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 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 2021 waren er elf vergaderingen van de commissie van deskundigen, zeven dossiers 
werden behandeld via de schriftelijke procedure. 

Er werd voldaan aan de reglementaire verplichting om minstens om de twee maanden te 
vergaderen. 

Tijdens deze vergaderingen werden drieënzeventig dossiers aan de commissie van 
deskundigen voorgelegd: vijftig reguliere dossiers, tweeëntwintig capaciteitsdossiers en één 
dossier met betrekking tot het DBFM-programma Scholen van Morgen. 

Deze drieënzeventig dossiers omvatten in totaal elf vragen om advies, veertien aanvragen 
tot afwijking op de fysische norm, tweeëndertig aanvragen tot afwijking op de financiële 
norm, tweeëntwintig capaciteitsdossiers en twee dossiers voor specifieke aanvragen. 

 

 

Brussel, 31 mei 2022 

      

                                                                     

     

 

 

 

Johny Vanacker Kris van Damme 

secretaris voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorbereiding en eindredactie: Carine Van Gaever  
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1. OPRICHTING EN SAMENSTELLING 

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, voorziet in de oprichting 
van de commissie van deskundigen. 

 

De commissie was in 2021 als volgt samengesteld: 

a. vertegenwoordigers van het gesubsidieerd vrij onderwijs: 

•  Dirk Vanstappen 

•  Katrien De Veuster 

b. vertegenwoordigers van het officieel onderwijs: 

• Filip Fonteyn  

• Hilde Boel  

c. vertegenwoordigers van de diensten of instellingen van de Vlaamse Gemeenschap: 

• Kris Van Damme  

•  Ruth Van der Meulen  

•  Hilde Pochet werd in 2021 vervangen door Greet Paulissen 

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. BEVOEGDHEID 

2.1 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 twee-derde 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. 
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§ 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. 

 

 

 

Sint-Bavobasisschool - Gent © Gina Geysen  
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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. 
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3.  WERKING 

3.1 Evolutie van de behandelde dossiers  

De commissie van deskundigen vergaderde in 2021 elf keer en behandelde drieënzeventig 
dossiers: vijftig reguliere dossiers, tweeëntwintig capaciteitsdossiers en één DBFM dossier. 

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: 

 

 

 

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 zeven dossiers waarvan: 
• twee dossiers van toepassing op twee basisscholen  

• twee dossiers van toepassing op twee secundaire scholen  
• één dossier van toepassing op drie secundaire scholen  

• twee dossiers van toepassing op één lagere school en één secundaire school. 
Deze dossiers werden zowel bij het basis- als bij het secundair onderwijs 
opgenomen. 

 
Voor het gesubsidieerd officieel onderwijs was er één dossier van toepassing op één 
lagere school en één secundaire school. Dit dossier werd zowel bij het basis- als bij 
het secundair onderwijs opgenomen.  

 
Voor het GO! waren er geen dossiers van toepassing op meer dan één 
onderwijsniveau. 
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3.1.2 Indeling behandelde dossiers volgens de inhoud van het gevraagde advies 

Voor het gesubsidieerd vrij onderwijs was er:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• één dossier met vraag om advies voor afwijking artikel 33 § 3 én afwijking artikel 35 § 1  

• één dossier met vraag om advies voor afwijking artikel 8 § 2 én afwijking artikel 5 § 3  

• één dossier met vraag om advies voor afwijking artikel 30 § 3 én afwijking artikel 35 § 1  

 

Voor het officieel onderwijs was er: 

• één dossier met vraag om advies voor afwijking artikel 5 § 3 én capaciteit  

• één dossier met vraag om advies voor afwijking artikel 33 § 1 én afwijking artikel 8 § 2  

 

Voor het GO! was er: 

• één dossier met vraag om advies voor afwijking artikel 33 § 1 én capaciteit  

• één dossier met vraag om advies voor afwijking artikel 33 § 1 en § 2 én capaciteit  
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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 8 § 2 is van toepassing op de aankoop van gebouwen, gehele of 
gedeeltelijke nieuwbouw en verbouwingswerken.  

Voor dit artikel werden er acht dossiers ingediend. 

Het zevende dossier werd tweemaal geteld. Bij een eerste voorlegging in juni 2021 
moest er nog bijkomende informatie opgevraagd worden, daarna werd het nog 
eens uitgesteld in september 2021. Het dossier werd opnieuw voorgelegd in 
november 2021. Dit dossier kreeg een negatief advies voor overschrijding fysische 
norm nieuwbouw lokalen onderwijs/ diensten en een gunstig advies voor 
overschrijving financiële norm nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten. Tot slot 
kreeg het een negatief advies voor overschrijding financiële norm nieuwbouw 
lokalen lichamelijke opvoeding.  

Twee dossiers werden behandeld via schriftelijke procedure.  

Twee dossiers kregen een gunstig advies en één dossier kreeg een ongunstig advies.  

Een dossier kreeg een negatief advies in 2020, werd uitgesteld in maart 2021 
(dossiernummer 1320) en kreeg in juni 2021 (1330) een gunstig advies,. De resterende 
oppervlakte uit het bouwprogramma behield een negatief advies. 

Een dossier kreeg de opmerking dat de resterende overschrijding eventueel kan 
weggewerkt worden mits de inrichtende macht een kopie van de onderhandse 
verkoopsovereenkomst bezorgt. 

Drie dossiers werden ook ingediend voor een ander artikel. Dossiers nummers 1342 
en 1381 zijn hetzelfde dossier. 

Er werd één dossier voorgelegd dat reeds besproken werd in 2020, daarna 
uitgesteld werd en opnieuw werd voorgelegd in juni 2021. Dit dossier kreeg een 
gunstig advies. 

 

 

Helix sportcomplex - Maasmechelen © Sepp van Dun 
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1. Het eerste dossier is voor de Vrije basisschool Broederschool Driegaaien te 9100 Sint-
Niklaas (1307/AGION/21/222). 

De leden van de commissie verleenden via de schriftelijke procedure een ongunstig 
advies met betrekking tot de overschrijding van de fysische norm nieuwbouw lokalen 
onderwijs en diensten met 467 m². 

De commissie is van oordeel dat de noodzaak aan extra oppervlakte onvoldoende werd 
aangetoond. 

Het schoolbestuur heeft wel nog de mogelijkheid om, voorafgaand aan de 
eindafrekening, de aanvraag opnieuw voor te leggen aan de commissie op basis van 
een geattesteerd hoger leerlingenaantal. Dit zal door de administratie worden 
meegedeeld. 

2. Het volgende dossier is voor het Sint-Barbaracollege en Vrije basisschool Sint-
Barbaracollege te 9000 Gent (1308/AGION/21/222). 

De leden van de commissie verleenden via de schriftelijke procedure een gunstig advies 
om de oppervlaktenormberekening in dit dossier te doen op basis van artikel 5 § 3 van 
het normenbesluit. 

De commissie beslist eveneens een gunstig advies te verlenen met betrekking tot de 
overschrijding van de fysische norm lokalen onderwijs/diensten van 124 m² bij 
aanvraag 3. Er wordt rekening gehouden met de ongunstige bruto-netto-verhouding 
van een aantal bestaande gebouwen. In een simulatie werd die gecorrigeerd naar de 
gebruikelijke coëfficiënt van 1,4. 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 5, § 3. Zie pagina 27. 

3. Het derde dossier is voor het Provinciaal technisch instituut voor technisch onderwijs 
te 2940 Stabroek (1320/AGION/21/224). 

Dit dossier werd reeds besproken tijdens de vergadering van 17/11/2020 en kreeg een 
negatief advies. 

De leden van de commissie hebben op 30 maart 2021 het dossier uitgesteld. 

De leden van de commissie hebben op 01 juni 2021  (1330/AGION/21/226) het dossier 
terug besproken en adviseert de oppervlakte ten behoeve van de opslag van (zware) 
landbouwvoertuigen uit de fysische norm te halen, gelet op de eisen die voor deze 
voertuigen werd opgelegd. Die oppervlakte (1.293 m2) werd door de commissie 
afzonderlijk beoordeeld en gunstig geadviseerd.   

De resterende oppervlakte uit het bouwprogramma (zijnde 410 m²) behoudt een 
negatief advies. De totale overschrijding kan onvoldoende gemotiveerd worden.  

4. Het volgende dossier is voor het Land- en Tuinbouwinstituut te 8730 Oedelem 
(1323/AGION/21/225). 

De leden van de commissie merken op dat de oppervlakte van de te behouden serre 
(1.770 m²) niet in aanmerking te nemen is bij de toetsing aan de fysische norm. Na 
aftrok van deze oppervlakte blijft er een beperkte overschrijding van de fysische norm 
van 79 m². Deze resterende overschrijding kan eventueel weggewerkt worden indien het 
schoolbestuur kan aantonen dat een deel van haar schoolinfrastructuur werd verkocht. 
De inrichtende macht bezorgt in dat geval een kopie van de onderhandse 
verkoopovereenkomst aan de administratie. 

5. Het vijfde dossier is voor het Onze-Lieve-Vrouwlyceum te 3600 Genk 
(1334/AGION/21/226). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor een overschrijding van de 
fysische norm verbouwingswerken lokalen lichamelijke opvoeding. 
De commissie heeft bij haar advies rekening gehouden met volgende elementen: 
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• deze werken kunnen niet beschouwd worden als zware renovatie- of 
nieuwbouwwerken 

• de overschrijding is historisch ontstaan (sporthal gebouwd voor 
normenbesluit) 

• er is geen uitbreiding van het schoolpatrimonium. 

6. Het volgende dossier is voor de Vrije basisschool Sint-Franciscus te 2300 
Turnhout (1341/AGION/21/227). 

Dit dossier (1286/AGION/20/218) werd reeds besproken tijdens de vergadering 
van 29/09/2020. Het werd uitgesteld voor herwerking van de 
verantwoordingsnota en het werd opnieuw voorgelegd op de commissie van 29 
juni 2021. 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot 
volgende overschrijdingen van de financiële norm: 
• nieuwbouw onderwijs/diensten met 22,93 euro per m² 

• aankoop en verbouwing onderwijs/diensten met 236,65 euro per m². 

Er blijft echter wel een overschrijding van de financiële norm voor de aankoop 
en verbouwing onderwijs/diensten met 618,17 euro per m² of een niet-
subsidiabele kostprijs van 165.051,39 euro. 

De commissie houdt rekening met volgende elementen: 
• meerkost t.g.v. de toegankelijkheid 

• posten eerste uitrusting (geen eerste uitrusting meer voor AGION/RF) 
• meerkost t.g.v. verstrengde wetgeving 

7. Het zevende en laatste dossier is voor de Stedelijke basisschool De Boomgaard 
te 9000 Gent (1342/AGION/21/227). 

De commissie van deskundigen besprak het dossier op 29 juni 2021 en kwam 
niet tot een onderbouwd advies wegens het ontbreken van een aantal gegevens 
in de aanvraag tot afwijking. 

De commissie verzoekt de administratie bijkomende informatie bij de bouwheer  
op te vragen:  
• de plannen voor de gehele site 
• bijkomende informatie over de evacuatieweg 
• duidelijkheid over de keuze van de gescheiden kleedhokjes i.p.v. 

gemeenschappelijke kleedkamer(s). 

Op datum van 29/08/2021 bezorgde het schoolbestuur de gevraagde informatie 
aan de administratie (1353/AGION/21/229). 

De leden van de commissie hebben het dossier op 28 september 2021 uitgesteld 
omdat de aanvullingen die het bestuur bezorgde niet voldeden. 

Er zal bijkomend onderzoek gebeuren waar nodig. Bijkomende plannen (nieuwe 
toestand) dienen opgevraagd te worden bij het schoolbestuur. 

Dit dossier werd opnieuw voorgelegd op de commissie van deskundigen van 16 
november 2021 (1381/AGION/21/231) en verleende volgende adviezen:. 

a) negatief advies m.b.t. de overschrijding fysische norm nieuwbouw lokalen 
onderwijs/diensten met 353 m². De commissie is van mening dat er geen 
rekening kan worden gehouden met de uitzonderlijke hoge verhouding 
tussen de bruto- en netto oppervlakte, aangezien het een bewuste keuze van 
het schoolbestuur was om via passiefbouw deze nieuwbouw te realiseren. 
Die keuze werd niet opgelegd door een hoger bestuur.  
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b) gunstig advies m.b.t. de overschrijding financiële norm nieuwbouw lokalen 
onderwijs/diensten met 1.099,62 euro per m². 
 

De commissie houdt rekening met volgende elementen: 
verstrengde wetgeving en normering (akoestiek, regenwaterrecuperatie)posten eerste 
uitrusting (geen eerste uitrusting, maar wel subsidiabel als werken)  

• bijkomende evacuatieweg speciale funderingstechnieken  
moeilijke bereikbaarheid  van het bouwterrein fasering van de werken en periode 
van prijsopgave   

De leden zijn van mening dat voor de laatste set van drie argumenten – de moeilijke 
bereikbaarheid van het bouwterrein, de fasering van de werken en periode van 
prijsopgave - in totaal een bedrag kan aanvaard worden van 57.975,11 euro (en niet dat 
bedrag per deelargument).   

c) negatief advies m.b.t. de overschrijding financiële norm nieuwbouw lokalen 
lichamelijke opvoeding met 807,69 euro per m². 

De commissie kan geen gunstig advies afleveren voor een afwijking van de financiële 
norm omwille van redenen die zich situeren buiten het schools gebruik van de 
infrastructuur: de keuze van gescheiden kleedhokjes i.p.v. een gemeenschappelijke 
kleedkamer. De commissie onderkent wel dat dit een goede keuze kan zijn vanuit een 
beleid van openstelling. 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 33 § 3. Zie pagina 18. 

 

 

 

Gemeentelijke basisschool De Toverberg - Kampenhout © Sepp van Dun 

Secundair onderwijs 

Volgens artikel 22 § 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 kan 
voor een instelling voor voltijds buitengewoon secundair onderwijs met 
opleidingsvormen 1, 2 of 4 de maximale bruto-oppervlakte, uitgedrukt in vierkante 
meter, van het pakker nr. 1, a vastgesteld worden volgens de volgende formule : 

• tot en met 75 leerlingen: aantal regelmatige leerlingen x 25 
• van 76 toe en met 150 leerlingen: 1875 + 15 x (aantal regelmatige leerlingen min 75) 
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• van 151 tot en met 250 leerlingen: 3000 + 10 x (aantal regelmatige leerlingen 
min 150) 

• van 251  tot en met 350 leerlingen: 4000 + 9 x (aantal regelmatige leerlingen 
min 250) 

• vanaf 351 leerlingen: 4900 + 8 x (aantal regelmatige leerlingen min 350) 

Voor dit artikel werd één dossier ingediend, het kreeg een negatief advies.  

1. Het dossier is voor het Buitengewoon secundair onderwijs Sint-Gerardus te 
3600 Diepenbeek (1368/AGION/21/230). 

De leden van de commissie verleenden een negatief advies voor het bovenvermeld 
dossier. 

De commissie stelde vast dat uit de cijfers bleek dat er reeds bij indiening een 
overschrijding van de oppervlaktenorm was. In het dossier worden geen 
elementen aangebracht die een gunstig advies voor een afwijking van de 
oppervlaktenorm rechtvaardigen. 

 

Artikel 29 § 3 Deeltijds kunstonderwijs - 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. 

Voor dit artikel werd één dossier ingediend, het kreeg een gunstig advies.  

1. Het is voor de Stedelijke academie voor schone kunsten (afdeling beeldende en 
audiovisuele kunsten) te 3680 Maaseik (1350/AGION/21/228). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
bruto-oppervlakte van het te huren gebouw lokalen onderwijs en diensten met 
380 m². De commissie houdt rekening met het feit dat de totale (bruto-
)oppervlakte (te behouden en bijkomende oppervlakte) onder de fysische norm 
blijft. 

    

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 dit artikel werden vier dossiers ingediend, waarvan één dossier werd 
behandeld en goedgekeurd via schriftelijke procedure. Twee dossiers kregen een 
ongunstig advies. 

Een dossier kreeg een negatief advies voor overschrijding fysische norm en een 
gedeeltelijk gunstig advies voor overschrijding financiële norm.Tot slot kreeg een 
dossier voor aanvraag 1 en 3 een gunstig advies en voor aanvraag 2 een 
gedeeltelijk gunstig advies.  

1. Het eerste dossier is voor de Gemeentelijke basisschool De Puzzel te 9280 
Lebbeke (1301/AGION/21/222). 

Dit dossier werd reeds besproken tijdens de vergadering van de commissie van 
deskundigen op 17/11/2020. De leden beslisten om een negatief advies te 
verlenen. Het schoolbestuur verzoekt om het dossier opnieuw te bekijken en te 
beoordelen. 
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De leden van de commissie verleenden via de schriftelijke procedure op 26 januari 2021 
opnieuw een ongunstig advies met betrekking tot een afwijking op de fysische norm 
overdekte speelplaats.  

De nieuwbouwoppervlakte met 140 m² blijft uitgesloten voor subsidiëring. 

De commissie stelde vast dat de fysische norm overdekte speelplaats reeds werd 
overschreden, zelfs zonder rekening te houden met de nieuwbouwoppervlakte. De 
commissie was van mening dat het schoolbestuur geen extra elementen kon aanvoeren 
die de nood aan grotere oppervlakte verantwoorden. 

2. Het volgende dossier is voor de Vrije basisschool De Ringelwikke landelijke 
Steinerschool te 9600 Ronse (1313/AGION/21/223). 

De leden van de commissie verleenden een ongunstig advies met betrekking tot de 
overschrijding van fysische norm parking met 202 m².  

De leden stellen vast dat de motivering geheel gebaseerd is op de verplichting opgelegd 
in de omgevingsvergunning. Enerzijds legt de omgevingsvergunning een minimum van 25 
parkeerplaatsen op terwijl er 32 voorzien worden. Anderzijds stelt de commissie vast dat 
blijkbaar aanvaard wordt dat een deel van de parking functioneel als speelplaats gebruikt 
wordt en onder die norm wordt gesubsidieerd. Als het bestuur zich beperkt tot de reëel 
noodzakelijke parkeerplaatsen die als ’parking‘ worden verrekend in het dossier, zou zich 
geen probleem mogen stellen met de oppervlaktenormen.  

Het dossier kan eventueel worden herwerkt en kan opnieuw worden ingediend door het 
schoolbestuur. 

3. Het derde dossier is voor de Vrije basisschool De Waaier te 8978 Watou 
(1355/AGION/21/229). 

De leden van de commissie verleenden volgende adviezen: 
a) een negatief advies met betrekking tot de overschrijding van de fysische norm 

nieuwbouw open speelplaats met 56 m². 

De commissie is van mening dat de noodzaak aan extra oppervlakte op dit moment 
onvoldoende werd aangetoond. 
 
b) een gedeeltelijk gunstig advies met betrekking tot de overschrijding van de financiële 

norm omgevingswerken met 89.870,52 euro. Er blijft een overschrijding met 74.835,94 
euro. 

De commissie houdt rekening met volgende elementen: 

• noodzakelijke werken nutsvoorzieningen 

• noodzaak apart afvalwatertracé 

• herstellen tuinmuren à rato van 1/3de (te refereren naar standaard draadafsluiting) 
• moeilijke bereikbaarheid werf. 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 35, § 1. Zie pagina 25. 

4. Het vierde en laatste dossier is voor de Vrije basisschool de Heppening te 3971 Heppen 
(1360/AGION/21/230). 

De leden van de commissie verleenden volgende adviezen met betrekking tot de 
overschrijdingen van de financiële norm: 

a) aanvraag 1: gunstig advies m.b.t. overschrijding van 206,92 euro per m² bij  
de overdekte speelplaats en 3.464,67 euro bij de omgevingswerken 

b) aanvraag 2: gedeeltelijk gunstig advies m.b.t. overschrijding van 26.240,48 euro bij de 
omgevingswerken, er blijft een overschrijding van deze norm t.b.v. 24.520,00 euro 

c) aanvraag 3: gunstig advies m.b.t. overschrijding van 117,72 euro per m² bij de overdekte 
speelplaats. De commissie houdt rekening  met volgende uitzonderlijke elementen: 

• rechtzettingen van de verdeling van de kostprijs tussen de verschillende 
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bouwelementen 
• kostprijs afbraakwerken is in mindering te brengen 

• meerkost regenwaterinfiltratie   

 

 

GO! school Campus ter Zee - Oostende © Alheembouw 

 

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.  

Voor dit artikel werden vier dossiers ingediend, waarvan er drie dossiers voor het 
GO! waren. Ze kregen alle vier een gunstig advies. Een dossier werd ook voorgelegd 
voor artikel 6 § 2.  

1. Het eerste dossier is voor het GO! Basisschool Dagpauwoog te 2500 
Koningshooikt (1372/GO!/21/230). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor een overschrijding 
van de financiële norm nieuwbouw met 199,34 euro per m². 

De commissie houdt rekening met: 
• dubbele kosten 
• de kostprijs voor de aanleg van de tijdelijke toegangsweg dient uit de 

globale kostprijs van de bouwwerken te worden gehaald (alvorens te toetsen 
aan de financiële norm). 

2. Het volgende dossier is voor het GO! De Nova te 3010 Kessel-Lo 
(1371/GO!/21/230). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
overschrijding van de fysische norm lokalen onderwijs en diensten; 
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gezien het uitgevoerde bouwprogramma werd goedgekeurd door de taskforce 
capaciteit Leuven, de Vlaamse Regering en gezien het project onder de geldende 
fysische normen blijft voor het toekomstig aantal leerlingen. 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor een overschrijding van de 
financiële norm nieuwbouw met 239,18 euro per m². 

De commissie houdt rekening met: 

• de meerkost voor artikels met veel staal, aluminium en hout 
• de meerkost voor artikels omwille van uitzonderlijke omstandigheden en nieuwe 

normeringen/wetgeving. 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor artikel 6 § 2 - capaciteit secundair.  
Zie pagina 34. 

3. Het derde dossier is voor het GO! Atheneum Mariakerke/Gent te 9030 Mariakerke 
(1373/GO!/21/230). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor een overschrijding van 
de financiële norm nieuwbouw met 386,40 euro per m². 

De commissie houdt rekening met: 
• de meerkost voor het bouwen van een klein project met een moeilijke werfinrichting 
• de meerkost voor de uitbreiding en vernieuwing van de bestaande lift. 

4. Het vierde en laatste dossier is voor de Hoofdstedelijke Kleuterschool Koningin Astrid, 
Hoofdstedelijke Lagere school Koningin Astrid en het Hoofdstedelijk Atheneum Karel 
Buis te 1120 Neder-Over-Heembeek (1376/AGION/21/231).  

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot volgende 
overschrijdingen van de financiële norm nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten: 

a) aanvraag 4 met 151,00 euro per m² 
b) aanvraag 5 met 120,93 euro per m² 
c) aanvraag 6 met 173,59 euro per m² 

De commissie verwijst hiervoor naar de regelgeving binnen het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, waardoor de kostprijs moet vergeleken worden met de financiële norm 
passiefbouw (i.p.v. de reguliere norm EPB-plichtig). 

 

Artikel 33 § 1 en § 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 vierkante meter bruto-oppervlakte mag bedragen, zoals 
bepaald in titel II. 

Voor dit artikel werd één dossier ingediend, een dossier van het GO!. Het dossier kreeg een 
gunstig advies en werd ook voorgelegd voor artikel 6 § 2.  

1. Het dossier is voor het GO! Basisschool Kasteel Beiaard te 1120 Neder-Over-Heembeek 
(1374/GO!/21/230). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
overschrijding van de fysische norm lokalen onderwijs/diensten. Omdat het uitgevoerde 
bouwprogramma werd goedgekeurd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de 
Vlaamse Regering en het project onder de geldende fysische normen blijft voor het 
toekomstig aantal leerlingen. 

Het dossier moet opnieuw voorgelegd worden nadat de gebouwen in gebruik zijn 
genomen, zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en 
verantwoord volgens de fysische norm. 
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De commissie verleende een gunstig advies voor de berekening van de financiële 
norm nieuwbouw met de cijfers van passiefscholen aangezien het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest oplegt dat passief gebouwd wordt. 

Bijkomend verleende de commissie een gunstig advies voor een overschrijding 
van de financiële norm nieuwbouw met 37,08 euro per m². 

De commissie houdt rekening met: 

• de meerkost voor speciale funderingen 
• de meerkost voor een groendak 
• de meerkost voor bijkomende regelgeving 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor artikel 6 § 2 – capaciteit basis. 
Zie pagina 29. 

  
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 bruto-oppervlakte, zoals bepaald in titel II, 
mag bedragen.  

Voor dit artikel werden zesentwintig dossiers ingediend.  

Het twaalfde dossier werd tweemaal meegeteld omdat het twee keer werd 
ingediend (zie art 8 § 2, zevende dossier). 

Er werden vier dossiers behandeld en goedgekeurd via schriftelijke procedure.  

Zeventien dossiers kregen een gunstig advies, vier dossiers kregen een gedeeltelijk 
gunstig advies.  

Een dossier kreeg een negatief advies in 2020, werd in 2021 twee keer uitgesteld en 
kreeg op 29 juni 2021 een gunstig advies (reeds meegerekend bij de gunstige 
adviezen).  

Bij twee dossiers zal bij het schoolbestuur bijkomende documentatie worden 
opgevraagd alvorens het dossier verder te bespreken. 

Een dossier werd teruggetrokken en zal worden herwerkt. Twee dossiers werden 
ook voorgelegd voor een ander artikel. 

1. Het eerste dossier is voor de Vrije lagere school Sint-Clemensschool,  
Waverstraat 2 en Vrije kleuterschool Sint-Clemensschool, Désiré 
Vandervaerenstraat 1a te 1580 Hoeilaart (1309/AGION/21/222). 

De leden van de commissie verleenden via de schriftelijke procedure een 
gedeeltelijk gunstig advies met betrekking tot de overschrijding van de financiële 
norm nieuwbouw lokalen onderwijs en diensten met :  
a) aanvraag 1:  302,18 euro per m² 
b) aanvraag 2:  283,42 euro per m² 

Er blijft evenwel een overschrijding van respectievelijk 197,39 euro per m² en 99,88 
euro per m². 

De commissie houdt rekening met volgende elementen: 

• meerkost ten gevolge van fasering en locatie van de werken 
• uitzonderlijke kosten eigen aan het gebouw met uitzondering van de 

dakvlakramen 
• posten eerste uitrusting 

• meerkost ten gevolge van strengere wetgeving (akoestiek, toegankelijkheid). 
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2. Het volgende dossier is voor het Sint-Barbaracollege en Sint-Barbaracollege 1 te 9000 
Gent (1310/AGION/21/223). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
overschrijding van de financiële norm verbouwingswerken onderwijs/diensten met : 
a) aanvraag 1: 223,31 euro per m² 
b) aanvraag 2: 224.97 euro per m² 

De commissie is van mening dat er rekening kan worden gehouden met de uitzonderlijke 
hoge kostprijs t.g.v. eisen opgelegd door Onroerend Erfgoed. 

3. Het derde dossier is voor de Vrije Basisschool Sint-Lutgardis te 1030 Ganshoren 
(1316/AGION/21/224). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot volgende 
overschrijdingen van de financiële norm: 
a) nieuwbouw onderwijs/diensten met 785,26 euro per m² 
b) verbouwing onderwijs/diensten met 14,67 euro per m² 
c) nieuwbouw lichamelijke opvoeding met 963,33 euro per m² 

De commissie houdt rekening met volgende feiten: 
• meerkost t.g.v. paalfunderingen 
• posten eerste uitrusting (geen eerste uitrusting meer voor AGION/RF) 

• meerkost t.g.v. verstrengde wetgeving en normering. 

 

 

Burgemeester Marnixschool - Schoten © Steven Massart 

 

4. Het volgende dossier is voor de Vrije kleuterschool Sint-Jozefschool te 2300 Turnhout 
(1326/AGION/21/225). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot volgende 
overschrijdingen van de financiële norm: 
a) nieuwbouw onderwijs/diensten met 233,18 euro per m² 

b) verbouwing onderwijs/diensten met 155,85 euro per m² 
c) verbouwing lichamelijke opvoeding met 48,29 euro per m² 
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De commissie houdt rekening met het volgende: 
• meerkost t.g.v. paalfunderingen 

• posten eerste uitrusting (geen eerste uitrusting meer voor AGION/RF) 

• meerkost t.g.v. stedenbouwkundige voorschriften. 

5. Het vijfde dossier is voor de Vrije basisschool Driestap te 3630 Maasmechelen 
(1343/AGION/21/227). 
Dit dossier werd reeds meerdere keren besproken: 

o 17/11/2020  → negatief advies 
o 30/03/2021 → uitgesteld advies 
o 01/06/2021 → uitgesteld advies  

Uiteindelijk hebben de leden van de commissie op 29 juni 2021 een gunstig advies 
verleend voor volgende afwijkingen op de normen:  
a) gunstig advies voor een overschrijding van de financiële norm 

onderwijs/diensten nieuwbouw met 819,19 euro per m² 
b) gunstig advies voor een overschrijding van de financiële norm 

onderwijs/diensten verbouwingswerken met 641,73 euro per m² 
c) gunstig advies voor de overschrijding van de financiële norm 

omgevingswerken met 10.556,65 euro 

De commissie houdt rekening voor de nieuwbouw en verbouwing 
onderwijs/diensten met volgende elementen: 
•  de meerkost voor de nieuwe wetgeving en normeringen 
•  de meerkost voor de posten eerste uitrusting opgenomen in de bouwkost 
•  de meerkost voor de werken die als eerste uitrusting kunnen worden 

beschouwd 
•  de meerkost als vergoeding voor de bijkomende eisen die Onroerend Erfgoed 

oplegt 
•  de pro rata meerkost voor de sanitaire installaties. 

De commissie van deskundigen houdt rekening voor de omgevingswerken met 
volgende elementen:  
•  de meerkost voor de posten eerste uitrusting opgenomen in de bouwkost 
•  de meerkost voor de nieuwe wetgeving en normeringen  
• de meerkost van de afbraakwerken als volume te beschouwen. 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 35 § 1. Zie pagina 25. 

6. Het volgende dossier is voor de Vrije basisschool Sint-Jozefschool te 2520 
Emblem (1331/AGION/21/226). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
overschrijdingen van de financiële norm nieuwbouw onderwijs en diensten ten 
belope van 277,45 euro per m². 

De commissie heeft hierbij rekening gehouden met volgende elementen: 

• noodzaak putfunderingen. 
• posten eerste uitrusting (geen eerste uitrusting meer voor AGION/RF). 
• verstrengde wetgeving. 

7. Het zevende dossier is voor ZAVO te 1930 Zaventem (1332/AGION/21/226). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de volledige 
overschrijding van zowel de financiële norm nieuwbouw lokalen onderwijs en 
diensten als voor de volledige overschrijding van de financiële norm nieuwbouw 
lokalen lichamelijke opvoeding. 
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De commissie heeft hierbij rekening gehouden met volgende elementen : 
• posten eerste uitrusting  (geen eerste uitrusting meer voor AGION/RF) 

• verstrengde wetgeving en normering (akoestiek en regenwaterrecuperatie) 

• plaatsing van een lift omwille van wetgeving toegankelijkheid 
• plaatsing van een buitentrap als evacuatieweg 
• de verwevenheid van de lokalen onderwijs/diensten met de lokalen lichamelijke 

opvoeding. 

8. Het volgende dossier is voor het Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs te 2018 
Antwerpen (1335/AGION/21/227). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de overschrijding van de 
financiële norm nieuwbouw onderwijs en diensten met 601,86 euro per m² of een 
subsidiabel bedrag van 727.041,89 euro. 
Er blijft echter wel een overschrijding van de financiële norm nieuwbouw onderwijs en 
diensten van 382,54 euro per m² of een niet-subsidiabel bedrag van 462.108,45 euro. 

De commissie houdt rekening met volgende elementen: 
• de meerkost tengevolge de ligging van het gebouw 

• de meerkost tengevolge de speciale funderingstechnieken 
• de posten eerste uitrusting (geen eerste uitrusting meer voor AGION/RF)  

• de meerkost tengevolge de akoestiek 

• de meerkost tengevolge de toegankelijkheid 
• de meerkost tengevolge de regenwaterinstallatie. 

9. Het negende dossier is voor de Stedelijke basisschool Henri D’haese te 9050 Gentbrugge 
(1336/AGION/21/227). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de volledige 
overschrijding van zowel de financiële norm nieuwbouw lokalen onderwijs en diensten 
als voor de volledige overschrijding van de financiële norm nieuwbouw lokalen 
lichamelijke opvoeding. 

De commissie houdt rekening met volgende elementen: 
• posten die geen eerste uitrusting zijn maar wel subsidiabel als werken 
• verstrengde wetgeving en normering (akoestiek, liftinstallatie, bemaling, groendak en 

regenwaterrecuperatie). 

De commissie is niet akkoord voor volgende elementen: 
• moeilijke bereikbaarheid van het bouwterrein 
• fasering van de werken 
• de periode van prijsopgave (COVID-19 maatregelen) telkens als 5% in rekening te 
brengen. 

De leden zijn wel akkoord om deze elementen in hun geheel in aanmerking te nemen 
om de resterende overschrijding te verantwoorden. 

De commissie houdt geen rekening met het feit dat de meerkost een gevolg is van de 
nieuwbouw als passiefbouw en de bijkomende evacuatieweg. 

10. Het volgende dossier is voor de Vrije basisschool Wonderwijs te 2970 Schilde 
(1338/AGION/21/227). 

De commissie besprak het dossier op 29 juni 2021. 

Bij de bespreking werd vastgesteld dat de in de motivatie vermelde eis van het 
gemeentebestuur niet kon worden gestaafd door een document van het 
gemeentebestuur. Er zal bij het schoolbestuur bijkomende documentatie worden 
opgevraagd alvorens het dossier verder te bespreken.  
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11. Het elfde dossier is voor de Vrije basisschool Don Bosco te 1600 Sint-Pieters-
Leeuw (1339/AGION/21/227). 

De commissie van deskundigen besprak het dossier op 29 juni 2021. 

De commissie stelde bij de bespreking vast dat de eis voor een duurdere 
gevelafwerking niet kon worden gestaafd door een officieel document. De 
administratie zal het schoolbestuur vragen een kopie van de 
omgevingsvergunning over te maken (of een ander bewijsstuk waaruit deze eis 
van de lokale overheid blijkt) met het oog op de verdere bespreking van het 
dossier. 

12. Het volgende dossier is voor de Stedelijke basisschool De Boomgaard te 9000 
Gent (1342/AGION/21/227) + (1353/AGION/21/229) + (1381/AGION/21/231). 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 8 § 2. Zie pagina 13. 

13. Het dertiende dossier is voor de Vrije basisschool Kerkveldje (VP 1 en 2) te 3770 
Riemst (1346/AGION/21/228). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot 
volgende overschrijdingen van de financiële norm nieuwbouw lokalen 
onderwijs/diensten:  

a) aanvraag 2: met 406,65 euro per m² 

b) aanvraag 3: met 412,10 euro per m².  

De commissie van deskundigen houdt rekening met volgende elementen:  

• meerkost lift 
• meerkost akoestiek 
• posten eerste uitrusting 

• meerkost regenwaterrecuperatie 

• meerkost speciale funderingen. 

14. Het volgende dossier is voor het Sint-Jozefsinstituut te 8000 Brugge 
(1347/AGION/21/228). 

De leden van de commissie verleenden een gedeeltelijk gunstig advies met 
betrekking tot de overschrijding van de financiële norm verbouwingswerken 
lokalen onderwijs en diensten met 931,47 euro per m². Er blijft evenwel een 
overschrijding van 1.058,44 euro per m² (of een niet-subsidiabele kostprijs van 
145.006,56 euro). 

De commissie houdt rekening met de argumenten aangehaald in het voorstel 
van de administratie (ligging pand, moeilijke bereikbaarheid en eerste 
uitrusting). De impact van het element van de moeilijke bereikbaarheid wordt 
evenwel gereduceerd naar 5% (i.p.v. 10%). Tot slot is het momenteel niet 
mogelijk op eenduidige wijze de impact te becijferen van de coronacrisis. 

15. Het vijftiende dossier is voor de Vrije basisschool Huveneersschool te 2880 
Bornem (1351/AGION/21/228). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
vastgestelde overschrijding van de financiële norm verbouwingswerken lokalen 
onderwijs/diensten met 221,27 euro per m². Er blijft een overschrijding van deze 
norm met 66,55 euro per m².  

De commissie houdt rekening met volgende elementen:  

• posten eerste uitrusting (geen eerste uitrusting meer voor RF)  
• gecorrigeerde opsplitsing meetstaat  
• meerkost t.g.v. verstrengde wetgeving en normering (plaatsen lift in kader 

van toegankelijkheid). 
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16. Het volgende dossier is voor de Vrije Basisschool Sint-Trudo te 3800 Sint-Truiden 
(1354/AGION/21/229). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
volgende overschrijding van de financiële norm nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten 
met 126,38 euro per m². 

De commissie houdt rekening met: 
• de uitzonderlijke kost lift 
• posten eerste uitrusting (geen eerste uitrusting meer voor AGION/RF). 

17. Het zeventiende dossier is voor de Vrije basisschool Sint-Jozef/Sint-Anneke te 9900 
Eeklo (1365/AGION/21/230). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de volledige 
overschrijding van de financiële norm nieuwbouw lokalen onderwijs en diensten voor 
beide instellingen. 

De commissie houdt rekening met volgende argumentatie: 

• fasering van de werken (met een maximum van 5%) 
• posten eerste uitrusting (geen eerste uitrusting meer voor AGION/RF) 

verstrengde wetgeving en normering (akoestiek, plaatsing van een lift omwille van 
wetgeving toegankelijkheid 

18. Het volgende dossier is voor het Sint-Jozef Petrus en Paulus te 8400 Oostende 
(1377/AGION/21/231). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de volledige 
overschrijding van zowel de financiële norm nieuwbouw lokalen onderwijs en diensten 
als verbouwing lokalen onderwijs en diensten. 

De commissie houdt rekening met volgende argumentaties: 
• moeilijke werfinrichting 
• gebruik van stellingen voor een relatief kleine geveloppervlakte 

• afbraakwerken 
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• bouwwijze (staalskeletbouw i.p.v. traditionele massiefbouw) 

• gebruik van plat dak als vluchtweg/speelplaats 
• posten eerste uitrusting  (geen eerste uitrusting meer voor AGION/RF) 
• verstrengde wetgeving en normering (akoestiek). 

19. De negentiende school is voor de Vrije basisschool Sint-Carolus, Sint-Carolus 
Secundair onderwijs, Sint-Carolus Secundair onderwijs 1 te 9100 Sint-Niklaas 
(1379/AGION/21/231).  

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de volledige 
overschrijding van de financiële norm verbouwing lokalen onderwijs en 
diensten voor de drie instellingen. 

De commissie houdt rekening met volgende argumentatie: 
• asbestverwijdering 

• plaatsing van een lift omwille van wetgeving toegankelijkheid 

• posten eerste uitrusting  (geen eerste uitrusting meer voor AGION/RF). 

20. Het volgende dossier is voor het Gemeentelijk Technisch Instituut te 9120 Beveren-
Waas (1380/AGION/21/231). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot 
een overschrijding van de financiële norm nieuwbouw lokalen 
onderwijs/diensten met 259,07 euro per m². 

Er blijft evenwel een overschrijding met 123,44 euro per m² of een niet-
subsidiabele kostprijs van 174.667,60 euro. 

De commissie houdt rekening met: 

• meerkost t.g.v. speciale funderingen 
• posten eerste uitrusting (geen eerste uitrusting meer voor AGION/RF) 

• meerkost t.g.v. verstrengde wetgeving 

21. Het eenentwintigste dossier is voor de Vrije basisschool Sint-Mauritius, Vrije  
basisschool Heilig Graf te 3740 Bilzen (1383/AGION/21/231). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
bijkomende overschrijding van de financiële normen en bijgevolg de 
overschrijding te beperken tot:  

a) aanvraag 1 : verbouwing lokalen onderwijs/diensten met 16,72 euro per m² (NS 
8.625,55 euro) verbouwing lokalen lichamelijke opvoeding met 16,72 euro per 
m² (NS 1.671,62 euro) 

b) aanvraag 2 : verbouwing lokalen onderwijs/diensten met 16,72 euro per m² (NS 
1.671,62 euro) 

De commissie houdt rekening met de uitzonderlijke situatie ten gevolge van het 

faillissement van de oorspronkelijke aannemer. 

22. Het volgende dossier is voor het Sint-Jozefscollege 2 en 3 te 3200 Aarschot 
(1384/AGION/21/232). 

Dit dossier wordt teruggetrokken en zal worden herwerkt. 
Het dossier kan eventueel op een volgende vergadering van de commissie 
worden besproken. 
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23. Het drieëntwintigste dossier is voor de Vrije basisschool De Parel te 2800 
Mechelen (1385/AGION/21/232). 

De leden van de commissie verleenden via schriftelijke procedure een gunstig 
advies voor de volledige overschrijding van de financiële norm nieuwbouw 
lokalen onderwijs en diensten. 

 

De commissie houdt rekening met de argumentatie dat de nieuwbouwwerken enkel een 
sanitair lokaal omvatten.  

De commissie meent dat ze zich niet hoeft uit te spreken over de vermeende 
overschrijding van de financiële norm verbouwingswerken lokalen onderwijs/diensten 
en de ingediende motivering. Na correctie van de uitsplitsing van de kostprijs van de 
bouwwerken, blijkt de financiële norm voor de verbouwingswerken immers niet 
overschreden.  

24. Het volgende dossier is voor de Vrije basisschool Sint-Jozefscollege te 9300 Aalst 
(1386/AGION/21/232). 

Dit dossier gaat over de aankoop en verbouwingswerken na aankoop van het pand 
gelegen op het nummer 22 Pontstraat, Aalst. 

De leden van de commissie verleenden via schriftelijke procedure een gedeeltelijk 
gunstig advies met betrekking tot de overschrijding van de financiële norm 
verbouwingswerken lokalen onderwijs en diensten met 319,27 euro per m². Er blijft 
evenwel een overschrijding van 1.500,21 euro per m² of 309.497,16 euro. 

25. Het vijfentwintigste en laatste dossier is voor de Vrije basisschool Sint-Jozefscollege te 
9300 Aalst (1387/AGION/21/232). 

Dit dossier gaat over de aankoop en verbouwingswerken na aankoop van het pand 
gelegen op nummer 24 Pontstraat, Aalst. 

De leden van de commissie verleenden via schriftelijke procedure een gedeeltelijk 
gunstig advies met betrekking tot de overschrijding van de financiële norm 
verbouwingswerken lokalen onderwijs en diensten met 371,51 euro per m² euro. Er blijft 
evenwel een overschrijding van 2.184,68 euro per m² of 539.616,10 euro. 

 
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. 

Voor dit artikel werden twee dossiers ingediend, één dossier kreeg een gunstig advies, het 
ander dossier kreeg eerst een negatief advies, daarna kreeg het een gedeeltelijk gunstig 
advies. Beide dossiers werden voorgelegd voor nog een ander artikel.  

1. Het eerste dossier is voor de Vrije basisschool Driestap te 3630 Maasmechelen 
(1343/AGION/21/227) 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 33 § 3. Zie pagina 18.  

2. Het tweede en laatste dossier is voor de Vrije basisschool De Waaier te 8978 Watou 
(1355/AGION/21/229). 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 30 § 3. Zie pagina 14.  
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3.1.4. Dossiers waarvoor steeds een advies is vereist, de niet voorziene 
gevallen en de overige diverse technische aspecten met betrekking tot 
schoolinfrastructuur 

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.  

Voor dit artikel werden twee dossiers ingediend, ze kregen allebei een gunstig 
advies. 

1. Het eerste dossier is voor het CVO KISP te 9300 Aalst (1361/AGION/21/230). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de aankoop van 
een pand met een bruto-oppervlakte van 1.881 m². 

2. Het tweede en laatste dossier is voor het CVO CREO te 8500 Kortrijk 
(1364/AGION/21/230). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de nieuwbouw 
pakket 1 van 5.600 m², 125 m² technische lokalen, 150 m² overdekte speelplaats, 
150 m² open speelplaats, 150 m² fietsenberging en 700 m² parkeer-en 
manoeuvreerruimte.  

De commissie houdt rekening met: 

• het bouwprogramma van pakket 1 blijft binnen de oppervlaktes volgens de 
simulatie naar analogie met een instelling voor leerplichtonderwijs in het 
gewoon secundair onderwijs 

• het bouwprogramma voor de open en overdekte speelplaats, 
fietsenbergplaats en parkeer-en manoeuvreerruimte blijft binnen de 
oppervlakte naar analogie met een instelling voor leerplichtonderwijs in het 
secundair onderwijs. 
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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. 

Voor dit artikel werd één dossier ingediend, het kreeg een gunstig advies.  

1. Het dossier is voor het Meisjesinternaat Bethanie te 8210 Zedelgem (1362/AGION/21/230). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de nieuwbouw met een 
totale bruto-oppervlakte van: 
• schoolgebouwen: 1.045 m², er blijft een overschrijding van 154 m² dat niet 

subsidiabel is 

• technische lokalen: 98 m² 
• parkeer- en manoeuvreerruimte: 360 m² 

De commissie houdt rekening met het feit dat een deel van de overschrijding is te wijten 
aan de uitzonderlijke hoge bruto-netto-verhouding in de Priorij. 

 

Tellingsdatum 

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. 

Voor dit artikel werd één dossier ingediend, het kreeg een negatief advies.  

1. Het eerste en enige dossier is voor de Vrije basisschool Het kleurenpalet te 8000 Brugge 
(1356/AGION/21/229). 

De leden van de commissie verleenden een negatief advies voor de berekening van de 
fysische norm rekening houdend met de leerlingen op datum van 01/09/2021 i.p.v. 
01/02/2021. 

 

Andere lokalen dan de turnzaal t.b.v. verschillende instellingen of vestigingsplaatsen 

Artikel 5 § 3 bepaalt dat in geval één of meerdere inrichtende machten de uitdrukkelijke 
verbintenis hebben aangegaan om andere lokalen dan de turnzaal ter beschikking te 
stellen van verschillende instellingen of vestigingsplaatsen, de normcontrole wordt 
uitgevoerd over de totaliteit van alle betrokken gebouwencomplexen en niet per 
onderwijsinstelling. 

Voor dit artikel werden zeven dossiers ingediend, ze kregen allemaal een gunstig advies. 
Twee dossiers werden ook voorgelegd voor een ander artikel.   
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1.  Het eerste dossier is voor het voor het Sint-Barbaracollege + Vrije basisschool 

Sint-Barbaracollege te 9000 Gent (1308/AGION/21/222). 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 8, § 2. Zie pagina 11. 

2. Het volgende dossier is voor de Vrije Basisschool De Horizon te 2387 Baarle-

Hertog (1318/AGION/21/223). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
overschrijding van de fysische norm lokalen onderwijs/diensten met: 
a) aanvraag 1: 52 m² 
b) aanvraag 4: 43 m² 

Het nieuw te bouwen schoolgebouw zal, na voltooiing van de werken, gebruikt 
worden  door beide vestigingsplaatsen die administratief worden 
samengevoegd. Voor de berekening van de fysische norm houden we rekening 
met die administratieve samenvoeging. 

De commissie houdt rekening met het feit dat de oppervlaktes onder de fysische 
norm blijven berekend op basis van de situatie na administratieve 
samenvoeging. 

3. Het derde dossier is voor de Vrije basisschool ‘Het kleurenpalet’ te 8000 Brugge 
(1325/AGION/21/225). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
oppervlaktes uit het bouwprogramma. De fysische normen worden gerespecteerd 
na berekening over de totaliteit van de betrokken gebouwen en leerlingen. 

 

 

 

 
Gemeentelijke basisschool Den Top - Sint-Pieters-Leeuw 

 © Communicatiedienst Sint-Pieters-Leeuw 
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4. Het volgende dossier is voor Petrus en Paulus West te 8400 Oostende 
(1340/AGION/21/227). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de berekening van de 
oppervlaktenormen op basis van het samenvoegen van de leerlingenaantallen van de 
vier instellingen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, § 3 van het normenbesluit. 

Na samenvoeging van de leerlingenaantallen blijft er wel een overschrijding van de 
fysische norm som open en overdekte speelplaats van respectievelijk 73 m² voor de 
instelling Petrus en Paulus West en 55 m² voor de instelling Sint-Jozef Petrus en Paulus. 

5. Het vijfde dossier is voor de Vrije basisschool (W)onderwijs 1-2-3 te 2200 Herentals 
(1345/AGION/21/228). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor het gezamenlijk gebruik 
van de bestaande open speelplaats met een berekening van de oppervlaktenorm op 
basis van het samenvoegen van de leerlingenaantallen van februari 2021 van de drie 
instellingen. Zo wordt de fysische norm open speelplaats niet meer overschreden. 

6. Het volgende dossier is voor de Gemeentelijke basisschool Poelbos te 1090 Jette 
(1363/AGION/21/230). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
oppervlaktes van het capaciteitsproject, mits uitsluiting van 744 m² wegens 
overschrijding fysische norm lokalen onderwijs/diensten en 546 m² wegens 
overschrijding van de fysische norm lokalen lichamelijke opvoeding. 

De commissie stelt vast dat deze fysische normen zelfs op basis van de 
capaciteitsleerlingen worden overschreden. Ook na het samenvoegen van de 
leerlingenaantallen blijft de fysische norm lokalen lichamelijke opvoeding overschreden 
met 546 m². 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking capaciteit. Zie pagina 29. 

7. Het zevende en laatste dossier is voor de Vrije basisschool Nieuwenhove te 8790 
Waregem (1382/AGION/21/231). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
oppervlaktes van het bouwprogramma van aanvraag 1. 

De commissie stelt vast dat de fysische normen voor de totaliteit van de aanvragen 
worden gerespecteerd, door rekening te houden met de totaliteit van alle betrokken 
gebouwen en leerlingen van beide vestigingsplaatsen in toepassing van artikel 5 § 3 van 
het normenbesluit.  

 

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 voor meer dan 162 
miljoen euro aan projecten goedgekeurd en dit voor in totaal 3.027 geplande extra 
plaatsen in het basisonderwijs en 17.986 geplande extra plaatsen in het secundair 
onderwijs.  

Voor dit artikel werden tweeëntwintig dossiers ingediend, achttien dossiers kregen een 
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gunstig advies, drie dossiers kregen een gedeeltelijk gunstig advies en één dossier kreeg een 
negatief advies. Een dossier werd eerst uitgesteld, daarna terug voorgelegd aan de 
commissie in mei 2021 met een gunstig advies tot gevolg (reeds meegeteld). Er waren drie 
dossiers voor het GO!. Drie dossiers werden ook voorgelegd voor een ander artikel.  

1. Het eerste dossier is voor het Instituut Sint-Maria te 2060 Antwerpen 

(1311/AGION/21/223). 

Capaciteit secundair 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
oppervlaktes van het voorgestelde bouwprogramma: verbouwingswerken 
lokalen onderwijs/diensten: 4.085 m².  

De commissie houdt rekening met het gegeven dat de oppervlaktes (som 
bestaand en nieuwbouw) 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 verantwoord volgens de fysische norm. 

2. Het volgende dossier is voor de Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs 
te 2360 Oud-Turnhout (1314/AGION/21/223). 

Capaciteit basis 

De leden van de commissie verleenden een gedeeltelijk gunstig advies met 
betrekking tot de overschrijding van de fysische norm met : 
• onderwijs/diensten : 389 m² (er blijft een resterende overschrijding van  

118 m²) 
• overdekte speelplaats : 47 m² (er blijft een resterende overschrijding van  

22 m²) 

Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik 
zijn genomen zodat de gunstig geadviseerde oppervlakte in haar totaliteit kan 
worden beoordeeld en verantwoord volgens de fysische norm. 

3. Het derde dossier is voor Colomaplus 3, Colomaplus bovenbouw te 2800 Oud-
Turnhout (1315/AGION/21/223). 

Capaciteit secundair 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
overschrijding van de fysische normen bij: 
• aanvraag 2 met 892 m² 
• aanvraag 3 met 520 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 verantwoord volgens de fysische norm. 

4. Het volgende dossier is voor het Oscar Romerocollege 1+2+3+4 te 9200 
Dendermonde (1317/AGION/21/224). 

Capaciteit secundair 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
overschrijding van de fysische norm: 
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• aanvraag 1: open en overdekte speelplaats met 102 m² 
• aanvraag 3: open en overdekte speelplaats met 209 m² 

• aanvraag 4: overdekte speelplaats met 42 m² en open en overdekte speelplaats met 
446 m². 

De commissie houdt rekening met het feit dat de oppervlaktes (som bestaand en 
nieuwbouw) onder de fysische norm blijven berekend op basis van het toekomstige 
leerlingenaantal. 

5. Het vijfde dossier is voor het GO! Middenschool en Atheneum te 2440 Geel 
(1321/GO!/21/224). 

Capaciteit secundair 

De leden van de commissie hebben op 30 maart 2021 het dossier uitgesteld omdat er nog 
enkele onduidelijkheden uit te klaren waren. 
Het dossier werd opnieuw voorgelegd in de vergadering van 04 mei 2021 
(1327/GO!/21/225) . 

Hierbij verleenden de leden van de commissie een gunstig advies voor de oppervlaktes 
van het capaciteitsproject. De commissie houdt rekening met de fysische normen op 
basis van de toekomstige leerlingen. 

6. Het volgende dossier is voor het Heilig Hartinstituut technisch onderwijs te 3020 Veltem 
(1322/AGION/21/225). 

Capaciteit secundair 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
beoogde oppervlaktes uit het bouwprogramma.  

Het dossier moet opnieuw worden voorgelegd nadat de gebouwen in gebruik zijn 
genomen zodat de beoogde oppervlakte in haar totaliteit kan worden beoordeeld en 
verantwoord volgens de fysische norm.  

7. Het zevende dossier is voor het Virga Jessecollege eerste graad 2 te 3500 Hasselt 
(1324/AGION/21/225). 

Capaciteit secundair 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
nieuwbouwoppervlaktes uit het bouwprogramma. De fysische normen worden 
gerespecteerd op basis van de capaciteitsleerlingen. 

8. Het volgende dossier is voor de Vrije basisschool Sint-Alena te 1701 Itterbeek 
(1329/AGION/21/226). 

Capaciteit basis 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
oppervlaktes uit het bouwprogramma. 

De commissie stelde vast dat de fysische normen gerespecteerd worden op basis van de 
capaciteitsleerlingen. 

9. Het negende dossier is voor de Vrije basisschool De Schatkist – Evangelische 
basisschool te 1130 Haren (1333/AGION/21/226). 

Capaciteit basis 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
overschrijding van de fysische norm: 
• gebouwen onderwijs/diensten met 623 m² 
• lokalen lichamelijke opvoeding met 290 m² 
• fietsenberging met 32 m². 
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Rekening houdende met het aantal toekomstige en het aantal huidige leerlingen 
werd vastgesteld dat de fysische normen werden gerespecteerd. 

10. Het volgende dossier is voor LAB Sint-Niklaas te 9100 Sint-Niklaas 
(1352/AGION/21/228). 

Capaciteit secundair 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
beoogde oppervlaktes uit het bouwprogramma met uitsluiting van 419 m² 
overdekte speelplaats wegens overschrijding van de fysische norm.  

 

 

GBS Lievegem, afdeling Vlinderhoute - Lievegem 
© Frederik Vercruysse/Buyse Seghers 

 

11. Het elfde dossier is voor de Gemeentelijke basisschool Evergem te 9940 Evergem 

(1357/AGION/21/229). 

 

Capaciteit basis 

De leden van de commissie verleenden een gedeeltelijk gunstig advies met 
betrekking tot de overschrijding van de fysische norm met: 

• onderwijs/diensten: 445 m² 
• lichamelijke opvoeding: de vastgestelde overschrijding (39 m²) blijft ook met 

toepassing van de capaciteitsleerlingen ongewijzigd 
• som open en overdekte speelplaats: 800 m² (er blijft een resterende 

overschrijding van 6 m²) 
• overdekte speelplaats: 85 m². 

12. Het volgende dossier is voor het Stedelijk lyceum Linkeroever te 2050 Antwerpen 
(1358/AGION/21/229). 

Capaciteit secundair 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
overschrijding van de fysische norm lokalen onderwijs/diensten met 539 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.  
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13. Het dertiende dossier is voor de Gemeentelijke basisschool De Blokbos te 9000 Gent 
(1359/AGION/21/230).  

Capaciteit basis 

De leden van de commissie verleenden een gedeeltelijk gunstig advies  met betrekking 
tot de overschrijding van de fysische normen met:  
• lokalen onderwijs/diensten met 388 m² 

• som open en overdekte speelplaats met 634 m². Er blijft een overschrijding van  
180 m² 

• overdekte speelplaats met 13 m². 

14. Het volgende dossier is voor de Gemeentelijke basisschool Poelbos te 1090 Jette 
(1363/AGION/21/230). 

Capaciteit basis 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor afwijking artikel 5 § 3. Zie pagina 27. 

15. Het vijftiende dossier is voor het Keerpunt Waasland te 9111 Belsele (1366/AGION/21/230). 

Capaciteit secundair 

Onder voorbehoud van akkoord van de Lokale Taskforce Sint-Niklaas voor dit 
capaciteitsproject verleenden de leden van de commissie een gunstig advies over de 
(bruto-)oppervlaktes van het voorgestelde bouwprogramma: 

• nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten (185 m²) 
• nieuwbouw open speelplaats (90 m²) 
• nieuwbouw overdekte speelplaats (30 m²) 

• nieuwbouw fietsenberging (30 m²) 
• nieuwbouw parking (85m²). 

De commissie houdt rekening met het feit dat de bruto-oppervlaktes onder de fysische 
normen blijven berekend op basis van het toekomstige leerlingenaantal. 

16. Het volgende dossier is voor Campus Kompas te 1030 Schaarbeek (1367/AGION/21/230). 

Capaciteit secundair 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de (bruto-)oppervlaktes 
van het voorgestelde bouwprogramma: 

• nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten (8.203 m²) 

• nieuwbouw lokalen lichamelijke opvoeding (670 m²) 
• nieuwbouw open speelplaats (1.799 m²) 
• nieuwbouw overdekte speelplaats (274 m²) 

• nieuwbouw fietsenberging (49 m²). 

17. Het zeventiende dossier is voor de VBS Kompas te 1030 Schaarbeek 

(1369/AGION/21/230). 

Capaciteit basis 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies over de (bruto-)oppervlaktes 
van het voorgestelde bouwprogramma, met uitsluiting van 71 m² voor de lokalen 
onderwijs/diensten: 
• nieuwbouw lokalen onderwijs/diensten (2.880 m²) 
• nieuwbouw lokalen lichamelijke opvoeding (317 m²) 

• nieuwbouw open speelplaats (442 m²) 
• nieuwbouw overdekte speelplaats (198 m²) 
• nieuwbouw fietsenberging (12 m²). 
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De commissie houdt rekening met het feit dat de bruto-oppervlaktes onder de 
fysische normen blijven berekend op basis van het toekomstige leerlingenaantal, 
met uitzondering van 71 m² met bruto-oppervlakte lokalen onderwijs/diensten. 

18. Het volgende dossier is voor de Freinetschool Keerpunt te 1080 Sint-Jans-
Molenbeek (1370/AGION/21/230). 

Capaciteit secundair 

Onder voorbehoud van het akkoord van de Lokale Taskforce voor dit 
capaciteitsproject, verleenden leden van de commissie een gunstig advies over 
de (bruto-)oppervlaktes van het voorgestelde bouwprogramma lokalen 
onderwijs en diensten met 293 m². 

19. Het negentiende dossier is voor het GO! De Nova te 3010 Kessel-Lo 
(1371/GO!/21/230). 

Capaciteit secundair 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor artikel 33 § 1. Zie pagina 16. 

20. Het volgende dossier is voor het GO! - Basisschool Kasteel Beiaard te 1120 Neder-
Over-Heembeek (1374/GO!/21/230). 

Capaciteit basis 

Dit dossier werd tevens voorgelegd voor artikel 33 § 1 en § 2. Zie pagina 17. 

21. Het eenentwintigste dossier is voor de Vrije basisschool Scheutplaneet te 1090 

Anderlecht (1375/AGION/21/230). 

Capaciteit basis 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies met betrekking tot de 
oppervlaktes van het capaciteitsproject.  

De commissie stelt vast dat de fysische normen op basis van de capaciteits-
leerlingen gerespecteerd worden. 

 

 

Freinetschool ’t Groen Drieske - Gentbrugge  © Sepp van Dun 
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22. Het tweeëntwintigste en laatste dossier is voor het Richtpunt Campus Ninove te 9400 
Ninove (1378/AGION/21/231). 

Capaciteit secundair 

De leden van de commissie verleenden een negatief advies gelet op het feit dat de 
fysische norm, berekend op basis van de bestaande én de toekomstige leerlingen, 
ruimschoots overschreden wordt door het totaal van de reeds aanwezige 
schoolinfrastructuur. 

De commissie is  van mening dat dit dossier onvoldoende elementen bevat om een 
gunstig advies te kunnen verlenen. 

Aangezien het bouwprogramma enkel verbouwingswerken bevat en geen nieuwbouw-
werken kan er wel pro rata worden gesubsidieerd. Hiervoor kan rekening worden 
gehouden met de fysische norm berekend op basis van de gepronostikeerde leerlingen. 

 

 

 

 

Andere gevallen 

Artikel 6, § 2b  
De commissie verleent op vraag van de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs en van 
AGION advies over : 
a. de afwijkingen op de bepalingen van dit besluit; 
b. alle in dit besluit niet voorziene gevallen en overige diverse technische aspecten met 

betrekking tot schoolinfrastructuur. 

Voor dit artikel werden twee dossiers ingediend, waarvan één DBFM-project. Ze kregen 
beiden een gunstig advies. 

1. Het eerste dossier is een DBFM-project voor het Technicum KCST2, KCST3, Technicum 
deeltijds te 3800 Sint-Truiden (1312/AGION/21/223).  
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De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor de 
ondergrondse gesubsidieerde realisatie van een fietsenberging, toegang en 
toegangshelling van 254 m², en een ondergrondse parkeer- en 
manoeuvreerruimte, toegang en toegangshelling van 2.766 m².  

De commissie houdt rekening met het volgende: 
• door de toepassing van een compact enkellaags systeem voor het stallen van 

de fietsen, worden er zoveel mogelijk fietsen gestald op de oppervlakte 
onder de footprint van het ontworpen gebouw 

• de fysische norm voor de fietsenberging wordt door het realiseren van de 
nieuwe ondergrondse fietsenberging niet overschreden 

• de fysische norm voor de parkeer- en manoeuvreerruimte wordt door het 
realiseren van de nieuwe ondergrondse parkeer- en manoeuvreerruimte niet 
overschreden 

• de realisatie past binnen de 10% regel voor alle omgevingswerken toegelaten 
binnen DBFM. 

2. Het tweede en laatste dossier is voor de Vrije middelbare school te 8800 

Roeselare (1349/AGION/21/228). 

De leden van de commissie verleenden een gunstig advies voor het verzoek van 

het schoolbestuur om de oppervlakte van de binnenkoer te beschouwen als 

’niet genormeerde omgevingswerken‘ (en niet als ‘open speelplaats’) en bijgevolg 

af te wijken van de goedgekeurde nota m.b.t. terrassen en buitenruimtes. 

 
 
 
 
 
 

 

Avant campus Rivierenhof – Deurne © Robin Fasseur 
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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 herzien worden volgens de formule toepasselijk op de 
overheidsopdrachten, namelijk: 

 

 
 
De financiële norm van januari 2019 bedroeg 1.409,12 euro per m² voor 
schoolinfrastructuur die moet voldoen aan de nieuwbouw met E-peilvereiste en 
1.383,51 euro per m² voor andere infrastructuurwerken, zoals verbouwingswerken. 
Deze norm wordt maandelijks geïndexeerd. 
 
Op 3 jaar tijd (januari 2022) steeg de financiële norm met 198,42 euro per m² voor 
schoollokalen EPB-plichtig en met 194,82 euro per m² voor schoollokalen niet EPB-
plichtig. 
 
De herzieningscoëfficiënt (zie ‘p’ in de formule hierboven of de berekende waarde 
‘coëfficiënt’ in de tabel hieronder) van de financiële norm is opgebouwd uit twee 
componenten. Het gedeelte s/S volgt de evolutie van de lonen in de bouwsector. Het 
tweede component i/I volgt de evolutie van de prijzen van een groep veel gebruikte 
materialen in de bouwsector. 
  
In de loop van 2020 zijn de vertegenwoordigers van de bouwsector overeengekomen 
om de prijscomponent i/I te herzien omdat de productengroep volgens hen 
onvoldoende de veranderde realiteit in de bouwsector weerspiegelt. Sommige 
bouwproducten uit de groep worden minder of niet meer gebruikt en andere 
(nieuwe) producten ontbraken of wogen onvoldoende door. De gesprekken 
mondden uit in de opstelling van een nieuwe index genaamd i2021 die vanaf 2021 
maandelijks berekend wordt. De oude index i zal vanaf 2023 niet meer berekend 
worden door de Federale Overheidsdienst Economie.  

 
Sedert juni 2021 wordt de herzieningscoëfficiënt van de financiële norm gekoppeld 
aan de nieuwe index i2021 in plaats van de oude i. 
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Evolutie van de financiële normen: 

 

periode coëfficiënt 
schoollokalen 
EPB-plichtig 

norm 
passiefproject 

schoollokalen  
niet EPB-
plichtig 

overdekte 
speelplaats 

jan/19 1,17427 1 409,12 1 655,72 1 383,51 704,56 

feb/19 1,1667 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 1,1732 1 407,84 1 654,21 1 382,25 703,92 

mei/19 1,1754 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 1,1641 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 1,16195 1 394,34 1 638,35 1 369,00 697,17 

dec/19 1,15663 1 387,96 1 630,85 1 362,73 693,98 

jan/20 1,13897 1 366,76 1 605,95 1 341,92 683,38 

feb/20 1,14219 1 370,63 1 610,49 1 345,72 685,31 

mrt/20 1,13087 1 357,04 1 594,53 1 332,38 678,52 

apr/20 1,12104 1 345,25 1 580,67 1 320,80 672,62 

mei/20 1,11671 1 340,05 1 574,56 1 315,70 670,03 

jun/20 1,12179 1 346,15 1 581,72 1 321,68 673,07 

jul/20 1,13403 1 360,84 1 598,98 1 336,10 680,42 

aug/20 1,14608 1 375,30 1 615,97 1 350,30 687,65 

sep/20 1,15189 1 382,27 1 624,16 1 357,15 691,13 

okt/20 1,15674 1 388,09 1 631,00 1 362,86 694,04 

nov/20 1,15778 1 389,34 1 632,47 1 364,08 694,67 

dec/20 1,16573 1 398,88 1 643,68 1 373,45 699,44 

jan/21 1,17672 1 412,06 1 659,18 1 386,40 706,03 

feb/21 1,19212 1.430,54 1.680,89 1.404,54 715,27 

mrt/21 1,20582 1.446,98 1.700,21 1.420,69 723,49 

apr/21 1,21943 1.463,32 1.719,40 1.436,72 731,66 

mei/21 1,24145 1.489,74 1.750,44 1.462,66 744,87 

jun/21 1,25262 1.503,14 1.766,19 1.475,82 751,57 

jul/21 1,26654 1.519,85 1.785,82 1.492,22 759,92 

aug/21 1,28084 1.537,01 1.805,98 1.509,07 768,5 

sep/21 1,29035 1.548,42 1.819,39 1.520,28 774,21 

okt/21 1,30032 1.560,38 1.833,45 1.532,02 780,19 

nov/21 1,31058 1.572,70 1.847,92 1.544,11 786,35 

dec/21 1,32105 1.585,26 1.862,68 1.556,45 792,63 

jan/22  1,33962 1.607,54  1.888,86  1.578,33  803,77  
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4. VERGADERINGEN VAN DE COMMISSIE VAN 
DESKUNDIGEN 

 

In 2021 vonden er elf vergaderingen van de commissie van deskundigen plaats.  

Twee vergaderingen gingen door via schriftelijke procedure en negen  

via MS Teams. 

Voor zeven dossiers werd gebruik gemaakt van de schriftelijke procedure. Er 
 waren zeven aanvragen voor huursubsidie. 

                                                                                                                                                                   

• dinsdag 26 januari 2021 (schriftelijke procedure)  vergadering 222   

• dinsdag 2 maart 2021 (Teams)    vergadering 223 

• dinsdag 30 maart 2021 (Teams)    vergadering 224 

•  dinsdag 4 mei 2021 (Teams)    vergadering 225 

• dinsdag 1 juni 2021 (Teams)    vergadering 226  

• dinsdag 29 juni 2021 (Teams)    vergadering 227 

• dinsdag 31 augustus 2021 (Teams)    vergadering 228 

• dinsdag 28 september 2021 (Teams)    vergadering 229 

• dinsdag 26 oktober 2021 (Teams)    vergadering 230 

•   dinsdag 16 november 2021 (Teams)    vergadering 231 

• dinsdag 7 december 2021 (schriftelijke procedure)   vergadering 232 

 

 

 

BS De Startbaan - Zonhoven © AGION 
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