
Elly De Keyser
Het secretariaat van de commissie van deskundigen werd verzorgd door de heer Johny Vanacker,
hoofddeskundige afdeling Stafdienst met ondersteuning van Carine Van Gaever.
De huidige samenstelling van de commissie voldoet aan het decreet van 15 juli 1997 houdende
invoering van een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen.
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2.
2.1

BEVOEGDHEID
Reglementaire opdracht
De opdracht van de commissie van deskundigen wordt omschreven in artikel 6 van het Besluit
van de Vlaamse regering van 5 oktober 2007:
Artikel 6
§ 1. Er wordt een commissie van deskundigen opgericht hierna genoemd "de commissie". Haar
leden worden benoemd door de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs.
De commissie bestaat uit:
• vier leden die de onderwijsnetten vertegenwoordigen: namelijk twee leden voor het
officieel onderwijs en twee leden voor het gesubsidieerd vrij onderwijs; binnen het
officieel onderwijs vertegenwoordigt één lid het GO! en één lid het gesubsidieerd
officieel onderwijs;
• drie leden, ambtenaren van de diensten of instellingen van de Vlaamse Gemeenschap
ervaren op het gebied van scholenbouw;
• één lid van de onderwijsinspectie;
De voorzitter wordt aangeduid onder de in b) bedoelde leden.
Voor elk werkend lid is er een plaatsvervanger die wordt aangeduid door het werkend lid.
Het secretariaat wordt waargenomen door een ambtenaar van de diensten of instellingen
van de Vlaamse Gemeenschap.
De vertegenwoordiger van het GO! wordt voorgedragen door de Raad van het GO!. De
vertegenwoordigers van het gesubsidieerd onderwijs worden voorgedragen door de
representatieve organisaties van inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs.
De reglementering betreffende reis- en verblijfskosten zoals die geldt voor het personeel
van de diensten en instellingen van de Vlaamse Regering is van overeenkomstige
toepassing op de leden van de commissie die geen personeelslid zijn van deze diensten of
instellingen.
De commissie stelt haar huishoudelijk reglement op dat aan de Vlaamse minister, bevoegd
voor onderwijs, ter goedkeuring wordt voorgelegd.
§ 2. De commissie vergadert ten minste éénmaal om de twee maanden en verleent op vraag
van de Raad voor het GO! en van AGION advies over:
• de afwijkingen op de bepalingen van dit besluit;
• alle in dit besluit niet voorziene gevallen en overige diverse technische aspecten met
betrekking tot schoolinfrastructuur.
§ 3. Het GO! en AGION kunnen over de in § 2 bedoelde vragen slechts beslissen na unaniem
advies van de commissie.
Wordt deze unanimiteit tijdens een eerste vergadering niet bereikt, dan wordt dit advies
uitgesteld tot een volgende vergadering.
De beslissing wordt op de tweede vergadering genomen met een meerderheid van tweederde van de aanwezige leden. Onthoudingen zijn niet toegelaten.
§ 4. De commissie kan op eigen initiatief of op vraag van de Vlaamse minister, bevoegd voor
onderwijs, een evaluatie, advies of voorstel uitbrengen met betrekking tot de toepassing
van dit besluit.
§ 5. De commissie brengt ieder jaar verslag uit bij de Vlaamse minister, bevoegd voor
onderwijs. De besturen van het GO! en AGION zijn verplicht haar alle nodige hulp te
verlenen voor de nauwgezette vervulling van haar opdracht.
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2.2

Huishoudelijk reglement
De commissie van deskundigen keurde op 16 februari 2009 het huishoudelijk reglement goed.
Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld in uitvoering van artikel 6, § 1 van het Besluit van
de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 en werd door de Vlaamse minister van Onderwijs
goedgekeurd op 6 maart 2009.

Huishoudelijk reglement van de commissie van deskundigen:
Artikel 1.- De voorzitter legt de agenda en de datum van de vergadering vast. De uitnodigingen
en de vereiste documenten zullen uiterlijk 5 werkdagen voor de vergadering aan de
leden bezorgd worden. De vereiste documenten zullen uiterlijk 8 werkdagen voor de
vergadering aan het secretariaat bezorgd worden.
Artikel 2.- De onderscheiden administraties dienen hun dossiers in 10 (tien) exemplaren in.
Artikel 3.- In afwijking op artikel 1 kunnen dossiers bij hoogdringendheid worden ingediend na
het verstrijken van de in dit artikel bedoelde termijn en uiterlijk tot op de
vergadering zelf. De hoogdringendheid moet omstandig worden gemotiveerd. Deze
dossiers kunnen slechts worden behandeld wanneer alle leden het hiermee eens zijn.
Artikel 4.- Derden kunnen als technicus worden toegelaten tot de vergadering. Zij geven op
vraag van de voorzitter of één van de leden toelichting bij een bepaald dossier. Zij
mogen niet deelnemen aan de beraadslaging.
Artikel 5.- Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geleid door de dienstdoende
voorzitter. Indien deze ook afwezig is zal de oudste van de aanwezige leden die taak
op zich nemen.
Artikel 6.- Het secretariaat wordt waargenomen door een ambtenaar van de diensten of
instellingen van de Vlaamse Gemeenschap.
Artikel 7.- Dit huishoudelijk reglement wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd
voor onderwijs.

Vrije basischool Sint-Paulus - Sint-Denijs-Westrem @ Sepp Van Dun
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3. WERKING
3.1

Evolutie van de behandelde dossiers
De commissie van deskundigen vergaderde in 2019 negen keer en behandelde vijfenzestig
dossiers, achtendertig reguliere dossiers, tweeëntwintig capaciteitsdossiers en vijf DBFM
dossiers.
Alle beslissingen werden genomen bij éénparigheid van stemmen onder de leden.
De bijgaande tabel toont een overzicht van de evolutie van het aantal behandelde dossiers
sinds 1991:
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De volgende tabel toont een globaal overzicht van de evolutie van het aantal DBFM dossiers,
capaciteitsdossiers en reguliere dossiers sinds 2010:
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3.1.1

Indeling behandelde dossiers per net en per onderwijsniveau
Voor het gesubsidieerd vrij onderwijs waren er 4 dossiers waarvan:
• 1 dossier van toepassing op twee basisscholen
• 1 dossier van toepassing op één lagere school en één secundaire school. Dit dossier
werd zowel bij het basis als bij het secundair onderwijs opgenomen
• 2 dossiers van toepassing op twee secundaire scholen
Voor het officieel onderwijs waren er geen dossiers met twee gelijke of verschillende
onderwijsniveau’s.
Voor het GO! was er één dossiers waarvan:
• 1 dossier van toepassing op één lagere school en één secundaire school
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3.1.2

Indeling behandelde dossiers volgens de inhoud van het gevraagde
advies
Voor het gesubsidieerd vrij onderwijs was er:
• 1 dossier met vraag om advies voor afwijking artikel 33 § 1 én afwijking artikel 3
• 2 dossiers met vraag om advies voor afwijking artikel 33 § 1 én afwijking artikel
33 § 3
• 1 dossier met vraag om advies voor afwijking artikel 33 § 1 én afwijking artikel
30 § 3
• 1 dossier met vraag om advies voor afwijking artikel 33 § 3 én afwijking artikel
35 § 1
Voor het officieel onderwijs en voor het GO! waren er geen dossiers met meer dan één
vraag om advies voor afwijking.
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Don Bosco - Groot Bijgaarden @ Sepp Van Dun

Bespreking behandelde dossiers
3.1.3

Afwijkingen op de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van
5 oktober 2007

3.1.3.1 Afwijking op de fysische norm
Artikel 3 Voor de vaststelling van de maximale bruto-oppervlakte wordt rekening gehouden
met de school- of internaatsbevolking en het overeenstemmend lestijdenpakket op de
tellingsdatum die gebruikt wordt voor het vaststellen van het aantal ambten voor de school
of het internaat volgens de wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.
Deze tellingsdatum heeft betrekking op het schooljaar dat de principiële beslissing,
waardoor het bevoegde bestuursorgaan van het Gemeenschapsonderwijs of AGION een
bouwprogramma van werken goedkeurt, volledig voorafgaat of recenter.
Voor de centra voor leerlingenbegeleiding wordt rekening gehouden met het omkaderingsgewicht.
Ieder ander relevant element moet worden onderworpen aan het advies van de commissie.
Dit artikel was van toepassing op twee dossiers waarvoor telkens een gunstig advies werd
verleend.
1. Het eerste dossier is voor de Vrije Basisschool De Stapsteen te 3690 Zutendaal
(1190/AGION/19/202).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor:
• Het bouwprogramma deel school: 485 m² lokalen lichamelijke opvoeding en 95 m²
technische lokalen.
De commissie houdt rekening met het gegeven dat het bouwprogramma de fysische norm
berekend op basis van het actuele leerlingenaantal op 01/02/2019 respecteert.
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• De overschrijding van de financiële norm ‘verbouwing en overige nieuwbouw’ met
73,5 €per m².
De commissie houdt rekening met het gegeven dat de overschrijding van de financiële
norm volledig werd verantwoord door:
• Posten die voor AGION geen eerste uitrusting meer zijn;
• Meerkost regenwaterrecuperatie.
Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 33 § 1. Zie pagina 13.
2. Het tweede en laatste dossier is voor de Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs –
Zonnehart te 8211 Aartrijke (1215/AGION/19/207).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies om bij de goedkeuring van het
dossier rekening te houden met de geverifieerde cijfers van oktober, van zodra deze gekend
zijn.
De toegestane oppervlakte kan dan ook maar correct berekend worden nadat de
geverifieerde cijfers beschikbaar zijn.
Artikel 8, § 2 is van toepassing op de aankoop van gebouwen, de gehele of gedeeltelijke
nieuwbouw en de verbouwingswerken.
Er werden drie dossiers ingediend voor deze afwijking, telkens voor een aanvraag
huursubsidie. Het derde dossier werd gekoppeld aan het eerste dossier, ze kregen beiden
een ongunstig advies. Een dossier kreeg een gunstig advies.
1. Het eerste dossier is voor STEMschool Petrus en Paulus West te 8400 Oostende
(1217/AGION/19/207).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een negatief advies voor de overschrijding van de
fysische norm lokalen onderwijs/diensten met 8.702 m².
De commissie argumenteert haar besluitvorming als volgt:
• Voor de normberekening werden de leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair
onderwijs meegerekend alsof het leerlingen waren van het voltijds secundair
onderwijs. Dat is niet conform het BVR van 05.10.2007;
• De bestaande en te behouden infrastructuur overschrijdt in ruime mate de fysische
norm. Er wordt voorzien in een gedeeltelijke vervanging zonder een uitspraak te doen
over de rest van de oppervlakte.
In het geval van een dergelijke overschrijding is een langetermijnvisie vertaald in
een masterplan belangrijk.
Dat masterplan moet onder meer tot doel hebben de infrastructuur meer in
verhouding te brengen met de fysische normen;
• Het ingediende dossier bevat daarnaast te weinig concrete elementen om de grote
overschrijding van de fysische norm te verantwoorden. In geval van overschrijding
van de fysische norm moet immers concreet aangetoond kunnen worden waarom de
onderwijsverstrekker veel meer oppervlakte nodig heeft dan andere vergelijkbare
onderwijsverstrekkers.
2. Het volgende dossier is voor de GBS School 3212 Pellenberg te 3212 Pellenberg
(1218/AGION/19/207).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de overschrijding van de
fysische norm lokalen onderwijs/diensten met 236,72 m². Er blijft evenwel een
overschrijding van de norm met 283,28 m².
De commissie houdt rekening met volgende argumentatie:
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• Hoge bruto-netto verhouding gebouw van voor 1920.
De commissie houdt geen rekening met volgende argumentatie:
• Het kasteel dient in zijn geheel gehuurd te worden; een opsplitsing is niet mogelijk;
• Voor de herlokatie van de school is een combinatie van huur kasteel en containers
noodzakelijk.
3. Het derde en laatste dossier is voor STEMschool Petrus en Paulus West te 8400 Oostende
(1220/AGION/19/207).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een negatief advies voor de overschrijding van de
fysische norm lokalen onderwijs/diensten met 7.357 m².
De commissie argumenteert haar besluitvorming als volgt:
Zie eerste dossier art 8, § 2 : 1217/AGION/19/207.
Dit dossier is gekoppeld aan dossier 1217/AGION/19/207. De tijdelijke huisvesting,
besproken in dit laatste dossier, heeft maar zin in relatie tot het huursubsidiedossier
voor de vervangende nieuwbouw.
Artikel 12 De bepalingen van titel II, Hoofdstuk I, afdeling 1, zijn van toepassing op het
buitengewoon kleuter-, lager of basisonderwijs, met dien verstande dat:
de maximale bruto-oppervlakte berekend in overeenstemming met de bepalingen van artikel
10, § 1, 2 en 3 naargelang van de types van onderwijs, wordt vermenigvuldigd met :
• 1,5 voor de types 1 en 8;
• 1,8 voor de andere types;
• Het aantal leerlingen voor het bepalen van de maximale bruto-oppervlakte in artikel 11, §
1, 2 en 3 wordt vermenigvuldigd met 2. Deze verkregen oppervlakten zijn met inbegrip
van de paramedische lokalen.
1. Het enige dossier is voor de Vrije basisschool voor Buitengewoon Onderwijs – SintGerardus te 9000 Gent (1219/AGION/19/207).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de overschrijding van de fysische norm lokalen onderwijs/diensten met 974 m².
De commissie houdt rekening met volgende elementen:
• De vorige beslissing m.b.t. dit dossier tijdens de CVD 2004 (404/DIGO/85-87);
• De stijging van het leerlingenaantal;
• De stijging van het aantal personeelsleden.
Artikel 19, § 2 Voor de lokalen waar de praktische vakken en de kunstvakken van het deeltijds
beroeps secundair onderwijs worden ingericht dient gebruik te worden gemaakt van de
infrastructuur van de instelling waar het deeltijds beroeps secundair onderwijs wordt
georganiseerd. De dossiers met betrekking tot de opleidingen waarvoor een supplementaire
bruto-oppervlakte noodzakelijk is, worden onderworpen aan het advies van de commissie,
zoals bepaald in artikel 6 § 3.
1. Het enige dossier is voor het CLW Gent te 9000 Gent (1185/AGION/19/201).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de te huren oppervlakte
van 4.065 m².
De commissie is van mening dat voor de autonome deeltijds beroepssecundaire school
rekening moet worden gehouden met de gevraagde supplementaire oppervlakte voor de
praktijkvakken berekend naar analogie met een instelling voor leerplichtonderwijs in het
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secundair onderwijs aangezien de school geen gebruik kan maken van gedeelde
infrastructuur.
Gelet op het gunstig advies voor een afwijking ten opzichte van art. 19 § 2 blijft de te huren
oppervlakte (in aanmerking te nemen opp = 2.846 m²) onder de fysische norm (3.955 m²).

Sint-Jan Berchmanscollege - Genk @ Sepp Van Dun
Artikel 29 § 3 Ieder nieuwbouwprogramma, ook betreffende een uitbreiding, moet het voorwerp
zijn van een omstandig verslag en dient aan het advies van de commissie, zoals bepaald in
artikel 6, § 3, te worden onderworpen
Dit artikel was van toepassing op twee dossiers waarvoor telkens een gunstig advies werd
verleend. Het waren twee aanvragen voor een huursubsidie.
1. Het eerste dossier is voor de Academie voor Beeldende kunst (DKO) te 9000 Gent
(1187/AGION/19/201).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de (bruto)oppervlaktes van
het voorgestelde bouwprogramma nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten voor een totaal
van 7.885 m².
De commissie houdt rekening met het feit dat de totale (bruto) oppervlakte (te behouden +
bijkomende oppervlakte) berekend op basis van het huidig leerlingenaantal, onder de fysische
norm blijft.
2. Het tweede en laatste dossier is voor de Gemeentelijke Academie voor muziek en woord te
9340 Lede (1209/AGION/19/206).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de bruto-oppervlakte van het
te huren gebouw lokalen onderwijs/diensten voor 287 m².
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Artikel 30 voorziet in de fysische normen van omgevingswerken:
§ 1, voor parkeer- en manoeuvreerruimte;
§ 2, voor de stalplaatsen van fietsen en bromfietsen;
§ 3 voor de open en overdekte speelplaats.
Voor art 30 § 3 werden er twee dossiers ingediend, één dossier kreeg een gunstig advies en
werd ook nog voor een andere afwijking ingediend, het ander dossier kreeg een ongunstig
advies.
1. Het eerste dossier is voor de Vrije Basisschool De Geluksvlinder te 3950 Bocholt
(1125/AGION/19/208).
De leden van de commissie verleenden een ongunstig advies voor de overschrijding van
de fysische norm nieuwbouw open speelplaats met 376 m², zodat de (reeds toegekende)
subsidie beperkt blijft tot de fysische norm.
De commissie is van mening dat de aangevoerde motivatie onvoldoende de noodzaak aan
bijkomende oppervlakte aantoont.
2. Het tweede en laatste dossier is voor de Vrije bassischool Stap voor Stap te 3300
Hakendover (1246/AGION/19/210).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot volgende
overschrijdingen:
• van de financiële norm nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten met 167,34 euro per m²;
• van de fysische norm overdekte speelplaats met 37 m².
De commissie houdt rekening met volgende argumentatie:
• financieel : meerkost fundering + posten eerste uitrusting;
• fysisch : op basis van de capaciteitsleerlingen wordt de norm gerespecteerd.
Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 33 § 1. Zie pagina 14.

3.1.3.2 Afwijking op de financiële norm
Artikel 33, § 1 bepaalt dat voor alle nieuwbouw, die onder toepassing valt van het decreet van
22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet, de kostprijs maximaal 1.200
euro per m² bruto-oppervlakte, zoals bepaald in titel II, mag bedragen.
Er werden vijf dossiers behandeld voor overschrijdingen van de financiële norm E70. Vier
dossiers kregen een gunstig advies, één dossier kreeg een beperkt gunstig advies. Er was één
DBFM-project en drie dossiers werden ook nog voor een andere afwijking voorgelegd.
1. Het eerste dossier is voor de Vrije Basisschool De Stapsteen te 3690 Zutendaal
(1190/AGION/19/202).
Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 3. Zie pagina 9.
2. Het volgende dossier is voor de Sint-Lutgardisschool te 2018 Antwerpen
(1193/AGION/19/203).
Dit dossier werd voor de eerste keer voor advies voorgelegd aan de leden van de
Commissie van Deskundigen op 09/10/2018. Het dossier werd uitgesteld met verzoek om
nog een aantal zaken verder te onderzoeken/op te vragen.
Het dossier betreft een werken-na-aankoop-dossier.
De leden van de commissie verleenden een beperkt gunstig advies voor de overschrijding
van de financiële norm verbouwingswerken lokalen onderwijs/diensten en lokalen
lichamelijke opvoeding met respectievelijk 1.066,41 euro per m² en 705,30 euro per m² :
mits uitsluiting van de nog steeds aanwezige overschrijding van 51.389,30 euro (op te
splitsen tussen lokalen onderwijs/diensten en lokalen lichamelijke opvoeding).
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De leden van de commissie houden rekening met volgende argumentatie:
• Realistischere opsplitsing venale waarde grond / constructie;
• Meerkost tgv vereisten bij stedenbouwkundige vergunning;
• Meerkost tgv bouwfysische vereisten;
• Posten eerste uitrusting (geen EU meer voor AGION/RF).
3. Het derde dossier is voor de VBS Sint-Norbertusinstituut te 2060 Antwerpen
(1212/AGION/19/206).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de
overschrijding van de financiële norm lokalen onderwijs en diensten, met 159,75 euro per m²
(verbouwingswerken) en 17,22 euro per m² (nieuwbouw).
De commissie houdt rekening met het feit dat de vastgestelde overschrijdingen volledig
worden verantwoord door:
• Posten eerste uitrusting (geen EU meer voor AGION/RF);
• Meerkost lift i.k.v. toegankelijkheid waarmee geen rekening kon gehouden worden bij de
bepaling van de geldende financiële norm.
Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 33, § 3. Zie pagina 17.
4. Het volgende dossier is een DBFM-project voor de Vrije basisschool Paridaensinstituut
eerstegraadsschool – Paridaensinstituut SO te 3000 Leuven (1216/AGION/19/207).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor een overschrijding van de
financiële norm pakket 1/ onderwijs/diensten + pakket 2/ lichamelijke opvoeding (E70/nietE70) nieuwbouw met 48,28 euro per m².
De commissie houdt rekening met:
• De meerkost voor de uitzonderlijke funderingstechnieken;
• De meerkost voor de werfinrichting.
Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 33, § 3. Zie pagina 17.
5. Het vijfde en laatste dossier is voor de Vrije bassischool Stap voor Stap te 3300 Hakendover
(1246/AGION/19/210).
Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 30 § 3. Zie pagina 13.
Artikel 33, § 2 bepaalt dat voor de nieuwbouwprojecten vermeld in artikel 13bis van de wet van 29
mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, de kostprijs
maximaal 1.410 euro per m² bruto-oppervlakte, zoals bepaald in titel II, mag bedragen.
1. Het enige dossier is voor het GO! Basisschool De Klimpaal 61-63 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
(1242/GO!/19/210).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de vergelijking van de kost
van de nieuwbouw met de financiële norm nieuwbouw voor passiefscholen.
Gezien de opgelegde energienormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelijkgesteld zijn
met de passiefnormen werden de prijzen vergeleken met de financiële norm passiefbouw.
Door de strenge geldende epb-normering in Brussel kan er niet worden gebouwd aan de
financiële normen voor de Vlaamse epb-normering voor scholenbouw.
Artikel 33, § 3 bepaalt dat in alle andere gevallen, zoals voor de aankoop van een gebouw,
exclusief de prijs van de grond, en voor nieuwbouw of verbouwingswerken die niet onder
toepassing vallen van voornoemd decreet de kostprijs maximaal 1.178,19 euro per m² brutooppervlakte, zoals bepaald in titel II, mag bedragen.
Er werden dertien dossiers behandeld voor overschrijdingen van de financiële norm
energieprestaties. Acht dossiers kregen een gunstig advies, vier dossiers kregen één
gedeeltelijk/beperkt advies en één dossier kreeg een voorlopig gunstig advies.
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Er waren vier DBFM-projecten waaronder één voor het GO! en twee dossiers werden ook
nog voorgelegd voor een andere afwijking.

Vrij Technisch Instituut - Leuven @ Sepp Van Dun
1. Het eerste dossier is voor de Vrije Basisschool te 8600 Vladslo (1195/AGION/19/203).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de overschrijding van de
financiële norm nieuwbouw (niet E-55) onderwijs/diensten met 235,41 euro per m².
De commissie houdt rekening met de volgende argumentatie:
• Meerprijs aandeel sanitair in het geheel van de site;
• Posten die voor AGION geen eerste uitrusting meer zijn.
2. Het volgende dossier is voor DVM Handels, Technisch en Beroepsonderwijs te 9300 Aalst
(1201/AGION/19/205).
De leden van de commissie verleenden een gedeeltelijk gunstig advies voor de
overschrijding van de financiële norm verbouwingswerken lokalen onderwijs/diensten met
809,27 euro per m². Er blijft evenwel een overschrijding met 908,05 euro per m².
De leden van de commissie beslisten om GEEN rekening te houden met volgende
argumentatie:
• Brandveiligheidswerken;
• Onvoorziene werken.
Deze werken worden beschouwd als een normale bouwkost en kunnen dan ook niet in
rekening gebracht worden voor een verhoging van de financiële norm.
De commissie houdt WEL rekening met volgende argumentatie:
• Paalfundering;
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• Inname openbaar domein;
• Posten eerste uitrusting (geen eerste uitrusting meer voor AGION/RF).
3. Het derde dossier is voor de Vrije Basisschool te 8970 Poperinge (1202/AGION/19/205).
De leden van de commissie verleenden een gedeeltelijk gunstig advies voor de
overschrijding van de financiële norm verbouwingswerken lokalen onderwijs/diensten met:
• aanvraag 1 → 175,03 euro per m². Er blijft evenwel een overschrijding met 65,17 euro per
m².
• aanvraag 3 → 167,35 euro per m². Er blijft evenwel een overschrijding met 74,71 euro per
m².
De leden van de commissie beslisten om GEEN rekening te houden met volgende
argumentatie:
• Brandveiligheidswerken;
• Egaliseren van de verdiepingsvloeren;
• Vernieuwen technische installatie.
Deze werken worden beschouwd als een normale bouwkost en kunnen dan ook niet in
rekening gebracht worden voor een verhoging van de financiële norm.
De commissie houdt WEL rekening met volgende argumentatie:
• Werken in een beschermd en historisch zeer waardevol gebouw;
• Werken m.b.t. toegankelijkheid;
• Posten eerste uitrusting (geen eerste uitrusting meer voor AGION/RF).
4. Het volgende dossier is voor het Sint-Jozefsinstituut ASO te 8000 Brugge
(1204/AGION/19/205).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de overschrijding van de
financiële norm verbouwingswerken lokalen onderwijs/diensten met 675,73 euro per m².
De commissie houdt rekening met volgende argumentatie:
• Aankoopprijs te verminderen met 43% (omwille van de dure ligging);
• Prijs verbouwing te verminderen met 10% (omwille van de moeilijke bereikbaarheid);
• Posten eerste uitrusting (geen EU meer voor AGION/RF).
5. Het vijfde dossier is voor het Internaat Sint-Barbaracollege te 9000 Gent
(1210/AGION/19/206).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de overschrijding van de
financiële norm:
• Gebouwen: 942,97 euro per m² of 1.056.653,15 euro;
• Omgevingswerken: 304.743,58 euro.
De commissie houdt rekening met de volgende motivaties:
• Omgeving: fietsenberging en parking zijn ondergronds (in de kelderverdieping). Het is een
bestaande situatie. Er is op de site ook geen alternatief voor;
• Gebouw: aandeel grond is in schatting te laag ingeschat. De gemiddelde verkoopprijzen
in Gent liggen hoger dan gemiddeld in het Vlaams Gewest.
Het aandeel werken na aankoop blijft beperkt t.o.v. de aankoopprijs en zijn bijna uitsluitend
brandveiligheidswerken. Er wordt een gebouw gekocht dat in principe instapklaar is voor de
voorziene functie.
Alternatief aankoop grond in het centrum van Gent is theoretisch.
Alternatief nieuwbouw in het centrum van Gent zou ook leiden tot een overschrijding van
de financiële norm.
Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 35, § 1. Zie pagina 19.
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6. Het volgende dossier is voor de VBS Sint-Norbertusinstituut te 2060 Antwerpen
(1212/AGION/19/206).
Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 33, § 1. Zie pagina 14.
7. Het zevende dossier is voor de Vrije basisschool Mandelbloesem te 8780 Oostrozebeke
(1214/AGION/19/207).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de overschrijding van de
financiële norm nieuwbouw (niet E-55) onderwijs/diensten met 731,15 euro per m².
De commissie van deskundigen houdt rekening met de volgende argumentatie:
• Meerprijs bouwen op pijlers;
• Meerprijs hogere muren (omwille van aansluiten op bestaand gebouw);
• Posten die voor AGION/RF geen eerste uitrusting meer zijn.
8. Het volgende dossier is een DBFM-project voor de Vrije basisschool Paridaensinstituut
eerstegraadsschool – Paridaensinstituut SO te 3000 Leuven (1216/AGION/19/207).
Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 33, § 1. Zie pagina 14.
9. Het negende dossier is een DBFM-project voor Rozenberg SO te 2400 Mol
(1221/AGION/19/207).
De leden van de commissie verleenden een beperkt gunstig advies voor een overschrijding
van de financiële norm pakket 1 (E-peil plichtig/niet E-peil plichtig) nieuwbouw met 131,17
euro per m² (dit op basis van de eerste aanbesteding van 26/04/2019).
De commissie is van mening dat rekening moet worden gehouden met :
• De meerkost voor de beperkte bouwplaats en werforganisatie;
• De meerkost voor de asbestvervuiling in de grond onder bestaand gebouw;
• De meerkost voor de beschoeiing en onderschoeiing;
• De meerkost voor de paalfundering.
De commissie wenst dit dossier terug te zien na gunning van de werken indien er nog een
overschrijding is van de financiële norm.
10. Het volgende dossier is een DBFM-project voor het GO! voor het MPI De Luchtballon –
Buso De Richter te 3600 Genk (1222/GO!/19/207).
De leden van de commissie verleenden een voorlopig gunstig advies voor de
overschrijding van de financiële norm.
De commissie houdt rekening met volgende motivaties:
• de overschrijding van de financiële norm van de directe bouwkost kan gedeeltelijk
worden verklaard door de uitzonderlijke meerkosten ten gevolge van het seismisch
ontwerp en het aangepast rioleringsconcept;
• de motivatie ten aanzien van de gevelafwerking ten bedrage van 28.000 euro wordt
niet aanvaard;
• de overschrijding van de financiële norm van de omgevingswerken kan worden
verklaard door het verhoogde percentage aan verhardingen, mede door de busparking en aanleg van extra brandweg/leveringen rondom de nieuwbouw.
De commissie wenst dit dossier terug te zien na gunning van de werken indien er nog
een overschrijding is van de financiële norm.
11.

Het elfde dossier is voor de RHIZO 2 en RHIZO 4 te 8780 Oostrozebeke
(1223/AGION/19/208).
Dit dossier maakt deel uit van een groot DBFM-project. Omwille van de toekenning van
een erfgoedpremie door het Agentschap Onroerend Erfgoed werd dit gedeelte niet
opgenomen in het DBFM-programma, maar afzonderlijk ingediend als regulier dossier ‘in
samenwerking met andere subsidiërende overheid’.
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De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de overschrijding van de
financiële norm verbouwingswerken lokalen onderwijs/diensten met 427,99 € per m² voor
aanvraag 1 en 437,70 €per m² voor aanvraag 2.
De commissie houdt rekening met de hoge kostprijs van de restauratiewerken aan een
beschermd monument.
12. Het volgende dossier is voor de Vrije basisschool Franciscus te 2140 Borgerhout
(1228/AGION/19/208).
De leden van de commissie verleenden een beperkt gunstig advies met betrekking tot de
vastgestelde overschrijdingen financiële norm lokalen onderwijs/diensten voor:
• 116,36 euro per m² nieuwbouw;
• 264,82 euro per m² verbouwing maar beperkt tot 183,03 euro per m². Er blijft een
overschrijding van 81,79 euro per m².
Motivatie van de leden:
• Extra kostprijs paalfundering;
• Kostprijs groendak;
• Kostprijs lift;
• Posten eerste uitrusting (geen EU meer voor AGION/RF).

Vrije Basisschool Neerland - Wilrijk @ Sepp Van Dun
13. Het dertiende en laatste dossier is voor het Sint-Lambertuscollege 1 en 2 te 3740 Bilzen
(1231/AGION/19/208).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de overschrijding van de
financiële norm verbouwingswerken lokalen onderwijs/diensten met voor aanvraag 1: 398,71
euro per m² en voor aanvraag 2: 398,71 euro per m².
De commissie houdt rekening met volgende argumenten:
• Het betreft een zeer beperkte nieuwbouw (uitbreiding met een trappenhal van 39,60 m²
over 2 verdiepingen) in het kader van toegankelijkheid;
• De meerkost van trap, leuning en borstweringen;
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• Deze investering wordt door de commissie op geen enkele wijze gezien als onredelijk
of luxueus.
Artikel 35, § 1 bepaalt de financiële norm voor omgevingswerken. De totale kostprijs van de
aanleg van de omgeving, de speel- en sportpleinen, de openlucht parkeerplaatsen, de
toegangswegen, de oprichting van stalplaatsen voor fietsen en bromfietsen in openlucht en
het aanbrengen van beplantingen mag niet hoger liggen dan 10% berekend op het product
van de in m² uitgedrukte normatieve bruto-oppervlakte van de vestigingsplaats met de van
kracht zijnde financiële norm.
1. Het enige dossier is voor het Internaat Sint-Barbaracollege te 9000 Gent
(1210/AGION/19/206).
Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 33, § 3. Zie pagina 16.

3.1.4. Dossiers waarvoor steeds een advies is vereist, de niet voorziene gevallen en
de overige diverse technische aspecten met betrekking tot
schoolinfrastructuur
3.1.4.1. Volwassenenonderwijs
Volgens artikel 28 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 kan het
bevoegde bestuursorgaan van het GO! of AGION, over de toegelaten bruto-oppervlakte voor
het volwassenenonderwijs slechts een beslissing nemen na het advies van de commissie,
zoals bepaald in artikel 6, § 3.
Dit artikel was van toepassing op zeven dossiers, zes dossiers kregen een gunstig advies, één
dossier kreeg een beperkt gunstig advies. Er waren vier aanvragen voor een huursubsidie.
1. Het eerste dossier is voor het CVO-BVS Campus Vilvoorde te 1800 Vilvoorde
(1182/AGION/19/200).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de brutooppervlaktes van het aan te kopen gebouw en de werken na aankoop:
• Pakket 1,a: 1.079 m².
De commissie houdt rekening met het feit dat de totale oppervlakte (som bestaand en
aankoop) onder de oppervlaktenorm blijft.
2. Het volgende dossier is voor het CVO Mortsel te 2040 Mortsel (1183/AGION/19/201).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de brutooppervlaktes van het te huren gebouw (2.258 m² inclusief 41 m² technische lokalen).
De commissie houdt rekening met het feit dat de bruto-oppervlakte van het te huren
gebouw onder de oppervlaktenorm pakket 1,a-algemene en technische vakken (2.860 m²)
blijft, berekend naar analogie met het leerplichtonderwijs op de piekbezetting van het CVO
overdag.
3. Het derde dossier is voor het CVO Roeselare te 8800 Roeselare (1205/AGION/19/206).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de te huren oppervlakte
lokalen onderwijs onderwijs/diensten voor 1.200 m² en technische lokalen voor 100 m².
De commissie houdt rekening met de motivatie dat de totale bruto-oppervlakte (som
bestaande opp. + te huren opp.) onder de fysische norm blijft, gesimuleerd op basis van
de piekbezetting van het centrum overdag en naar analogie met secundair leerplichtonderwijs.

Jaarverslag CvD 2019

19

4. Het volgende dossier is voor het PCVO Groeipunt Ninove te 9400 Ninove
(1208/AGION/19/206).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de brutooppervlakte van het te huren gebouw lokalen onderwijs/diensten van 216 m².
5. Het vijfde dossier is voor het CVO Qrios Noord te 3630 Maasmechelen (1211/AGION/19/206).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de bruto-oppervlakte van het
te verbouwen gebouw lokalen onderwijs/diensten voor 4.574 m².
De commissie houdt rekening met de motivatie dat de te verbouwen oppervlakte onder de
fysische norm blijft, gesimuleerd op basis van de piekbezetting van het centrum overdag en
naar analogie met secundair leerplichtonderwijs en dat het enkel instandhoudingswerken
(en dus geen uitbreiding van het patrimonium) zijn.
6. Het zesde dossier is voor het CVO Miras te 8400 Oostende (1213/AGION/19/206).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de brutooppervlakte van het te huren gebouw lokalen onderwijs/diensten voor 1.028 m².
7. Het zevende en laatste dossier is voor het Centrum voor basiseducatie Antwerpen te 2000
Antwerpen (1245/AGION/19/210).
De leden van de commissie verleenden een beperkt gunstig advies voor de brutooppervlakte van het aan te kopen gebouw lokalen onderwijs/diensten: 160 m²; doch mits
uitsluiting van 76 m² (wegens overschrijding van de fysische norm, zodat de subsidiabele
oppervlakte 84 m² bedraagt).
Indien er in de toekomst effectief bijkomende cursisten worden ingeschreven, kan dit
dossier herbekeken worden voor het afsluiten van het dossier.

Atheneum Wispelberg - Gent @ AG Real Estate
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3.1.4.2. Internaten
Volgens artikel 26 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 wordt er een
maximale bruto-oppervlakte van 32 m² toegekend op grond van het aantal inwonende
leerlingen ingeschreven op de datum die bij artikel 3 is voorgeschreven. Daarenboven moet
over ieder nieuwbouwprogramma, ook betreffende een uitbreiding, een omstandig verslag
worden gemaakt en dient dit voor eensluidend advies van de commissie te worden
onderworpen. Dus ook wanneer de hiervoor vermelde normen niet overschreden worden.
Dit artikel was van toepassing op zeven dossiers, ze kregen alle zeven een gunstig advies.
Een dossier werd via de schriftelijke procedure goedgekeurd. Er was één DBFM-project voor
het officieel onderwijs en er waren twee aanvragen voor een huursubsidie.
1. Het eerste dossier is voor het Stella Matutina Internaat te 9660 Brakel
(1181/AGION/19/200).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor het voorgestelde bouwprogramma internaat, zijnde de aankoop (en werken na aankoop) van een gebouw met
een bruto-oppervlakte van 379 m².
De commissie houdt er rekening mee dat de oppervlakte die het internaat na de werken
in gebruik zal hebben, voldoet aan de bepalingen van het BVR van 05/10/2007.
2. Het volgende dossier is voor het Internaat Oost te 8850 Ardooie (1191/AGION/19/202).
Dit dossier is een aanvraag huursubsidie voor het huren van een nieuw te bouwen pand
gelegen op de site van de huidige schoolgebouwen aan de Wezestraat 4 in Ardooie.
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de
voorgestelde oppervlaktes:
• Nieuwbouw internaat (1.130 m²);
• Nieuwbouw parking (150 m²).
De commissie houdt rekening met volgende argumenten:
• De som bestaande en nieuwbouwoppervlakte internaat blijft onder de fysische norm;
• De nieuwbouwoppervlakte parking blijft onder de fysische norm.
3. Het derde dossier is voor het Internaat KSO Tielt-Ruiselede te 8700 Tielt
(1196/AGION/19/203).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor het voorgestelde bouwprogramma, zijnde de aankoop (en werken na aankoop) van een pand met een brutooppervlakte van 840 m² ; doch mits uitsluiting van 343 m² wegens overschrijding van de
fysische norm.
4. Het volgende dossier is voor het Internaat Vrij Technisch Instituut te 8790 Waregem
(1200/AGION/19/204).
De leden van de commissie verleenden via de schriftelijke procedure een gunstig advies
voor het voorgestelde bouwprogramma internaat, zijnde de verbouwing van een
bestaand kloostergebouw met een bruto-oppervlakte van 489 m², 48 m² technische
lokalen en een nieuwbouw van 67 m² en 14 m² technische lokalen.
Motivatie: de totale oppervlakte (bestaand + nieuwbouw) lokalen internaat blijft onder de
fysische norm.
5. Het vijfde dossier is voor Educa te 8200 Brugge (1207/AGION/19/206).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met het voorgestelde bouwprogramma:
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•
•

Internaat:
780 m²;
Fietsenberging: 38,40 m² (beperkt tot aan de fysische norm).

De commissie houdt rekening met volgende argumentaties:
• De te huren oppervlakte internaat blijft onder de fysische norm internaat;
• De te huren oppervlakte fietsenberging overschrijdt de fysische norm fietsenberging
met 11,60 m².
6. Het volgende dossier is voor het Internaat Brussel te 1640 Sint-Pieters-Leeuw
(1229/AGION/19/208).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de aankoop internaat met een
bruto-oppervlakte van 281,10 m² (in aanmerking te nemen oppervlakte 252,99 m²).
De commissie houdt rekening dat de oppervlakte van het aan te kopen gebouw onder de
fysische norm blijft.
7. Het zevende en laatste dossier is een DBFM-project voor het Stedelijk Internaat Gent te 9000
Gent (1243/AGION/29/210).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de nieuwbouw van een
internaat met een totale bruto-oppervlakte van 1.216 m², 100 m² technische lokalen, 24 m²
fietsenberging en 456 m² parking.
Uit de bezorgde gegevens blijkt dat na de nieuwbouw de fysische norm wordt overschreden
met 745 m², maar deze overschrijding zal volledig ten laste worden genomen van het
schoolbestuur.

GO! ’t Kofschip - Edegem @ Scagliola en Brakkee
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3.1.4.3. Turnzaal t.b.v. meerdere instellingen of vestigingsplaatsen
Artikel 5, § 2 bepaalt dat in geval één of meerdere inrichtende machten de uitdrukkelijke
verbintenis hebben aangegaan om de turnzaal ter beschikking te stellen van verschillende
instellingen of vestigingsplaatsen, de toegelaten bruto-oppervlakten of het aantal lestijden
lichamelijke opvoeding mogen worden samengevoegd. De verschillende inrichtende
machten dienen evenwel een uitdrukkelijke schriftelijke verbintenis aan te gaan waarbij het
gezamenlijk gebruik van de infrastructuur voor minimaal 20 jaar wordt vastgelegd.
Dit artikel was van toepassing op twee dossiers waarvoor telkens een gunstig advies werd
verleend. Er was één aanvraag voor een huursubsidie.
1. Het eerste dossier is voor de Vrije Basisschool ‘t Oogappeltje te 9000 Gent
(1188/AGION/19/201).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de te huren brutooppervlakte turnzaal van 320 m².
De commissie houdt rekening met het feit dat na samenvoegen van de leerlingenaantallen van beide aanvragen (toepassing van art. 5 § 2 van het normenbesluit) de te
huren bruto-oppervlakte turnzaal voldoet aan de fysische norm lokalen lichamelijke
opvoeding.
2. Het tweede en laatste dossier is voor de Vrije Basisschool (W)onderwijs 1-2-3 te 2200
Herentals (1189/AGION/19/202).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de uitbreiding van de
turnzaal met 117 m² en de verbouwing van de turnzaal met 249 m².
De commissie houdt rekening met het feit dat mits samenvoegen van de leerlingenaantallen van de drie aanvragen (toepassing van artikel 5 § 2 van het normenbesluit) de
totale oppervlakte turnzaal (som bestaand en nieuwbouw) onder de fysische norm
lokalen lichamelijke opvoeding blijft.

Gemeentelijke basisschool Het Kiezeltje - Kapelle-op-den-Bos @ Sepp Van Dun
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3.1.4.4. Capaciteitsproblematiek
Artikel 6, § 2 is van toepassing op alle in het normenbesluit niet voorziene gevallen en overige
diverse technische aspecten met betrekking tot schoolinfrastructuur.
Sinds 2010 maakt Vlaanderen extra middelen vrij met het oog op het uitbreiden van de
beschikbare plaatsen in het basisonderwijs. Deze middelen worden toegekend op basis van de
noden die vanuit de lokale onderwijsverstrekkers worden aangeleverd. De Vlaamse Regering
besliste in 2018 om bij de verdeling van de middelen ook rekening te houden met het secundair
onderwijs.
Voor de periode 2019 -2021 werd er over alle onderwijsnetten heen meer dan 151 miljoen euro
aan projecten goedgekeurd en dit voor in totaal 2.294 geplande extra plaatsen in het
basisonderwijs en 16.126 geplande extra plaatsen in het secundair onderwijs.
Voor dit artikel werden tweeëntwintig dossiers voorgelegd waarvan elf dossiers werden
behandeld en goedgekeurd via schriftelijke procedure. Zeventien dossiers kregen een gunstig
advies, drie dossiers kregen een beperkt gunstig advies en twee dossiers kregen een ongunstig
advies. Er was één DBFM-dossier en er waren twee aanvragen voor huursubsidie
1. Het eerste dossier is een DBFM-project voor de Nog geen naam school te 2000 Antwerpen
(1180/AGION/19/200).
Huidig project betreft een nieuwbouw van 4.755 m² schoolgebouwen, 390 m² technische
lokalen, 828 m² lokalen lichamelijke opvoeding en de nodige omgevingswerken.
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de oppervlaktes in het voorgestelde bouwprogramma:
Lagere School:
• Nieuwbouw schoolgebouwen
2.230 m²
• Nieuwbouw turnzaal
293 m²
• Nieuwbouw technische lokalen
195 m²
• Nieuwbouw overdekte speelplaats
255 m²
• Nieuwbouw open speelplaats
975 m²
• Nieuwbouw fietsenberging
200 m²
mits uitsluiting van 16 m² wegens overschrijding van de fysische norm
• Nieuwbouw parkeer- en manoeuvreerruimte
360 m²
De commissie is van mening dat de oppervlaktes (som bestaand + nieuwbouw) onder de
fysische normen blijven op basis van de toekomstige leerlingenaantallen zoals goedgekeurd
door de bevoegde lokale taskforce met uitzondering van de oppervlakte fietsenberging.
Deze fysische norm wordt overschreden met 16 m².
Secundaire School:
• Nieuwbouw schoolgebouwen
2.525 m²
• Nieuwbouw turnzaal
535 m²
• Nieuwbouw technische lokalen
195 m²
• Nieuwbouw overdekte speelplaats
159 m²
• Nieuwbouw open speelplaats
591 m²
mits uitsluiting van 15 m² wegens overschrijding van de fysische norm
• Nieuwbouw fietsenberging
200 m²
mits uitsluiting van 96 m² wegens overschrijding van de fysische norm
• Nieuwbouw parkeer- en manoeuvreerruimte
360 m².
De commissie is van mening dat de oppervlaktes (som bestaand + nieuwbouw) onder de
fysische normen blijven op basis van de toekomstige leerlingenaantallen zoals goedgekeurd
door de bevoegde lokale taskforce met uitzondering van de oppervlakte fietsenberging en
van de oppervlakte open + overdekte speelplaats. Deze fysische normen wordt overschreden
met 96 m² en met 15 m².
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2. Het volgende dossier is voor de Buurtschool De Warande te 9000 Gent
(1184/AGION/19/201).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies over de (bruto) oppervlaktes
van het voorgestelde bouwprogramma:
• Lokalen onderwijs/diensten: 249 m²
• Verharde speelplaats:
waarvan overdekt:
• Fietsenberging:
• Parking:

120 m²
15 m²
15 m²
15 m²

De commissie houdt rekening met de motivatie dat de (bruto) oppervlaktes onder de
fysische normen blijven berekend op basis van het toekomstige leerlingenaantal.
De commissie van deskundigen drukt haar bezorgdheid uit over de beperkte geplande
gebouwoppervlakte voor een nieuwe secundaire school voor 60 leerlingen en neemt aan
dat het bestuur hiermee voldoende rekening gehouden heeft (te huren opp 249 m²
waarvan 224 m² in aanmerking te nemen na aftrok vetusteit >< fysische norm lokalen
onderwijs/diensten 1.470 m²)
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn
genomen zodat de beoogde oppervlakte opnieuw kan worden beoordeeld en kan
worden verantwoord volgens de fysische norm.
3. Het derde dossier is voor Buurtschool Oase_50 te 9000 Gent (1186/AGION/19/201).
Huursubsidie
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de (bruto) oppervlaktes
van het voorgestelde bouwprogramma:
• Lokalen onderwijs/diensten
• Verharde speelplaats
(overschrijding van de fysische norm)
waarvan overdekt
• Fietsenberging
• Parking

257 m²
350 m² mits uitsluiting van 110 m²
30 m²
15 m²
85 m²

De commissie houdt rekening met het feit dat de (bruto) oppervlaktes onder de fysische
normen blijven berekend op basis van het toekomstige leerlingenaantal.
De commissie van deskundigen drukt haar bezorgdheid uit over de beperkte geplande
gebouw oppervlakte voor een nieuwe secundaire school voor 60 leerlingen en neemt aan
dat het bestuur hiermee voldoende rekening gehouden heeft (te huren opp 286 m²
waarvan 257 m² in aanmerking te nemen na aftrok vetusteit >< fysische norm lokalen
onderwijs/diensten 1.470 m²).
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn
genomen zodat de beoogde oppervlakte opnieuw kan worden beoordeeld en kan
worden verantwoord volgens de fysische norm.
4. Het volgende dossier is voor de CVO Campus Vijfhoek – Centrum voor Tweedekansonderwijs te 2800 Mechelen (1192/AGION/19/202).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de bruto-oppervlaktes
van het aan te kopen gebouw van 224 m².
De commissie houdt hierbij rekening met het feit dat de totale oppervlakte (som
bestaand en aankoop) onder de oppervlaktenorm blijft berekend naar analogie met het
secundair onderwijs.
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5. Het vijfde dossier is voor de VB Sint-Jozef te 1833 Strombeek-Bever (1194/AGION/19/203).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de
oppervlaktes van het capaciteitsproject:
• Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten:
• Nieuwbouw technische lokalen:
• Verbouwing lokalen onderwijs/diensten:

922 m²
140 m²
798 m²

Motivatie: de oppervlaktes (som bestaand + nieuwbouw) blijven onder de fysische norm
berekend op basis van het toekomstige leerlingenaantal.
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn genomen
zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en kan worden
verantwoord volgens de fysische norm.
6. Het volgende dossier is voor de Vrije Basisschool Sint-Eduardus + VBS Sint-Eduardus te 2900
Schoten (1197/AGION/19/203).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de
oppervlaktes van het capaciteitsproject:
a) aanvraag 1
• Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten:
• Nieuwbouw technische lokalen:
• Nieuwbouw overdekte speelplaats:
• Nieuwbouw fietsenberging:

1.210 m²
12 m²
266 m²
57 m²

b) aanvraag 2
• Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten:
• Nieuwbouw technische lokalen:
• Nieuwbouw overdekte speelplaats:
• Nieuwbouw fietsenberging:

265 m²
3 m²
58 m²
13 m²

Motivatie: de oppervlaktes (som bestaand + nieuwbouw) blijven onder de fysische norm
berekend op basis van het toekomstige leerlingenaantal.
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn genomen
zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en kan worden
verantwoord volgens de fysische norm.
7. Het zevende dossier is voor het Sint-Annacollege – Middenschool te 2050 Antwerpen
(1198/AGION/19/203).
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de
oppervlaktes van het voorgestelde bouwprogramma:
• Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten:
• Nieuwbouw technische lokalen:
• Verbouwing lokalen onderwijs/diensten:

1.223 m²
145 m²
6 m²

Motivatie: de oppervlaktes (som bestaand + nieuwbouw) blijven onder de fysische norm
berekend op basis van het toekomstige leerlingenaantal.
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn genomen
zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en kan worden
verantwoord volgens de fysische norm.
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Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart - Waregem @ Sepp Van Dun
8. Het volgende dossier is een DBFM-project voor de Nieuwe school: Egied Van
Broeckhovenschool te 1080 Sint-Jans-Molenbeek (1199/AGION/19/204).
Capaciteit secundair
De leden van de commissie verleenden via de schriftelijke procedure een gunstig advies
met betrekking tot de oppervlaktes in het voorgestelde bouwprogramma:
Huidig project werd geselecteerd binnen de projectspecifieke DBFM.
Secundaire School:
• Nieuwbouw Pakket 1
• Nieuwbouw overdekte speelplaats
• Nieuwbouw open speelplaats
• Verbouwing Pakket 1
• Verbouwing Pakket 2
• Verbouwing technische lokalen
• Verbouwing fietsenberging
• Verbouwing parkeer- en manoeuvreerruimte

7.420 m²
800 m²
2.000 m²
3.058 m²
1.333 m²
150 m²
360 m²
687 m²

Motivatie: de oppervlaktes (som bestaand + nieuwbouw) blijven onder de fysische normen
op basis van de toekomstige leerlingenaantallen zoals goedgekeurd door de bevoegde LTF.
9. Het negende dossier is voor het Spectrumcollege Midddenschool Sint-Jan te 3580
Beringen (1206/AGION/19/206).
Capaciteit secundair
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de oppervlaktes van het voorgestelde bouwprogramma (mits de vaststelling dat het bouwprogramma betrekking heeft op de eerste graad en de bovenbouw):
• Nieuwbouw lokalen Pakket 1:
• Nieuwbouw technische lokalen:
• Nieuwbouw overdekte speelplaats:
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• Nieuwbouw open speelplaats:
• EU

418 m²

10. Het volgende dossier is voor de Vrije basisschool Sancta Maria te 9050 Gentbrugge
(1124/AGION/19/208).
Capaciteit basis
De leden van de commissie verleenden een beperkt gunstig advies met betrekking tot de
oppervlaktes van het capaciteitsproject mits uitsluiting van 300 m² voor de open
speelplaats :
1.006m²
• Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten
80 m²
• Nieuwbouw overdekte speelplaats
15 m²
• Nieuwbouw fietsenberging
696 m²
• Nieuwbouw parking
• Niet-genormeerde omgevingswerken
Motivatie van de leden:
De oppervlaktes lokalen onderwijs/diensten en overdekte speelplaats, fietsenberging en
parking blijven onder de fysische norm berekend op basis van het toekomstige
leerlingenaantal.
Er blijft een overschrijding van de fysische norm som open en overdekte speelplaats met
300 m².
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn genomen
zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en kan worden
verantwoord volgens de fysische norm.
11.

Het elfde dossier is voor een Nieuw op te richten basisschool te 1000 Brussel
(1227/AGION/19/208).
Capaciteit basis
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de
oppervlaktes van het capaciteitsproject :
•
•
•
•
•
•
•

2.157 m²
320 m²
141 m²
1.053 m²
36 m²
87 m²

Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten
Nieuwbouw lichamelijke opvoeding
Nieuwbouw overdekte speelplaats
Nieuwbouw open speelplaats
Nieuwbouw fietsenberging
Nieuwbouw parking
Niet-genormeerde omgevingswerken

Motivatie van de leden van de commissie:
De oppervlaktes nieuwbouw blijven onder de fysische norm berekend op basis van het
toekomstige leerlingenaantal.
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn genomen
zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en kan worden
verantwoord volgens de fysische norm.
12. Het volgende dossier is voor de Vrije basisschool Sint-Martinus te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
(1232/AGION/19/209).
Capaciteit basis
De leden van de commissie verleenden via een schriftelijke procedure een beperkt gunstig
advies met betrekking tot de oppervlaktes van het capaciteitsproject:
• Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten
• Nieuwbouw technische lokalen
• Verbouwing lokalen onderwijs/diensten
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•
•
•
•
•

Nieuwbouw lichamelijke opvoeding
Nieuwbouw overdekte speelplaats
Nieuwbouw open speelplaats
Verbouwing open speelplaats
Nieuwbouw fietsenberging

369 m²
52 m²
20 m²
969 m²
81 m²

De commissie motiveert als volgt:
Alle oppervlaktes van het bouwprogramma blijven onder de fysische norm berekend op
basis van het toekomstig leerlingenaantal.
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn
genomen zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en kan
worden verantwoord volgens de fysische norm.

GO! De Zandloper - Zomergem @ Scagliola en Brakkee

13. Het dertiende dossier is voor de Provincale technische school te 3630 Maasmechelen
(1233/AGION/19/209).
Capaciteit secundair
De leden van de commissie verleenden via een schriftelijke procedure een ongunstig
advies met betrekking tot het voorgestelde bouwprogramma.
De commissie baseert zich op het feit dat de school momenteel al de oppervlaktenorm
ruim overschrijdt zelfs rekening houdend met de voorziene capaciteitsuitbreiding in het
leerlingenaantal. Het dossier brengt geen uitzonderlijke elementen aan die die
normoverschrijding verklaren.
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14. Het volgende dossier is voor Vlot te 9160 Lokeren (1234/AGION/19/209).
Capaciteit secundair
De leden van de commissie verleenden via een schriftelijke procedure een gunstig advies
met betrekking tot de oppervlaktes van het voorgestelde bouwprogramma:
• Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten 919 m²
• Nieuwbouw technische lokalen:
19 m²
De commissie motiveert dat de oppervlaktes (som bestaand+nieuwbouw) onder de fysische
norm blijven berekend op basis van het toekomstige leerlingenaantal.
15. Het vijftiende dossier is voor de Vrije basisschool Steinerschool Skellig Michaël te 2018 Antwerpen
(1235/AGION/19/209).
Capaciteit basis
De leden van de commissie verleenden via een schriftelijke procedure een gunstig advies met
betrekking tot de aangepaste oppervlaktes van het capaciteitsproject.
aangepast bouwprogramma
2.489 m²
• Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten
338 m²
• Nieuwbouw lokalen lichamelijke opvoeding
80 m²
• Nieuwbouw technische lokalen
106 m²
• Nieuwbouw overdekte speelplaats
604 m²
• Nieuwbouw open speelplaats
249 m²
• Nieuwbouw fietsenberging
68 m²
• Nieuwbouw parking
De commissie houdt rekening houden met volgende elementen:
• Aangepast bouwprogramma (herschikken van bruto-oppervlaktes onderwijs/diensten,
lichamelijke opvoeding, fietsenberging);
• Toepassen vetusteit.
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn genomen
zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en kan worden
verantwoord volgens de fysische norm.
16. Het volgende dossier is voor het Gemeentelijk technisch instituut te 9120 Beveren-Waas
(1236/AGION/19/209).
Capaciteit secundair
De leden van de commissie verleenden via een schriftelijke procedure een gunstig advies met
betrekking tot de oppervlaktes van het capaciteitsproject :
• Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten
• Nieuwbouw overdekte speelplaats

2.013 m²
101 m²

De commissie motiveert dat de oppervlaktes lokalen onderwijs/diensten en overdekte
speelplaats onder de fysische norm blijven berekend op basis van het toekomstige
leerlingenaantal.
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn genomen
zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en kan worden
verantwoord volgens de fysische norm.
17.

Het zeventiende dossier is voor het OLV Pulhof te 2600 Berchem (1237/AGION/19/209).
Capaciteit secundair
De leden van de commissie verleenden via een schriftelijke procedure een ongunstig advies
met betrekking tot de oppervlaktes van het capaciteitsproject, zijnde 275 m² verbouwingswerken.
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De commissie baseert zich hiervoor op het feit dat de overschrijding van de fysische norm
hoger is dan de te verbouwen oppervlakte, zelfs rekening houdend met de geplande extra
leerlingen aantallen in capaciteit.
18. Het volgend dossier is voor de Vrije basisschool Steinerschool Hibernia Antwerpen te 2000
Antwerpen (1238/AGION/19/209).
Capaciteit basis
De leden van de commissie verleenden via een schriftelijke procedure een gunstig advies
met betrekking tot de oppervlaktes van het capaciteitsproject:
•
•
•
•
•

Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten
Nieuwbouw lokalen lichamelijke opvoeding
Nieuwbouw technische lokalen
Nieuwbouw overdekte speelplaats
Nieuwbouw open speelplaats

422 m²
65 m²
45 m²
16 m²
278 m²

Motivatie van de commissie:
De oppervlaktes nieuwbouw blijven onder de fysische norm berekend op basis van het
beoogde toekomstige leerlingenaantal.
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn genomen,
zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en kan worden
verantwoord volgens de fysische norm.

Vrij Technisch Instituut - Veurne @ Sepp Van Dun
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19. Het negentiende dossier is voor de Stedelijke kleuterschool De Gummi’s - De toverboom te
2060 Antwerpen (1239/AGION/19/209).
Capaciteit basis
De leden van de commissie verleenden via een schriftelijke procedure een beperkt gunstig
advies met betrekking tot de oppervlaktes van het capaciteitsproject; doch mits uitsluiting
van 508 m² wegens overschrijding van de fysische norm nieuwbouw onderwijs/diensten en
van 58 m² wegens overschrijding van de fysische norm nieuwbouw fietsenberging.
• Afbraakwerken
• Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten
978 m²; mits uitsluiting van 508 m²
• Nieuwbouw lokalen lichamelijke opvoeding
485 m²
• Nieuwbouw technische lokalen
100 m²
• Nieuwbouw overdekte speelplaats
360 m²
• Nieuwbouw open speelplaats
963 m²
• Nieuwbouw fietsenberging
238 m²; mits uitsluiting van 58 m²
• Niet-genormeerde omgevingswerken
• Verbouwing lokalen onderwijs/diensten
1.278 m²
• Verbouwing technische lokalen
138 m²
Motivatie van de commissie:
De nieuwbouwoppervlaktes lokalen lichamelijk opvoeding, overdekte en open speelplaats
blijven onder de fysische norm berekend op basis van het toekomstig leerlingenaantal.
De verbouwoppervlakte lokalen onderwijs/diensten blijft onder de fysische norm berekend
op basis van het toekomstig leerlingenaantal.
Er blijft een overschrijding van de fysische norm bij nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten
met 508 m² en bij nieuwbouw fietsenberging met 58 m².
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn genomen
zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en kan worden
verantwoord volgens de fysische norm.
20. Het volgend dossier is voor de Vrije lagere school De link te 2650 Edegem
(1240/AGION/19/209).
Capaciteit basis
De leden van de commissie verleenden via een schriftelijke procedure een gunstig advies
met betrekking tot de oppervlaktes van het capaciteitsproject; mits uitsluiting van 32 m²
wegens overschrijding fysische norm overdekte speelplaats :
• Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten

408 m²

• Nieuwbouw overdekte speelplaats
• Nieuwbouw open speelplaats

108 m²; mits uitsluiting van 32m²
377 m²

Motivatie van de commissie:
De oppervlaktes lokalen onderwijs/diensten en open speelplaats blijven onder de fysische
norm berekend op basis van het beoogde toekomstige leerlingenaantal.
Er blijft een overschrijding van de fysische norm overdekte speelplaats met 32 m².
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn genomen
zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en kan worden
verantwoord volgens de fysische norm.
21. Het eenentwintigste dossier is voor de Vrije basisschool te 1702 Groot-Bijgaarden
(1241/AGION/19/209).
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De leden van de commissie verleenden via een schriftelijke procedure een gunstig advies met
betrekking tot de oppervlaktes van het capaciteitsproject.
• Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten 2.176 m²;
• Nieuwbouw technische lokalen
32 m².
Motivatie van de commissie:
De nieuwbouwoppervlaktes blijven onder de fysische norm berekend op basis van het
beoogde toekomstige leerlingenaantal.
Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn genomen
zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en kan worden
verantwoord volgens de fysische norm.
22. Het tweeëntwintigste en laatste dossier is een DBFM-project voor een Nieuwe school – Naam
onbekend te 9000 Gent (1244/AGION/19/210).
Capaciteit basis
De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de oppervlaktes
in het voorgestelde bouwprogramma:
Basisschool:
• Nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten
2.239 m²
• Nieuwbouw lichamelijk opvoeding
320 m²
• Nieuwbouw technische lokalen
252 m²
• Nieuwbouw overdekte speelplaats
288 m²
• Nieuwbouw open speelplaats
1.632 m²
• Nieuwbouw fietsenberging
300 m²
• Nieuwbouw parkeer- en manoeuvreerruimte
60 m²
Motivatie: de oppervlaktes nieuwbouw blijven onder de fysische normen op basis van de
toekomstige leerlingenaantallen zoals goedgekeurd door de bevoegde LTF.

Stedelijke basisschool Spoele - Lokeren @ Sepp Van Dun
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3.2.

Evolutie van de financiële normen
Artikels 33 en 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 voorzien dat alle
bedragen met betrekking tot de financiële normen, vastgesteld op 1 januari 2007, maandelijks
dienen te worden herzien volgens de formule toepasselijk op de overheidsopdrachten, te
weten:

s
i


p = P  0,40 + 0,40 + 0,20 
S
I



Evolutie van de financiële normen:
PERIODE

COËFFICIËNT

NIEUWBOUW SCHOOLLOKALEN
MET E-PEIL VEREISTE

PASSIEF BOUWEN

VERBOUW ZONDER EPEIL VEREISTE

OVERDEKTE
SPEELPLAATS

jan/17
feb/17
mrt/17

1,12172
1,12499
1,12744

1 346,06
1 349,99
1 352,93

1 581,63
1 586,24
1 589,69

1 321,60
1 325,45
1 328,34

673,03
674,99
676,46

apr/17

1,12804

1 353,65

1590,54

1 329,05

676,82

mei/17
jun/17

1,12388
1,11697

1 348,66
1 340,36

1 584,67
1 574,93

1 324,14
1 316,00

674,33
670,18

jul/17

1,12336

1 348,03

1 583,94

1 323,53

674,02

aug/17

1,13015

1 356,18

1 593,51

1 331,53

678,09

sep/17

1,13895

1 366,74

1 605,92

1 341,90

683,37

okt/17

1,14916

1 378,99

1 620,32

1 353,93

689,5

nov/17

1,15625

1 387,50

1 630,31

1 362,28

693,75

dec/17

1,15686

1 388,23

1 631,17

1 363,00

694,12

jan/18

1,15570

1 386,84

1 629,54

1 361,63

693,42

feb/18

1,16002

1 392,02

1 635,63

1 366,72

696,01

mrt/18

1,16088

1 393,06

1 636,84

1 367,74

696,53

apr/18

1,15309

1 383,71

1 625,86

1 358,56

691,85

mei/18

1,15370

1 384,44

1 626,72

1 359,28

692,22

jun/18

1,15964

1 391,57

1 635,09

1 366,28

695,78

jul/18

1,16953

1 403,44

1 649,04

1 377,93

701,72

aug/18

1,16831

1 401,97

1 647,32

1 376,49

700,99

sep/18

1,16947

1 403,36

1 648,95

1 377,86

701,68

okt/18

1,17035

1 404,42

1 650,19

1 378,89

702,21

nov/18

1,17615

1 411,38

1 658,37

1 385,73

705,69

dec/18

1,17365

1 408,38

1 654,85

1 382,78

704,19

jan/19

1,17427

1 409,12

1 655,72

1 383,51

704,56

feb/19

1,16670

1 400,04

1 645,05

1 374,59

700,02

mrt/19

1,16505

1 398,06

1 642,72

1 372,65

699,03

apr/19

1,17320

1 407,84

1 654,21

1 382,25

703,92

mei/19

1,17540

1 410,48

1 657,31

1 384,84

705,24

jun/19

1,17112

1 405,34

1 651,28

1 379,80

702,67

jul/19

1,16844

1 402,13

1 647,50

1 376,64

701,06

aug/19

1,16979

1 403,75

1 649,40

1 378,23

701,87

sep/19

1,16410

1 396,92

1 641,38

1 371,53

698,46

okt/19

1,16342

1 396,10

1 640,42

1 370,73

698,05

nov/19
dec/19

1,16195
1,15663

1 394,34
1 387,96

1 638,35
1 630,85

1 369,00
1 362,73

697,17
693,98
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De financiële norm van januari 2017 bedroeg 1.346,06 euro per m² voor schoolinfrastructuur
die moet voldoen aan de nieuwbouw met E-peilvereiste en 1.321,60 euro per m² voor andere
infrastructuurwerken, zoals verbouwingswerken. Deze norm wordt maandelijks geïndexeerd.
Er zijn twee vaststellingen: op 2 jaar (januari 2017) tijd steeg de financiële norm met 63,06
euro per m² voor nieuwbouw en met 61,91 euro per m² voor verbouwingswerken. Bijna 3
jaar later (december 2019) is er nog een geringe stijging waar te nemen. De financiële norm
stijgt met 41,90 euro per m² voor nieuwbouw en met 41,13 euro per m² voor
verbouwingswerken.
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4. Jurisprudentienota en interpretatieve nota
4.1. Nota toepassing van de tellingsdatum
Deze jurisprudentie nota werd goedgekeurd in de vergadering van 8 januari 2019.

AGION
AGENTSCHAP VOOR

INFRASTRUCTUUR
IN HET ONDERWIJSNOTA

Betreft: Tellingsdatum normenbesluit

Datum: 7 januari 2019

Aan: leden van de Commissie van Deskundigen
Kopie aan:
Van: Kris Van Damme
1. Algemeen
Conform paragraaf 2 van artikel 1 zon de normen van toepassing op de vestigingsplaatsen van
Instellingen, centra of internaten waar de werken worden uitgevoerd. Conform artikel 3 wordt
voor de vaststelling van de maximale bruto-oppervlakte rekening gehouden met de school- of
internaatsbevolking en het overeenstemmende lestijdenpakket op de tellingsdatum die
gebruikt wordt voor het vaststellen van het aantal ambten voor de school of het Internaat
volgens de wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.
Deze tellingsdatum heeft betrekking op het schooljaar dat de principiele beslissing, waardoor
het bevoegde orgaan van het Gemeenschapsonderwijs of AGION een bouwprogramma van
werken goedkeurt, volledig voorafgaat of recenter.
Indien het bouwprogramma van werken betrekking heeft op meerdere vestigingsplaatsen
wordt de controle van de normen uitgevoerd per vestigingsplaats.
2. Vraagstelling
In geval het bouwprogramma van werken
heeft op meerdere vestigingsplaatsen stelt
Zich de vraag of de tellingsdatum voor de betrokken vestigingsplaatsen kan verschillen De
bepaling van de te gebruiken tellingsdatum zorgt er Immers voor dat er kan gekozen worden uit
verschillende tellingsdata.
3. Overweging
De keuze van de tellingsdatum gebeurt op het niveau van het programma van werken In geval
dit programma betrekking heeft op meerdere vestigingsplaatsen dient dus voor de controle
van de normen voor de onderscheiden vestigingsplaatsen dezelfde tellingsdatum gebruikt te
worden.
Deze stelling wordt geargumenteerd door het gegeven dat in geval meerdere tellingsdata zou
gebruikt worden in één programma van werken (c.q. meerdere vestigingsplaatsen) één of
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meerdere leerlingen dubbel zou kunnen geteld worden.
Voorbeeld
Een groep leerlingen x wordt voor een schooljaar y toegekend aan vestigingsplaats A. Deze
leerlingen veranderen het volgende jaar naar vestigingsplaats B. In het geval het
programma van werken betrekking zou hebben op zowel vestigingsplaats A en B én
verschillende tellingsdata zou worden gebruikt (schooljaar y en y+l), telt deze leerling
dubbel. Alle leerlingen kan uiteraard maar één keer in rekening gebracht worden voor het
berekenen van de maximale oppervlakte.
4. Beslissing
De leden gaan akkoord met de hierboven vermelde overweging in punt 3.
Kris Van Damme
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4.2 Nota toepassing van de eerste uitrusting
Deze jurisprudentie nota werd goedgekeurd in de vergadering van 12 maart 2019.

NOTA

Betreft: Lijst eerste uitrusting

Datum:14 januari 2019
Bijlage:

Aan: leden van de commissie van deskundigen
Kopie aan:
Van:Kris Van Damme

1. Algemeen
Artikel 2 van het normenbesluit omschrijft de term “eerste uitrusting” als de uitrusting die
aangebracht wordt in een nieuw of aangepast gebouw, die onontbeerlijk is voor het gebruik van de
infrastructuur en die onroerend is uit haar aard of door de bestemming.
Artikel 31 bepaalt dat de kostprijs van eerste uitrusting niet in aanmerking komt voor de toetsing
van de financiële norm.
2. Werkwijze
Om de concrete invulling van de term “eerste uitrusting” mogelijk te maken, werd in de schoot van
de commissie van deskundigen een lijst opgesteld met eerste uitrusting. Deze lijst voorziet in
eerste uitrusting voor klaslokalen, specifieke lokalen, turn- en sportinfrastructuur,
omgevingswerken en tot slot een restcategorie. Deze lijst werd op 6 juli 2001 door de raad van
bestuur van de toenmalige DIGO goedgekeurd. Het betrof hier een niet limitatieve opsomming.
Op 6 juli 2001 keurde de raad van bestuur van DIGO een ‘nieuwe’ definitie van het begrip eerste
uitrusting (en bijhorende lijst) goed. Deze lijst werd enkel gebruikt door DIGO (en later AGION), niet
door het Gemeenschapsonderwijs die de oorspronkelijke lijst verder bleef gebruiken.
Gevolg is dat vanaf 6 juli 2001 twee verschillende lijsten circuleren.
De rubrieken eerste uitrusting “klaslokalen”, “specifieke lokalen”, “turn- en sportinfrastructuur” en
“omgevingswerken” zijn nagenoeg dezelfde op beide lijsten, het verschil zit bij de “eerste uitrusting
algemeen”.
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Deze rubriek omvat volgende elementen:
•
•
•
•
•
•
•

zonnewering en verduisteringsgordijnen (o.a. gordijnen, overgordijnen);
brandbeveiliging (brandblusapparaten, brandhaspels, brandalarminstallatie);
beveiliging (alarminstallatie, veiligheidsverlichting, inbraakdetectiesystemen,
camerabewaking, toegangscontrole);
airconditioning, ventilatiesysteem, afzuig- en persluchtinstallatie, koelcellen;
communicatiesystemen (telefoon- en faxinstallatie, antwoordapparaat, belinstallatie,
uurwerkinstallatie, oproepsysteem, netwerkaansluiting);
boilers en ontkalkers;
vaste bloembakken en zitbanken.

Deze elementen worden door AGION (reguliere financiering) niet langer als eerste uitrusting
beschouwd, maar worden mee opgenomen in de bouwkost omdat ze eerder behoren tot de
technische uitrusting van het gebouw. Een gevolg hiervan is dat voor deze posten:
• ook de vervanging kan worden gesubsidieerd;
• subsidiëring mogelijk is, los van een werkendossier;
• de kostprijs wel meegerekend wordt bij de kostprijs van het gebouw en bijgevolg te
verrekenen is voor de controle van de financiële norm.
Eerste uitrusting en DBFM
Het DBFM-programma gebruikt de oorspronkelijke lijst. Door AGION/ DBFM en de Afgevaardigd
Bestuurder werd evenwel een nuancering/onderscheid aan de lijst aangebracht: elk element werd
opgesplitst in een deel ‘directe bouwkost’ en een deel ‘eerste uitrusting’.
Zonwering en verduisteringssystemen (o.a. gordijnen, overgordijnen):
• bouwkost: alle verduisteringssystemen (exterieur) die nodig zijn opdat het gebouw kan
voldoen aan de energieprestatieregelgeving (oververhitting etc...)
• eerste uitrusting: alle binnenzonneweringen, verduisteringssystemen, gordijnen,
overgordijnen, blinden, lamellen, jaloezieën,…
Brandbeveiliging (brandblusapparaten, brandhaspels, brandalarminstallatie):
• bouwkost: alle nutsvoorzieningen (waterleiding, elektrische leiding) tot aan de elektrische
(sensoren, brandalarminstallatie) of fysische (brandhaspels, brandblusapparaten,
rookkoepels e.d.) toestellen;
• eerste uitrusting: alle elektrische en fysische toestellen die nodig zijn voor de
brandbeveiliging van het gebouw.
Beveiliging (alarminstallatie, veiligheidsverlichting, inbraakdetectiesystemen, camerabewaking,
toegangscontrole):
• bouwkost: alle nutsleidingen tot de elektrische en fysische toestellen (bekabeling, …)
• eerste uitrusting: alle elektrische en fysische toestellen die nodig zijn voor de beveiliging
van het gebouw (incl. Tourniquet, noodgenerator,...)
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Airconditioning, ventilatiesysteem, afzuig- en persluchtinstallatie, koelcellen:
• bouwkost: het volledige ventilatiesysteem dat bepalend is voor de
energieprestatieregelgeving (Systeem D,…);
• eerste uitrusting: specifieke eerste uitrusting gebonden koelingen/afzuigingen van
toestellen e.d. (houtafzuiging, serverkoeling, e.d.)
Communicatiesystemen (telefoon- en faxinstallatie, antwoordapparaat, belinstallatie,
uurwerkinstallatie, oproepsysteem, netwerkaansluiting):
• bouwkost: alle nutsleidingen tot de elektrische en fysische toestellen (bekabeling,
wandsockets UTP, …);
• eerste uitrusting: alle elektrische toestellen die vasthangen aan het gebouw: onroerend uit
aard of door bestemming, (belinstallatie, uurwerkinstallatie, telefooncentrales,…).
↔ Alle losse toestellen (telefoontoestel- en faxinstallatie) maken geen deel uit van de eerste
uitrusting.
Boilers en ontkalkers:
• bouwkost: alle nutsleidingen tot de fysische en elektrische toestellen;
• eerste uitrusting: specifieke eerste uitrusting gebonden boilers en ontkalkers.
Vaste bloembakken en zitbanken:
• eerste uitrusting: inclusief de bevestigingspunten/verankeringspunten in vloer, plafond en
muur.
3. Verschillen
Een aantal posten die voorheen wel als eerste uitrusting werden beschouwd, werden op de nieuwe
lijst beschouwd als infrastructuurwerken. Het gaat hierbij om volgende beschrijvingen:
o
o
o
o
o
o

zonnewering en verduisteringssystemen (buitenzonnewering, verduisteringsscreens)
beveiliging (alarm, veiligheidsverlichting, inbraakdetectie, toegangscontrole, camerabewaking)
brandbeveiliging (brandblusapparaten, brandhaspels, brandalarm)
ventilatie, afzuiginstallatie, persluchtinstallatie, koelcellen
warmwaterbereiding
communicatiesystemen (telefoon- en faxinstallatie (centrale), antwoordapparaat,
oproepsysteem, belinstallatie, uurwerkinstallatie, klankinstallatie.

4. Overweging
De nieuwe lijst eerste uitrusting wordt door de afdeling reguliere financiering gebruikt voor de
toetsing van de dossiers aan de financiële norm. Door de verschillen in de beide lijsten zal het
gebruik van de laatste lijst sneller leiden tot een overschrijding van de financiële norm. In
voorkomend geval zullen dossiers wegens overschrijding van de financiële norm aan de commissie
van deskundigen worden voorgelegd op vraag van het bestuur. In de motivering zal waar mogelijk
verwezen worden naar de eerste uitrusting en zal het deel dat in de eerste lijst als eerste uitrusting
wordt beschouwd, in rekening worden gebracht om aldus de overschrijding van de financiële norm
te milderen.
Om de administratieve afhandeling van de subsidiedossiers te vereenvoudigen, wordt voorgesteld
dat dossiers waarbij de motivering voor de overschrijding van de financiële norm enkel verwijst
naar het element van de eerste uitrusting, niet meer aan het advies van de commissie van
deskundigen worden voorgelegd.
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Als de motivatie voor de overschrijding meer elementen bevat dan louter de verwijzing naar de
problematiek van de eerste uitrusting, zullen deze dossiers steeds voor advies aan de commissie
van deskundigen worden voorgelegd.
5. Beslissing
De leden van de commissie gaan akkoord met de in punt 4 vermelde overweging en de nieuwe
werkwijze waarbij de dossiers niet meer moeten voorgelegd worden aan de commissie van
deskundigen. De commissie vraagt de administratie om deze dossiers op te lijsten en jaarlijks te
rapporteren.

Kris Van Damme
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5.

BIJLAGEN

5.1.

Notulen van de vergaderingen van de commissie van deskundigen
In 2019 vonden er negen vergaderingen van de commissie van deskundigen plaats. Er zijn vijf
vergaderingen doorgegaan bij AGION en vier bij het GO!.
Voor twaalf dossiers werd gebruik gemaakt van de schriftelijke procedure.
Er waren zeventien aanvragen voor huursubsidie.
Agenda van de vergaderingen in 2019:
• dinsdag 8 januari 2019 (AGION)
• dinsdag 5 februari 2019 (AGION)
• dinsdag 12 maart 2019 (AGION)
• dinsdag 7 mei 2019 (AGION)
• dinsdag 9 juli 2019 (AGION)
• dinsdag 3 september 2019 (GO!)
• dinsdag 1 oktober 2019 (GO!)
• dinsdag 5 november 2019 (GO!)
• dinsdag 10 december 2019 (GO!)

vergadering 200
vergadering 201
vergadering 202
vergadering 203
vergadering 205
vergadering 206
vergadering 207
vergadering 208
vergadering 210

Schriftelijke procedure:
• vrijdag 22 november 2019 - code 209
• dinsdag 7 juni 2019 (GO!) - code 204
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